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de zuhur eden zeytin sineği haşeresinin yaptığı 
zararların nispet ve miktarına ve 1951 yılında 
bu haşere ile mücadele için ne gibi tedbirler 
alındığına dair sözlü soruları, kendisi iki Bir
leşimde hazır bulunmadığından düştü. 

Hayvanlar Vergisi Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kal
dırılması hakkındaki kanun tasarısı ve teklif
leri, dikkate alman önerge gereğince Bütçe Ko
misyonuna geri verildi. 

Vakfa ait tarihî ve mimari kıymeti haiz 
olan eserlerin korunma, bakım ve restorasyon 
işlerinde uyulacak prensipleri kararlaştırmak 
üzere bir Danışma Kurulu kurulması hakkında
ki kanun tasarısı, Komisyona verilen madde 
henüz gelmediğinden, gelecek Birleşime bıra
kıldı, 

Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı 'nm, has-
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tane, okul, park, meydan, cadde, stadyum ve 
emsali müessese ve yapılara yaşıyan kişi adla
rının konmaması hakkındaki kanun teklifinin 
birinci maddesi, dikkate alman önerge ile bir
likte Komisyona verildi. 

Birleşime ara verildi. 

îkinci Oturum 
Hastane, okul, park, meydan, cadde, stadyum 

ve emsali müessese ve yapılara yaşıyan kişi ad
larının konmaması hakkındaki kanun teklifinin 

Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, îş-
çi Sendikaları Kanununa, asgari ücret işinin 
halli ile Ücretli Hafta Tatili Kanunununun bir 
an evvel çıkarılmasına, işçilerin terfi, terfih, 
ikramiye, prim gibi hak ve menfaatlerinin dü
zenlenmesine dair, sözlü soru önergesi, Çalışma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/305) 

Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, li
man inşaatı için alınacağı ilân edilen deniz va
sıtalarına ve finansman muikaveleleri akdedilmiş 
bulunan limanların inşasına ne zaman başlana
cağına dair, sözlü soru önergesi, Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/306) 

Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'm, dış 
memleketler hububat mahsulünün bu seneki 
vaziyetine, hububat ve bakliyatın bizdeki fiyat-
lariyle dış piyasalar fiyatlarına Toprak Mah
sulleri Ofisinin alım ve stok vaziyetine ve mu
bayaa fiyatlarının tesbit edilerek bir an evvel 

Teklifler 
1. — Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 

"Ağaoğlu'nun, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
nunun birinci ve ikinci maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklen
mesine dair olan 5585 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi (2/237) (Adalet, Maliye ve Bütçe Komis
yonlarına) 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Millî Müdafaa ihtiyaçları için 

birinci maddesi hakkında Başkanlığa verilmiş 
bulunan önergeler de Adalet Komisyonuna ve
rildi. 

2 3 . V . 1951 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri MüHetvekili Kayseri Milletvekili 

F. Apaydın t. Kirazoğlu 
Kâtip 

Istanlbu'l Milletvekili 
F. Tekil 

ilânına dair, sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/307) 

Van Milletvekili Ferit Melen'in, (Mir Ver
gisi mükelleflerinden alınan yıllık beyanname 
sayısı ile beyan olunan kazanç ve iratların tuta
rına ve vergi miktarına, kurumlar ve esnaf ver
gileri mükelleflerinin sayılariyle vergi miktar
larına dair, sözlü soru önergesi, Maliye Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/308) 

Van Milletevkili Ferid Melen'in, Van gölün
de seyrüseferin tanzimi için ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair, sözlü soru önergesi, Ulaş
tırma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/309) 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa
oğlu'nun, birinci takviye birliği ile Kore'ye git
miş bulunan kıdemli piyade üsteğmen Ali Bü-
yükkirişçi'nin alamadığı dört aylık maaşı hak
kındaki, yazılı soru önergesi Millî Savunma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/310) 

yapılacak istimlâkler hakkındaki 3887 sayılı Ka
nunun değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/238) 
(Millî Savunma, İçişleri, Adalet, Maliye ve Büt
çe Komisyonlarına) 

Rapor 
3. — Elâzığ Milletvekili Mehmet Şevki Yaz

man'm, Askerlik Mükelleftiyeti Kanununun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/160) 
(Gündeme); 

Somlar 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 
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Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa) 

« • » 

BAŞKAN — Çokluk vardır, oturumu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Andre Vahram 
Bayar'm, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 65 nci maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve Büt
çe Komisyonları raporları (2/116) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesi-
dir, birinci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 65 ve 68 nci maddelerinde yazılı 
müracaat için yeniden üç aylık müddet veril

mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 8 . VI . 1949 tarihli ve 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 65 
ve 68 nci maddelerde yazılı durumlarda olan
lardan 6 aylık süre içinde borçlanma müracaa
tında bulunamıyanlar için bu maddelerde yazılı 
şartlarla borçlandırılmak üzere bu kanunun ya
yımı. tarihinden itibaren üç aylık bir müddet 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum: Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Maliye Komisyonunun ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum: Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

[1] Birinci görüşülmesi (77 ve 78) nci Bir
leşim tutanaklarındadır, 

MADDE 3. — Maliye Komisyonunun üçüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum: Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorunı-
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir, tasarı kanuniyet kesbetmiştir. 

2. — Millî Piyango Teşkiline dair olan 3670 
sayılı Kanunun 7 nci ve 10 ncu maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye 
ve Bütçe Komisyonları roparları (1/120) [1] 

BAŞKAN — ikinci görüşmedir, devam edi
yoruz. 

Millî Piyango' Teşkiline dair olan 3670 sayılı 
Kanunun 7 nci ve 10 ncu maddelerinin değişti

rilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5 . V I I . 1939 tarihli ve 3670 
sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Her keşide biletlerinin tevziinden evvel o ke
şide ikramiye ve amortilerinin tamamının kar
şılığı; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
nezdinde, Piyango idaresince nakit veya hazi
ne bonosu tevdii suretiyle tesis olunur. 

Türkiye Cumhuriyet: Merkez Bankası, ik
ramiye ve amortilerin tediyesini taahhüt eyler. 
Bu ta-ahhüt Millî Piyango biletleri üzerinde tas
rih edilir. 

[1] Birinci görüşülmesi 78 nci Birleşim tuta-
nağındadır. 

— 412 — 



B : 80 23.5 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi I 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 10 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Millî Piyango biletleri hâmiline aittir. İkra
miye veya amorti ödenmesi için biletlerin ibrazı 
şarttır. Çekilişten evvel veya sonra her ne su
retle olursa olsun zayi olduğu bildirilen biletle
rin sahipleri için, bilet ibraz edilmedikçe ikra
miye veya amorti verilmez. Çekiliş gününden 
itibaren bir yıl içinde ibraz edilmiyen biletlere 
ait ikramiye ve amortiler tutarı Piyango İdare
since irat kaydolunur. 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Muhte

rem arkadaşlar; müzakeresini yapmakta oldu
ğumuz bu kanunun matbu olarak tetkikınıza 
takdim edilmiş olan kısmında Bütçe Komisyo
nundaki dört hukukçu arkadaşınızla br? mali
yeci arkadaşınızın müşterek muhalefetini gör
müş olacağınız tabiîdir. Bu müşterek muhalefet 
şu noktaya matuftur: Şimdi okunmuş olan 
ilkinci madde ile ikramiye ve amorti isabet etmiş 
olan biletlerin bir sene zarfında ibrazı mecbu
rîdir. İbraz edilmediği takdirde bu biletlere 
ikramiye ve amorti verilmiyecektir veya bir se
neden sonra ibraz edildiği takdirde yine amorti 
ve ikramiye verilmiyecektir. 

Şu halde iki mühim nokta karşısındayız: 
Birincisi, bir sene içerisinde behemehal ibraz; 
İkincisi, bir sene sonra ibraz edilse de kıy

meti yoktur, para verilmiyecektir. 
Arkadaşlar, içinde bulunduğumuz hayatın 

bize telkin ettiği ve müşahedelerimizden geçmiş 
olan realitelerle bilmekteyiz ki, yerine göre bâzı 
bölgelerde yer depremleri olmakta, bâzı mmta-
kalarda su baskınları vukubulmakta ve yangın
lar ve saire gibi tabiî âfetler zuhur etmekte
dir. Vaziyet bilet sahiplerini o anda - velev mil
yonluk bir isabet de olsa - bir düşünce ve şuu
ra sahip kılmıyacak kadar fevkalâdelik taşı
maktadır. Bunun gayrında şahısların kendile
rinden gelen bâzı sebepler de kendilerine isabet 
etmiş olan bu hakları düşünebilip takibedecek 
imkânı selbetmektedir. Meselâ muvakkat cin
net gibi, ağır hastalık gibi buna benzer diğer I 
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şahsi hallerden dolayı hak sahipleri haklarını 
bu bir sene içerisinde elde etmek imkânını bu
lamamaktadır. Bu hal karşısmdadır ki, bir hak
kın sukutuna bu kanunla gidilmiş olmaktadır. 
Bizler umumi ahkâmda buna ait olan kaidelere 
nazire olarak bu müddeti daha da kısa tutarak 
en sona bir fıkra eklenmesini uygun bulduk. 
Muhalefet şerhimizde bu husus yazılıdır. En 
sona eklenmesini istediğimiz fıkra gayet kısa
ca şudur: (Mücbir sebeplerin zuhurunda bu 
müddet beş senedir.) 

Tabiî mücbir sebepleri mahkeme tâyin ve 
takdir edecek. Mücbir sebep var mı yok mu, 
bunun tâyini tamamen hâkime aittir. Mücbir 
sebep varsa bu müddet beş senedir ve beş sene 
zarfında ibraz edildiği takdirde hak sahibi 
hakkını alacaktır. Vatandaşların haklarını ko
ruma bakımından böyle bir kaydı faydalı bul
duk. 

Arkadaşlar, bildiğiniz gibi bu müessese âm
menin itimadı ile yaşıyan bir müessesedir. Va
tandaşlara bu kadarcık bir imkân vermezsek, 
vatandaş hakkının zayi olduğundan sarfınazar, 
müessesenin mazhar olmuş bulunduğu umumi 
emniyet de sarsılabilir. 

Bu hususta bir önerge takdim ediyoruz. 
Nazarı itibara alınmasını rica ediyoruz. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlar, Mahmut Güçbilmez arkada
şımızın rapordaki muhalefetini ikinci görüşme
de izah etmesi usule muhaliftir. Müsaade eder
seniz bunu meneden tüzük maddesini okuyayım: 

107 nci madde: «İkinci görüşülmede tasarı 
ve teklifin tümü hakkında görüşme olmaz. Bu
rada ancak, değişiklik teklifleri üzerinde gö
rüşme olur...» 

Yani, değişiklik teklifi verilmişse görüşme 
yapılır, değişiklik teklifi yapılmamışsa tümü 
hakkında görüşme olmaz, diyor. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Değiştirgeyi okuyoruz efen

dim. 
Yüksek Başkanlığa 

Muhalefet şarhimizdeki esbabı mucibeye gö-
de mücbir sebep halinde zaman aşımının beş 
sene olarak kabul edilmesini teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili Van Milletvekili 
Celâl Türkgeldi Ferid Melen 

Bolu Milletvekili 
Mahmut Güçbilmez 
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BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAZHAR 

ŞENER (Giresun) — Muhterem arkadaşlar; 
Güçbilmez arkadaşımın ortaya attığı mesele 
üzerinde Bütçe Komisyonumuzda uzun uzadıya 
müzakere cereyan etmiş ve neticede komisyo
nun ekseriyeti ile huzurunuza sunduğu raporda 
ifade edildiği üzere, bir senelik ibraz müddeti
nin mutlak olarak kanun metninde yer alması
na karar verilmiştir. Burada istinat ettiğimiz 
mesnetlerimiz şunlardır: . 

Bir piyango bileti mubayaası hiçbir zaman 
bir tahvil, hisse senedi mubayaası değildir; pi
yango biletini alan bir vatandaşın şansa ve ka
dere iştirakini temin etmektir. Bu bakımdan 
Güçbilmez arkadaşımızla diğer hukukçu arka
daşların Ticaret Kanununun tahvilât ve esha
ma mütaallik hükümlerinden mülhem olarak 
ileri sürdükleri itiraz, yerinde görülmemiştir. 
Esasen piyango tatbik eden yabancı memleket
ler mevzuatı da bu bakımdan gözden geçirilmiş 
ve tetkik ettiğimiz memleketlerin hiçbirinde 
bu kabîl hallerde vatandaşa mahkemeye müra
caat hakkının verilmediğini tesbit etmiştir 
Hattâ bu memleketlerde vatandaşa, ikramiyesi
ni alabilmesi için tâyin edilmiş olan ibraz müd
deti daha kısa olarak tesbit edilmiştir, altı ay
dır. Biz, memleketimizin hususiyetini nazarı 
dikkate alarak bu müddeti bir sene olarak tâ
yin etmiş bulunuyoruz. 

Güçbilmez arkadaşımız, diğer bir nokta ola
rak, umumi rağbeti azaltır buyurdular. Biz bu 
kanaatte değiliz. Çünkü, Millî Piyango, bir ka
nunla Devletin inhisarı altında olan bir teşek
küldür. Millî Piyangoya rağbeti temin eden, 
hukuki garanti olmayıp ikramiyeyi para olarak 
ödiyen memlekette tek müessese olmasıdır. Bu 
bakımdan Millî Piyango idaresinin, durumun 
hususiyetini nazara alarak piyangonun şartla
rını tesbit etmesi kadar tabiî bir şey olamaz. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. Tasarının aynen 
kabulünü komisyon adına rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyonun değiştirgeye mu
vafakat etmediği arkadaşımızın izahatından 
anlaşılmaktadır. Değiştirgeyi dikkate alıp almı-
yacağmızı yüksek oyunuza arzedeceğim. Kabul 
edenler.. 

KEMAL BALTA (Rize> — Değiştirgeyi lüt
fen okusunlar. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi tekrar okutuyo
rum, 
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j (istanbul Milletvekili Celâl Türkgeldi ve arka

daşlarının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler... 

Değiştirge reddedilmiştir. Maddeyi oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının heyeti umumiyesini yüksek oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Tasarı kanuniyet kesbetmiştir. 

3. — Erzurum Milletvekili Fehmi Çobanoğ-
lu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 99 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe Komis
yonlar* raporları (2/71) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir; madde
lere geçiyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 99 ncu maddesine fir fıkra eklenmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 8 . VI . 1949 tarihli ve 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı hak
kındaki Kanunun 99 ncu maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir: 

Bu maddenin hayrat hademesi hakkındaki 
hükümleri dersiamlara da şâmildir. 

RİFAT SlVÎŞO&LU (Zonguldak) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Bir tadil teklifiniz varsa lütfe
din, evvelâ okunsun. 

RİFAT SİVİŞOĞLU (Zonguldak) - Usul 
hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Tüzük hükümlerine riayet mec
buriyetindeyiz. Burada bir tadil teklifiniz varsa, 
memnuniyetle zatiâlinıze söz vermek mecburiye

t i ] Birinci görüşülmesi 78 nci Birleşim tuta-
nağındadır. 
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tindeyim. Aksi takdirde heyeti umumiyeye ar-
zetmek istediğiniz sair husus hakkında söz ver
memek durumundayım. 

Değiştirge yoktur. Maddeyi kabul edenler., 
Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanun hükümleri 
1 . I . 1950 tarihinden itibaren dersiamların ke
silmiş olan emekli aylıkları hakkında da uygu
lanır. 

BAŞKAN —. Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Tasarının tümü kabul 
edilmiştir. 

4. — 2292 sayılı Kanun mucibince Hazineye 
intikal eden Bankınotlar muadili altınların 
Amortisman Sandığına devri hakknda kanun ta
sarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/155) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşmeye devam ediyo
ruz efendim. 

MADDE 1. — 2292 sayılı Kanunla tasdik 
edilen mukavelenameye müsteniden tedavülüne 
son verilmiş olan ve mezkûr mukavelenamenin 
3 ncü maddesi mucibince tesbit olunan bir sene
lik müddet içinde tediyeye ibraz edilmemek 
suretiyle Hazine lehine zaman aşımına uğramış 
bulunan bankın otların muadili altınlar sermaye
sine mahsuben Amortisman Sandığına devro-
lunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

[1] Birinci görüşülmesi 78 nci Birleşim tuta-
nağındadır. 

BAŞKAN —- Maddeyi kabul buyuranlar.. Et
miyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakam 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar.. Et
miyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

NECÎP BÎLGE (Niğde) -~ Tümü hakkında 
söa istiyorum. 

BAŞKAN — Heyeti umumiye oya arzedilme-
diği için tümü hakkında konuşulabilir. 

Buyurun Necip Bey. 
NECÎP BÎLGE (Niğde) — Efendim, şimdi 

kabul ettiğimiz kanun maddeleriyle, zamanında 
talep edilmemek suretiyle Hazine lehine zaman 
aşımına uğramış bulunan bankmotlarm muadili 
altınlar amortisman sandığına ödenecektir. Yal
nız bendenizin Maliye Bakanından veya komis
yon sözcüsünden riea ettiğim nokta şudur; bu 
kanunla sandığa devrolunan altınların miktarı 
nedir1? Bu hususta bizi tenvir ederlerse çok mü
teşekkir kalırız. 

KOMİSYON ADINA MAZHAR ŞENER 
(Giresun) — Efendim; Necip Bilge arkadaşı
mızın istediği malûmatı arzediyorum : 

Bu kanunla Amortisman Sandığına devre
dilecek Türk altınlarının adedi (58 483), ağır
lığı da 386 836 kilogramdan ibarettir. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü yüksek 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiş ve kanuniyet kesbet-
miştir. 

5. — Vakfa* ait tarihî ve mimari kıymeti 
haiz olan eserlerin korunma, bakım ve restoras
yon işlerinde uyulacak prensipleri kararlaştır
mak üzere bir Danışma Kurulu kurulması hak
kında Kanun tasarısı w İçişleri ve Bayındırlık 
Komisyonları raporları (1/14) 

BAŞKAN — Bu tasarının altıncı maddesi 
tensibinizle komisyona tevdi edilmişti. Henüz 
gelmediği için bunun müzakeresini önümüzdeki 
Birleşime talik ediyorum. 

6. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardtmcı'mn, 
hastane, okul, park, meydan, cadde, stadyum ve 
emsali müessese ve yapılara yaşıyan kişi adları
nın konmaması hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet Komisyonları raporları (2/14 

BAŞKAN — Bu teklifi kanuninin de bfriaci 

— 416 — 
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maddesini komisyona tevdi etmiştik. Gelmediği 
için önümüzdeki Birleşime talik ediyorum. 

7. — Edebiyat ve sanat eserlerini koru
ma için kurulan Berne Birliğine katılmak hu
susunda Hükümete yetki verilmesine dair ka
nun tasarısı ve Dışişleri, Millî Eğitim ve Ada
let Komisyonları raporları (1/94) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? 

ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 
(Konya) — Muhterem arkadaşlar; bu tasarı
ya ait Hükümetin esbabı mucibesinde ve Dış
işleri, Millî Eğitim, Adalet komisyonları ra
porlarımda însan Hakları Beyannamesinin 27 
nci maddesi mucibince biz bu birliğe girmek 
mecburiyetinde imişiz gibi bir his hâsıl olmak
tadır. Meselâ Millî Eğitim Komisyonu rapo
runda « Yapılan görüşmeler sonunda Ko
misyonumuz Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunun 10 . XII . 1948 tarihli ve (111) 217 sayılı 
Karariyle kabul edilen «insan Hakları*Evren
sel Beyannamesi» nin 27 nci maddesinde 
«Herkesin sahibi bulunduğu her türlü ilim» 
deniliyor ve öyle bir his hâkim oluyor ki, san
ki biz însan Hakları Beyannamesine göre bu 
birliğe dâhil olmak mecburiyetinde imişiz gibi 
bir his hâsıl oluyor. Arkadaşlar, böyle bir mec
buriyet var mı, yok mu diye ben bu ciheti tet
kik ettim. Bu tetkiklerimden sonra birliğe gir
mek bizim için faydalı mı, değil mi ciheti ha
tıra geliyor ki, bu hususta kısaca görüşlerimi 
arzedeceğim : 

însan Hakları Beyannamesinin 27 nci mad
desi; « 1. Herkes, topluluğun kültürel faali
yetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tat
mak, ilim sahasındaki ilerleyişe iştirak etmek 
ve bundan faydalanmak hakkını haizdir.» de
mektedir. 

2. «Herkes sahibi bulunduğu her türlü 
ilim, edebiyat veya sanat eserlerinden müte
vellit mânevi ve maddî menfaatlerin korunma
sına hakkı vardır.» demektedir. 

Arkadaşlar, bu korunma hakkı acaba kendi 
dudutlarımız içinde midir, yoksa Birleşmiş 
Milletlere dâhil bütün devlet hudutlarına şâ
mil mi? Bu cihetler burada müphemdir. Beyan-

[1] 160 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

. 1051 O : 1 
namenin diğer maddelerinde daha mühim bâzı 
haklar vardır. Meselâ veyahut serbestisi kendi 
topraklarımızda mı, yoksa bütün devletlerin 
topraklarında mıdır? 

Arkadaşlar, ben bu nokta üzerinde de dur
mayacağım. Benim kanaatim burada temin olu
nan hakların her devletin kendi topraklarında 
câri olmasıdır. Birleşmiş Milletlere dâhil bü
tün devletlerin topraklarında değildir. 

Farzedelinı Birleşmiş Milletlere dâhil bütün 
devletlerin topraklarında böyle bir hak vardır, 
olması lâzımdır. O halde bu beyannameye gö
re bu birliğe girmek mecburiyetinde miyiz, de
ğil miyiz? 

Arkadaşlar, beyannamenin mukaddemesini 
okuyorum: 
«însan Hakları Evrensel Beyannamesi. Önsöz» 

«însan ailesinin bütün üyelerinde bulunan 
haysiyetin ve bunların eşit, devir kabul etmez 
haklarının tanınması hususunun, hürriyetin, 
adaletin ve dünya barışının temeli olmasına, 

însan haklarının tanınmaması ve hor görül
mesinin insanlık vicdanını isyana sevkeden vah
şiliklere sebep olmuş bulunmasına, dehşetten 
ve yoksulluktan kurtulmuş insanların içinde 
söz ve inanma hürriyetlerine sahip olacakları 
bir dünyanın kurulması en yüksek amaçları ola
rak ilân edilmiş bulunmasına, 

İnsanın istibdat ve baskıya karşı son çare 
olarak ayaklanmaya mecbur kalmaması için in
san haklarının bir hukuk rejimi ile korunması 
esaslı bir zaruret olmasına, 

Birleşmiş Milletler haklarının, andlaşmada, 
insanın ana haklarına, insan şahsının haysiyet 
ve değerine, erkek ve kadınların eşitliğine olan 
imanlarını bir kere daha ilân etmiş olmalarına 
ve sosyal ilerlemeyi kolaylaştırmaya, daha ge
niş bir hürriyet içinde daha iyi hayat şartları 
kurmaya karar verdiklerini beyan etmiş bulun
malarına, 

Üye devletlerin, Birleşmiş Milletler Teşki
lâtı ile iş birliği ederek insan haklarına ve ana 
hürriyetlerine bütün dünyaca gerçekten saygı 
gösterilmesinin teminini taahhüt etmiş olmala
rıma, 

Bu haklar ve hürriyetlerin herkesçe aynı 
şekilde anlaşılmasının yukardaki taahhüdün 
yerine getirilmesi için son derece önemli bu
luşmasına göre; Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulu, insanlık topluluğunun bütün fertleriyle 
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uzuvlarının bu beyannameyi daima göz önünde 
tutarak öğretim ve eğitim yolu ile bu haklar ve 
hürriyetlere saygıyı geliştirmeye, gittikçe ar
tan millî ve milletlerarası tedbirlerle gerek biz
zat üye devletler ahalisi, gerekse bu devletle
rin idaresi altındaki ülkeler ahalisi arasında 
bu hakların dünyaca fiilen tanınmasını ve tat
bik edilmesini sağlamaya gayret etmeleri için 
işbu insan Hakları Evrensel Beyannamesini ilân 
eder.» 

Bu, beyannamenin mukaddemesidit*. Bu mu
kaddeme açık olarak gösteriyor ki, insan Hak
ları Beyannamesini kabul eden bütün azalar, 
Birleşmiş Milletler camiasına, giren devletler bu 
esasları derhal kanun yolu ile (kabul etmek mec
buriyetinde değildirler. 

Çünkü yine beyanname gayet açık olarak gös
teriyor ki, eğitim Ve sair yollarla devletler bu 
esasları tatbifca halkını hazırlıyacaktır, icaıbe-
derse kanun yoluma da gidecektir. 

Beyannamenin tamamı '30 maddedir. Bunun 
içerisinde derhal yapılması lâzımgelen o kadar 
mühim kısımlar vardır ki, Hükümet hepsini 
bir tarafa bırakmış, bizim vaziyetimize göre 
en son nazara alınması lâzımgelen bir hususu 
öne getirmiştir. Bunu izah edebilmek için huzu
runuzda beyannameden bir, iki maddeye işaret 
edeyim. Meselâ 7 nci maddeyi okuyorum: 

«Kanun önünde herkes eşittir ve farksız ola
rak kanunun eşit korunmasından istifade hakkı
nı haizdir. Herkesin işbu beyannameye aykırı 
her türlü ayırt edici muameleye karşı ve böyle 
ayırdediei muamele için yapılacak her türlü kış
kırtmaya karşı eşit korunma Ihafekı vardır.» 

Arkadaşlar; en mühim madde budur. De
mokrasinin temelidir. Diğer (bir madde : 

«Madde .8. — Her şahsın kendisine Anayasa 
veya kanunla tanınan ana haklara aykırı mua
melelere karşı fiilî netice verecek şekilde millî 
mahkemelere müracaat hakkı vardır.» 

Bu da bizde yoktur. Temin edilmemiştir. Bu 
beyannamede vicdan hürriyetine ait maddeler 
vardır, onları bırakıyorum. Bunlar tatibik edil
meden, daha ziyade, beyannamenin yukarsında 
söylediği gibi, daha çok öğretim ve eğitim yo
lunda tahakkuk ettirilmesi icabeden bu madde
nin şimdiden ele alınması doğru değildir. 

Arkadaşlar, bu birliğe girmekte bizim için 
mahzur var mıdır, yok mudur? 
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I Evvelâ, bu birliğe girmek, bütün beynel

milel birliklerde olduğu gibi, devlete malî bir 
I mükellefiyet tahmil eder. Birliğe aidat verile-
I çektir ve belki de bu birlikle münasebette bulu-
I nacak bir teşkilât vücuda getirilecektir. Bu, 
I az veya çok bir mükellefiyettir. 
I Daha mühimmi, eğitim bakımından birliğe 
I girmek faydalı mıdır, değil midir? 
I Ben, ne telif, ne de tercüme işleri ile meşgul 

olan bir arkadaşınız olmadığım için bu mevzuda 
I fazla duracak değilim. Bunu telif ve tercüme 

işi ile meşgul olan arkadaşlara (bırakıyorum. Bu 
birliğe girmek bizim için çok zararlıdır. Biz da
ima bu birliklerden kaçtık. Lozan Muahedesin
de bunu ileri sftrdüik^ şart olarak kabul ettirdik, 
biz böyle bir birliğe girmiyeceğiz, dedik. 

Arkadaşlar, bâzı gazetelerde okudum: Bir
liğe girersek ne olacaktır, girmezsek ne olaeafc 
tır? iddia ediyorlar ki, birliğe girdiğimiz tak
dirde memlekete zararlı eserlerin tercümeferi 
yapılmıyaeabtır; güçleşecektir; buna mukabil 
faydalı eserler tercüme edilecektir; 

Ben bu kanaatte değilim. Biz bu birliğe gi
rersek memleket için çok faydalı eserlerin tercü
mesi güçleşecektir, hattâ imkânsız bir Tıale ge
lecektir. Buna mukabil zararlı eserlerin zaten 
sahipleri veya sahiplerinin arkasında olan teşek
küller, Türkiye'ye veya Türkiye gibi yerlere 
eserlerini sokacaklardır, para atayacaklardır, 
hattâ tercüme ettirip göndereceklerdir. 

Onun için bu birliğe girmek menfaatimize 
uygun değildir ve arzettiğiim gibi, hukuk bakı
mından da hiçbir mecburiyet yoktur. Reddini is
tirham ederim. (Alkışlar), 

BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECİP BlLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, bendeniz sayın Fahri Ağaoğlu ar
kadaşımızın tamamiyle aksi mütalâadayım. Bu 
birliğe katılmamızın memleketimiz hesabına 
faydalı olacağı kanaatinde bulunmaktayım. Bu 
itibarla da peşinen söyliyeyim ki, bu tasarının 
kabul edilmesi lâzımgeldiğini düşünmekteyim. 
Kanaatimce Büyük Meclisin yüksek tasvibine 
sunulmuş olan bu tasarının kabulü bir emri za
ruridir. Zira bu kanun tasarısının kabulü ile 

I öteden beri dışında bulunduğumuz Milletler-
[ arası bir birliğe girecek ve bu suretle de Tür

kiye'nin dâhil bulunduğu Birleşmiş Milletler 
tarafından neşredilmiş olan insan hakları ev-

I rensel beyannamesini tasdik etmiş olmakla yük-
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lenmiş bulunduğumuz bir taahhüdü de yerine | 
getirmiş olacağız. Gerçi Fahri Ağaoğlu arka
daşımız bu beyannamenin bize bir müyellefiyet 
tahmil etmediğini beyan etti. Fakat şunu kabul 
etmek lâzımgelir ki ; Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesini biz de tasdik 
etmek suretiyle onu kanun halinde kabul etmiş 
bulunmaktayız. Bunun 27 nci maddesi herkesin 
sahip bulunduğu her türlü ilim', edebiyat ve 
sanat eserlerinden mütevellit maddi ve mânevi 
menfaatlerinin korunmasını istemek hakkına 
malik olduğunu kabul etmektedir. Yani eser 
sahibi, kendi eserinin maddi ve mânevi korun
masını mensup olduğu Devletten ve eserin neşri 
dolayısiyle alâkalı bulunduğu devletlerden 
istemek hakkına maliktir. Binaenaeyh biz de 
böyle bir hakkı kendisine vermek mecburiye
tindeyiz. İşte bu hakkı kabul etmek için de bu 
birliğe gireceğiz. Bu birliğe girmek suretiyle 
üzerimize alacağımız yüklerin, külfetlerin de 
yerine getirilebilmesi için sözleşmeye uygun bir 
şekilde edebiyat ve sanat eserlerini korumak 
için ayrıca bir kanun yapmak mecburiyetinde
yiz. Zannediyorum ki, böyle bir kanunun da 
Adalet Komisyonunda müzakeresi ya bitmiş ve
ya bitmek üzeredir. Bu birliğe katılmak üzere 
bu kanunu kabulden sonra o kanun tasarısının 
da kabulü ile Birleşmiş beyannamesinin de bu 
meyanda insan Hakları Evrensel Beyanname
sinin bize tahmil etmiş olduğu mükellefiyetleri 
yerine getirmiş olacağız. Bu mükellefiyetler hu
kuki bir mahiyet arzetmese bile, kanaatimce, 
bize ahlâki bir mükellefiyet ve mecburiyet tah
mil etmektedir. Bu bakımdan tasarının kabu
lü icabeder. Fikir ve sanat eserleri sahiplerinin 
eserleri üzerindeki haklarının korunabilmesi 
dâhilde millî bir kanunla mümkün olduğu gibi 
bu korunmanın cihanşümul bir şekilde temin 
edilebilmesi için de bu birliğe girmemiz lâzım
dır. Bu birliğe şimdiye kadar 35 devlet iştirak 
etmiş bulunmaktadır. Bu devletlerin ekseriyeti 
Avrupa devletleridir. Bunların arasında Af
rika, Asya ve hattâ Amerika devletleri de bu
lunmaktadır. Gerçi Şimalî Amerika, yani Bir
leşik Amerika bu birliğe dâhil değildir. Ancak 
şunu tebarüz ettireyim ki, Birleşik Amerika 
Devleti bu birliğe dâhil olmamakla beraber 
kendi kıtaları içerisinde -ayrıca bir birlik ku
rup fikir ve sanat haklarını himaye hususunda 
gerekli tedbirleri almış bulunmaktadırlar. Bi- | 
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zim de Avrupada teşekkül etmiş olan birliğe 
girmemiz kanaatimce doğrudur. Biz yabancı 
müelliflerin eserlerini kolayca ve onlara ha
ber vermeksizin tercüme etmek istediğimiz va
kit her halde pek iyi bir şey yapmış olmayız. 
Biz her hangi bir birliğe dâhil bulunmadığımız 
için, yabancı müelliflerin rızasını almaksızın 
istediğimiz eserleri tercüme edebildiğimiz gibi, 
onların da müsaade almaksızın bizim eserleri 
tercüme etmeleri mümkündür. îşte bu karşı
lıklı kötü durumu ortadan kaldırabilmek için 
bu birliğe girmemiz lâzımgeldiği kanaatinde
yim. Bu bakımdan Türk fikir ve sanat adam
larının yaratmış oldukları eserleri de korumak 
gayesiyle getirmiş olduğu bu kanun tasarısı 
dolayısiyle ben Hükümeti tebrike şayan bul
maktayım. 

Yalnız bu münasebetle müsaade ederseniz ka
nun tasarısı ile birlikte sözleşmeye de kısaca bir 
göz atmak icabeder. 

Kanunda ve sözleşme tercümesinde bâzı ifa
de «aksaklıkları bulunduğu kanaatindeyim. Ka
nun tasarısı başlığında! ve madde metninde « Ede
biyat ve sanat eserlerini koruma için kurulan 
Berne Birliği » tâbirleri bulunduğu halde, tasa
rıya ekli sözleşmenin başlığında ve madde metin
lerinde « Edebi ve artistik eserlerin himayesi 
için » teşkil edilen birlikten bahsolunmaktadır. 

Bundan başka, sözleşmenin 4 ncü maddesinin 
birinci bendinde aynı mefhum için tebaa ve uy-
ıJuk kelimeleri kullanımıştır. Kanaatimce huku
ki mahiyette olan bu gibi hükümlerdeki teknik 
mefhumları karşılamak üzere muhtelif kelimeler 
kullanılması faydadan ziyade mahzur doğurabi
lir. Bu itibarla ve evvelce başka münasebetlerle 
de arzetmiş olduğum gibi kanun metinlerini ha-
zırlıyan ilgili servislerin ve bu arada bilhassa Dış
işleri B.akanlığı servislerinin bu noktada ayrı bir 
dikkat ve titizlik göstermelerine tekrar işaret et
mek isterim. 

Tasarının ifade tarzına göre, Berne Sözleş
mesinin 1948 de Bürükselde' tadil ve itmam edi
len metne ihtirazi bir kayıt dahilinde iltihak ede
ceğiz. Bu ihtirazi kayıt, 1948 Bürüksel metni
nin 8 nci maddesi yerine 1896 da Pariste yeniden 
gözden geçirilmiş olan 1886 Sözleşmesinin 5 nci 
maddesinin konması şeklinde ifade olunmaktadır. 

Bu ihtirazi kaydm mahiyet ve şümulü Hükü
met gerekçesiyle komisyon raporlarından ve 
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sözleşmenin 25 nci maddesinin 3 ncü bendin
den daha kolaylıkla anlaşılmaktadır. 

Bu kanunla kahul edeceğimiz sözleşmenin 
25 nci maddesi, Birliğe iltihak eden bir mem
leket, iltihak beyannamesinde işbu sözleşme
nin 8 nci maddesi yerine 1886 Sözleşmesinin 
beşinci maddesi hükümlerini tatbik etmek iste
diğini bildirmek hakkını tanımakta ve Hükü
met tasarısı da Türkiye 'nin bu haktan istifade
sini sağlıyacak şekilde hazırlanmış bulunmak
tadır. Bendeniz bu ihtirazi kaydın memleket 
ihtiyaçlarına uygun olduğu kanâatindeyim. Çün
kü 1948 Sözleşmesinin 8 nci maddesi, eser sahi
hine, asıl eseri üzerindeki hakların .devamı müd
detine© - ki, bu hak 7 nci maddeye göre eser 
sahibinin hayatı boyunca ve ölümünden elli 
sene sonrasına kadar devam eder. Bu eserlerin 
tercümesine müsaade etmek hususunda da mut
lak ve inhisarcı bir hak tanımaktadır. Halbuki 
1886 Sözleşmesinin 5 nci maddesi bu hakkı pren
sip olarak tanımakla beraber, asıl eserin ilk de
fa intişarından itibaren on yıllık bir süre için
de eser sahibi tarafından Birlik memleketlerin
den birinde, himaye talep olunan memleketin 
resmî dilinde bir tercüme neşredilmek veya 
ettirilmek suretiyle kullanılmamış ise, tercüme 
hakkının hükümden düşeceğini derpiş etmekte
dir. Yani, kısaca ifade etmek gerekirse, intişa
rından itibaren on yıl zarfıda muayyen bir dile 
!hiç tercüme edilmemiş, olan bir eser, bu müd
det geçtikten sonra serbest olarak o dile çev
rilebilecektir. Bu nokta, Birliğe iltihaktan do
ğan zararları az çok bertaraf edecektir. 

Bizi ilgilendirmesi bakımından burada şunu 
tebarüz ettireyim ki, kanuna ekli olan sözleşme
nin 8 nci maddesi yerine 1886 tarihli Sözleşme
nin 5 nci maddesi kaim olacağına göre, sözü 
edilen 5 nci madde metninin de kanunda veya 
daha doğrusu kanuna ekli sözleşmenin bir yerin
de aynen bulunması icabeder. Bu cihetin bil
hassa tatbikat bakımından şu faydası olacaktır. 
Adlî bir ihtilâf halinde hâkim resmî metinler 
arasında bu madde metnini de bulacak ve böy
lece işin uzamasının önüne geçilecektir. Aksi 
halde hâkim bu 5 nci ma4de metnini Adalet 
Bakanlığından soracak ve böylece birçok ya
zışmalara yol açılmak suretiyle işler uzayacak
tır. Bu itibarla 5 nci madde metninin de söz
leşmeye eklenmesi zaruridir. Ve tatbikatta mü
him fayda Bağlıyacaktır. Kaldı ki, bu 5 nci md-
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denin aynen sözleşmeye konması Anayasa ve 
içtüzük hükümlerine de uygun olacaktır. 

Gerçekten içtüzük ve Anayasamız yabancı 
devletlerle akdetmiş olduğumuz mukavelelerin 
bir kanunla kabul edilmek suretiyle o mukave
le maddelerinin bizim dahilî mevzuatımıza gir
mesini âmirdir. Bu vaziyet de ancak mukavele 
maddesinin aynen alınması suretiyle hâsıl ola
bilir. Binaenaleyh beşinci maddeyi eğer bu 
sözleşmenin içerisine koymıyacak olursak, biz 
ancak bu kanun içerisinde kalacağımıza göre 
bu madde bizim kanuni mevzuatımıza girmemiş 
olacaktır. Bizim dahilî mevzuatımıza girmesi 
için sözleşmenin her hangi bir yerine bu be
şinci maddenin sıkıştırılması icabeder. 

Diğer taraftan mahiyetini açıkladığımız şu 
kanuni ihtirazi kaydı da ifade edecek şekilde 
hazırlanıp kaleme alınmış olan birinci madde 
metni insanın nefesini birkaç defa kesecek ka
dar uzundur. 

Bu cümleyi kısaltmak ve böylece hükmün 
anlaşılmasını kolaylaştırmak için maddenin iki 
cümleye veya iki fıkraya ayrılması doğrudur. 
Bendeniz bu husustaki düşüncelerimi önerge 
halinde ve yazılı olarak Başkanlığa sunuyo
rum. Takdir, yüksek heyetindir. 

Yani birinci önergemle beşinci maddenin de 
sözleşmenin maddeleri arasına konulmasını te
menni ediyorum; kabul edildiği takdirde bu, 
böyle olacaktır. 

ikinci bir teklifimle de çok uzun olan mad
de metninin anlaşılmasını kolaylaştırmak ba
kımından maddenin iki kısma ayrılmasını uy
gun buluyorum. Takdir yüksek heyetinizindir. 

Yalnız bu ikinci teklifimin oya konulması 
için birinci teklifimin kabul edilmemiş olması 
icabeder. Birinci teklifim kabul edildiği tak
dirde bittabi kanun tasarısı Komisyona iade 
edilecek ve komisyonda belki yeni bir şekil ala
caktır. Bu bakımdan birinei teklifimi burada 
Başkanlığa sunuyorum. 

BAŞKAN — Cihad Baban. 
CÎHAD BABAN (izmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, tasarının lehinde konuşmak için 
kürsüye çıktım. Tetkik kabiliyetine ve dikkati
ne hayran olduğum arkadaşım Fahri Ağaoğlu'-
nun fikirlerine iştirak etmediğimi ifade etmek-

I le sözüme başlamak istiyorum. 
Arkadaşım, b,iz memleket olarak bütün bu 

| birlik] erden daima. kaçtık, bunlardan mütema-
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diyen uzak kaldık dedi. Halbuki vakıalarla bi- I 
liyorsunuz ki, medeni âlem bu birliklerden uzak 
kalmadı, bunlara katıldı. Bunların bu birliklere 
neden katıldığı suali Fahri Ağaoğlu'nun söz
lerinde cevapsız bırakıldı. 

Bir mülkiyet hakkı olduğu gibi bir fikir 
mahsulleri mülkiyeti de vardır. 

Biz bugüne kadar bu fikir mülkiyeti huku
kuna, sanat hukukuna riayet etmedik, buna lâ-
zımgelen kıymeti vermedik. însan Hakları Be
yannamesi üzerinde duracak değilim, insan 
haklarını ele aldığımız zaman mülkiyet hakkı
nın, seyahat hakkının yanında elbette fikir ve 
sanat hakkının, mesai hakkının da yeri vardır., 
Fakat pratik olarak hodgâm olarak bu dâva 
yi ortaya koysak, yerimiz nedir diye düşündüm. 
Lozan'dan beri 30 seneyi mütecaviz bir zaman 
geçti. Bu 30 sene içinde Babıâli eamekânlarını 
dolduran haysiyetsiz eserler, birçok kıymetli 
eserlerin yerini almış; nevama onların ırzina 
tecavüz etmişiz. Ucuz tercümelerle ortaya atmı
şız. Tabiî bu ortaya çıkınca iyisi de gelememiş. 
Bunun neticesi ne olmuş? Türk sanatkârı, Türk 
mütefekkiri, Türk romancısı kalemini eline ala
rak hayatını kazanmak yoluna gidememiş, gay-
rimeşru rekabet ile baş edememiştir. 

Fiilî vaziyet böyle olunca arkadaşlarım, 
Hükümete, geçen devrede Meclis arkadaşları
mız bir hakkı telif kanunu hazırlaması için te
şebbüse geçti ve bu bugün, kanun eldedir. Biz 
de memlekette telif ve fikir haklarını korumak 
teşebbüsüne geçmiş bulunuyoruz. Bu böyle 
olunca da beynelmilel bir âlem içerisine girmek 
kendiliğinden doğar. 

Demokratik rejim itibariyle insan haklarını 
Anayasamızın başına almak istiyoruz, bir hu
kuk Devletiyiz diyoruz. Sonra da istiyoruz ki, 
fikir mahsullerini pervasızca yağma edelim. Bu 
bize yakışmadığı için de ben bu kanun lehinde 
konuştum arkadaşlar. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar, ben kısaca ka
nun tasarısının lehinde konuşacağım. Bilge ve 
Cihad Baban arkadaşlarımın dedikleri gibi, ha
kikaten ilim, sanat ve edebiyat sahasında hizmet 
gören ve memlekete eserler veren kıymetli vatan
daşlarımızın haklarının korunması bakımından 
bu mevzu ile yakinen ilgilenmeye mecburuz. 
Takip ettiğim İstanbul gazetelerinde birçok ede
biyat, sanat ve ilim adamlarımız böyle bir anlaş- / 
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maya i girilmesini tasvip eder mahiyette yazı yaz
mışlardır. Bir misal vereyim, Hatırımda yanlış 
kalmajmışsa bunların başında Valâ Nureddin ge
lir. Kfendi eserlerinin yabancı memleketler editör
leri tarafından tercüme edildiğini ve bunun kar
şısında hiçbir menfaat ve hak talebinde bulunma
dığını yana yakıla yazmaktadır. Arkadaşlar ara
sında diyenler bulunur ve derler ki : Bizim ilim, 
sanat ve edebiyat adamlarımız o kadar ileri mi 
gittileH. Memnuniyetle şunu sÖyliyebilirim ki, 
arkadaşlar, bu Birliğe girmeyi reddettiğimiz ta
rihten bugüne kadar geçen devre içerisinde Tür
kiye büyük reform yapmış, ilim, edebiyat, sanat 
sahasında birçok ilim adamları yetiştirmiştir. 
Bunların verdiği edebî, fikrî ve ilmî eserler bizim 
milletimize değer kazandırmış vaziyettedir. Bu 
Birliğe dâhil olmazsak ne olacaktır?. İlim, sanat, 
fikir adamlarımızın eserlerini himaye edemiyece-
ğiz, Berne Mukavelesine girmezsek bu noktadan 
hiçbir menfaatimiz olmıyacağı gibi bâzı memle
ketlerin editörleri bizim edebiyat, fikir ve ilim 
sahasındaki kıymetli eserlerimize istedikleri şe
kilde tasarruf edebileceklerdir.. 

Nihayet arkadaşlar, bizim fikir, sanat ve ede
biyat sahasında velûdiyete mazhar olamayışımı
zın sebebi, ilim, fikir ve sanat adamlarımızı koru
yacak durumda olmayışımızdandır. Niçin bu sa
halarda Avrupa'nın mazhar olduğu büyük velû-
diyet 'Türkiye 'de yoktur?. Bu aynı zamanda fikir, 
sanat ve edebiyat ve bilhassa edebiyat sahasında 
yaratılmış eserlerin îıiçbiı menfaat ve hak sahi
bine verilmeden memleketimizde tercüme edilme
sinden ve bu kabîl eserlerin memleketimizde ço-
ğalmasmdaa iler* gelmektedir. Binaenaleyh, bir 
hukuk devleti, bir hukuk memleketi ve madeni bir 
memleket olarak, ilim, edebiyat ve sanat sahala
rında medeni milletlerin bir araya geldikleri bir 
teşekküle Türkiye'nin de girmesini istemek he
pimiz için" bir vazife teşkil eder, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Selim Ragıp Emeç. 
SELÎM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Sayın ar

kadaşlarım, bâzı arkadaşlar bu kanun tasarı
sının Lehinde ve aleyhinde bulundular. Bu arada 
söz alan karşınızdaki arkadaşınız «nettement» 
bu tasarının aleyhindedir. Lozan Muahedesinin 
hangi şartlar altında istihsal edilmiş olduğunu 
hatırlıyanlar, fikir hürriyeti için bu mevzuun 
daha çetin bir mücadele mevzuu olduğunu el
bette ki unutmamışlardır. Bunu söylerken bir 
an için hâtıraları, niçin bu nokta üzerinde ıs-
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rarla durulmuş olduğu esasına irca etmek iste
rim. Fikren fakir olduğumuz aşikârdır. İste
dik ki fikir mahsullerini memleketimize naklet
mek ve onları geniş halk kütlelerine yaymak 
için önümüzde hailler bulunmasın. Lozan'da 
bunun için mücadele yaptık ve neticeyi bu şe
kilde istihsal ettik. Nitekim bizim bu fikirleri
mizi bilen milletler, bize, bu hakkı tanıdılar; ta 
ki bu mahsullerden serbestçe istifade edelim 
diye. 

Şimdi deniyor ki ; bu kolaylıktan istifade 
ederek birtakım fikir mahsulleri alıyoruz. Ma
zur görünüz, arkadaşım kullandığı için tekrar 
ediyorum, bu fikirlerin âdeta ırzına gediyoruz. 
Bu nevi eserleri soysuzlaştırmamak için, deje
nere etmemek için biraz itina göstermekliğimiz 
doğru olur. Eğer bu itinayı gösterecek olursak 
elbette ki bu mahzurlar aradan çıkmış olur. Kal
dı ki biz kendi iç bünyemizdeki Hakkı Telif 
Kanununu dahi halletmiş değiliz. Bu kanun 
bir tasarı halindedir ve hâlen encümende bu
lunmaktadır. Binaenaleyh benim kanaatim şu
dur ki, bu tasarıya vereceğimiz şekil henüz 
malûm olmadan Berne Anlaşmasına katılmak 
suretiyle fijrir adamlarımıza ve memleket irfanı
na bir hail, bir set çekmeye hakkımız olmaması 
lâzımgelir. İlerde bu, bize büyük müşküller çı
karacaktır. Bilhassa maddi müşkülleri büyük 
olacaktır. Avrupa yazarları eserlerini bize öy
le kolay kolay ucuza satmıyacaklar, bizim de 
onları alıp dilimize naklederek istifadeye arz-
etmemiz pek büyük külfetlere malolaca'ktır. 
Ben şahsan ve sizlerin de büyük kısmının irfa
nımıza hail olacak bu tasarının kabul edilme
mesine taraftar olduğunuza kaniim. Hiç ol
mazsa encümendeki Telif Kanununun gelme
sine kadar bu tasarıya ait müzaJkerenin geriye 
bırakılmasını ve komisyona iade edilmesini ri
ca ederim . (Çok doğru sesleri, bravo sesleri). 
Bu hususta bir önerge hazırladım, kabulünü ri
ca ediyorum. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HİOĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, 
fikir hakları bakımından medeni âlem iki grup
tur. Birisi, Avrupa'da 1886 tarihli Berne Anlaş
ması etrafında birleşmiş olan 40 devletin teş
kil ettikleri grup, diğeri de Amerika'da 21 dev
letin teşkil ettiği Panamerikan. 

Binaenaleyh, bu fikir hakları bakımından 
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medeni âlem böyle iki grup halinde butunu; 
y urlar. 

Diğer tadaftan Unesko teşkilâtı bu iki grup 
arasında münasebeti birleştirmek suretiyle işe 
dünya çapında bir mâna ve mevki vermek hu
susunda mesai sarf etmektedir. Unesko *nun me
saisi ne kadar müspet olursa olsun, ilerisi için, 
hem Avrupa grupu için hem de Panamerikan 
Grupunun mevcudiyetlerini muhafaza edecek
leri de anlaşılmaktadır. 

Şimdi biz, bu iki gruptan bize yakın olan, 
vaziyeti itibariyle bizim bünyemize daha uy
gun olan Avrupa gurupu, yani 1886 tarihinde 
başlamış ve 1886 dan sonra muhtelif tarihlerde 
revizyon geçirmiş olan anlaşmaya girmek için 
Hükümet yetki istiyor. 

Fahri Ağaoğlu arkadaşımız İnsan Hakları 
Beyannamesini mütalâa ederken burada bir 
mecburiyet olmadığından bahsettiler. Okuduk
ları metnin bizi manen böyle bir mecburiyete 
sevkettiği pek aşikâr görülmektedir. Bu an
laşmaya girmemiz bir nevi fikir hakları için 
mânevi gümrük koymaktır. Bununla beraber 
hem kendi millî eserlerimizin himayesini, hem 
de hariçten gelecek eserler için bu beyanname 
mucibince hakların iadesini düşünmüş bulunu
yoruz. 

Esasen bu mevzu hakkında diğer bir kanun 
da encümende müzakere edilmektedir. 8 nci 
madde yerine Paris'te revizyon edilmiş bulu
nan 1886 tarihli Kanunun 5 nci maddesinin 
alınmasına sebep, Necip Bilge arkadaşımızın 
söylediği gibi bu husustaki 50 senelik müddeti 
10 seneye indirmek gibi lehimizde olan bir hük
mü koymaktır. Biz millî eserlerimizi korumak
la beraber, diğer taraftan bütün medeni hak
lara da riayet ediyoruz. Bu yetkinin verilmesi 
isabetli olur. Karar Yüksek Meclisindir ar
kadaşlar. 

İBRAHİM KÎRAZOĞLU (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlar, ilim bir yitiğe benzer, onu 
her yerde aramak en tabiî haktır. Hele bir ilim 
ve fikir sahibinin bu hakkı her yerde araması 
kadar tabiî bir hâdise olamaz. Ancak, üzerinde 
durduğumuz şu mevzuda; Hükümet esbabı mıu-
eibesinin son fıkrasında, «bu tasarı ile birlikte 
sevkedilmiş bulunan edebiyat ve sanat eserleri
nin korunmasına dair olan Berne Anlaşmasına 
uygun olarak hazırladığımız, Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanun tasarısının kanuniyet iktisabı 
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yolunda gerekli zamanın geçmesi için Birliğe il ti- ; 
hakimizin 1 Ocak 1952 tarihinden itibaren hü- \ 

ı 
küm ifade etmesi kabul edilmiştir.» Diğer taraf- I 
tan tasarının birinci maddesinde de bu yolda 
bir kaydı ühtirazi mevcuttur. Şimdi biz kendi 
bünyemizde Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu 
henüz tedvin edip kanuniyet feeöbetımemiş iken, 
bu şekilde Birliğe girmekle istical göstermemiz, 
hakikaten bir tezat teşkil ediyor. Bu 'hale göre 
bendenize öyle geliyor (ki; takdimen çıkarılma
sı gereken bir kanun teehhür ediyor ve ondan 
sonra gelmesi icalbeden bu kanun ona takaddüm I 
ediyor. Böyle bir vaziyet esbabı mucibede de 
1952 den itibaren hüküm ifade etmesi kaydı ih-
tirazi'sini ihtiva ettiğine >göre bugün müzakeresi
ne geçilen Birliğe dâhil :olma hususundaki kanu
nun, Fikir ve Sanat Eserleri (Kanununun tedvi
nine kadar tehirini talebeden arkadaşımızın müta
lâasına bendeniz de yürekten iştirak ediyorum 
ve bu yolun zaruret olduğunu arzediyorum. 

BAŞKAN — Behzat Bilgin. 
BEITZAT BÎLGtN (îzmir) — Saym arka

daşlarım, Muhterem Adalet Bakanı burada ko
nuşurken fikir mahsulleri üzerinde bir nevi güm
rükten bahsettiler ve maalesef acı hakikat bu
dur. Onun için, müsaade buyurursanız, ben de 
sözüme burad an başlamak istiyorum. 

Bir memleket kendisine bol olarak mevcut 
bulunan mamulâtı veya saniyii himaye etmek 
için gümrük maniaları ihdas eder. Hiçbir mem
leket görülmemiştir ki, alhalisi aç olduğu hal
de buğday üzerine, ahalisi çıplak olduğu halde 
giyim eşyası üzerine gümrük resmi va'zetsin. 

Maalesef, Türkiye mânevi bir fikir ve saant 
açlığı ve çıplaklığı içerisindedir. Böyle bir bir
liğe iltihakımız, bir an için tasavvur edilirse, 
(mm neticesi iyi veya kötü, şimdiye kadar isti
fade edegeldiğimiz Avrupa ve Amerika, yahut 
Doğu Asya, Hind ve Çin kaynaklarının, ilim 
kaynaklarının ve fen kaynaklarının bizim için 
kapalı kalması demek olacaktır. 

Cihad Baban arkadaşımız demin konuşur
ken bunu bir mecburiyet, ve âdeta bir medeni 
zaruret olarak gösterdi. Ve fikir yağmakerli-
ğinden bahsetti. 

Muhterem arkadaşlarım, mesele böyle değil
dir. Telif birliklerinin kurulmuş olmasına rağ
men Avrupa'da dahi halledilmiş değildir. Bir 
insanın bir fikri bulduğu yerden alması bir | 
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yağmakerlik midir! Bu bir yağma olarak kabul 
edilebilir mi? 

Bendeniz pek iyi hatırlıyorum, tsveç gibi 
medeni bir memleket bu Fikir Hakları Birliğin
den uzun zaman hariç kalmıştır. Pekâlâ biliyor
sunuz. Birçok eserler üzerinde «Copy right 
reşerved pour tous les pays compris la suede» 
kaydı sonradan ilâve edilmiştir. Yani bütün 
memleketler için telif hakkı kabul edilmiştir. 
İsveç buna dâhil değildi, uzun müddet bu telif 
haklarının dışında kalmıştı. Memlekette tikir 
eserleri çoğalır ve hariçteki fikirlerden istiğna 
durumu hâsıl olursa, fikir mahsulleri üzerine 
bir gümrük, vaz'etmek düşünülebilir. 

Diğer taraftan, esası kabul edildiği takdirde 
dahi, meselenin münakaşa edilecek başka bir 
tarafı daha vardır. Meselâ bir Avrupa müellifi, 
ben eserimin tercüme hakkını Türkiye'de filân 
zata verdim, derse buna riayet etmek lâzım ve 
tabiîdir. Meselâ Çörçil eserinin telif hakkını 
bir gazeteye sattı ve bunu başka hiçbir gazete 
kullanamadı. Burada satıldığı için bu
na bii' diyeceğimiz yok. Çünkü bu su
retle bir taraftan eserin Türkiye'ye gir
mesi temin edilmiş oldu. Her hangi bir muhar
rir çıkıp da Türkiye'de tercümesini falana ver
dim, diye Türkiye'ye girmesi temin edilirse 
mesele kalmaz. Bu kabul edilmediği takdirde: 
«Tercüme hakkı bana aittir, ancak ben şu ka
dar para isterim» iddiası karşısında bu para 
kabul edilemiyecek kadar fahiş ise; eser de kıy
metli olduğu takdirde bunu almamız bir yağ
ın akârlık mı olur? Binaenaleyh katiyen böyle 
bir mütalâaya cevaz vermemiz doğru olmaz. 

Nihayet Selim Ragıp Emeç arkadaşımla ver
miş olduğumuz takrirde düşünmüş olduğumuz 
nokta, bugün telif hakları rejimimiz malûm de
ğildir. Bugün elimizde çok eski olan bir hakkı 
telif kanunu vardır. Bunun yerine yenisini ika
me etmek mevkiindeyiz. Bunu beynelmilel bir 
murakabenin tazyiki altında yapamayız. Bunu. 
telif hakkını nasıl anlıyoruz, dahilî ve haricî 
telif hakları nelerdir, ancak ondan sonradır ki ; 
serbest olarak, bu kanunun ışığı altında haricî 
bağlara girmemiz, ne dereceye kadar girebile
ceğimizi tâyin etmek mümkün olur. Binaen
aleyh hem esas bakımından teklif, kanaatimce, 
zararlıdır hem de usul bakımından mevsimsiz
dir. Bu müzakerenin, Telif Hakları, Sanat ve 
Fikir Eserlerini Koruma Kanunu müzakere 
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edildikten ve katiyet kesbettikten sonra yapıl- I 
ması doğru olur. Bu maksatla bir takrir vermiş 
bulunuyorum, kanunun o ana kadar tetkikinin 
talik edilmesini ve komisyona iadesini rica edi
yorum. 

FAHRÎ AĞAOĞLU (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar; biraz evvel de arzetmiştim, gerek
çede ve komisyonların raporlarında «bu Birliğe 
girmek bizim için mecburidir, hukukan zaruri
dir» gibi bir kayıt olmasaydı ben söz almıyacak-
tım. Zaten ilmî cepheden tetkik etmeye de be
nim salâhiyetim yoktur. O bakımdan aczimi iti
raf ederim. Üzerinde en çok durduğum, huku
kan mecbur mıyız, değil miyiz? Bu Birliğin; 
muhterem Adalet Bakam arkadaşımızın söyle
diği gibi, Amerika büsbütün haricinde kalma
mış Kanada Birliğe dâhil olmuştur. Diğer Ame
rikan Deletleri Birliğe dâhil olmamıştır. Suudi 
Arabistan, Irak Birleşmiş Milletlere dâhil olduk
ları halde bu Birliğe girmek lüzumunu hisset
memişlerdir. 

Arkadaşlar, tnsan Hakları Beyannamesinde 
tanınmış olan hakların bir hududu vardır. Bu 
haklar mutlak değildir. Bu hakların mühim bir 
kısmı her devletin kendi hudutlariyle bağlıdır. 
Bir misal arzedeeeğim; 23 ,ncü maddenin 1 nci 
bendi gereğince «her şahsan çalışmaya, işini ser
bestçe seçmeye, âdil ve elverişli çalışma hakla
rına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.» 
Fakat bir Fransız gelse, Türkiye'de yerleşse 
ve ben hâkim olacağım dese, olabilir rai1? Bir 
Türk Almanya'ya gitse ve Alman Devletinin 
kendi vatandaşlarına hasrü tahsis ettiği bir işi 
yapmak istese buna o işi verirler mi? Binaena
leyh. bu haklar mukayyettir ve her devletin hu
susi kanuniariyle kendi hudutları dahiline mün
hasırdır. İşte telif haklarına ait 27 nci madde
nin 2 nci fıkrası da bu meyandadır. Kaldı ki, 
Beyannamenin ön sözünde ifade edilen hususlar 
Beyannamenin birdenbire kanun hükümleriyle 
tahakkuk ettirilmesini âmir hükümleri ihtiva et
mez. Bunların mühim bir kısmı öğretim ve eği
tim yolu ile tahakkuk ettirilecektir, bu da, uzun 
senelere bağllıdır. 

Bu. meselede arkadaşlar Behzat Bilgin ar
kadaşımın fikirlerine tamamen iştirak ederim. 
Fikri haklar kanun tasarısı gelmeden, tasarı 
kanuniyet kesbetmeden bu kanunun görüşülme
si kendi kendimizi bağlamak olur. I 

Piğer mühim, bir nokta da, tasarının gerek- i 

çesinde ve komisyon raporlarında gösterildiği 
gibi biz bu Birliğe girmek mecburiyetinde deği-
liz. Bizim için böyle bir mecburiyet yoktur. Bu 
tasarı Anayasa Komisyonunda tetkik edilmeli
dir. Eğer Anayasa Komisyonunda tetkik edilir
se böyle bir mecburiyet neticesine varılırsa el
bette bu tasarı heyeti umumiyede ona göre gö
rüşülüp bir karara varılır. 

Takdir yüksek heyetinizindir. 
BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, bendeniz tasarının lehinde ko
nuşacağım. Bu tasarı ile fikir, sanat eserleri üze
rinde tâbiiyet farkı gözetmeksizin muharrirlerin 
ve müelliflerin haklarını Koruyan Berne Telif 
haklarına girmiş oluyoruz. Bu anlaşmaya halen 
40 Devlet dâhildir. Dışarda kalan Devletler Ha
beşistan, Çin ve Sovyet Rusya gibi devletlerden 
ibarettir. Türkiye medeni bir memleket ve hıı-
huk Devleti alarak tnsan Hakları Beyannamesinin 
fikir eserleri üzerindeki mülkiyet hakkını tanı
mış bir devlet sıfatiyle bu Birliğin dışında daha 
fazla kalamaz kanaatindeyim. Diğer taraftan 
bu Birliğe girmemiz millî fikir mahsullerimizin 
değerlendirilmesini de temin edecektir. Bundan 
başka ileri süreceğimiz ihtirazi kayıt dolayısiyle 
diğer bütün memleketlerden farklı olarak 10 
sene evvel neşredilmiş olan eserleri de tercüme 
etmek hakkını muhafaza ediyoruz. 

Bir arkadaşımız henüz yeni telif hakları ka
nunu kabul edilmemiştir, dediler. Bendeniz 
Adalet Komisyonunda bu kanunun müzakeresin
de bulundum. Kanun komisyonda kabul edil
miştir. Yakında Büyük Meclisin huzuruna ge
lecektir. Gelmemiş olsa bile bunun gelmemiş 
olması Berne Anlaşmasına iltihak etmemekliği-
miz için makbul bir sebep teşkil etmez. Esasen 
bir Hakkı Telif kanunumuz mevcuttur. Bu an
laşmaya katılmamız muhakkak memleketin fikir 
ve sanat hayatına büyük faydalar temin edecek
tir. 

Tasarının kabulünü rica ediyorum. 
ARtF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 

— Muhterem arkadaşlar, bendeniz bir iki nokta 
üzerinde arzı malûmat edeceğim. 

Hiç şüphe yok ki. bugüne kadar dünyada hâ
kimiyet ve istiklâline sahip olan bir Devlet şu ve
ya bu ittihada gireceksin diye cebren bir vaka 
şimdiye kadar sepketmemiştir. Binaenaleyh, Mül
kiyeti Sınaiye ve Edebiye ittihadına dâhil olmı -



mız hususunda cebir katiyen mevzuubahis olamaz. 
Yalnız, biz asırlarca çektiğimiz ıstırabı göz 

önüne alarak, Kapitülâsyonlardan Lozan Mua
hedesiyle kurtulduğumuz zaman, gayet haklı 
olarak, acaba aynı fikri caniandıraJbilecek bir 
vaziyet mevzuubahis olabilir mi, olamaz mı 
diye vâki olan teklifi Lozan Muahedesiyle red
dettik. Bununla beraber karşılıklı anlaşmalarla 
aynı hakkın pekâlâ müzakere konusu olacağını 
kabullendik. 

Nitekim, Fransızlarla akdettiğimiz Ticaret 
ve Seyrüsefer Mukavelenamesiyle iki sene müd
det içinde, bu işi tezekkür etmek hususunu mu
kavelelerle halletmek taahhüdüne giriştik. Fa
kat bu iki sene içinde her nedense Fransızlar 
tarafından böyle bir teklif yapılmadığı için hu
susi mukavele akdi cihetine gidilmedi. Biliyo
ruz ki o zaman yepyeni, medeni mevzuati ka
bul ettik; Avrupa'ya döndük; bu itibarla bel
ki bu tarzı harekete ihtiyaç hasebiyle mecbur
duk. 

Fakat bugünkü vaziyet hiç şüphesiz ki 
esastan değişmiştir. Çünkü daima söyledik, 
söylüyoruz, söyliyeceğiz. Medeniyet kervanına 
katıldık, bu safta devam edeceğiz. O itibarla 
neden acaba çekiniyoruz? Beynelmilel esasta, 
kabul edilmiş kaide ve prensipler zaten telif 
hakkındaki kanunumuzda kabul edilmiştir. Ama 
müddette ihtilâf çıkabilir. Nitekim bu hususu 
beynelmilel esasat çerçevesi içinde, bu ka
nun da halletmektedir. Nitekim muhtelif mem
leketlerde aynı zamanda neşredilen bir eser 
için en kısa müddete riayet olunur. Netice 
itibariyle bu haklar muayyen müddetten son
ra cemiyetin malıdır, fikir ebedî olarak şa
hıslara maledilemez; bugünkü zamanda da 
mutavâsıl kablar gibi bütün dünyaya teşmil 
edilmektedir. O itibarla böyle bir ihtilâf zuhu
runda, istisnasız her devlet en kısa müddeti 
kaibul eden devletin, kanununa riayet eder. 

Arkadaşlar, 10 . X I I . 1948 tarihinde Birleş
miş Milletler Kurulu însan Hakları Evrensel 
Beyannamesini kabul etmiştir. Unutmamak 
icabeder kî biz bu Birliğe girmiş bulunuyoruz. 
Bu itibarla însan Hakları ve Hürriyetleri Ev
rensel Beyannamesine harfiyen riayet etmek 
mecburiyetindeyiz. Kaldı ki, bunu yöz önüno 
alan Hükümetimiz bir kararname ile, insan Hak 
ve Hürriyetleri Evrensel Beyannamesi münde-
recatinm bütün mekteplerde okutulmasını yo-
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rumlanmasmı ve bütün matbuatta da neş
redilmesini Dışişleri Bakanımızın teklifi üze
rine, kabul etmiştir. Bu muameleler bugün 
yapılmıştır. Yani meseleyi sırf ahlâki bakım
dan değil kanuni bir mecburiyet bakımından da 
mütalâa etmek zorundayız. 

ittihat Mukavelenamesine iştiraki acaba ni
çin istemiyoruz? Ben bunu bir noktada aley
himizde teemmül etmekteyim. Niçin çekini
yoruz? 1924 senesinden bu zamana gelinceye 
kadar 26 sene gibi uzun bir müddet geçmiştir. 
Bu müddet içerisinde bu ittihada girmemekle 
acaba şunu mu itiraf etmek istiyoruz. Biz bugün 
ittihat Mukavelenamesindeki hükümleri kabul 
edecek durumda değiliz! Neden? Bir taraftan 
enj ön safta olduğumuzu iddia ederken, diğer 
tataftan da ecnebilerin fikrî hakları üzerinde 
doiay isiyle kendi arzu ve irademize tâbi olarak, 
bit intifa hakkımız mevzuubahis olduğunu ve 
bu hakkı kendi kanunumuzla halledeceğimizi 
öne sürmek istiyoruz. 

Arkadaşlar; şunu unutmamak lâzımdır ki, 
bugün medeni memleketlerin hiçbirisinde bey
nelmilel esasata aykırı olarak düşünen hiçbir 
vâşıı kanun yoktur, esasen olamaz da. Bu iti
barla Telif Hakkı Kanunumuz henüz komisyonda
dır, binaenaleyh onu kabullenmeden bu işe gi-
rişmiyelim, tarzındaki ifadelere bendeniz maal
esef iştirak etmiyorum. Çünkü hiç şüphe yok
tur ki, telif hakkını koruyacak kanunumuz bu 
beynelmilel esasata aykırı hükmü katiyen ihti
va etmiyecektir. Kaldı ki, oradaki müddet elli 
sertedir, Telif Hakkı Kanunumuzdaki istifade 
hakkı müddeti ise 30 senedir. Şimdi bu müd
deti 10 sene gibi kısa bir zamana inhisar ettir
mek şartiyle Hükümete yetki veriyoruz. Bina
enaleyh bu gibi mahzurlar esasen bertaraf edil
miştir. 

Bir noktaya daha temas etmeme müsaade 
buyurunuz. 

Arkadaşlar, acaba neden şimdiye kadar bü
tün dünyada üzerinde hassasiyetle durulan, 
fikrî hakları bu ittihada iştirak hasebiyle mev
zuubahis etmedik? Bu nokta cidden düşünü
lecek bir noktadır. Ben o kanaateyim ki, en kü
çük müesseseden en büyük tedrisat müessese
mizle varıncaya kadar bu işte ilgililer suçludur
lar; Hukukan değil, ahlâkan! Çünkü bugün 
hanjgi eseri alırsak alalım, hangi hoca olursa 
olsıin eseri hangi fikrî hakka mütaallik isri 
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taşırsa taşısın, üzerinde ince bir tetkika geçti- I 
ğimiz zaman gayet açık olarak görürüz ki, 
orada beliren izler maalesef çok kerre şahsî ma
hiyette tesebbüt edecek durumda değildir. Bu
nun için bu hal cemiyetimizi ilim sahasında, 
bilgi sahasında maalesef geride bırakmaktadır. 

Fakat biz artık şunun bunun fikrî hakla
rından faydalanmak suretiyle ataleti kabulle
necek olursak bu sahada ilerliyemeyiz. Artık 
ittihada dâhil memleketler çok evvel ilerlemiş
tir ; biz de onların esasatını kabul edelim, ve 
rasyonel çalışma yoluna girelim. 

Bu itibarla bendeniz bunun lehinde bulunu
yorum. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

B ŞKAN — Vasfi Menteşe. 

VASFİ MENTEŞ (îzuûr) — Muhterem ar
kadaşlarım, bugün söz almaya katiyen niyetim 
yoktu. Esasen bu kürsüye de ilk defa çıkmış 
bulunuyorum. Komisyonumuzun sözcüsü olma
dığım için konuşmak da istemezdim. Fakat öy
le bir zaruret hissetim, vicdanımın öyle bir taz
yiki altında kaldım ki; (konuşmak ihtiyacına ga
lebe edemedim. 

Arkadaşlarını, size bir 'hâtıramdan bahsede
ceğim ;ı 1928 senesinde edebiyat ve sanat eserle
ri hakkındaki Berine mukavelenamesinin bâzı 
maddelerinin tâdili için Roma'da bir konferans 
toplanmıştı. Bu konferansa 'herkes gibi memle
ketimiz de davet edilmiş (bulunuyordu. Fakat 
Hükümetimiz o günün şartları içinde bu konfe
ransa bir heyeti murahhasa göndermeyi muva
fık bulmuyordu. Beni, yani o zaman büyük 
elçiliğin müsteşarı olan Vasfi Menteş'i müşahit 
olarak bu konferansa 'göndermeyi kararlaştırdı. 
Bendeniz de gittim, o müebbet şehrin muhte
şem bir sarayının büyük kublbesi altında söyle
nen sözleri, dünyanın en büyük 'hukukçularının 
vsMerini, nidalarını içimde derin bir teessür 
ve ıstırapla günlerce dinledim. Mevzu ne idi? 
Mevzu, telif hakkı idi. Mülkiyet hakkı hepi
mizin hürmet ettiğimiz, aziz tanıdığımız bir 'hak
tır. Fakat telif hakkı dünyanın en aziz ve en 
kudsî bir hakkı olarak tanınmıştır. Bu hak 
üzerinde sayısız eserler telif edilmiş, bu hak üze
rinde sayısız hatipler türlü toplantılarda, tür
lü vesilelerle ıgünleree konuşmuştur. Roma'da 
toplanan konferansta hakikaten ıstırap ve hicap 
duydum; kendi kendimize acıdım, zavallı mem
leketimizin hali beni çok müteessir ediyordu. Çok | 

.1951 O : 1 
geri kalmıştık; tercüme eserleri için bir kayıt 
konmasını katiyyen kabul edemiyorduk. O za
man müşahit sıfatiyle cidden elîm bir vaziyete 
düşmüş ve bugünün gelmesini beklemiştim. Ara
dan 22 yıl geçti, 1961 senesinin Mayıs ayının 

23 ncü günü böyle bir konvansiyona iltihakımız 
bahis mevzuu olunca, fikirlerini çok hürmetle 
dinlediğim sayın arkadaşlarımdan (bu mukavele
ye iştirakimizin aleyhinde bulunabileceklerin çı
kabileceğini bir dakika düşünmemiştim. Cidden 
müteessirim. Deniliyor ki, maddi mecburiyet 
yoktur. Evet, maddi mecburiyet yoktur, her 
devlet müstakildir, beynelmilel bir mukaveleye 
canı isterse iltihak eder, istemezse iltihak et
mez. Fakat arkadaşlar, mânevi bir mecburiye
timiz yok mudur? Bugün bütün dünyanın en 
kudsi ve aziz bir hak diye tanıdığı bir hakkı 
tasdik ve tevkir etmek bizim mânevi borcumuz 
değil midir? Medeni âleme mensup muyuz, de
ğil miyiz? Biz devekuşu gibi bir vaziyet, ala
mayız, ' biz medeni âleme mensubiyetimizi iddia 
ediyoruz. Telif hakkı ıgibi kudsi bir hakka karşı 
bu Mecliste bir cereyan nasıl 'baş gösterebilir? 
bunu benim aklım almıyor. 

Bir hukuk Devleti kurduğumuzu kabul edi
yor muyuz, etmiyor muyuz?. Bütün dün.Va bu iki 
birliğe iltihak etmiştir. Afrika memleketlerine va
rıncaya kadar Avrupa Birliğine girmemiş Devlet 
kalmamış gibidir. Biz düşününüz, ne elîm bir 
vaziyetteyiz. Sonra bir noktaya temas edildi; bir 
kanun vardır, denildi, Fikir ve Sanat Eserlerini 
Himaye Kanunu, O Kanun çıksın, ondan sonra 
bu mukavelenameyi kabul edelim. Bence mukave
lenameye iltihak hususunda Hükümetimize yetki 
verilmesine bir mâni yoktur... 1952 senesi 1 Oca
ğı tarihinden itibaren bir hüküm ifade etmek üze
redir ki, biz bu birliğe girmek istiyoruz. Asıl 
korktuğumuz tercüme meselesidir; değil mi?. 
Eserin intişarından on sene geçtikten sonra onu 
lisanımıza tercüme hakkını mahfuz tutuyoruz. 
Bu mukaveleye iltihak neticesi kendi müellifleri
mizin, muharrirlerimizin haklarının tanınacağı 
noktası, sonra tercüme edilen eserlerin daha doğ
ru ve daha güzel bir şekilde tercüme edilebile
ceği noktası ve sair noktalar üzerinde muhterem 
arkadaşlarım tevakkuf ettiler. Ben o hususlarda 
söz söylemiye lüzum görmüyorum. Yalnız istir
ham ederim, bu mukaveleye iltihakı artık kabul 
edelim. 

BAŞKAN — Cemal Köprülü. 

— 425 -
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CEMAL KÖPRÜLÜ (Edirne) — Muhterem I 

arkadaşlar; Mecliste iki ayrı noktai nazar belir
diği için kürsüye çıkmak mecburiyetini hissettim. 
Uzun söylemiyeceğim, bâzı noktalar üzerinde du
racağım; konuşmam daha ziyade tavzih mahiye
tinde olacaktır. 

Bâzı arkadaşlarımız hukuki mecburiyet ol
madığından bahsettiler. Mecburiyet, bendenizce 
bugün için mutlak ve zaruridir. Biliyoruz ki, 
dünya iki zihniyete bölünmüştür : Kominizin ve 
demokrasi. Demokrasiyi daha ziyade siyasi mâ
nada kullandıkları için ben buna «Humanisme» 
diyeceğim. 

« Humanisme » üzerinde fazla duracak deği
lim. Şu kadarını arzedeyim ki, Beşer Hakları, 
Dünya Birliği, Ünesko Teşkilâtı, bütün bu fikirler 
dünyada komünizme karşı müttehit birlik olmak 
dâvası peşindedirler. Biz de komünizmin karşı-
şısmda bulunduğumuz için bu fikir eserleri ka
nununu kabul etmek ıstırarında ve mecburiyetin
deyiz. 

Sonra, bizim komisyonda, Fikir Eserleri Ka
nunu tetkik edildiği ve bunları okuyup tetkik et
tiğimiz için üzerinde malûmat sahibi bulunuyo
ruz. Adalet Komisyonundaki müzakereler ben
deniz kısmen bulundum. Muhterem arkadaşla
rımı tatmin edecek şekilde maddelere kayıtlar 
konmuş bulunuyor. 

10 senelik müddetten bahsettiler. 10 senelik 
müddet her halde çok değildir arkadaşlar. 
Tercüme için 10 sene müddet veriyoruz. Eser
leri umumiyetle moda eserleri, fikir eserleri di
ye ikiye ayırırsak, moda eserlerinin dünyanın 
her tarafında ömürleri kısadır, büyük bir kıy
meti haiz değildirler. Fakat fikir eserleri çok pa
ra getirmezler. Bu itibarla fikir eserlerini ter
cüme etmek için icabında alâkadar müellife mü
racaat edilir o zaman eğer mütercim hakikaten 
kıymet sahibi bir şahsiyetse müellif tabiatiyle 
kabul eder o eser de bu suretle tercüme edilir. 
Maalesef fikir eserleri ekseriya çok para getir
mediği için bu hususta Avrupalılar daima müsa
ade edegelmişlerdir. 10 senelik müddet çok de
ğildir. Avrupada' on senedenberi tekevvün eden 
öyle fikirler vardır ki, bize yeni intikal etmek
tedir. Bu itibarla bunları da tercüme etmek im
kân altına girmiş olacaktır. 

Berne Birliğine katılmak mecburiyetindeyiz. 
Bunu kabul ettiğimiz takdirde diğer kanun da 
tabiatiyle çıkacaktır. Onun da tadil edilmesi ) 

1951 O : 1 
Heyeti Aliyenizin arzusuna bağlıdır. Ben bunun 
ehemmiyetle lehinde bulunuyorum. Kabul edil
mesini bilhassa istirham ederim. 

CÎHAD BABAN (İzmir) — Arkadaşlarım, 
ikinci defa kürsüye çıktığım için özür diliyerek 
söze başlamak istiyorum. 

Yalnızca Behzat Bilgin ve Selim Ragıp 
Emeç arkadaşlarımın fikirlerine iştirak edemi-
yeceğimi ifade etmek ve tekrar aynı mevzua 
temas etmek için geldim. 

Behzat Bilgin arkadaşımız; fikri, bulunduğu 
yerden almak suç mudur, dediler. Malı da bu
lunduğu yerden almak suç değildir, ama hak
kını vermek şartiyle. Hakkını verdiğimiz za
man fikri de, malı da alıp vermenin şu dünya
da bir usulü vardır, o usule ittiba edelim di
yoruz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, Türk Ceza Kanununun bu me
selelere taallûk eden madde ve hükümleri var
dır. Lâalettayin bir insan, diğer bir insanın ese
rini olduğu gibi alırsa, ona iktibas derler, cezası 
vardır. Bir eseri veya fikri eynen alıp altına 
imzasını koyarsa ona intihal derler cezası var
dır. Türk Ceza Kanununda suç olan bir fiili, 
istiyoruz ki, milletlerarası muamelâtta da ken
dimiz için mubah kılalım. Bu, bize yakışmaz ar
kadaşlar. 

Arkadaşlar, tercüme eserlerin ne olduğunu 
uzun boylu anlatmaya lüzum görmüyorum. Mü
ellifi Avrupa'da, eseri askıda duruyor, biz alı
yoruz, ismini değiştiriyoruz, içinden parçalar 
çıkarıyoruz, hattâ hattâ telif ediyoruz, biçare 
adamın ismini kaldırarak piyasaya dahi sürü
yoruz. 

Bu kanunu kabul edersek Türkiye'deki fikir 
adamlarının, Türkiye'deki kalem adamlarının 
haysiyetini, irfanını ecnebi baskısından kurtara
cağız arkadaşlar. Eğer bu kanunu kazanırsak, 
bu kanunu kabul edersek, raftan lâalettayin 
ecnebi bir eseri alarak bedevadan urup eksiğine 
tercüme ettiremiyeceğiz. Fakat Türk fikir adam
larının itibarını, haysiyetini kurtaracağız. Eser
lerine kıymet vermiş olacağız. Bu itibarla bu, 
millî bir kanundur, millî bir hükme varmak is
tiyoruz. Kabulünü rica ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 

ASENA (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, 
Hükümet tarafından Büyük Meclisin kabulüne 



arzedilen tasarının tasvibi halinde muhakkak-
ki asıl Türk Milletinin şerefine bir yıldız daha 
katılmış olacaktır. Çünki Türk irfanı nihayet 
gasıp mevkiinden kurtularak meşru sandalya-
sına oturmuş bulunacaktır. 

Arkadaşlar; ben üzüntü ile Fahri Ağaoğlu 
arkadaşımızın noktai nazarına iştirak etmediği
mi arzederken bunun bir hakikat da olduğunu 
aynı zamanda sözlerime katmış bulunuyorum. 

Fahri Ağaoğlu arkadaşımız Birleşmiş Millet
ler Beyannamesine imza koymamızdan dolayı 
bir mecburiyet altında bulunmadığımızı ifade 
buyurdular. 

Muhterem Meclis gayet iyi takdir eder ki, 
Biz o beyannameye imza koymak suretiyle millî 
hüviyetimizi katmış bulunuyoruz, aynı zaman
da yüklendiğimiz vecibeleri Kore'ye asker sev-
kederek bütün cihan karşısında ebedileştirmiş 
oluyoruz. Bu itibarla Fahri Ağaoğlu arkadaşı
mızın itirazlarını daha fazla cevaplandırmıya-
cağım. Tasarıyı kısaca yüksek heyetinizin tas
dik ve tasvibine arzederken daha fazla istatisti-
kî malûmat vereceğim. 

Arkadaşlar, bir ilâç alıyorsunuz. Bu ilâç si
zin maddi ihtiyacınızı tehvin edecek bir mad
deden ibarettir. Fakat bu ilâç bir fikir mahsu
lü olarak vücut bulmuştur. Siz maddi ihtiyacı
nızı temin etmek için bu ilâcı alıyorsunuz. Di
ğer taraftan mânevi ihtiyaçlarınız için kitap 
mubayaa ediyorsunuz. Kitap da bir fikir mah
sulüdür. O fikir mahsulünü elde etmenize mu
kabil bir bedel ödemeniz icabediyor. Bir beşer 
sıfatiyle vücuda getirdiğimiz bir fikir mahsu
lünü lalettayin, sahibinin izin ve müsaadesi 
alınmadan kendi cebimize sokmak hak ve sa
lâhiyetini iyi karşılıyamayız. Kitap da nihayet 
ilâç gibi maddi bir şekilde ifade edilen fikir 
mahsulüdür. 

Arkadaşlar, kanun teklifinde ve gerekçesin
de 40 a yakın milletin bu Birliğe iltihak ettiği
ne dair bir kayıt ve beyan vardır. 

Şimdi ben size Avrupa, Asya, Afrika ve 
Amerika milletlerinin iltihak ettiği bu manzu
medeki devlet isimlerini okuduğum takdirde 
hâdise bütün vuzuhu ile tebellür edecektir. 

Müsaadenizle okuyorum arkadaşlar: 
Avusturya, Belçika, Danimarka, ispanya, 

Finlandiya, Fransa, Britanya, Şimali ve Cenu
bi İrlanda, Yunanistan, Macaristan, italya, Lih-
teştayn, Monako Prensliği, Norveç, isveç, Po

lonya, Portekiz, irlanda, İsviçre, Çekoslovakya. 
Papalık, Yugoslavya, Yenizelânda. 

Şimdi arkadaşlar; Asya ve Afrika grupuna 
geçiyorum. Hindistan, Pakistan, Lübnan, Suri
ye, Fas, Tunus, Cenubi Afrika. 

Yeni dünyaya gelince; bunlar: Brezilya, Ka
nada, Avustralya gruplarını da ihtiva ediyor. 

Arkadaşlar; dünyada iki büyük manzume 
vardır. Birincisi sayın Adalet Bakanının izah 
ettiği gibi Şimali Amerika devletlerine ait man
zumedir. Buna Pan Amerikan, diyorlar. Onların 
kurdukları birlikler şimdi memleket isimlerini 
saydığım birlikle birleştirilmesi ve gelmesi bu 
şekilde tam mânasiyle müttehit bir varlık vü
cuda getirilmesi için UNESCO tarafından her 
türlü teşebbüsat yapılmış, müzakereler başla
mış, bunların katı bir safhaya intikaline de pek 
az bir müddet kalmış bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, kanun mevzuunda şu ciheti de 
belirterek sözlerime son vermek istiyorum. 

Fikir ve sanat eserlerine ait olan kanun 
Adalet Komisyonunca hazırlanmıştır. 150 mad
deye yakın olan tasarı bugünlerde Yüksek Mec
lisin tetkikma arzolunacaktır. Yalnız şu cihe
ti de-belirtmek istiyorum ki, teklif ettiğimiz bu 
tasarı metninde şu kayıt da mevcuttur. 

1 Ocak 1952 tarihinden evvol kanun meriye
te giremiyecektir denilmektedir. Arkadaşlar bu 
kayda karşı bir itiraz yönelttiler. Şunu hatırlat
mak istiyorum ki, bu kanun 1 Ocak 1952 tarihin
de meriyete girdiğinde, Hükümete böyle bir bir
liğe hemen iltihak mecburiyeti karşısında değil
dir. Ancak o tarihten itibaren, her türlü teması 
vücuda getirmek ve Birliğe katılabilmek imkânı
nı ve yetkisini Hükümete vermektedir. Bu itibar
la Hükümet münasip zamanında bu beynelmilel 
teması yapmak suretiyle beynelmilel teması yap
mak suretiyle o birliğe katılmayı derpiş edecek
tir. Bu itibarlaı Meclise sunulacak olan «Fikir 
eserleri» Kanununun doğrudan doğruya irtiba
tı ve ilgisi yoktur. 

Arkadaşlar, kanunun metni hakkında Necip 
Bilge arkadaşımız şu itirazı dermeyan ederek 
Berne Anlaşmasını 1896 da Paris'te tadil edilen 
beşinci maddesinin metninin tasarıya ilâve 
edilmediğini işaret ettilel. Fiylhakika bu itiraz
larında haklı bulunuyorlar. Bu işe ait dosya
nın komisyonda tekemmülünden sonra Başkan
lık Divanına tevdiide, bu metin zühul en gönderil
memiş ve dolayısiyle matbaada tabı ve teksir 
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olunamamıştır. Bu noksanı ikmal ve itmam sa
dedinde ve kanuna eklenmek üzere başkanlığa 
takdim ediyorum, ki, binnetice muhtemel mah
zurlar bertaraf edilmiş ve bu suretle vaziyet 
sağlanmış olmaktadır. 

Bu Anlaşmada, yani şimdi sunduğum metne 
nazaran tahdidi müddet on senedir ve her hangi 
bir düşünce iltibasına ve tetkik noksanına ma
hal bırakmamak için bu maddeyi aynen oku
yorum : 

Berne Anlaşmasının 1896 da Paris'te tadil edilen 
5 nci maddesi 

Madde 5. — Birlik memleketi eründen biri
nin tebaası olan muharrirler veya halefler/i, oriji
nal eserlerinin birlik memleketlerinden birin
de intişarından itibaren on sene içinde, diğer 
memleketlerde, bunları tercüme etmek veya et
tirmek hususunda inhisari bir hakka sahiptirler. 

Kısım kısım teslim edilerek neşredilen eser
lerde on senelik müddetin başlangıcı son teslim-
edilen kısmın intişarından başlar. 

Fasılalı olarak neşredilen ciltlerden teşekkül 
eden eserlerle edebî veya ilmî dernekler veya 
hususi fertler tarafından bült-en veya fasikül 
on senelik müddet bakımından müstakil eser 
sayılır. 

Bu maddede derpiş edilen hallerde, himaye 
sürelerinin hesabında, eserin intişarını takip 
eden Aralık ayının 31 nci günü eserin neşri ta
rihi olarak kabul edilir. 

Halbuki; 9 Eylül 1886 da imzalanarak 26 
Haziran 1938 de Brüksel'de tadil edilen Berne 
Sözleşmesinin (7) nci maddesinde kabul edilen 
esas; müellifin hayatı boyunca ve Ölümünden 
sonra da (50) sene sonraya taallûk etmektedir 
ki, biz bu ihtirazı kayıtla memleketimizi ancak 
(10) senelik müddete bağlamış oluyoruz. Bina
enaleyh birliğe iltihakımızdan itibaren o tarih
ten önce, 10 sene evvel intişar eden bir eseri 
serbestçe lisanımıza çevirmek hakkını ihraz et
miş bulunuyoruz. 

Şunu da tebarüz ettirmek isterim ki; bir 
eserin ilmî kıymeti haiz olup olmadığı ancak 
tenkidi yapıldıktan sonra anlaşılır. Bu da ancak 
10 senelik bir zamanın geçmesiyle mümkün ola
bileceği kanaatinleyim. 

Maruzatım bu kadardır. 
BAŞKAN — Efendim, beş arkadaşımız daha 

söz almış bulunmaktadır. Buna rağmen müzake* 
renin kifayeti hakkında da bir önerge gelmiş 
bulunmaktadır. 

Abdürrahman Fahri Ağaoğlu (Konya) — 
Fikirlerim yanlış söylendi, tavzih için cöz iste
miştim. 

BAŞKAN — Bir sataşma yoktur. Mamafih 
onu da işaret edeyim, müzakerenin devamına 
karar ittihaz edilliği takdirde size de söz veri
rim, isminizi yazıyorum efendim. 

Şimdi kifayet önergesini okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
Edebiyat ve sanat eserlerinin korunması 

hakkındaki kanun tasarısı üzerinde kâfi dere
cede konuşulmuş ve fikirler tavazzuh etmiştir. 

Oya konulmasını rica ederiz. 
Sivas Sivas 

Nâzım Ağacıkoğlu Hüseyin Yüksel 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzuu hakkında Yüksek Meclis tenevvür 

etmiş bulunmaktadır. Müzakerenin kifayetini 
arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Ömer Mart 

BAŞKAN — Her ikisi de aynı mealdedir, 
dikkate alanlar lütfen işaret versinler... Almı-
yanlar... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Başka Önergeler vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunması 

hakkındaki Birliğe katılmamıza dair olan ta* 
sarıya ekli sözleşme hükümleri arasında bulu
nan 8 nci maddenin, tasarıdaki kayda uygun 
olarak çıkarılmasını ve yerine, sözleşmenin 25 
nci maddesinin tecviz ettiği şekilde, 1896 da 
gözden geçirilmiş olan 1886 tarihli sözleşmenin 
tercüme hakkına ilişkin 5 nci maddesinin ay
nen konmasını ve bu maksatla tasarının 1 nci 
maddesinin değiştirilmek üzere komisyona 
iadesini arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Necip Bilge 

Yüksek Başkanlığa 
Telif mülkiyeti hukukumuzun alacağı ma

hiyet ancak Telif Hakları Kanun tasarısının 
müzakeresini mütaakip anlaşılacağından bu 
kanun çıkmadan Avrupa Telif Birliğine gir
memiz hareket serbestliğimizi bağlıyabilir. Bu 



itibarla Telif Hakları Kanunu müzakere edi
linceye kadar bu mevzuun talikini arz ve tek
lif ederiz. 

Bursa Milletvekili îzmir Milletvekili 
Selim Ragıp Emeç Ben/at Bilgin 

BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECÎP BlLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, önergemde teklif ettiğim hususları 
Komisyon kabul etmiş bulunduğuna, göre, öner
gemin artık oya konulmasına lüzum yoktur, 
bu bakımdan geri alıyorum. 

BAŞKAN — Behzat Bilgin ve Selim Ragıp 
Kmeç arkadaşlarımızın önergeleri, telif hak
larına dair olan tasarının gelmesinden sonra 
bu kanunun müzakere edilmesi mahiyetindedir. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Maddelere geçilmesini Yüksek oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Edebiyat ve Sanat Eserlerini Koruma için ku
rulan Berne Birliğine katılma hususunda Hü

kümete yetki verilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 9 Eylül 1886 da imzalanarak 
4 Mayıs 1896 da Paris'te, 13 Kasım 1908 de 
Berlin'de, 20 Mart 1914 de Berne'de, 2 Haziran 
1928 de Roma'da ve 26 Haziran 1948 de Brük
sel'de tadil ve itmam edilmiş olup da aslının 
örneği ve Türkçe metni bu kanuna ilişik bulu
nan edebiyat ve sanat eserlerini koruma için 
kurulan Berne Birliği Sözleşmesine; bu sözleş
menin 8 nci maddesi yerine, Türkçeye yapıla
cak tercümeleri ilgilendirmesi nispetinde, 1896 
da Paris'te yeniden gözden geçirilmiş olan 
1886 Birlik Sözleşmesinin 5 nci maddesinin hü
kümleri konmak kaydiyle 1 Ocak 1952 günün
den itibaren hüküm ifade etmek üzere katıl
mak ve sözleşme hükümlerinin gerektirdiği 
işlemleri yapmak ve tedbirleri almak için Hü
kümete yetki verilmiştir. 

NECİP BÎLGE (Niğde) — Tasarının tümü 
üzerinde konuşulurken arzettiğim gibi, bu mad
de insanın nefsini birkaç defa tüketecek 
kadar uzundur ve diğer taraftan Paris'te, 
Berlin'de şurada burada tadil edildiğine dair 
kelimeler de vardır. Bendeniz bu fuzulî saydı
ğım kelimelerin çıkarılması ve aynı zamanda 
uzun saydığım maddenin kısaltılmasını temin 
maksadiyle bir önerge takdim etmiş bulunu

yorum. Takdir yüksek heyetindir. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Edebiyat ve sanat eserlerinin korunması 

hakkındaki Berne Birliğine katılmaya dair olan 
kanun tasarısının birinci maddesinin aşağıdaki 
şekilde oya konmasını arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Necip Bilge 

« 9 Eylül 1886 da imzalanarak en son 26 Ha
ziran 1948 de Brüksel'de tâdil ve itmam edil
miş olup, aslının örneği ve Türkçe metni bu 
kanuna ilişik bulunan edebiyat ve sanat eser
lerini koruma için kurulan Berne Birliği Söz
leşmesine, aşağıdaki kayıt altında, 1 Ocak 1952 
gününden itibaren hüküm ifade etmek üzere 
katılmak ve sözleşme hükümlerinin gerektirdi
ği işlemleri yapmak ve tedbirleri almak için 
Hükümete yetki verilmiştir. 

Kanuna ekli sözleşmenin 8 nci maddesi ye
rine, Türkçeye yapılacak tercümeleri ilgilendir
mesi nispetinde, 1896 da yeniden gözden geçi
di! miş olan 1886 tarihli Sözleşmenin beşinci 
maddesi hükümleri caridir.» 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar lütfen işaret buyursunlar... Etmiyenler... 
Önerge dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi yüksek reyinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşmesi sona ermiştir. 
Gündeme devam ediyoruz. 

8. — Türk - Macar Tasfiye Protokolüne ek 
Protokolün onanmasına dair Kanun tasarısı ve 
Ihşişleri ve Ticaret Komisyonları raporları 
(1/109) [1] 

[1] 161 sayılı basmayazı 78 nci Birleşim tu
tanağının sonundadır. 



BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Türk - Macar Tasfiye Protokolüne ek Protoko
lün onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 12 Mayıs 1949 tarihli Türk-
Macar Tasfiye Protokolü gereğince 1 Haziran 
1950 tarihine kadar tasfiyesi icabeden alacak
lardan bakiye kalan miktarın tasfiyesini temi-
nen 13 Ekim 1950 tarihinde Peşte'de imzalanan 
ek Protokol kabul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi sona ermiştir. 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bre
zilya Cumhuriyeti Hükümeti arasttnda Hava 
ülaştırmalanna dair Anlaşma ile ekinin onan
ması hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştfırma Komisyonları raporları (1/110) [1] 

BAŞKAN — Tasamın tümü hakkında söz is
tiyen yoktur. Maddelere geçilmesini oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiş ve maddelere geçilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya 
Cumhuriyeti Hükümeti aranında Hava Ulaştır
malarına dair Anlaşmnın onanması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Brezilya Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da 21 Eylül 1950 tarihinde âkit ve imza edilmiş 
olan Hava Ulaştırmalarına dair Anlaşma ila 
eki onanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 163 sayılı basmayazı tutanağM sonunda-
dır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşmesi sona ermiştir. 

10. — «Türkiye'ye ve Fransa'ya stajyer ka
bulüne dair Anlaşma» nın onanması hakkımda 
Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(t/152) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz ist iyen var 
mı?. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU ADINA ALÎ ÇO-
BAONĞ-LU (Denizli) — Muhterem arkadaş
lar, Türkiye ile Fransa arasında bir stajyer mü
badelesi Anlaşması yapılması hususundaki Kanun 
tasarısı hakkında Dışişleri Komisyonu adına kı
saca mâruzâtta bulunmak için söz almış bulunu
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, adı geçen kanun tasa
rısının gerekçesinden anlaşılacağı veçhile, Fran
sa Hükümeti tarafından gelen bu teklifi Hükü
metimiz tetkik eylemiş ve iki memleket münase
betlerinin takviyesine ve sanayi, ziraat, mimarlık, 
turizm ve alelûmum teknik sahalarda Türk staj
yerlerinin lisan ve meslekî bilgilerini artırır dü
şüncesiyle, bu teklifi kabul ederek 22 Aralık 1950 
de «Türkiye'ye ve.Fransa'ya stajyer kabulüne 
dair Anlaşma» yi âkit ve imza eylemiştir. Fran
sa Hükümeti bu şekil ve mahiyette civarındaki 
diğer memleketlerle çok eskiden birçok anlaşma
lar yapmıştır. Her sene Türkiye'den Fransa'ya 
Osmanlı Bankası hesabına 3 - 5 stajyer gitmek
te idi. Bunu teşmil ederek bugün müzakeresini 
paymakta bulunduğumuz şekle sokmuş bulunu
yoruz. 

Kanun tasarısının birinci maddesinde de tas
rih edildiği gibi bu anlaşma, münhasıran staj
yerlere, yani bir iş verenin yanında işe yerleşti
rildikleri halde lisan ve meslek bilgilerini ilerlet
mek üzere âkıd devletlerden birinin ülkesine 
giren öbür âkıd devlet uyruklarına tatbik olu
nacaktır. Bunların sayısı şimdilik senede 50 şer 
olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. Fakat bu 
miktar değiştirilebilecektir. 

— 480 — 
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Tahsil veya tetkik için kendi paraları ile I 

Fransa'ya giden veya Devlet tarafından Fran
sa'ya gönderilen talebelerle memurlar bu anlaş
ma çerçevesi içine girmemektedirler. 

Bu stajyerler, mülki ve askerî teşkilât ha
riç tutulmak şartiyle âkıd devletlerin bütün hu
susi ve âmme müesseselerinde istihdam edilebi
leceklerdir. Her iki memleketin kendi vatandaş
larına tahsis ettiği meslekler anlaşmada mah
fuz tutulduğu gibi, yabancıların girişi, ikameti 
ve çıkışı mevzuunda âkıd devletler ülkelerinde 
mer'i kanun ve nizamnamelere uymak mükelle- I 
fiyeti de konulmuş bulunmaktadır. 

Bundan başka stajını bitirenlerin her hangi 
bir bahane ile gittikleri memlekette kalmaları
na mâni olmak için anlaşmada bir fıkra mev
cuttur. 

Staj yapmak hususundaki talepleri anlaşma 
hükümlerine uygun olarak kabul edilen staj
yerlere, iş mahallerine vardıklarından itibaren 
her hangi bir maddi sıkıntıya düşmemeleri için, 
orada iş verenler tarafından münasip bir geçim 
tazminatı ödenecektir. 

Bittabi işe başladıktan sonra da normal iş 
ücreti verilecektir. 

Emniyet, sıhhat, iş şartlarını temin eden 
mevzuatın tatbikatını ilgilendiren her hususta 
stajyerler vatandaşlar gibi müsavi muamele
den istifade edeceklerdir. Böylece Fransa'ya gi
decek olan Türk stajyerleri, emsali Fransızla
rın nail oldukları tedavi, kaza halinde tazminat 
ve saire gibi içtimai sigorta mevzuatının sağla
dığı faydaları elde edecekler ve onlar gibi gere
ken mükellefiyetleri yerine getireceklerdir. 

Bu anlaşma heyeti umumiye si itibariyle, de
mircilik, mensucat gibi sanayi şubeleri ile yol, 
baraj, köprü inşaatı ve şehircilik gibi faaliyet 
sahalarında ve elektrik, demiryolları sanayiin
de, kömür işletmelerinde, bankacılık, sigortacı
lık, büyük mağazalar teşkilâtı, turizm, otelcilik, 
dekorasyon, sergicilik, ziraat, bağcılık gibi 
memleketimizin çok muhtaç bulunduğu iyi ve 
mütehassıs elemanlar yetişmesine ve bilhassa 
ustabaşıları teminine yarıyacaktır. 

Buna mukabil Fransa'dan Türkiye'ye staj 
yapmak üzere gelecek Fransız stajyerlerinin 
mahdut olacağı umulmaktadır. Bu itibarla bu 
anlaşma daha ziyade memleketimiz lehinde 
birçok faydalar temin edeceği gibi, bu stajyer
ler iş mukavelesinin akdinden sonra Fransa'ya [ 
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gideceklerine göre Hükümetimiz bu yüzden dö
viz bakımından da bir külfete girmiyeeektir. 

Her bakımdan bizim memleketimiz için fay
dalı olan bu anlaşmayı komisyonumuz tetkik 
ederek millî menfatlerimize uygun bulmuş ve 
kanun tasarısını aynen ve ittifakla kabul etmiş
tir. Tasvip veya ret yüksek heyetinize aittir. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş
ka söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul buyuranlar lütfen işaret buyursunlar... 
Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

« Türkiye'y-3 ve Fransaya stajyer kabulüne dair 
Anlaşma » nın onnması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasmda-
da 22 Aralık 1950 tarihinde Paris'te imzaılanan 
« Türkiye ve Fransa'ya Stajyer Kabulüne dair 
Anlaşma » onanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Kabul etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —- Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Kabul etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Kabul etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi sona ermiştir. 

11. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'-
in, Basın Birliği Kanununun kaldırılması hak
kındaki 4932 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair Kanun teklifi ve îşişleri ve. Adalet Ko
misyonları raporları (2/25) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı seyahatte olduk
ları için bir defaya mahsus olmak üzere 6 Hazi
ran 1951 tarihine talik ediyoruz. 

12. — Atatürk Anıt - Kabri inşaatına ait iş
lerin 2490 sayılı Kanunla 1050 sayılı Kanunun 
135 nci maddesi- hükümlerinden istisnası hakkın
da Kanım tasarısı ve Bayındırlık, Maliye ve Büt
çe Komisyonları raporları (1/147) [1] 

[1] 172 say üt basmayazı tutanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen. var 

mı? 
HÎMMET ÖLÇMEN (Konya) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HÎMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar; uzun zamandan beri umumi efkârı 
alâkadar eden ve bir türlü bitmiyen Atatürk 
Anıt - Kabir inşaatının biran evvel bitirilmesini 
ve biranevvel Atatürk'ün ebedi istirahatgâhma 
yatırılmasının temini zımnında bir kanun projesi 
huzurunuza gelmiş bulunuyor. Ta muhalefet za-
manındanberi, gerek zaman ve gerekse maddi ba
kımdan büyük bir tasarruf temin edilerek, mi
mari bakımdan da bir fedakârlık yapılmıyarak, 
bunun bir an evvel bitirilmesini daima temenni 
etmiştik. Hükümetin bu temennileri nazarı iti
bara alarak mimari bakımdan bir fedakârlık yap
mamak ve aynı zamarfÖa binada 5 - 6 milyon lira 
gibi bir tasarruf temin etmek suretiyle yeni bir 
proje derpiş etmesinden dolayı kendilerini tebrik 
ederiz. 

Yalnız burada Hükümetin getirmiş olduğu 
tasarıda prensip bakımından mutabık olmadığım 
bir noktayı da huzurunuzda belirtmek isterim. 

Biz daima hususi teşebbüslere kıymet veren 
ve vereceğimizi Hükümet programında belirten 
bir iktidar olarak, Hükümeti yapıcı değil, yap
tırıcı olarak ve Hükümeti organizatör ve mura
kıp olarak kabul etmiş bulunuyoruz. Fakat ge
len bu tasarıda bâzı zaruretler ileri sürülerek 
Artırma ve Eksiltme Kanununun hudutları dişi
li?, çıkmak suretiyle bu inşaatı kendi kendine 
yapmak ve emaneten yapmak için Hükümet bir 
yetki istemektedir. 

Arkadaşlar, bu inşaat evveliyatında birta
kım tezatlı istihaleler geçirmiştir. Evvelâ bu 
inşaatın kagir bir inşaat olarak yapılması ve 
proje müsabakası, şartnamesinde maliyetinin 
3,5 milyon lirayı aşmaması kaydı konmuş bu
lunmasına rağmen, hem maliyetin düşürülmesi, 
hem de binanın betonarme ile müttehit bir şe
kilde kagir olarak yapılması prensibi, temellerin 
gösterdiği zaruret dolayısiyle kabul edilmişken 
buna riayet olunmaması büyük israfları, büyük 
zaman kaybını ieabettirmiştir. Şimdi çalışmak
ta olan mütaahhit muayyen bir miktarla taah
hüde bağlanmıştır. Artırma ve Eksiltme Kanu
nuna göre bu taahhüt % 21 nispetinde bir ten-
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zilâta tâbidir. Yeni kanunla kabul edilen şekle 
göre bu mukavelenin feshi icabetmektedir. Fa
kat mukaveleyi feshetmek, geride kalan işleri 
Artırma, Eksiltme Kanunu dâhilinde yapmaya 
mâni değildir. Ve mukaveleyi feshetmeden, Büt
çe Komisyonu bu hususta güzel bir formül bul
muştur, bakiye kalan 2,5 milyonluk kısmı ifa 
edilmiş, geriye bir milyon liralık kısım kalmış
tır. Bu kısım Artırma, Eksiltme Kanununun hu
dutları haricinde kalıyor. Yine tezyini kısımlar 
da bu kanunun dışında kalmak suretiyle bakiye 
kalan dört, beş milyon liradan ibaret olan inşa
at yine teamüle göre, Artırma ve Eksiltme Ka
nununun hudutları dahilinde yapılmasında mil
lî menfaatimiz vardır. Ve prensiplere de riaye
timiz bakımından lâzım ve zaruridir. 

Bu bakımdan Hükümetin ve Bayındırlık Ko
misyonu raporunun reddi ile Bütçe Komisyonu 
raporunun kabulünü rica ve istirham etmekte
yim. (Zaten öyle oluyor sesleri) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul buyu
ranlar.. Etm iyeni er.. Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Atatürk Anıt-Kabri inşası hakkındaki 4677 ve 
5581 sayılı Kanunlara ek Kanun 

MADDE 1. — Atatürk Anıt-Kabri inşaatına 
ait işlerden bu kanun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar sözleşmeye ağblanmış olan kısım hak
kında, sonradan yapılan tadilât dolayısiyle 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve thale Kanu
nunun İM ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 135 nci maddeleri hükümleri uy
gulanmaz. Bu tadilâttan doğan ilâve, umumi 
hükümler dairesinde, eksiltmeye konulur. 

Bu inşaattaki güzel sanat eserleriyle tezyin 
işlerine ait ihaleler, 2490 sayılı Kanun hüküm
lerine tâbi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 
tesbit edilecek esaslara göre yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul, buyuranlar.. Etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 



B : 80 23.5 
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Bayın- I 

dirlik Bakanları yürütür. 
BAŞKAN--MaMeyi Kabtrt edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının birinci 
mü«*ke*e*i bitmiştir. 

13. — Milletlerarası Gümrük Tarifesi Yayın 
Birliği- Mukavelenamesiyle, Vygulama^Nizamna-
meşini ve imza zabıtnamesini değiştiren proto-
lün onanması hakkında Kanun tasarısı ve Dışiş
leri ve Gümrük ve Tekel Komisyonları rapor
ları (1/60} [1] 

BAKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini ka-bul edenler... Etmiyen-
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Müktlenmuı OBmrükTtoifeîeı'i Yayın Birlimi 
Bfafcayrt«ımı*8«yle uygulanma yfe&mnameaini 
•e tam Zabrtnan»sini değiştiren pnrtikoltin 

onaması hakkında Kanon 

MADDE 1. — 16 Aralık 1949 tarihinde Bürk-
sel'de tanaim -edilen ekli protokol onanmış ve 
anılan protokole Türkiye Gumhuriyetini katıl
ması içaa gereken işlemin yapılması zımmnda 
Hûâanete yelki verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu karnın yayımı tarihinde 
yürttfiiıgej-g'irer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
EtmiyenTer... Kafettl edilmiftîl. 

MAJÖDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi sona ermiştir. 

14.)~ LiMMmin§ay tevsi, ıslah ve teçhize I 
dair'hanim ta$örm • ve Baytodtrtâi, Malice ve 
Bü^^Mom^söynlĞtHrapHîarf(l/l€^) [2] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul bu
yuranlar.. Kabut etmiyenler^ Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

[1]17$taytâlba&mĞyaz% tûtmâğtiıs<mühdrid&. 
[2] l N ^ Mmâytâk tutandğvn svnunda-
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Mazbatada tasarının ivedilikle görüşülmesi 

teklif edilmektedir, ivedilikle görüşülmesini 
kabul buyuranlar.. Kabul etmiyenler.. Tasarı
nın ivedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair 
Kanun 

MADDE 1. — 5676 sayılı Kanunla tasdik 
olunan Kredi Anlaşmasına bağlı (Ek: 2) de ya
zılı İstanbul'da Salıpazarı ve Haydarpaşa, İz
mir'de Alsancak, Samsun, İskenderun limanla
rı inşa, ıslah, tevsi, ve tefhiziyle aynı ekteki (f) 
ve (g) projelerinin tahakkuk ettirilmesi ve bu 
projelerde yazılı işlerin gerektirdiği miktarla
ra ilâveten bütçelere konulacak ödeneklerle-
Mersin Limanının inşa ve teçhizi ve bu işlerin 
etüd, istikşaf proje ve plânlarının yaptırılması, 
yapı ve etüdlerin kontrol ettirilmesi ve bu ka
nun mevzuuna giren etüd, istikşaf ve proje tan
zimi ile müşavir mühendislik ve uzmanlık ve 
her türlü iş ve hizmetlerinm Türkiye'de Türk 
parası ile ödenegefe-̂ Ker türlü masrafları için 
(12,5) milyon dolara kadar 5676 sayılı Kanunla 
tasdik olunan Anlaşma gereğince elde olunacak 
dış krediden, 76 milyon liraya kadar da bütçe
ye konulacak ödeneklerden sarfiyat yapmaya 
ve yıllık ödeme miktarı 15.75 milyon lirayı geç
memek üzere 76 milyon liraya kadar gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye Bayın
dırlık Bakanı ve faizleriyle birlikte 76 milyon 
lirayı geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi reyiâlinize arzediyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5676 sayık Kanunla tasdik 
olunan Anlaşmaya bağlı (Ek: 2) nin (g) pro
jesine dâhil edevat, makine ve malzeme C. î. F. 
olarak ilgili işletmelere teslim olunur. Bundan 
sonraki bilûmum masraflar ilgili işletmeye 
aittir. 

BAŞKAN —' Mfcddte hakkında söz' istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi reyiâlinize arzediyo
rum \ Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Gerek bu kanun mevzuunu 
teşkil eden işleri ve gerek 5676 sayılı Kanunla 
limanlar için sağlanan krediden faydalanarak 
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yapılacak bilûmum iş ve hizmetleri, avans temi
natına ait hükümler mahfuz kalmak şartiyle, 
toplu ve kısımlar halinde 2490 sayılı Kanunla 
ek ve tadillerine ve 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 83 ncü maddesinin (h) fıkra
sının son bendi hükmüne tâbi olmıyarak tanın
mış yerli ve yabancı uzman firmalardan birine 
pazarlıkla yaptırmaya Bayındırlık Bakanı yet
kilidir. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, biraz evvel Anıt - Kabir inşaatı ve
silesiyle bahsettiğim 2490 sayılı Artırma ve 
Eksiltme Kanununun şümulü dışına çıkmanın 
prensiplere aykırı olduğundan bahsetmiştim. 
Memlekette büyük liman yapmanın büyük bir 
zaruret olduğundan ve Bayındırlık Bakanlığı
nın bunu ele almış bulunduğundan dolayı müte
şekkiriz. Şimdiye kadar 2490 sayılı Artırma ve 
Eksiltme Kanununun dışına çıkılarak yapılmış 
olan büyük inşaatta büyük suiistimallere mem
lekette maalesef raslanmıştır. Ben Hükümeti
mizi bu suiistimallerden, israflardan tenzih 
ederim. Ama prensip bakımından yapıcılık iş
lerini doğrudan doğruya hususi teşebbüsler eli
ne vermeyi kabul etmiş bulunmaktayız. Bâzı 
hususlarda gerek kredi anlaşmalarında ve ge
rekse bunlara bağlı taahhütlerde bâzı formali
telerin dışına çıkılması zarureti ve belki 2490 
sayılı Kanunun bâzı hükümlerinin köstekleyici 
mahiyetini kabul etmek yerinde olur. Fakat biz 
resmen bu kanunun hükümleri dışına çıkmayı 
düşünmektense kanunda köstekleyici telâkki 
edilen hükümlerin tadili cihetine gidilmesi da
ha uygun olacağı kanaatindeyim. 

Arkadaşlar; yüz binleri, milyonları koruyan, 
2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanunu olmuş
tur. Ben de bir iş adamı sıfatiyle bu kanunun 
formalitelerinden şikâyet edenlerden birisiyim. 
Ama bu kanunun aynı zamanda milyonların 
bekçisi olduğunu da kabul ediyorum ve biliyo
rum. Misal mi istersiniz? Millî Müdafaanın fi 
tarihinde milyonlarca liraya yaptırdığı hava 
meydanları, TopraJk Ofisin yaptırmış olduğu 
25 milyon liralık inşaat. Bütün bunlar Artır
ma ve Eksiltme Kanunu dışında olduğu için 
memlekette bir inhisar zümresi yaratmış muay
yen insanları iş sahibi, 'servet sahibi yapmıştır. 
Bu kanun suiistimal iedilmiştir. 

Keza Millî Eğitim Bakanlığının bundan ev
vel ve bu kanunun dışında kalarak yapmış ol-

duğu 25 - 30 milyon liralık Teknik Üniversite 
ve diğer inşaatları birer misaldir. Bunlar mem
lekette mahdut zümrenin elinde kalmış, hiçbir 
veçhile bu zümrenin elinden almaya hukukan 
imkân olmamıştır. Arkadaşlar, her türlü hak
sızlığa, her türlü inhisarcılığa, her türlü istis
mara mâni olmak iddiasiyle buraya gelen insan
lar olarak bu kanunun bu maddesine muhalifim. 
Hükümet hakikaten bu gibi işleri organize ve 
finanse etmek bakımından müşkülâta mâruz ka-

I lıyorsa başka türlü tedbirleri bize getirmesini 
I ve bu kanunu tadil yoluna gitmesini çok temen

ni ederdim. Onun için bu bakımdan sizleri de 
I teemmüle sevketmeyi millî bir vazife telâkki 

ederim. 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 

(Konya) — Muhterem arkadaşlar, kıymetli ar
kadaşım Hikmet ölçmen'in fikirlerine asla işti
rak etmiyorum. 

Ben mütaahhit değilim, mühendis de değilim, 
fakat hâkim ve avukat olarak birçok dâvalar 
elimden geçti. Bütün kanunlarımız ademiiti-
mada dayanıyor, ama itimatsızlığa rağmen sui
istimal önlenebiliyor mu? Bilâkis birtakım ka
rışık hüküm ve kanunlardan istifade ediliyor. 
(Bravo sesleri). Arkadaşımın söylediği gibi 
Ofis inşaatında hakikaten çok büyük suiistimal 
olmuştur. Sebebi şudur; bu inşaata ait muka
veleyi gördüm, öyle bir mukavele ki, inşaat 
kaça mal olursa mütaahhit onun yüzde 15 i nis
petinde kâr alacaktır. Böyle bir mukavele ile 
mütaahhit melek olmalıdır ki, suiistimal yapma
sın. Mukavelenin temeli zaten suiistimaldir. 

Biş bürokrasiden şikâyet ediyoruz. Birçok do
laşık ve karışık şeylerin başında şu 2490 sayılı 
Kanun gelir. Bu kanunun ilgasını teklif etsin
ler, Hükümet serbest olsun. Hükümete itimad 
edelim. Emin olun ki, gösterdiğiniz itimada 
Hükümet de layık olmaya çalışacaktır. Elbette 
suiistimal etmemek için, memleket menfaati için, 
hususi teşebbüsler nasıl mükemmel iş yapıyor
larsa, onun kadar mükemmel yapılacaktır arka
daşlar. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

I TÎNOĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaç-
I 1ar; bundan evveli Anıt - Kabir inşaatına müta-

allik kanun tasarısının müzakeresinde de muh
terem arkadaşım Himmet ölçmen'in, bizim is-

I tediğimiz salâhiyetleri, Bakanlığın bu işleri. 

— 434 — 
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emaneten yapmak şeklinde anlamış olduğunu , 
ve fakat bunu hiç de, emaneten yapmak şeklin
de değil de 2490 sayılı Kanunun bâzı tahditle
rinin kaldırılması ve bu işlerin süratle görülme
sine yardım ve elastikiyetin temin edilmesi ba
kımını arzetmek için huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. Her gün, her zaman piyasadaki müta-
ahhit olsun, mühendis olsun, iş adamı olsun, 
bunlarla yaptığımız mütaaddit konuşmalarda 
mevzuubahis meselede 2490 sayılı Kanunun bu 
günün ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak 
olduğu şeklindedir. Hakikatta böyle olduğu | 
içindir ki, Bakanlığımızca 2490 sayılı Kanunun I 
yeniden tetkikma başlanmış ve Ağaoğlu arka
daşımızın çok güzel izah buyurdukları şekilde, 
2490 sayılı Kanunun birtakım itimatsızlıkları 
ve bunlar karşısında işleri köstekliyecek hü
kümleri kaldırmak hususuna da çalışmaktayız. 

Yine bu madde ile, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun 83 ncü maddesinin E fık
rasına tâbi olmak istemeyişinizin bir sebebi, 
büsbütün Muhasebei Umumiye Kanunundan 
azade kalalım şeklinde değildir. E fıkrası ile, 
avansları kaldırmak yolnunda bir hükümden 
ibarettir. E fıkdası baki kaldığı müddetçe 
avans hususunda o şekilde tahdit ediliyoruz ki, 
lâyikiyle ve süratle iş yapmak imkânını bula
mıyoruz. 

Sureti umumiyede arzettiğim gibi arkadaş
lar, esasen işlerin süratle ve iyi bir şekilde yü
rüyebilmesi için 2490 sayılı Kanunun değiştiril
mesine doğru yürürken, büyük limanlar mev-
zuunun bir an evvel başarılması hususunda bâzı 
hükümlerden Bayındırlık Bakanlığınızı, Mu
hasebei Umumiye Kanununun bâzı hükümlerin
den âri kılmanızı, onlara tâbi olmaktan kur
tarmanızı ve itimadınızı tevcih etmek suretiyle 
işlerimizin daha çabuk yürümesine lûtuflarım-
zı istirham ederim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Üçüncü madde hakkında başka 
söz istiyen yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 
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maksızm Baymdırlık Bakanlığı emrine tahsis ve 
bu Bakanlıkça istimal olunur. 

Bunlardan özel idare, belediye ve köylerle 
hususi şahıslara ait olup Bayındırlık Bakanlı
ğınca geçici olarak istimaline lüzum görülenler 
için özel idare, belediyeler ve köylerce resim 
alınmaz. Bu kanunla yapılacak işler için lüzum
lu makine ve aletlerle her türlü inşa malzemesi 
şantiyeye ait tesislerden faydalanılarak sahile 
çıkarıldığı ve yüklendiği takdirde belediyeye 
veya özel idarelere ait vergi, resim, harç ve üc
retlerden müstesnadır. 

özel kanunları uyarınca yapılacak işgal, is
timal veya kamulaştırma işlerine veya biçilen 
bedele itiraz, işi durdurmaz. Ancak itiraz, biçi
len bedele yapılmış olup da hak sahibi bedeli al
mazsa veya hak birden fazla kişilere ait ise ve
ya hak sahibi malûm değilse bedel yüzde yirmi 
fazlası ile millî bir bankaya yatırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Gerçek ve tüzel kişilere ait 
olup da liman inşaatına bağlanması sırasında 
henüz çıkarılmamış bulunan gemi enkaz ve eş
yası hakkında 618 sayılı Limanlar Kanununun 
7 nci maddesini tadil eden 2829 sayılı Kanun 
mucibince işlem yapılır. Ancak adı geçen kâ
nunla liman idareleri ve Ulaştırma Bakanlığına 
bu hususta verilmiş olan salâhiyetler Ulaştırma 
Bakanlığının mütalâası alınarak Bayındırlık 
Bakanlığı ve teşekkülleri tarafndan kullanılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen.yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bayındırlık Bakanlığı bu ka
nun konusuna giren işlerden aşağıda sayılan
ları 2490 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde ya
zılı kayıt ve şartlara tâbi olmaksızın emaneten 
yaptırabilir : 

1. Tarama ve imlâ işleri, 
2. Batık çıkarma ve liman sahasından uzak

laştırma işleri, 
3. Bilcümle etüd, istikşaf, foraj, aplikasyon 

işleri, 
4 Bakanlık elinde mevcut veya yeniden alı-

! nacak makine, alât, edevat, teçhizat ve araçların 
I montaj, demontaj, bakım ve onarımları. 

MADDE 4. — Bu kanunla yapılacak $şler 
için devamlı veya geçici olarak işgaline lüzum 
görülecek arazi ile kireç, kum, çakıl ve taş 
ocaklarından Hazineye, Devlet Demir ve Deniz
yolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlük
lerine ait olanlar vergi, resim ve ücrete tâbi ol-
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. I 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Limanların inşa, tesis, teçhiz 
ve taramalarına ait Devlet malı makine, alftt, 
edevat, teçhizat ve araçların - Devlet Demir ve 
Denizyolları ve Limanları İşletme Genel müdür
lükleri atelyelerinde ve havuzlarında mümkün 
olan tamirleri 2490 sayılı Kanunun 66 neı mad
desindeki muvafakat kaydına bağlı olmaksızın 
daireler arasında kararlaştırılacak bedel üzerin
den Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılır. 

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

MADDE 8. — 5676 sayılı Kanunla tasdik 
edilen krediden temin olunacak malzeme ve hiz
metlerin bedelleri, taallûk ettikleri yuları Gelir 
Bütçesine gelir ve karşılığı Bayındırlık Bakan
lığı bütçelerinin sonunda açılacak özel bir bölüme 
ödenek ve gider kaydolunur. 

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

GEÇÎCÎ MADDE — 5676 sayılı Kanunda 
yazılı işlerle ilgili olarak bu kanunun yürürlü
ğünden önce yapılan sözleşmelere de bu kanun 
bükümlerini uygulamaya Bayındırlık Bakanlığı 
yetkilidir. 

REMZİ BİRAND (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar, bu maddenin son kısmında hatası ola
rak «Bayındırlık Bakanlığı yetkilidir» diye ya
zılmıştır, onun yerine; «Bayındırlık Bakanı yet-. 
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kiledir» şeklinde tashiha müsaadenizi rica ede
rimi (Doğru sesleri) 

jBAŞKAN — Tashihi ile maddeyi oyunuza ar
zediyorum. Kabul buyuranlar.. Etmiyenler... Ka
bul̂  edilmiştir... 

kADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürjirlüğe girer. 

BAŞKAN -T- Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kaöul edenler... Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

$f ADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

|JAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kal|ul edenler... Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Kabul beyaz, ret kırmızı, yeşil müstenkiftir. 
Efendim, oylama sonucunu Heyeti Aliyenize 

tebliğ etmek mecburiyetindeyiz. Biraz taham
mülünüzü istirham ediyorum. 

Oylarını istimal buyurmamış arkadaşlar lüt
fen kullansınlar. 

Oylama muamelesi bitmiştir. 
^imanların inşa, tevsi, ıslâh ve teçhizine dair 

Kanun tasarısına 256 oy katılmıştır. 252 kabul, 
1 ret, 3 çekinser vardır. Muamele tamamdır. Ta
sarı kanuniyet kesbetmiştir. 

2j5 . V . 1951 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak! üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,43 
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4. — SORULAR 

1. — Konya Milletvekili Âbdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, Tekel maddelerinin maliyet ve sa
tış fiyatlarfyİe isfihiSk, ihraç ve elde edilen ka-
mnç miktarına dair sorusuna Gümrük ve Tekel 
Bakam Rıfkı SaUm Burçak'ın^ yazıh cebabı 
(6/&4S) 

12 .IV . 1951 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulara Gümrük ve Tekel Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevap veribaesmi dite
rim. 

Konya Milletvekili 
Âbdürrahman Fahri Ağaoglu 

A) Tekel maddelerinin beher kilösunnun : 
1. Maliyeti kaç kuruştur! 
2. Satrş fiyatları kaçar kuruştur! 
3. Safi ve gayrisâfi kazanç miktariftfi nedir? 
4. Millî Savunma Yergisi miktarları İledir? 
B) Memleket içinde tekel maddelerinin yıl

lık istihlâk miktarı ne kadardır? 
C) Tekel maddelerinden ihraç edilenler var 

mıdır, hangi maddelerdir? Her birinden kaç kilo 
ihraç edilmektedir? 

îhraç edilen tekel maddelerinin beher kilo
sunda safi ve gayrisâfi kaçar kuruş kazanç hâ-
sil olmaktadır? 

İhracat nerelere yapılmaktadır ve artjKftiak 
için ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

î>) Tekeli'n ihracata tatbiki ve dâhilde İs
tihlâk Vergisi alınarak, ziraat, Ticaret ve İstihlâ
kin tamamen serbest bırakılması hem Millî eko
nomimiz için hem de Devlet maliyesi ieûı daha 
faydalı olmaz mı? 

T. C. 
Gümrü ve Tekel Bakanlığı 

İnceleme ve Denetleme Kurulu 
Başkanlığı 23 . V . 1951 
Sayı: 3327 
Eki: 4 liste 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
17 . IV . 1951 tarihli ve 248/6-3567-1685 sa

yılı yazıları karşılığıdır: 
Tfkfl maddelerinin m a l ^ t ve satış fiyatla-

riyle, iıtîhlâk, ihraç ve elde edilen kazanç mik
tarına 4»İr olarak Konya Milletvekili Abdür-

VE CEVAPLAR 

I rahman Fahri Ağaoglu tarafından verilen yazı
lı soru Önergesinde cevaplandırılması .istenilen 
konuladan: 

1. Tekel maddelerinin beher kilosunun ma
liyetinin kaç kuruş olduğu hakkındaki A ben
dinin 1 nci ve satış fiyatlarının kaç kuruştan 
ibaret bulunduğu hakkındaki 2 nci ve safi ve 
gayrisâfi kazanç miktarlarının nelerden ibaret 
bulunduğu hakkındaki üçüncü parağraflariyle 
C benetinin ihraç edilen tekel maddelerinin be
her kilosundan safi ve gayrisâfi hâsıl olan ka
zanç miktarlariyle ilgili malûmat (ekli .1) nu
maralı listede, 

2. Yine yazılı soru b'nergesînin A b e n ^ î h 
Millî Savunma 'v'ergisd miktarlarına ait bulu
nan 4 ncü par agrafiyle ilgili malûmat (ekli 2) 
numaralı listede, 

3. Memleket içinde tekel maddelerinim yıl
lık istihlâk miktarları hakkındaki B bendine 
ait malûmat (ekli 3) numaralı listede, 

4. Yazılı soru önergesinin C bendinin tekel 
maddelerinden ihraç edilenlerle bunların mali
yet ve miktarı hakkındaki 1 nci ve ihracatın 

I yapıldığı yerlerle bunun artırılması için alınma-
I sı gereken tedbirler hakkındaki 3 ncü fıkraları

na ait cevabi malûmat (ekli 4) numaralı liste
de mevcut bulunmaktadır. 

Tuzdan başka tekel maddelerinin ihracına 
çalışTİmaîd* beraber bir taraftan dahilî maliyet-
leMsnzm yfîksek olması diğer taraftan bu mad
delerin hariçte satılmasını sağlamak maksadiy-
le çeşitli reklâmlar yapılması icabetmekte olup 
bu reklâmlar için de ehemmiyetli paralar sarfı 
gerekmektedir. 

Memleketimizde dünya maliyetlerine göre 
daha düşük fiyatla istihsâl olunabilen tuz ihra
cına daha ziyade ehemmiyet verilmiş olup bu 
maddenin ihracatını artırmak maksadiyle Ça-
maltı tuzlasının tevsi ve ıslahına başlanmış bu
lunmaktadır. 

1951 senesinde bu tuzlada beher tonu (798) 
kuruştan Japonya'ya (150 000) ton tuz satıl
mış olduğu gibi tuzlanın tevsi ve ıslahının ik
malinde bu tuzladan ihraç edilecek tuz miktarı 
senevi (200 000) tona çıkarılacaktır. 

5. Tekelin ihracata tatbiki halinde ve dâhil
de İstihlâk Vergisi alınarak ziraat ticaret ve 
istihlâkin tamamen serbest bırakılmasının millî 
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ekonomi ve Devlet maliyesi için daha faydalı 
olup olmıyacağı konusuna gelince: 

Memleket dâhilinde tekel vaz'mdan mak
sat, nispeten hafif olan ve İstihlâk resimle-
riyle karşılanması mümkün olmıyan tekel mad
delerinden ağır resim alınmasıdır. 

İhracata ise böyle bir resim tatbiki müm
kün olamıyacağından Tekel altmlaki maddele
rin dâhilde serbest bırakılarak ihracının inhi
sar altına alınması bahis konusu olamaz. 

Bu sebeple, 
a) Halen imali, ithali ve yurt içinde sa

tışı Devlet Tekeli altında bulunan ispirtolu 
içkiler, kibrit ile silâh ve teferruatının, dahilî 
İstihlâk Vergisine tâbi tutulmak ve suma ile 
ispirto Tekel altında kalmak şartiyle diğerleri
nin tekel dışı edilelek imal, ithal ve satışının 
hususi teşebbüse bırakılması millî eknomimiz 
ve Devlet maliyeti bakımından uygun görülmüş 
olduğu, için.bu mevzuda kanun tasarıları ha
zırlanmıştır. . 

b) İstihsali Devlet Tekeli altında bulun
makta olduğu ve hayati bir ihtiyaç maddesi 
bulunduğu için tuz İkinci Dünya Harbinden 
evvelki fiyatına nazaran bedelinde tezayüt kay-
/delümmemiş yegâne meta olup halen dahi tuz
lalarda kilosu 4 kuruşa,satılmaktadır. 

Ancak bu önemli nokta göz önünde bulun
durulmakla beraber yabancı memlekete ihraç 
kayıt ye şartiyle yalnız deniz tuzlalarından özel 
teşebbüslerin de istihsal yapabilmelerinde millî 
ekonomi kadar genel maliyet bak:mmdan da 
fayda mütalâa edilmiş bulunmakta ve bu ga
yeyi sağlayabilmek için bugünkü kanuni mev
zuatta gerekli tadilleri ihtiva edecek yeni bir 
kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

c) Mamul tütünden halen Devlet Bütçesine 
sağlanan gelir büyük rakamlara varmakta ve bu 
sanayiin kuruluşunda gerek tesis gerekse işler 
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ser^naye halinde yüksek mebaliğin tahsisine 
lüzjum ve zaruret bulunmakta olduğundan mem
leket içinde istihlâke mahsus mamul tütün 
endüstrisinin Devlet tekeli altında bulundurul-
majkta devamı zaruri görülmektedir. 

j Yurdun pek mahdut bir bölgesinin başka 
gefim vasıtası temini imkânlarından mahrum 
bulunan Rize bölgesi halkının kalkınmasına 
yaidım eden çayın uzun yıllar boyunca kural
mış, plantasyonları meydana getirilmiş ve son 
de^a Yüksek Kamutayca kabul buyurulan Ka
nuni gereğince bu pılântasyonlarm 30 000 dö-
nüinden ibaret olan bugünkü sahasının tedricen 
65 [000 dönüme çıkarılması suretiyle daha geniş 
ha|k kütlesinin faydalanmaları imkânları sağ-
lanjmıştır. 

j Halbuki çayın tekelden çıkarılması galinde 
yabancı memleketlerin mahsulleriyle rekabeti 
karşısında kalacak olan bu bölge istihsalâtmm 
ağ^r gümrük himayeleriyle dahi olsa korunma
larında ahdî ve malî birçok külfetlerle zorluk
ların baş göstereceği şüphesiz görülmüştür. 

JBu itibarla bu konu üzerinde yapılan esas
lı incelemeler sonunda çay tekelinin idamesin
de | katı bir zaruret mevcut olduğu kanaatine 
varılmıştır. 

j Taşınma, muhafaza, kullan-ş ve satışları 
esmasında birçok muhataraları mevcut bulunan 
ve [bu bakımdan devamlı teknik bir murakabe 
altonda bulundurulmaları gereken barut ve 
parlayıcı maddelerin iç emniyet mülâhazaları 
itibariyle Devlet tekeli altında bulunlurulma-
lar̂ L ve bu tekelin kurulmuş bir teknik teşkilâtı 
esa|sen mevcut olan Tekel Genel Müdürlüğünce 
idşne ettirilmesi zaruri görülmüştür. 

[Saygılarımla arzederim. 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

R. S. Burçak 
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Soru: A fıkrasının 1, 2, 3 ncü numaralariyle C fıkrasının 2 nci bendinin cevapları 

Maliyeti Satış fiyatı Gayrisâfikâr Safi kâr 
K. K. K. K. 

Rakılar 1 litresinde 
Kanyak 
Likör 
Vremut 
Muhtelif içkiler 
Bira 
Şarap 
Türlü ispirtolar 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Tütün 1 kilosunda 
Sigara 
Muhtelif tütün 
Çay 1 kilosunda 

» 
» 

Mamul kibrit 1 kutusu 
Tuz (dahilî ve haricî satışlar) 1 kilosunda 
Haricî içki satışı 1 litresinde 
Haricî sigara satışı 1 kilosunda 
Yaprak tütün » » 

187 
293 
267 
179 
197 
25 
53 
65 

371 
354 
504 
854 

1,45 
1,54 

49 
334 
391 

598 
711 
403 
308 
739 
60 
55 

131 
710 
772 

1327 
1608 

2 
3,58 

79 
404 
419 

411 ' 
418 
136 
129 
542 
35 
2 

66 
339 : 

418 
823 
754 

0,55 
2,04 

30 
70 
28 

85 ? ÜU 

328 

627 
0,29 
1,98 

Barut, patlayıcı maddeler, a? malzemesi ve teferruatı durumu: 

Lira K. 

Maliyet bedeli 
Satış bedeli 
Satış kârları 

6 805 009 27 
11 452 250 74 
3 475 415 70 

Not: Barut cinsi pek çok ve ölçüsü mütenevvi 
olduğundan bir kalemde gösterilmiştir. 
Not: Haricî içki, sigara ve yaprak tütün satış
larının safi kârları yukarda bu maddelerde gös
terilen safi kârlar meyanmdadır. 

Not: 1949 malî yılı 14 aylık satışlarına aittir. 
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Ek : 2 

Soru •• A Fıkrasının 4 numaralı bendinin cevabı 

Lira 

Şarap Savunma Vergisi (idare satışından) 699 150,24 
» » » (hususi âmil) 1 534 904,35 

'2 234 054,59 
Bira, 3 651 597,08 
Sair içkiler 7 754 669,97 

Müskirat toplamı 13 640 321,64 
Ttitüft., 84 241 394,78 
Tuz 2 567 072,88, 

10 571 051,20 

Toplam 111 019 840,50 

Not : 1949 malî yılı 14 aylık satışlarına aittir. 

Ek : 3 

Soru : B nin cevabı 

1940 - 1949 yılma kadar 10 senelik satış vasatisine göre yıllık 
istihlâk ve 1949 yılı 14 aylık satışı aşağıda gösterilmiştir. 

Nevi 

Tütün ve sigara 
Rakı 
Kanyak 
Likör 
Vermut 
Bira 
Şarap 
Muhtelif içkiler 
İspirtolar 

(Kilo) 
(Lte) 

» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 

1940-1949 
vasatimi 
miktar 

16 894 558 
5.605.47.6 

119,562 
104 961 
103 017 

13 466 668 
2 644 419 

1Q2 651 
3 268 492 

1949 satışı 
miktar 

20 862 441 
7 391 755 

249 909 
211 072 
138 903 

18 257 985 
4 661 002 

251 210 
5 726 332 
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Toplam 

Toplam 

Ek : 4 

Soru: C nin, 2 nci bendi hariıç, cevabı 

Kanyak Şarap 

Memleket 

ingiltere 
İsveç 
Norveç 
Danimarka 
Almanya 
Muhtelif 

Litre 

9,75 
— 
— 
— 
— 

50,25 

Lira 

30,06 
— 
— 
— 
— 

177,78 

Litre 

58,80 
95.186,— 
14.811,— 

109.318 — 
375.297 — 

163,60 

Lira 

92,40 
31.411,38 
5.065,36 

47.212,89 
154.197,72 

291,98 

60,— 207,84 594.834,40 238.271,73 

Likör Vermut 

İngiltere 
Danimarka 
Almanya 
Muhtelif 

3 7 , -
— 

120,— 
66,— 

12*,92 
— 

m,-
268,50 

5,25 
6.500,— 
L400,— 

33,75 

12,08 
4.940 — 
L064,— 

83,83 

223, IÖM2 7£a9,- 6.099,91 

Bakı 

Litre Lira 

282— 866,16 

60 — 
124 — 

466 — 

182,50 
379,58 

1.428,24 

Votka 

6 0 -

1 2 -

85,04 

22,25 

72,— 107,29 

Suriye 
Muhtelif 

Toplam 

Cin 

17,-

Bira 

— — 22.500,— 
17,— 44,26 — 

12.060 — 

44,26 22.500,— 12.060,— 

Tuz 

Ton 

Japonya 150.000 

1 tonun 
satış 
fiyatı 
Kr. 

798 1951 yılında 
satılmıştır. 

İngiltere 
İsveç 
Norveç 
Danimarka 
Almanya 
Suriye 
Muhtelif 

Genel toplam 

İ C M A L 

Litre 

452,80 
95.186 — 
14.811,— 

115.818,— 
376.877,— 
22.500,— 

466,60 

626.111,40 

Lira 

1.207,66 
31.411,38 
5.065,36 

52.152,89 
155.849,22 
12.060,— 
1.268,18 

259.015,69 

Not : Şarapta ayrıca litre başına 10 
kuruş ihracat primi tahsil edil
mektedir. 

- 441 -



B : 80 %£S . 0 . İtföl u : ı 

Memleket 

İsviçre 
Irak 
Almanya 
Amerika 
İngiltere 
Danimarka 
Fransa 
Holânda 
İsveç 
Liman 
Muhtelif 

Sigara ve mamul tütün 
Kilo 

— 
100 

10 
— 
— 
— 
60 
— 

' M 850' 
10.916 

339 

Lira 

— 
742 
135 
— 
— 
— 

1.149,70 
— 

6.290 
85.037,27 
4.818,95 

Yaprak tütün 
Kilo 

101.018 
— 

874.248 
— 

1.501.088 
60.012 

— 
10.000 

— 
— 
— 

Lira 

89.234,46 
— 

3.294.838,38 
— 

5.654.850,26 
336.067,20 

— 
23.000 

— 
— 
— 

Hanmanl anmış 
yaprak tütün 

Kilo 

70.000 
— 

20.000 
950 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Lira 

178.450 
— 

56.000 
2.470 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Toplam İ2.2751 98.172,92 2.546,366 9.397.990,30 

Kilo Lira 

90.950 

Sigara ve mamul tütün 
Yaprak tütün 
Harmanlanmış yaprak tütün 

12.275 98.172,92 
2<546.366 9.397.990,30 

90.950 236.920,— 

2.649.591 9.738.083,22 

236.920 

İhracatı arttırmak için bütün usullerden imkân nispetinde istifade edilmektedir. Bu meyan-
da hariçte ortaklık, acentelik kurmak ve plânlı bir şekilde reklâm yapmak ve mümkün olduğu 
kadar hariçle teması arttırmak gelir. Bütün dünyaca kabul edilmiş olan bu esasların tatbiki im
kânları temin edildiği nispette ihracatımızın arttırılması kabil olabilir. 

Not : 1950 yılına aittir. 
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2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman I 

Boyacığiller'in, İzmir Sağır - körler ve dilsizler 
ile buna benzer müesseselerin Millî Eğitim Ba- I 
kanlığı bünyesinde tevhidinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusuna Millî EğiUm Ba
kanı Tevfik İleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı adına çalışma Bakanı Nuri özsan'ın ya
zılı cevabı (6/283) 

25 . IV . 1951 

Ankara 

özeti : Yazılı soru 
1. Millî Eğitim Bk. 
2. Sağlık ve S. Y. Bk. 

Sayın T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

1. İzmir'de Karşıyaka'da Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bağlı Sağır - Körler ve 
Dilsizler Okulu mevcut bulunmaktadır. Yaptı
ğım incelemede, bu okulun bir eğitim ve öğre
tim kurumu olması bakımından iyi çalışma- ı 
makta ve işlememekte olduğunu gördüm. Sağ
lık Bakanlığının, ilk okulculuk gibi tamamen 
bir eğitim ve öğretim konusu üzerinde çalışabi
lecek kompetan bir dairesi bulunmadığından 
ve vekâletin öğretmen kaynağı da olmadığın
dan, bu müesseseye öğretmen ve mürebbiye di
ye işinin, ehli olmıyan eşhastan müteşekkil öğ
retim ve eğitim kadrosu bulunmakta ve mües
seseden beklenen hizmet tahakkuk etmemek
tedir. 

2. Bu müessesenin, Millî Eğitim Bakanlı
ğına devri ile yukarda belirtilen gaye tahak
kuk edecektir. 

iki Bakanlığın bu hususta bir tasavvurları 
var mıdır? Bu müessese ile buna benzer mües
seselerin Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
tevhidi düşünülmekte midir? 

Her iki Bakanlık tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacığiller j 

.1961 0 : 1 
T. C. u>» 

Millî Eğitim Bakanlığı 22 Mayıs 1951 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 1529 
özet : Zonguldak Milletvekili 
Abdürrahman Boyacıgilelr'in ya
zılı sorusu hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
7 . V . 1951 Tarih ve 6/283 - 1791 [3781 sayılı 

yazıları karşılığıdır : 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya

cığiller'in îzrçıir'^leki Sağırlar - Körler ve Dil
sizler Okulu ile buna benzer müesseselerin Ba
kanlığımız bünyesinde tevhidinin düşünülüp dü
şünülmediğine-dair yazılı sorusunun cevabı aşa
ğıda arzedilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı bugüne kadar normal 
çocukların eğitim ve öğretimiyle meşgul olmuş
tur. Fakat memlekette arızalı bir vaziyette 
bedbaht yavrularımız da vardır. Bunların ha
yatlarını daha kabili tahammül bir hale getir
mek ve kendilerine yapabilecekleri bir meslek 
temin etmek icabeder. Bakanlığımız bu*mesele 
üzerinde ehemmiyetle durmaktadır. Unesco yo-
liyle memleketimize gelmiş olan bir tngiliz mü-
tahassısı, Gazi Eğitim Enstitüsünde arızalı ço
cukların eğitimi ile meşgul olan mütehassıs bir 
öğretmenle birlikte İzmir'e gönderilmiş ve oku
lun durumu tetkik ettirilerek bir rapor alınmış
tır. 

Bu müessesenin Bakanlığımıza devri husu
sunda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile 
mutabıkız. Buna ait, bir sureti takdim olunan 
kanun tasarısı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı tarafından hazırlanmıştır. Bu tasarı Yük
sek Meclisçe kabul edildikten sonra, bahse konu 
olan İzmir'deki müessese, ilmî ve pedagojik 
esaslara göre ele alınarak yeniden tanzim ve ıs
lah olunacaktır. 

Millî Eğitim Bakanı 
Tevfik İleri 

İzmir, Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin 
Millî Eğitim Bakanlığına devrine dair Kanun 

tasarısı gerekçesi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafın-
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dan 1923 senesinde tesis edilen (Sağır, Dilsiz ve 
Körler Kurumu) bir sıhhî teşkilât olmaktan zi
yade terbiyevi bir müessese bünyesi taşımakta 
ve esas itibariyle sağır, dilsiz ve körlere mahsus 
bir okuldan başka mahiyet arzetmemektedir. 

Sağır, dilsiz ve körlerin tahsil ve terbiyesi 
esasına istinaden teessüs etmiş olan bu müesse
senin tababet bakımından ilgisi inkâr edilme
mekle beraber bu sahada esas faaliyetin terbiye
cilere ait olduğu tahakkuk etmiş bu itibarla adı 
geçen müessesenin Millî Eğitim: Bakanlığına 
devri halinde daha verimli randıman alınacağı 
düşünülmüştür. 

Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî Eği
tini Bakanlığına devrine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — Sağlık ve (Sosyal Yardım Bakan
lığınca idare edilmekte bulunan Sağır, Dilsiz 
ve Körler Müessesesi ile bu müessesenin bütün 
demirbaş eşya, levazım ve tesisleri hukuk ve ve
cibeleriyle birlikte Millî Eğitim Bakanlığına dev
redilmiştir. 

Madde 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Kuruluş ve Memurları hakkındaki 3017 sa
yılı Kanuna bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değişti
rilmesine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı cetvelin 
(Sağır, Dilsiz ve Köler Müessesesi)- başlığı altın
da yazılı ilişik (1) sayılı cetvelde derece, unvan 
ve aylıkları gösterilen (kadrolar kaldırılarak Mil
lî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrölariyle mer
kez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 
4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele ilâ
ve edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — 1951 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (L) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kısimının (Sağır, Dilsiz ve 
Körler Müessesesi) başlığı altındaki (1) adet 
70 lira aylıklı (Müdür : Mütehassıs) kadrosu 
kaldırılarak bu cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmına aynı başlık altında eklenmiştir. 

Geçici Madde 2. — 1951 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı kısmının (Sağır, Dilsiz ve Körler 
Müessesesi) (başlığı altındaki ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar kaldırılarak aynı cetve
lin Millî Eğitim Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

Geçici madde 3. — 'Sağır, Dilsiz ve Körler 

1951 0 : 1 
Müessesesinin aylık, ücret ve sair istihkalklariy-
le diğer giderleri karşılığı olarak 1951 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Sağlık 
ve $osyal Yardım Bakanlığı kısmının muhtelif 
tertiplerine konulmuş olan ödeneklerden bu ka
nunim yürürlüğü tarihine kadar hareanmıyan 
miktarlarını aynı cetvelin Millî Eğitim Bakanlı
ğı kısmında mevcut veya yeniden açılacak ter
tiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Geçici madde 4. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Sağır Dilsk ve Körler Müessese
sinde çalıştırılmakta bulunan memur ve hizmet
lilerin yeniden tâyinlerine lüzum olmayıp al
makta oldukları aylık veya ücretlerle istihdam
larına devam olunur. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rüdüğe girer. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

D. 

Cetvel : 1 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

9 
7 

10 
11 
13 
11 
14 
13 
13 
13 
14 
13' 

— Tfc 

Müdür Muavini (Mütehassıs) 
öğretmen 

» 
» 
» 
» 

Yardımcı öğretmen 
Yönetim memuru 
Ayniyat mutemedi 
Mutemet ve Satmalma M. 
Depo ve Ambar memuru 
Kâtip 

; '.H 

Cetvel : 2 

Görevin çeşidi 

1 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

i, 

Aded 

40 
60 
35 
30 
20 
15 
15 
20 
20 
20 
15 
20 

Ücret 

Hastabakıcı 
Asjej 
Çamaşırcı 
Hideme 

B4hçıvan 
U^ta 
*i 
T$rzi 
Berber 

90 
150 
100 
90 
75 
150 
225 
150 
125 
100 

— 444 — 



B : 80 23.5 
T. C. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 14 Mayıs 1951 

Danışma ve İnceleme Kurulu 
Başkanlığı 

Genel No. 46 
Özel No. 282 

özeti : Abdürrahman Boya-
cıgiller'in yazılı sorusu H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
7 . V . 1951 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

6/283 - 1791/3781 sayılı yazıları karşılığıdır: 
İzmir'deki Sağr, Dilsiz ve Körler Müessese

sinin Millî Eğitim Bakanlığına devri hakkında
ki Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in yazılı sorusuna ait cevap ilişik ola
rak takdim olunmuştur. 

Üstün saygılarımla arzederim. ' 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakam V. 
N. Özsan 

İzmir'deki Sağır, Dilsiz ve Körler Müessese
sinin Millî Eğitim Bakanlığına devri için Ba
kanlığımızca hazırlanan kanun tasarısı hakkın
da bütün bakanlıkların mütalâası alındıktan 
sonra mezkûr tasarı gerekçesiyle birlikte 14 Ni
san 1951 tarihinde Bakanlığımızdan Başbakan
lığa sevkolunmuştur. 

3. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacığiller'in, Yargıçların terfilerinin zama
nında yapümaması sebebine dair sorusuna Adalet 
Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu'nun yazılı cevabı 
(6/285) 

25 . IV . 1951 
Ankara 

özet i : Yazılı soru 
Adalet Bakanlığından 

Sayın T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Memleketin birçok bölgelerinde hizmet gö

ren yargıçlardan aldığım mektuplarda terfi 
sürelerini ikmal. ettikleri ve terfie hak kazan
dıkları halde, kadro olmamasından ötürü terfi 
ettirimıedikleri bildirilmektedir. Haklı bulduğu
muz bu taleplerin Sayın Adalet Bakanlığınca 
tervicine tevessül edilip edilmediği ve Hâkim-
ler^Kanununun buna dair olan hükümlerinin han-

1951 O : 1 
gi sebep ve zaruretlerle tatbik edilmediğinin 
yazılı olarak tarafıma bildirilmesinin sağlan
masına aracı olmanızı saygılarımla rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacıgiller 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Genel: 277 
Özel: 1/8551 

22 . V . 1951 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Genel Kâtip Kanunlar Müdürlüğü sözlü 
7 . V . 1951 tarih ve 6/285-1793/3787 sayılı ya
zıya karşılıktır: 

Yargıç ve savcıların terfi sürelerini doldur
dukları ve yükselmeye de lâyık görüldükleri 
halde terfi ettirilmemelerinin sebebi ve bu ta
leplerin tervicine tevessül edilip edilmediği hak
kında Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo
yacıgiller tarafından verilen 25 . IV . 1951 ta
rihli yazılı sorunun karşılığı birlikte sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasına müsaade Duyurulma
sını saygılarımla rica ederim. 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Baş
kanlığının 7 . V . 1951 tarih ve Genel Kâtip Ka-
Kanunlar Müdürlüğü .sözlü 6/285 - 1793/3787 
sayılı yazısiyle alman Zonguldak Milletvekili 
Abdürrahman Boyacıgiller'in 25 . IV . 1951 ta
rihli yazılı sorusuna, karşılıktır : 

1. Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna ve ekle
rine bağlı cetveller ile elde edilen Merkez daire
leri, müfettişler ve yargıtay dışındaki yargıç, 
savcı ve yardımcılarına ait fiilî kadro (2454) den 
ibarettir. 

İşlerinin çoğalması sebebiyle teşkilâtı genişle
tilen mahkemelere ve yeniden ilce haline getirilen 
yerlerde kurulması zaruri olan adlî teşkilât için 
mevcut yargıç kadrosundan 'yapılan tahsMer ve 
4598 sayılı Kanunun yürürRİğe girdiğinden iti
baren kadrosuz üst derece yükseltilmeler dolayı-
siyle esasen mahdut olan kadro miktarı kâfi gel
memektedir. 
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Bu itibarla terfi sürelerini doldurarak Ayır

ma Meclisince yükselmeye lâyık görülen yargıç
lara, kadrosuzluk sebebiyle, bu imkân verileme
mektedir. 

Kadroların tevzi ve tahsis işini âdilâne bir şe
kilde temin maksadiyle Hâkimler Kanununun bâ
zı maddelerini değiştiren 5457 sayılı Kanun uya
rınca ve Ayırma Meclisi terfi defterlerin
deki tarih, derece ve sıralar esasına gö
re bir (Kadro Dağıtımı Defteri) tanzim edil
miş ve başka göreve ayrılma, çekilme, emek
liye ayrılma ve ölüm gibi sebeplerle elde edilmek
te olan kadrolar bu dağıtım defterindeki sıralara 
göre tevzi ve tahsis edilmektedir. 

Bulundukları kadrodan ikinci üst derece ma-
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a£ı almakta ve bu maaşta da terfi sürelerini dol
durdukları ve yükselmeye de lâyık görüldükleri 
hklde halen kadrosuzluk sebebiyle terlileri sağ-
latnmıyan yargıçların sayısı (144) e yükselmiştir. 
Bju miktar, her terfi defteri sonunda artmaktar 
d|r. 

2. Bakanlıkta teşekkül eden bir komisyon, 
hazırlanmakta olduğu Yargıçlar Kanunu ile 
Merkez Teşkilâtı kanunlarında bu ciheti de naza
ra almaktadır. Müspet bir netice elde edileme
diği takdirde Kanun yolu ile kadro istihsali lü
zumu hâsıl olacaktır. 

! Netice olarak, Hâkimler Kanununun kurduğu 
iki seneden beri terfi esasının, kadrosuzluk sebe
bimle, yerine getirilemediği görülmektedir. 

DÜZELTİŞLER 
428 nci sahifede sözcünün okuduğu Berne Anlaşmasının 

beşinci maddesi bu tutanağa bağlı 160 sayılı basmayazııiın 

Berne Anlaşmasının 1896 da Paris'te 

1896 da Paris'te tadil edilen aşağıda yazılı 
sonuna eklenecektir. 

tadil edilen 5. nci maddesi 

Madde 5. — Birlik memleketlerinden birinin tebajsı olan muharrirler veya halefleri, orijinal 
eserlerinin birlik memleketlerinden birinde intişarından itibaren on sene içinde, diğer memleketlerde 
bunları tercüme etmek veya ettirmek hususunda inhis^ri bir hakka sahiptirler. 

Kısım kısım teslim edilerek neşredilen eserlerde on Senelik müddetin başlangıcı son teslim edilen 
kısmın intişarından başlar. 

Fasılalı olarak neşredilen ciltlerden teşekkül eden eserlerle edebî veya ilmî dernekler veya hususi 
fertler tarafından bülten veya fasikül on senelik müddet bakımından müstakil eser sayılır. 

Bu maddede derpiş edilen hallerde, himaye sürelerinin hesabında, eserin intişarını takip ed-jıı 
Aralık ay mm 31 nci günü eserin neşri tarihi olarak kab^l edilir. 

78 nci Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 161 S. Sjayılı Basmayazıda aş-ağıdaki düzeltişler 
yapılacaktır : 

Sayfa 

4 

4 

Satır 

1 

28 

30 
32 
38 

Yanlış Doğru 

12 mayıs 1949 tarihli Tasfiye £roto- 12 Mayıs 1949 tarihli Türk - Maoar 
koluna ek Protokol 
fasılda 

Tasfiye Protokoluna ek Protokol 
fasla 

İstatistik No. Dolarla kıjpmeti İstatistik No. Dolarla kıymeti 

1635 Pencere camı 
1638 
1593 Porselen veya 
çiniden sıhıhi malzeme 
1595 

3(jj) 000 1635 Pencere camı 
— ! 1638 

[ 1593 Porselen veya 
600 000 çiniden sıhhi malzeme 

- H 1595 

300 000 

600 000 
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Sayfa Satır Yanlış Doğru 

S 

4 
8 

' 9 
17 
18 

19 
23 

1600 Porselen veya 
çiniden sofra takım
ları 
1603 
1872 
1873 
1856 
1857 
Tarife No. 

538 
Âkıd Taraflar 

300 000 

1600 

1603 

« " t 

150 000 1872 
1873 

200 000 1856 
— 1857 

Tarife No. 

300 000 

150 000 

200 000 

598 
Âkıd Taraf 

Bu Birleşim Tutanak dergisine bağlı basma yazılarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır: 

S. Sayısı Sayfa Satır Yanlış Doğru 

160 
160 
160 
160 
160 
160 
163 
163 
163 
163 
163 
163 
163 
163 
163 
163 
163 
163 
170 
173 
173 
173 
173 
173 

6 
6 
7 

12 
15 
16 

1 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
8 
9 
9 

10 
10 
2 
5 
6 
6 
6 
7 

12 
28 
30 
22 

5 
19 
39 
7 

16 
13 
13 
30 
39 
21-22 
14 
27 

9 
10 
12 

Son satırda 
29 
32 
33 
39 

hissederken, 
ederler; 
intişarından 
hallerinde 
Bürksek 
lıdefonso 
4555 No. 
etmektir. 
verilmemiştir. 
Tarafla 
Tarafça 
fazla olmasını 
muayyen 
memleketlere 
alman 
tahsis edilecektir. 
Rio de Janerio 
iki istikamette. 
branşl andırmada 
lisansları 
kullanılmış 
artırılmadan 
lisanslara 

hissederek, 
eserler; 
intişarlarından 
hallerinde de 
Brüksel 
Ildefonso 
5455 No. 
etmektedir. 
tanınmaz. 
Tarafa 
Tarafa 
fazla olmamasını 
muayene 
memleketle 
anılan 
tahsis edilebilir. 
Rio de Janerio - Recife 
her iki istikamette. 
branşlarında 
lisanları 
kullanılmamış 
arttırılmadan 
lisanlara 

Vahit ! Vahit 

Cenubi Afrika Birliği 24 Cenubi Afrika Birliği 
173 9 Yedinci sınıf başlığı altındaki memleketlerde Suriye'den evvel: 

Paraguay 1500 15 ibareleri eklenecektir, 
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Limanları İnşa, Tevsi, Islah ve Teçhize dair olan Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİAR 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Muhlis Ete 
Hâmid Şevket İnce 
S«yfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumcu 
Envfcr Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

üy re sayısı : 487 
Oy verenler : 250 

Kabul edenler : 246 
Reddedenler : ı 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 219 

Açık Milletvekillikleri : 18 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Fahri Belen 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Selini Herkmen 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Meoit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Hâlis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HATAY 
Celâl Sait Siren 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Mosbos 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Cihad Babam 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 
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KARS 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
îsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Remzi Bırand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Tank Kozbek 
Muammer Obuzr 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif* Ylğiter 

B : 80 23.5 
KÜTAHYA 

Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu """• 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoglu 
Fevzi Lûtfi Karaosman 
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz KÖrez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmed Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalâv 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş. 
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Necip Bilge 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
izzet Akçâl 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoglu 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Sin-an Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SttRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

StNOB 
Ali Şükrü Şavlı 

SÎVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
ilhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bîngül 
Şevket Moean 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğkı 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URPA 
Necdet Açanal 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksoz 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpoak 
Rifat Sivişoğiu 
Avni Ytirdabayrak 

[Reddedenler] 
ÇORUM 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
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KONYA 
Himmet ölçmen 

[Çekinserler] 
NİĞDE 

Süreyya Dellaloğlu 
TOKAD 

Mustafa özdemir 

[Oya kahlmıyanlar] 
AFYON KARAHlSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı (î.) 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
• az i Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk (î.) 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (î.) 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 

ANTALYA 
Nazif i Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu (î.) 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkm (1.) 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
(t) 
Mustafa Nuri Okeuoglu 

BİTLİS 
Salâhattin İnan (I.) 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbümez 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem (I.) 

BURSA 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
îhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Zihni Ural (1.) 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Güîcügil 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 

Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci (I.) 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı (I.) 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger (1.) 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü (I.) 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

GUMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
ihsan Altıne] 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay (I.) 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASATMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay (I.) 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (I.) 
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KIRŞEHİR 

Osman Bölükbaşı (î.) 
Halil Sezai Erkut 
Rif at özdeş 

KOCAELİ 
Etem Vassaf Akan 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

KONYA 
Ziya Barlas 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik (Bakan) 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Süleyman Sururi Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker (1.) 
Sudi Mıhçıoğlu 

Aydın 8 
Balıkesir " 1 

Bilecik 1 
Bursa 1 

Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz (1.) 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Asım Doğanay (1.) 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 
Denizli 1 

Eskişehir 1 
Gümüşane 1 

Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu (1.) 
Salim Serçe 

SURD 
Baki Erden 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Cevdet Kerim İneedayı 
(1.) 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

vekillikleri] 
istanbul 2 
İzmir 1 
Kastamonu 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 

Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alcıb 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer ala-
kant 
Hüseyin Balık 

Sivas 1 
Zonguldak 1 
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S. Sayısı: 160 
Edebiyat ve sanat eserlerini koruma için kurulan Berne Birliği
ne katılmak hususunda Hükümete yetki verilmesine dair kanun 

tasarısı ve Dışişleri, Millî Eğitim ve Adalet Komisyonları 
raporları (1/94) 

T. C. 
Başbakanlık 1. XII. 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 -1682,6/4174 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Edebiyat ve sanat eserlerini koruma için kurulan Berne Birliğine katılmak hususunda Hükü
mete yetki verilmesine dair Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 31. XI . 1950 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ili-
şikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

G E R E K Ç E 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10 . XII . ,1948 tarihli ve 217 (III) sayılı karariyle kabul 
olunan «İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi» nin 27 nci maddesinde : «Herkesin sahibi bulun
duğu her türlü ilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit mânevi ve maddi menfaatlerinin 
korunmasına hakkı vardır» denildiğine göre hemen hemen bütün Avrupa devletlerinin üye olduk
ları Berne Birliğine memleketimizin de katılması zarureti hâsıl olmuştur. 

Her ne kadar, Birliğin dışında bulunan bir devlet 1 Temmuz 1951 tarihine kadar 1928 yılı 
Roma metnini-veya 1948 yılı Brüksel metnini seçmekte serbest ise de tekniğin inkişafı ve milletler-
arası hukuk temayülü bakımlarından eskimiş sayılan 1928 yılı Roma metnini tercih etmek için 
hiçbir sebep yoktur. 

Nitekim memleketimizin kültürel ihtiyaçlarını yakından ilgilendiren Türkçeye tercüme hakkın
daki ihtirazi kayıt itibariyle her iki metin arasında hiçbir fark yoktur. Zira her iki metnin 25 nci 
maddesinin son fıkrasına göre Birliğin dışında olup da Birliğe iltihak eden memleket, iltihak be
yannamesinde mezkûr metinlerin 8 nci maddeleri yerine geçmek üzere kendi resmî diline yapılacak 
tercümeler için 1896 da Paris'te yeniden gözden geçirilmiş olan 1886 Birlik Sözleşmesinin 5 nci 
maddesinin hükümlerini tatjrik edeceğini bildirebilir. Mezkûr maddeye göre, Birliğe dâhil mem
leketlerden birine mensup olan eser sahipleri veya bunların halefleri, asıl eser üzerindeki hak
kın devamı süresince, diğer memleketlerde, eserlerini bizzat tercüme etmek veya tercümesine 
müsaade etmek hakkını münhasıran haizdirler. Bununla beraber, bu tercüme hakkı, asıl eserin 
ilk defa aleniyet kesbetmesinden itibaren on yıllık bir süre içinde eser sahibi tarafından Birlik 
memleketlerinden birinde, himaye talep olunan memleketin resmî dilinde bir tercüme neşredilmek 
veya neşrettirilmek suretiyle kullanılmamışsa hükümden düşer. 

Tam bir tercüme serbestisi; sözleşmenin prensiplerine aykırı olduğundan, muteber sayılan yu-
karıki ihtirazi kayıt altında Birliğe girmek en münasip hal çaresidir. 
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Bu tasarı ile birlikte sevkedilmiş olan ve Edebiya| ve Sanat Eserlerinin Korunmasına dair bu

lunan Berne Anlaşmasının esaslarına uygun olarak 
tasarısının kanuniyet iktisap edebilmesi için gerekli 

hazırladığımız Fikir ve Sanat Eserleri kanun 
zamanı temin maksadiyle Birliğe iltihakımı

zın 1 Ocak 1952 tarihinden itibaren hüküm ifade etmesi kabul edilmiştir. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/94 
Karar No. 20 

3 .III . 1951 

Yüksek Başkailığa 

Edebiyat ve sanat eserlerini koruma için ku
rulan Berne Birliğine katılmak hususunda Hükü
mete yetki verilmesine dair Adalet Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 3 . XI . 1950 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesi ve ili
şikleri Yüksek Başkanlığınızdan Dışişleri Komis
yonuna havale edilmiş almakla, Komisyonumuzun 
18 . I . 1951 tarihli toplantısında Adalet Bakan
lığı temsilcisinin huzuru ile incelendi. 

Komisyonumuz yaptığı görüşmeler sonunda, 
üyesi bulunduğumuz Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunun 10 . XII . 1948 tarihli ve 217 (III) 
sayılı Kararı ile kabul edilen « insan Hakları 
Evrensel Beyannamesi'nin 27 nci maddesi » 
herkesin sahibi bulunduğu her türlü ilim, edebi
yat veya sanat eserlerinden mütevellit mânevi 
ve maddi menfaatlerinin korunmasına hakkı ol
masını «derpiş ettiğin^» göre, bu beyannameye 
imza koyan bir Devlet sıfatı ile, hemen hemen 
bütün Avrupa Devletlerinin üye oldukları Berne 
Birliğine memleketimizin de katılması zaruri ter 
lâkki etmiştir. 

Berne Birliğine katılmanın Millî menfaatle
rimize aykırı bir mahiyet taşımadığı gibi bilâkis 
edebiyat ve sanat eserlerinin bundan böyle daha 
ehil kimseler tarafından dilimize çevrilmesini 
Bağlıyacağı, aynı zamanda millî fikir mahsulle
rimizin inkişafı ile beraber, Birliğe dâhil mem
leketler nezdinde korunmasını temine yarıyaca-
ğı bedihidir. 

Diğer taraftan birliğin dışında olup da birli

ğe Jiltihak eden memleketin iltihak beyanname-
sinide 1896 da Paris'te yeniden gözden geçirilmiş 
olajn 1886 tarihli Birlik Sözleşmesinin 5 nci 
mides i hükümlerini tatbik edeceğini bildire-
bilmesi keyfiyeti eserin intişarını mütaakıp ge
çecek 10 yıllık bir süreden sonra tercümesi hak
kımın mutlak bir şekilde mahfuz kalmasını sağ

laya kâfi geleceği cihetle, tam bir tercüme 
>estisi sözleşmenin prensiplerine aykırı ol
ma göre, memleketimizin bu ihtirazi kayıt 
ıda ve Adalet.Bakanlığınca hazırlanan Fi-
ve Sanat Eserleri Kanun tasarısının kanu-
ît iktisap edebilmesini teminen 1 Ocak 1952 

Ihinden itibaren hüküm ifade etmek üzere, 
|iğe girmesinin menfaatlerimize her suretle 

in olacağı neticesine varılarak tasarının ay
nen" kabulüne çoğunlukla karar verilmiştir. 

\AAı geçen tasarı ile ilişikleri Millî Eğitim 
Komisyonuna havale Duyurulmak üzere Yük
sek! Başkanlığınıza sunulur. 

Sözcü Kâtip 
izmir Denizli 

O. Kapanı A. Çobanoğlu 
istanbul 

N. R. Beiger 
imzada bulunamadı 
îzmir Kütahya 

A. Başman Müstenkifim 
A. Gündü» 

Muğla Samsun 
Z. Mandalinci F. Kesim 

Kofidsyon Baş. 
izmir 

İ t Menteş 
i Ankara 

Si M. Arsal 

İzmir 
fa. Baban 
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Millî Eğitim Komisyonu rapora 

T.B.M.M. 
Millî Eğitim Komisyonu &0 , JV . 1951 

Esas No. î/94 
Karar No. 14 

Yüksek Başkanlığa 

Edebiyat ve sanat eserlerini korumak için 
kurulan Berne Birliğine katılmak hususunda Hü
kümete yetki verilmesine dair, Adalet Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 3 . X I . 
1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesi 
komisyonumuzun 11 . IV . 1951 tarihindeki top
lantısında görüşüldü: 

Yapılan görüşmeler sonunda komisyonumuz 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10 . XII . 
1948 tarihli ve (111) 217 sayılı karariyle kabul 
edilen «İnsan hakları evrensel beyannamesi» nin 
27 nci maddesinde, «Herkesin sahibi bulunduğu 
her türlü ilim, edebiyat veya sanat eserlerinden 
mütevellit mânevi ve maddi menfaatlerinin ko
runmasına hakkı vardır» denildiğine göre he
men hemen bütün Avrupa memleketlerinin Ön 
oldukları Berne Birliğine memleketimizin de ka-

Edebiyat ve sanat eserlerini koruma için ku
rulan Berne Birliğine katılmak hususunda Hü
kümete yetki verilmesine dair Adalet Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 3.XI. 
1950 tarihli toplantısında YüksekMeclise su
nulmasına karar verilen kanun tasarısı Adalet 
Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu halde ince
lendi. 

Hükümet temsilcisinden alman tamamlayıcı 
izahattan sonra Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunun 10 . XII . 1948 tarihli ve 217 (111) sa
yılı Karariyle kabul olunan «tnsan Hakları Ev-

tümasının zaruri olduğu kanaatine varmış ve 
Adalet Bakanlığınca hazırlanmış bulunan tasa
rının aynen kabulünde isabet mülâhaza eylemiş
tir. îşbu neticeye komisyonumuz ittifakla vâsıl 
olmuştur. 

Adalet Komisyonuna tevdi olunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Eğitim Ko. Başkanı Sözcü 
Edirne Ağrı 

C Köprülü K. Küfrevi 
Ankara Bursa Çanakkale 
ö. Bilen A. C. Yöntem ö. Mart 

İmzada bulunmadı 
Erzurum GKimüşane Kütahya 

F. Çobanoğlu V. M. Kocatürk R. Koçak 
Rize Seyhan Trabzon 

A. Morgu A. N. Asya M. R. Tarakçvoğlu 

rensel Beyannamesi» nin 27 nci maddesinde : 
«Herkesin sahibi bulunduğu her türlü ilim, ede
biyat veya sanat eserlerinden mütevellit mâne
vi ve maddî menfaatlerinin korunmasına hakkı 
vardır» denildiğine göre hemen hemen bütün 
Avrupa devletlerinin üye oldukları Berne Bir
liğine memleketimizin de katılması zarureti hâ
sıl olmuştur. 

Her ne kadar birliğin dışında bulunan bir 
Devlet 1 Temmuz 1951 tarihine kadar 1928 yılı 
Roma metnini veya 1948 yılı Brüksel metnini 
seçmekte serbest ise de tekniğin inkişafı ve mil-

Adalet Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 
Adalet Komisyonu 4. V . 1951 

Esas No. 1/94 
Karar No. 35 

Yüksek Başkanlığa 
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letlerarası hukuk temayülü bakımından eskimiş 
sayılan 1928 yılı Roma metnini tercih etmek i(Çİn 
hiçbir sebep yoktur. 

Nitekim memleketimizin kültürel ihtiyaçla
rını yakından ilgilendiren Türkçeye tercüme 
hakkındaki ihtirazi kayıt itibariyle her iki 
metin arasında hiçbir fark yoktur. Zira her 
iki metnin 25 nei maddesinin son fıkrasına göre 
birliğin dışında olup da birliğe iltihak eden 
memleket, iltihak beyannamesinde mezkûr me
tinlerin 8 nei maddeleri yerine geçmek üzere 
kendi resmî diline yapılacak tercümeler için 
1896 da Paris'te yeniden gözden geçirilmiş olan 
.1886 Birlik Sözleşmesinin 5 nei maddesinin hü
kümlerini tatbik edeceğini bildirebilir. Mezkûr 
maddeye göre, birliğe dâhil memleketlerden bi
rine mensup olan eser sahipleri veya bunların 
halefleri, asıl eser üzerindeki hakkın devamı sü
resince, diğer memleketlerde eserlerini bizzat 
tercüme etmek veya tercümesine müsaade etmek 
hakkını münhasıran haizdirler. Bununla bera
ber, bu tercüme hakkı, aşıl eserin ilk defa ale
niyet kesbetmesinden itibaren on yıllık bir sü
re içinde eser sahibi tarafından birlik memle
ketlerinden birinde, himaye talep olunan mem
leketin resmî dilinde bir tercüme neşredilmek 
veya neşrettirilmek suretiyle kullanılmamışsa 
hükümden düşer. 

Tam bir tercüme serbestisi, Sözleşmenin 
prensiplerine aykırı olduğundan, muteber sa
yılan yukarı'ki ihtirazi kayıt altında birliğe gir
mek en münasip hal çaresidir. 

Bu tasarı ile birlikte sevkedilmiş olan ve 
Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına da
ir bulunan Berne Anlaşmasının esaslarına uy
gun olarak hazırladığımız Fikir ve Sanat Eser
leri Kanunu tasarısının kanuniyet iktisap ede
bilmesi için gerekli zamanı temin maksadivJe 

Birliğe iltihakımızın 1 Ocak 1952 tarihinden iti
baren hüküm ifade etmesi kabul edilmiştir. 

Mealinde bulunan gerekçe muvafık görüle
rek hazırlanan kanun tasarısının kabule şayan 
olduğuna karar verilmiştir» 

Yapılan görüşmeler sonunda Birleşmiş Mil
letler Genel Kurulunun 10.12.1948 tarihli 
111/217 sayılı kararı ile kabul edilen (tnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi) nin 27 nei mad
desinde «herkesin sahibi bulunduğu her türlü 
ilim - edebiyat veya sanat eserlerinden mütevel
lit mânevi ve maddi menfaatlerinin korunulma-
sına hakkı vardır.» denildiğine göre hemen he
men bütün Avrupa memleketlerinin katıldığı 
Berne Birliğine memleketimizin de katılmasının 
zaruri olduğu kanaatine varılmış ve bu hususta 
Hükümete yetki verilmesini sağlıyacak kanun 
tasarısının aynen kabulüne oy birliğiyle karar 
verilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ankara 

0. T. tltekin 
Amasya 

/. Olgaç 
Çoruh 

M. Güney 
; Elâzığ 

H. A. YÖney 
istanbul 

A. Moshos 
Konya 

M. Obuz 

Bu rapior 
Sözcüsü 
Balıkesir 
V. Asena 
Ankara 

0. Ş. Çiçekdağ 
Çorum 

H. Ortakcıoğlu 
Erzurum 
E. Karan 

Kars 
L. Aküzüm 

Samsun 
F. Tüzel 
Yozgad 

N. Ü. Alalı 

Kâtip 
Ba l ı t e i r 
V. Asena 
Çankırı 

C. Boynuk 
Edirne 

M. Enginün 
Gazianteb 
G. Ktnoğlu 

Kars 
A. Çetin 

Seyhan 
S. Serçe 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Edebiyat ve Sanat Eserlerini Koruma için kuru
lan Berne Birliğine kotuma hususundu Hü

kümete yetki verilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 9 Eylül 1886 da imzalanarak 
4 Mayıs 1896 da Paris'te 13 Kasım 1908 de Ber
lin'de, 20 Mart 1914 de Berne'de, 2 Haziran 1928 
de Roma'da ve 26 Haziran 1948 de B.ürüksel'de 
tadil ve itmam edilmiş olup da asimin örneği ve 
Türkçe metni bu Kanuna ilişik bulunan edebiyat 
ve sanat eserlerini koruma için kurulan 
Berne Birliği Sözleşmesine bu sözleşmenin 8 nci 
maddesi yerine, Türkçeye yapılacak tercümeleri 
ilgilendirmesi nispetinde 1896 da Parist'e yeni
den gözden geçirilmiş olan 1886 Birlik Sözleşme
sinin 5 nci maddesinin hükümleri konmak kay-
diyle 1 Ocak 1952 gününden itibaren hüküm ifa
de etmek üzere katılmak ve Sözleşme hükümle
rinin gerektirdiği işlemleri yapmak ve tedbirleri 
almak için Hükümete yetki verilmiştir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba-

kanlar Kurulu yürütür. 
Başbakan 

4 . Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
Refik Ş. înce 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
ve Dışişleri B. V. 
Z. H. Velibeşe 

ö. ve Tekel Bakanı 
N. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

İşletmeler 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

H. özyörük 
İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Maliye Bakanı 
II. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakam 
E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. îyriboz 

Çalışma Bakanı ve 
'Bayındırlık B. V. 

H. Polatkan 
Bak«b 

Muhlis Ete 

( S . Sayısı: 1G0) 



Edebî ve Artistik Eserlerin Himayesi için 9 Eylül 1886 da imzalanarak 4 Mayıs 1896 da Paris'te 
itmam edilen, 13 Kasım 1908 de Berlin'de tadil edilen, 20 Mart 1914 te Berne'de tekrar itmam edi

len, 2 Haziran 1928 de Roma'da tadil olunan ve son olarak 
26 Haziran 1948 de Brüksel'de tadil edilen 

BERNE SÖZLEŞMESİ 

Avusturalya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, Fransa, 
Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Kırallığı, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, trland'i, 
İzlanda, İtalya, Lübnan, Lihtenştayn, Lüksemburg,, Fas Monako, Norveç, Yeni Zelanda, Pakistan, Ho-
lânda, Polonya, Portekiz, İsveç, İsviçre, Suriye, Çekoslovakya, Tunus, Güney Afrika Birliği, Papalık 
ve Yugoslavya. 

Eser sahiplerinin edebî ve artistik eserleri üzerindeki haklarını mümkün olduğu kadar müessir 
ve birbirine benzer şekilde himaye etmek arzusunu ayni derecede hissederken, 

9 Eylül 1886 da Berne'de imzalanmış olup, 4 Mayıs 1896 da Paris'te, 13 Kasım 1908 de Berlin'
de, 20 Mart 1914 te Berne'de, 2 Haziran 1928 de Roma'da tadil ve itmam edilen Senedi tadil ve 
itmam etmeye karar verdiler. 

Neticede, aşağıda imzaları bulunan murahhaslar, tam salâhiyeti haiz olduklarına mütedair mu
teber ve usulüne uygun görülen belgelerini ibraz ettikten sonra mütaakıp hususlarda mutabık kal
mışlardır : 

Madde — 1. 

İşbu Sözleşmenin tatbik edileceği memleketler, eser sahiplerinin edebî ve artistik eserleri üze
rindeki haklarının himayesi için bir Birlik teşkil ederler. 

Madde — 2. 

1. «Edebî ve artistik eserler» tâbiri, kitaplar, risaleler ve diğer yazılar; konferanslar, hitabe
ler, vaizler ve aynı mahiyetteki diğer eserler; dramatik eserler yahut musikili dram eserleri; sah
neye konmaları yazı ile yahut diğer bir suretle tesbit edilmiş bulunan raks eserleri ve pandomi-
malar; sözjü yahut sözsüz besteler; sinema eserleri ve sinema tekniğine benzer bir usulle elde edil
miş eserler; karakalem, yağlı ve sulu boya eserler,mimarljk, heykeltraşlık, hakkâklik ve litograf
ya eserleri; fotoğraf eserleri ve fotoğraf tekniğine benzer bir usulle elde edilmiş ederler; tatbikî 
sanatlara ait eserler; illüstrasyonlar, coğrafya haritaları coğrafyaya, topografyaya, mintanlığa 
yahut fenlere mütaallik plânlar, krokiler ve plâstik eserler gibi ,ifade şekli yahut tarzı ne olursa 
olsun edebî, ilmî, artistik sahadaki bütün mahsulleri içine alır. 

2. Tercüme-ler, adaptasyonlar, musiki aranjmanları ve edebî yahut artistik bir eserin diğer 
şekillere ifrağı, asıl eser sahibinin hakları mahfuz kalmak şartiyle, orijinal eser olarak himaye 
görürler. Bununla beraber teşriî, idari ve kazaı neviden resmî metinlerin tercümelerine bahşedi
lecek himayeyi tâyin etmek Birliğe dâhil memleketlerin' mevzuatına bırakılmıştır. 

3. Ansiklopediler ve antolojiler gibi münderecatınm tertibi yahut intihabı fikrî bir yaratma 
eseri teşkil eden edebî veya artistik eserlerden yapılan seçme ve toplamalar, sahiplerin bu kül
liyatı teşkil eden münferit eserleri üzerindeki hakları: mahfuz kalmak şartiyle, müstakil eserler 
sıfatiyle himaye görür. 

4. Yukarda sayılan eserler Birliğe dâhil bütün memleketlerde himaye görürler. Bu himayede»! 
eser sahibi ve onun halefleri faydalanır. 

5. Tatbiki sanat eserleri ile sınai model ve resimlere ait olan kanunjLarm tatbik sahasını ve 
aynı şekilde bu eser, resim ve modellerin himaye şartlarını tanzim etmek Birliğe dâhil mem
leketlerin mevzuatına bırakılmıştır. Menşe mem leketteL sadece resim ve model olarak himayo 
edilen eserler için, Birliğe dâhil diğer memleketlerde tal^p olunacak himaye, ancak bu memleket
lerde resim ve modellere bahşedilen himaye kadar olabilir. 
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Madde — 2. (mükerrer) 
1. Siyasi nutukları ve muhakemeler esnasında söylenen nutukları evvelki maddede derpiş 

edilen himayeden tamamen yahut kısmen hariç tutmak salâhiyeti, Birliğe dâhil memleketlerin 
mevzuatına bırakılmıştır. 

2. Konferansların, hitabelerin, vaizlerin ve aynı mahiyetteki diğer eserlerin hangi şartlar 
altında basın tarafından çoğaltılabileceklerini tesbit etmek salâhiyeti Birliğe dâhil memleketlerin 
mevzuatına bırakılmıştır. 

3. Mamafih önceki fıkralarda zikredilen eserlerini külliyat halinde toplamak hakkı münhasıran 
eser sahibine aittir. 

Madde — 3. 

(Kaldırılmıştır.) 

Madde — 4. 

1. Birliğe dâhil memleketlerden birinin tebaası olan eser sahipleri, gerek intişar etmemiş, 
gerekse Birliğe dâhil bir memlekette ilk defa olarak intişar etmiş olan eserleri hususunda, eserin 
menşe memleketinden başka memleketlerde, o memleketler uyruklarına ilgili kanunların halen 
verdiği veya bilâhare vereceği haklardan ve işbu Sözleşme tarafından sureti mahsusada bahşedi
len haklardan istifade ederler. 

2. Bu haklardan istifade ve bunları kullanma keyfiyeti hiçbir şekle tâbi değildir; bu hak
lardan istifade ve bunları kullanma keyfiyeti eserin menşe memleketinde himaye görüp görmediği 
hususuna da bağlı değildir. Binaenaleyh işbu Sözleşmenin hükümleri haricinde, himayenin vüsati 
ve eser sahibine haklarını korumak için bahşedilen kanun yolları sırf himayenin talep edildiği 
memleketin mevzuatına göre tayyün eder. 

3. Eserin menşe memleketi addolunan memleket : intişar etmiş eserler için, bu eserin ilk 
defa intişar ettiği memlekettir; Birliğe dâhil olup da esere aynı himaye süresini bahşeden birçok 
memleketlerde aynı müddet içinde intişar etmiş eserler hakkında dâhi keyfiyet aynıdır; Birliğe 
dâhil olup esere muhtelif himaye süreleri bahşeden memleketlerde aynı müddet içinde intişar eden 
eserler için bu memleketlerin arasında mevzuatı esere en kısa himaye süresini bahşedeni, menşe 
memleketi addolunur; Birlik haricinde bir memleketle Birliğe dâhil bir memlekette aynı müddet 
içinde intişar etmiş eserler için, münhasıran; Birliğe dâhil olan memleket menşe memleketi addo
lunur. îlk intişarından itibaren otuz günlük bir müddet içinde iki memlekette yahut müteaddit 
memleketlerde intişar etmiş olan eserler birçokmemleketlerde aynı müddet içinde intişar etmiş 
telâkki olunur. 

4. 4, 5 ve 6 ncı maddelerdeki «İntişar etmiş eserler» tâbirinden, eser nüshalarının imal tar
zı ne olursa olsun, miktarları âmmenin istifadesine yetecek derecede olan eserler anlaşılır. Bir 
dramın, bir musikili dram eserinin yahut bir sinema eserinin temsili, bir musiki eserinin çalın
ması, bir edebî e'serin alenen okunması, edebî yahut artistik eserlerin radyo ile yayımlanması 
yahut nakli, bir sanat eserinin teşhiri ve bir mimari eserinin inşası intişar demek değildir. 

5. İntişar etmemiş eserler için, eser sahibinin mensup bulunduğu memleket, menşe memle
keti oddolunur. Bununla beraber, mimari eserleri yahut bir-gayrimenkulun bir kısmını teşkil eden 
plâstik ve grafik sanat eserleri için, bu eserlerin inşa edildiği yahut bir yapıya katıldığı Birliğe 
dâhil memleket, menşe memleketi addolunur, 

Madde — 5. 

Birliğe dâhil memleketlerden birinin uyruğu olup eserlerini ilk defa olarak Birliğe dâhil diğer 
bir memlekette neşredenler, burada bu memleketin uyruğu olan eser sahipleri ile aynı hakları 
haizdirler. 

(S . Sayısı: 160) 
« 



Madde — 6. 

1. Birliğe dâhil memleketlerden her hangi birinin uyruğu olmayıp eserlerini ilk defa olarak 
Birliğe dâhil memleketlerden birinde neşreden eser sahipleri, burada, bu memleketin uyruğu 
olan eser sahiplerine tanınan hakların aynından ve Birliğe dâhil diğer memleketlerde de işbu Söz
leşmenin bahşettiği haklardan istifade ederler. 

2. Bununla beraber, Birliğe dâhil olmıyan bir memleket, Birliğe dâhil memleketlerden bi
rine mensup olan eser sahiplerinin eserlerini kâfi surette himaye etmemekte ise, Birliğe dâhil bu 
memleket, ilk defa kendisinde intişar eden eserlerin sahiplerine, bunlar ilk intişar sırasında Bir
liğe dâhil olmıyan bir memlekete mensup bulundukları ve Birliğe dâhil memleketlerin birinde bil
fiil mukim bulunmadıkları takdirde eserleri için bahşedilen himayeyi tahdit edebilir. Şayet ilk 
defa intişar keyfiyetinin vukubulduğu memleket bu salâhiyetini kullanırsa, Birliğe dâhil diğer mem
leketler, böyle hususi bir muameleye tâbi tutulmuş eserlere, ilk defa intişar keyfiyetinin vukubul
duğu memlekette bahşedilenden daha geniş bir himaye bahşetmekle mükellef tutulamazlar. 

3. Yukardaki fıkraya istinaden konulmuş olan hiçbir tahdit, bir eser sahibinin, bu tahdidin 
tatbik mevkiine vaz'mdan evvel Birliğe dâhil bir memlekette intişar etmiş olan bir eser üzerindeki 
müktesep haklarına halel getirmez. 

4. Birliğe dâhil olan ve işbu madde gereğince eser \ sahiplerine ait hakların himayesini tahdit 
edecek olan memleketler, îsviçre Konfederasyonu Hükümetine, içinde hangi memleketler hakkında 
himayenin tahdit edildiği ve bu memleketlere mensup eser sahiplerinin haklarının hangi tahditlere 
tâbi tutulduğu hususları gösterilmiş olan bir beyannaıne ile keyfiyeti bildireceklerdir. îsviçre Kon
federasyonu Hükümeti, Birliğe dâhil bütün memleketleri keyfiyetten derhal haberdar edecektir. 

$... Madde — 6. (Mükerrer) 

1. Eser sahibi, haiz olduğu malî haklardan müstakil olarak ve hattâ bu hakların devrinden 
sonra dahi, eserin kendi eseri olduğunu beyan etmek ive bu eserin kendi şeref ve şöhretine zarar 
veren her türlü bozuluşuna, parçalanışına veya her haıigi bir şekilde değişikliğe uğratılmasına 
yahut aynı eserin başka her hangi bir suretle haleldar ödilmesine muhalefet etmek hakkını bütün 
hayatı boyunca muhafaza eder. 

2. Birliğe dâhil memleketlerin millî mevzuatı tun müsaadesi nispetinde, yukardaki 1 nci fıkra 
gereğince eser sahibine tanınmış olan haklar, kendisinin ölümünden sonra, hiç değilse malî hak
ların ortadan kalkmasına kadar devam ederler ve bu mevzuatın salâhiyet verdiği müessese yahut 
şahıslar tarafından kullanılırlar. İşbu fıkrada derpiş edilen hakların kullanılma şartarmı tesbit 
etmek, Birliğe dâhil memleketlerin millî mevzuatına bırakılmıştır. 

3. îşbu maddede tanınmış olan hakları korumaya yarıyan kanun yolları, himayenin talep edil
diği memleketin mevzuatj ile tanzim olunur. -, 

Madde — 7. 

1. îşbu Sözleşmenin bahşettiği himayenin süresi, eser sahibinin hayatı boyunca ve ölümünden el
li sene sonrasına kadar devam eder. 

2. Mamafih, Birliğe dâhil bir veya mütaaddit memleketin 1 nci fıkrada derpiş edilen süreyi aşan 
bir müddet bahşetmiş olmaları halinde, süre, himayenin tplebedildiği memleketin kanununa göre tâ
yin olunur; fakat eserin menşe memleketinde tesbit edilmij olan süreyi aşamaz. 

3. Sinema ve fotoğraf eserleri ile sinema veya fotoğraf tekniğine benzer bir usulle elde edilmiş 
olan eserler ve tatbiki sanat eserleri için, himaye süresi, himayenin talebedildiği memleketin kanunu
na göre tâyin edilir; ancak bu süre, eserin menşe memleketinde tesbit edilmiş olan süreyi aşamaz. 

4. İsimsiz veyahut müstear isimli eserler için himaye süresi intişarlarından elli sene sonrasına 
kadar devam eder. Mamafih, eser sahibinin kabul etmiş okduğu müstear isim, kendisinin hüviyeti hak
kında hiçbir şüpheye mahal bırakmadığı takdirde himaye süresi birinci fıkrada derpiş edilen süredir. 

( S. Sayısı t 160) 



İsimsiz yahut müstear isimli bir eserin sahibi yukarda gösterilen süre içinde hüviyetini açığa vurur
sa Vatbik edilecek himaye süresi 1 nci fıkrada derpiş edilen süredir. 

5. Yukardaki 3 ncü ve 4 ncü fıkralarda derpiş edilen eserler nevilerine girmiyen ve eser sahibi
nin ölümünden sonra neşredilmiş olan eserler için, mirasçıların ve eser sahibinin diğer haleflerinin 
lehine olan himaye süresi eser sahibinin ölümünden elli sene sonra nihayete erer. 

6. Eser sahibinin ölümünden sonraki himaye süresi ve yukardaki 3, 4 ve 5 nci fıkralarda derpiş 
edilen müddetler, ölüm yahut intişar anından itibaren cereyana başlar; fakat bu müddetler, ancak, 
kendilerinin başlamalarına sebep olan hâdiseyi takibeden senenin Ocak aymın 1 nci gününden itiba
ren hesap edilir. 

Madde — 7. (mükerrer) 

Bir eseri birlikte meydana getirmiş olanlara ait hakkın süresinin hesaplanmasında, birlikte çalış
mış olanlardan son sağ kalanın ölüm tarihi esas tutulur. 

Madde — 8. 

İşbu Sözleşme tarafından himaye edilen edebî ve artistik eerlerin sahipleri, asıl eser üzerindeki 
haklarının devamı müddetince bu eserlerin tercümesini yapmak veya tercümesine müsaade etmek hu
susunda inhisâri bir hakka sahiptirler. 

Madde — 9. 

1. Birliğe dâhil memleketlerden birinin gazetelerinde yahut mevkut mecmualarında neşredilen 
hikâyeler, tefrika halinde romanlar, ve mevzuu ne olursa olsun, gerek artistik, gerek ilmî, gerek 
edebî diğer bütün eserler, sahiplerinin rızası olmadan diğer memleketlerde yeniden neşredilemez. 

2. tktisadi, siyasi veya dinî günlük meselele re dair makaleler, iktibas hakkı sarahaten mahfuz 
tutulmamışsa, basın tarafından yeniden neşredile bilir. Mamafih, kaynak daima açıkça gösterilmiş 
olmalıdır; bu vecibenin müeyyidesi himayenin talep edildiği memleketin mevzuatına göre tâyin 
olunur. 

3. İşbu sözleşmenin temin ettiği himaye, alelade basın haberleri mahiyetinde olan müteferrik 
haberlere yahut günlük havadislere şâmil değildir. 

Madde — 10. 

1. Mevkut mecmua ve gazete makalelerinden kısa parçalar almak, basın icmalleri şeklinde dahi, 
Birliğe dâhil bütün memleketlerde caizdir. 

2. tlmî bir mahiyeti olan veya öğretime tahsis edilen neşriyat yahut seçme ve toplamalar için 
artistik yahut edebî eserlerden, erişilecek gayenin haklı gösterdiği ölçüde, meşru bir şekilde ikti
baslar yapmak salâhiyeti hususunda Birliğe dâhil memleketılerin mevzuatının ve aralarında mevcut 
yahut akdedecekleri hususi anlaşmaların hükmü mahfuzdur. 

3. Nakillerde ve iktibaslarda kaynağın gösterilmesi lâzımdır; kaynakta eser sahibinin adı mev
cutsa bunun da bildirilmesi gerekir. 

Madde — 10. (Mükerrer) 

Günlük hâdiselerin fotoğraf, sinema yahut radyo vasıtasiyle yapılan röportajı zımnında edebi 
yahut artistik eserlerden ajlınan kısa parçaların hangi şartlar dâhilinde plâğa alınabileceğini, ço
ğaltabileceğim ve umuma nakledilebileceğini tâyin hususu Birliğe dâhil memleketlerin mevzua
tına bırakılmıştır. 

( S. Sayısı : 160 ) 



Madde -4 11. 

1. Dram, musikiü dram ve musiki eserleri sahipleri: 1) eserlerinin umumi mahallerde tem
siline ve çalınmasına 2) eserlerinin temsilinin VJ çalınmasının her nevi vasıta ile umuma nakline 
müsaade etmek hususunda inhisari bir hakka sahiptirler. Ancak, 11 nci (Mükerrer) ve 13 ncü 
maddelerin hükümleri mahfuzdur. 

2. Aynı haklar, dram ve musiki dram eserleri sahiplerine, asıl eser üzerindeki haklarmrı 
devamı müddetince bu eserlerin tercümeleri hususunjda da tanınmış bulunmaktadır. 

3. Eser sahiplerinin işbu maddenin himayesinden istifade edebilmeleri için, eserlerini neşre
derlerken, bunların temsilini yahut umuma çalınmasını menetmiş olmaları şart değildir. 

Madde — 11. i (Mükerrer) 

1. Edebî ve artistik eserlerin sahipleri : 1) eseıjlerinin radyo ile yayımına veya telsiz alarak 
işaret, ses yahut resim nakline yarıyan diğer her vasıta ile bu eserleinin umuma nakline; 2) radyo 
ilo yayımlanan eserin - bu nakil ilk teşekkülden ba$ka bir teşekkül tarafından yapıldığı takdir
de - gerek telli, gerek telsiz umuma her türlü naklinje; 3) radyo ile yayımlanan eserin hoparlörle 
veya buna benziyen ve işaret, ses yahut resim naklecjen diğer her türlü aletle umuma nakline mü
saade etmek hususunda inhisari bir hakka sahip tiridi*. 

2. Yukardaki 1 nci fıkrada derpiş edilen haklaıjı kullanma şartlarını tesbit etmek Birliğe 
dâhil memleketlerin mevzuatına aittir; fakat bu şarltlar münhasıran vaz'edildikleri memlekette 
hüküm ifade ederler. Mezkûr şartlar hiçbir halde ne i eser sahibinin mânevi haklarına ne de eser 
sahibinin, hususi bir uzlaşmanın yokluğu halinde, salahiyetli makam tarafından tesbit olunacak 
münasip bir ivazı elde etmek hakkına halel getiremezler. 

3. Hilafı kararlaştırılmadıkça, işbu maddenin 1 jnci fıkrası uyarınca bahşedilmiş olan bir mü
saade, radyo ile yayımlanmış olan eseri, resim yahut jses tesbit eden aletler vasıtasiyle kaydetmek 
müsaadesini tazammun etmez. Bununla beraber, kendi hususi vasıtaları ile ve kendi neşriyatı için 
bir radyo yayım müessesesi tarafından mihaniki bir. usulle yapılan geçici kayıtlara tatbik edile
cek hükümler, Birliğe dâhil memleketlerin mevzuatına bırakılmıştır. Bu mevzuat, yapılan bu kayıt
ların, istisnai dokümantasyon mahiyetini haiz olmaları dolayısiyle resmî arşivlerde muhafaza edil
mesine müsaade edebilir. 

Madde — 11. (müfkerrer 2) 

Edebî eserlerin sahipleri, eserlerinin umuma okujumasına müsaade etmek hususunda inhisari 
hakka sahiptirler. 

M a d d e — 12. • - . - . - . • • 

Edebî, ilmî yahut artistik eserlerin sahipleri, eserjlerinin adaptasyonlarına, aranjmanlarına ve 
diğer şekillere ifrağına müsaade etmek hususunda iıjhisari hakka sahiptirler. 

Maddo — 1J3. 

1. Musiki eserlerinin sahipleri: 1) eserlerini mihaniki bir şekilde tekrarlamaya yarıyan alet
ler ile bunların kaydedilmesine: 2) böylece kaydedilmiş eserlerin bu aletler vasıtasiyle umuma 
çalınmasına müsaade etmek hususunda inhisari hakkfe sahiptirler. 

2. Yukardaki 1 nci fıkrada sayılan hakların tatbjkına ait ihtirazi kayıt ve şartlar, kendisini 
alâkadar ettiği nispette, Birliğe dâhil her memleketin) mevzuatı tarafından tâyin edilebilirler; fa
kat bu neviden ihtirazi kayıt ve şartlar münhasıran vtaz'edildikleri memlekette tatbik edilirler ve 
hiçbir halde eser sahibinin, hususi bir uzlaşmanın yokiJLiğu halinde, salâhiyettar makam tarafından 
tesbit olunan münasip bir ivazı elde etmek hakkına h^lel getiremezler. 

( S. Sayısı : 1$0 ) 
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3. îşbu maddenin 1 nci fıkrasındaki hüküm makabline, şâmil, değildir ve, binnetiee, Bir

liğe dâhil 'memleketlerden birinde, 13 Kasım 1908 de Berlin'de imza edilen Sözleşmenin yürürlüğe 
girmesinden evvel ve bu tarihten sonra Birliğe girmiş yahut ilerde Birliğe girecek olan bir 
memleket mevzuubahisse, bu memlekette kendisinin Birliğe iltihakı tarihinden evvel mihaniki 
aletlere kanuni şekilde kaydedilmiş olan eserlere şâmil değildir. 

4. îşbu maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkralarına istinaden yapılmış olup da bunların memnu bu
lunduğu bir memlekete, ilgili tarafların müsaadesi olmaksızın, ithal edilen mihaniki kayıtlar o mem
lekette müsadere olunabilir. 

Madde — 14. 

1. Edebi, ilmî yahut artistik eserlerin sahipleri: 1) Bu eserlerin sinema tekniği ile adaptas
yonuna ve çoğaltılmasına ve böylece çoğaltılmış yahut adpte edilmiş -eserlerin tedavüle vaz'ma; 

2) Böylece adapte edilmiş yahut çoğaltılmış eserlerin umuma çalınmasına ve umuma temsi
line müsaade etmek hususunda inhisari hakka sahiptirler. 

2. Adapte edilen yahut çoğaltılan eserin sahibinin hakları mahfuz kalmak şartiyle, sinema 
eseri, orijinal bir eser olarak himaye edilir. 

3. Edebî, ilmî yahut artistik eserlerden mülhem olan sinema mahsullerinin her hangi diğer ar
tistik şekillerde adaptasyonu, sinema eserinin sahiplerinin müsaade etmek hakkı mahfuz kalmak 
şartı ile, orijinal eserin sahibinin müsaadesine tâbidir^ 

4. Edebî, ilmî yahut artistik eserlerin sinematografik adaptasyonları, 13 ncü maddenin 2 
nci fıkrasında sayılan ihtirazi kayit ve şartlara tâbi değildir. 

5. Yukardaki hükümler sinema tekniğine müşabih diğer her türlü usulle elde edilen mahsul 
veya çoğaltmalara da tatbik edilir. 

; ••" '"••" Madde — 14 (mükerrer) 

1. Orijinal sanat eserlerinin ve yazarlarla bestecilerin el yazısı ile olan müsveddelerinin eser 
sahibi tarafından yapılan ilk devrinden sonraki satış muamelelerinden pay almak hususunda 
eser sahibi - yahut onun ölümünden sonra millî mevzuatın salahiyetli kıldığı şahıslar veya mües
seseler - devri caiz olmıyan bir hakka sahiptirler. 

2. Yukarki fıkrada derpiş edilen himaye, Birliğe dâhil her hangi bir memlekette, ancak eser 
sahibinin mensup olduğu memleketteki mevzuat bu himayeyi kabul ettiği takdirde ve bu hi
mayenin talep edildiği memleketin mevzuatı buna müsaade -ettiği ölçüde istenebilir. 

3. Alınacak payın tahsil tarzı ve nispeti millî mevzuatla tâyin edilir. 

Madde — 15. 

1. İşbu Sözleşme ile himaye edilen edebî ve artistik eserlerin sahiplerinin, aksi sabit olunca
ya kadar, eser sahibi addolunmaları ve binnetiee Birliğe dâhil memleketlerin mahkemelerin
de intihal edenler aleyhinde takibat icra edebilmeleri için adlarının eser üzerinde mutat şekil
de gösterilmiş olması kâfidir. îşbu fıkra, bu ad bir müstear ad olduğu takdirde, eser sahibi 
tarafından kabul edilen müstear ad kendisinin hüviyeti üzerinde hiçbir şüpheye mahal bırakmadı
ğı zamanda da tatbik olunur. 

2. îsimsiz ve yukarıki fıkrada zikredilenlerden gayri müstear adlı eserler için, eser üzerin
de ismi gösteriden naşirin başka beyyineye hacet kalmadan, eser sahibinin temsil ettiği farzolu-
nur. Bu sıfatla naşir, eser sahibinin haklarını korumaya ve dermeyan etmeye salahiyetlidir. 
îşbu fıkranın hükmü, eser sahibi hüviyetini açığa vurduğu ve sahiplik sıfatını ispat ettiği za
man kabili tatbik olmaktan çıkar. 

( S. Sayısı : 160 ) 
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Madde — 16. 

İ. Eser sahibinin haklarını ihlâl eden her eser, orijinal eserin kanuni himayeye raazhar ol
duğu Birlik memleketlerinden herbirinin salahiyetli makamları tarafından müsadere edilebilir. 

2. Bu memleketlerde, eserin himaye edilmediği veya himayesinin sona erdiği bir memleket
ten gelen çoğaltılmış nüshaları da müsadere edilebilir. 

3. Müsadere her memleketin mevzuatına uygun olarak icra edilir. 

Madde — 17. 

Her hangi bir eserin tedavül, temsil veya teşhirini mevzuat veya zabıta tedbirleriyle tecviz, 
murakabe, yasak etmek hususunda Birliğe dâhil memleketlerden her birinin hükümetine ait bu
lunan ve salahiyetli makam tarafından istimaline lüzum görülebilecek olan hakka işbu Sözleşme 
hükümleri hiçbir suretle halel getiremez. 

Madde — 18. 

1. işbu Sözleşme, yürürlüğe girmesi esnasında, himaye süresi sona ermediğinden menşe mem
leketlerinde henüz umumun malı mahiyetine gelmemiş olan bilûmum eserlere tatibik olunur. 

2. Bununla beraber, eğer bir eser, kendisine evvelce tanınmış olan himaye süresinin sona er
mesiyle himayenin talebedildiği memlekette umumun malı mahiyetini almışsa, bu eser bu memle
kette yeniden himaye edilmez, 

3. Bu prensibin tatbiki Birliğe dâhal memleketler arasında bu hususta mevcut veya akdedile
cek sözleşmelerdeki hükümlere göre yapılır. Bu gibi hükümlerin yokluğu halinde, alâkadar mem
leketlerden her biri kendini ilgilendiren hususlarda bu prensibin tatbik tarzını tanzim eder. 

4. Yukardaki hükümler, Birliğe yeniden vâki olacak iltihaklarda ve 7 nei maddenin tatbiki 
yahut ihtirazı kayıtlardan feragat edilmesi neticesinde himayenin genişlemesi hallerinde tatbik edi
lirler. 

Madde — 19. 

işbu Sözleşmenin hükümleri, Birliğe dâhil bir memleketin mevzuatındaki daha geniş hükümle
rin tatbikini talebetmeye mâni değildir. ; 

Madde — 20. 

Birliğe dâhil memleketlerin hükümetleri, aralarm'da, eser sahiplerine işbu Sözleşme ile bahşedi
len haklardan daha geniş haklar veren veya işbu Sözleşmeye muhalif olmıyan diğer hükümler ihti
va eden hususi anlaşmalar akdetmek hakkını muhafaza ederler. Mevcut anlaşmaların yukarda 
zikri geçen şartlara uygun olan hükümleri tatbik mevkiinde kalır. 

' ". ) 
Madde — 21. 

1. «Edebî ve artistik eserlerin himayesi için Milletlerarası Birlik Bürosu» ismi altında tesis 
edilmiş bulunan milletlerarası ofis bakidir. 

2. Bü Büro, teşkilâtını tanzim ve işleyişini murakabe eden isviçre Konfederasyonu Hüküme
tinin yüksek otoritesine tâbidir. 

3. Büronun resmî dili Fransız dilidir. 

Madde — 22. 

1. Milletlerarası Büro, eser sahiplerinin edebî ve artistik eserleri üzerindeki haklarının hima
yesine mütaallik her nevi malûmatı toplar, düzenler ve yayar» Birliği ilgilendiren tetkiklerde 
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(bulunur ve Birİiğin gayesini ilgilendiren meseleler hakkında, muhtelif idareler tarafından em
rine verilen belgelerin yardımı ile, Fransız dilinde mevkut bir gazete neşreder, Birliğe dâhil mem
leketlerin hükümetleri, tecrübe neticesinde lüzumlu dlduğu anlaşıldığı takdirde, müşterek bir an
laşma ile, Büronun bir veya mütaaddit diğer dilde yayımda bulunmasına salâhiyet vermek hak
kını muhafaza ederler. 

2. Milletlerarası Büro, edebî ve artistik eserlerin himayesine ait meseleler hakkında Birlik 
üyelerinin öğrenmek ihtiyacını duyacakları hususi malûmatı her an kendilerine vermeye amade bu
lunmakla mükelleftir. 

3. Milletlerarası Bononun Müdürü, idaresi hakkında, Birliğin (bütün üyelerine Mdirilecek 
olan senelik 'bir ırapor tanzim eder. 

Madde — 23. 

1. Birlik Bürosunun .masrafları, Birliğe dâhilınemleketler tarafından mülşitıerelfcen yüMlenMir. 
Bu mıateraflıar, yenli bir karara kadar, senede yüz yirmi bin altm franklık bir meblâğı geçe
mezler [*]. Bu meiblâğ ihtiyaç halinde Birliğe dâhil meimleıketîLerin müttetfîlkan /karan fte yaihut 
24 ncü maddede derpiş edilen 'konferanslardan birinde müttefikan verilecek (bir ikaırarla artıırı-
'laJbilir. 

2. Masrafların umumi tutarından her bir memleketin hissesine düşen kısmı tâyin etmek için. 
halen Birliğe dâhil ve bilâhara intisap edecek memleketler altı sınıfa ayrılmış olup bu sınıflar
dan her biri aşağıda gösterilen muayyen sayıdaki birimler nispetinde hissesine düşen meblâğ: verir: 

1 nci sınıf . . . 25 birim 
2 nci » . . . 20 » 
3 ncü » . . . 15 » 
4 ncü » . . . 10 » 
5 nci » . . . 5 » 
6 nci » . . . 3 • » 

3. Bu kat sayılar, her bir sınıfa dâhil memleketin adedi ile çarpılır ve böylece elde edilen çar
pımların toplamı, bütün masrafın bölüneceği birim sayısını verir. Bölümün neticesi masraf biri
minin tutarını teşkil eder. * f * V * ?' ~ * ~'. 

4. Her memleket iltihakı esnasında, yukarda zikredilen sınıflardan hangisine konulmak is
tediğini beyan edecektir; fakat bir başka sınıfa geçirilmesini istediğini bilâhara her zaman be
yan edebilir. 

5. İsviçre İdaresi, Büronun bütçesini hazırlar ve masrafları murakabe eder, lüzumlu avans
ları verir ve bütün diğer idarelere bildirilecek olan yıllık hesabı tanzim eder. 

Madde — 24. 

1. İşbu Sözleşme, Birliğin ssitemini mükemmelleştirecek mahiyetteki ıslahatı Sözleşmeye it
hal etmek maksadiyle yeniden tadilâta tâbi tutulabilir. 

2. Bu mahiyetteki meselelerle Birliğin inkişafını diğer bakımlardan alâkadar eden mesele
ler, Birliğe dâhil memleketlerde, bu memleketlerin murahhasları arasında, sıra ile vukubula-
cak olan konferanslarda müzakere edilirler. Konferansın toplanacağı memleketin idaresi, Millet
lerarası Büronun da iştirakiyle konferansın çalışma programını hazırlar. Büronun müdürü kon
feransların oturumlarında hazır bulunur ve rey hakkını haiz olmaksızın tartışmalara iştirak eder. 

3. Bu Sözleşmede, Birliği teşkil eden memleketlerin oy birliği ile muvafakati lâhik olmadan 
yapılan her hangi bir değişiklik Birlik hakkında muteber değildir. 

V* 
r 

[*] Bu para birimi 0,900 ayarında ve bir gramın 10/31 u ağırlığındaki 100 santimUk altm 
franktır, 
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Madde — 25. 

1. Birliğin dışında olup da işbu Sözleşmenin konusunu teşkil eden hakların kanuni hima
yesini teminat altına alan memleketler, talepleri üzerine Birliğe iltihak edebilirler. 

2. Bu iltihak, yazı ile İsviçre Konfederasyonu Hükümetine ve bunun marifetiyle de diğer bü
tün hükümetlere bildirilir. 

3. Bu iltihak işbu Sözleşmede münderiç bütün şartların tamamiyle kabulü ve bütün avan
tajların ihrazı mânasını tazammun edecek ve iltihak eden memleket tarafından sonraki bir ta
rih gösterilmiş olmadıkça, diğer bütün Birlik memleketlerine İsviçre Konfederasyonu Hükü
meti tarafından yapılan tebliğin gönderilmesinden bir ay sonra hüküm ifade edecektir. Mama
fih, bu iltihak, Birliğe intisabeden memleketin hiç olmazsa geçici olarak, 8 nci madde yerine, 
tercümelere taallûk eden hususlarda 1896'da Paris'te yeniden gözden geçirilmiş olan 1886 tarihli 
Birlik Sözleşmesinin 5 nci maddesi hükümlerini ikame etmek istediği kaydını ihtiva edebilir; 
ancak bu hükümler yalnız memleketin diline yahut dillerine yapılacak tercümeyi istihdaf et
mektedir. 

Madde — 26. 

(1) Birliğe dâhil memleketlerden her biri, işbu Sözleşmenin, kendisinin denizaşırı ülkele
rinde, sömürgelerinde, himaye memleketlerinde vesayeti altındaki ülkelerde yahut dış münase
betlerini temin ettiği diğer her hangi bir ülkede de kabili tatbik olduğunu İsviçre Konfederas
yonu Hükümetine yazı ile her zaman bildirebilir ve bu takdirde Sözleşme, 25 nci maddenin 3 ncü 
fıkrasına uygun olarak tesbit edilmiş bir tarihten itibaren tebliğde gösterilen bütün ülkelerde 
tatbik edilecektir. Böyle bir tebliğin yokluğu halinde, Sözleşme bu ülkelerde tatbik edilmiye-
cektir. 

(2) Birliğe dâhil memleketlerden her biri, işbu Sözleşmenin, yukarıki fıkrada derpişedilen 
tebliğe mevzu teşkil eden ülkelerin hepsinde veya bir kısmında kabili tatbik olmaktan çık
tığını İsviçre Konfederasyonu Hükümetine yazı ile her zaman bildirebilir ve Sözleşme, İsviçre 
Konfederasyonu Hükümetine gönderilen tebliğin alınmasından on iki ay sonra bu tebliğde göste
rilen ülkelerde kabili tatbik olmaktan çıkar. 

3. İşbu maddenin 1 nci ve 2 nci fıkraları uyarınca isviçre Konfederasyonu Hükümetine ya
pılmış bulunan bütün tebliğler, bu hükümet tarafından Birliğe dâhil bütün memleketlere bildirilir. 

Madde -* 27. 

1. İşbu Sözleşme, Birliğe dâhil memleketler arasındaki münasebetlerde, 9 Eylül 1886 tarihli 
Berne Sözleşmesinin ve mütaakıben bunu tâdil etmiş olan senetlerin yerini tutar. Evvelce yü
rürlükte bulunan senetler işbu Sözleşmeyi tasdik etmiyecek olan memleketlerle olan münasebetlerde 
tatbik kabiliyetlerini muhafaza ederler. 

2. Namlarına işbu Sözleşmenin imzalandığı memleketler, tasdiknamelerin tevdii esnasında key
fiyeti beyan etmiş olmak şartı ile, evvelce ileri sürdükleri ihtirazi kayıtlarlan istifade hakkını yine 
muhafaza edebilirler. 

3. Halen Birliğin üyesi olup da işbu Sözleşmenin namlarına imzalanmamış bulunduğu mem
leketler, 25 nci maddede derpiş edilen şekilde Sözleşmeye her zaman dâhil olabilirler ve bu halde 
yukarıki fıkranın hükümlerinden faydalanabilirler. 

Madde — 27. (Mükerrer) 

Birliğe dâhil iki yahut daha çok memleket arasında, işbu Sözleşmenin tefsiri yahut tatbiki ba
kımından, müzakere yolu ile halledilememiş olan her anlaşmazlık, alâkadar memleketler başka bir 
tesviye tarzı üzerinde uzlaşamadıkları takdirde, bir karara bağlanmak üzere Milletlerarası Adalet 
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Divanına sevk edilecektir. Milletlerarası Büro, Divana sevkedilen anlaşmazlıktan davacı memle
ket tarafından haberdar edilir Büro, Birliğe dâhil diğer memleketleri bu hususta haberdar eder. 

Madde — 28. 

1. îşbu Sözleşme tasdik edilecek ve tasdiknameler, en geç 1 Temmuz 1951 tarihine kadar 
Bürksel'de tevdi edileceklerdir. Bu tasdiknameler, tarihleriyle ve ilişiklerinde bulunabilecek 
olan beyannamelerle birikte, Belçika Hükümeti tarafından İsviçre Konfederasyonu Hükümetine 
bildirilecek ve îsviçre Konfederasyonu Hükümeti de bunları Birliğe dâhil diğer memleketlere 
bil J irecektir. 

2. İşbu sözleşme, kendisini tasdik etmiş ojlan memleketler arasında 1 Temmuz 1951 tarihinden 
bir ay sonra yürürlüğe girecektir. Bununla beraber, sözleşme eğer bu tarihten önce Birliğe 
dâhil en az altı memleket tarafından tasdik edilirse, altıncı tasdiknamenin tevdi edildiğinin isviçre 
Konfederasyonu Hükümeti tarafından kendilerine bildirilmesinden bir ay sonra Birliğe dâhil bu 
memleketler arasında, ve Sözleşmeyi bilâhara tasdik edecek Birliğe dâhil memleketlere gelince bu 
tasdiknamelerden her birinin tebliğinden bir ay sonra bu memleketler için yürürlüğe girmiş 
olacaktır. 

3. Birliğin dışında bulunan memleketler, 1 Temmuz 1951 e kadar, ister 2 Haziran 1928 de 
Roma'da imzalanmış Sözleşmeye, ister işbu Sözleşmeye iltihak yolu ile Birliğe girebileceklerdir. 
1 Temmuz 1951 tarihinden sonra ise yalnız bu Sözleşmeye iltihak edebileceklerdir. 1 Temmuz 
1951 e kadar işbu Sözleşmeyi tasdik etmemiş olan, Birliğe dâhil memleketler, 25 nci maddede der
piş edildiği şekilde Birliğe girebileceklerdir. Bu takdirde 27 nci maddenin 2 nci fıkrasının hükümle
rinden faydalanacaklardır. 

Madde — 29. 

1. İşbu Sözleşme süre tahdidi olmaksızın yürürlükte kalacaktır. Bununla beraber, Birliğe dâ
hil memleketlerden her biri, İsviçre Konfederasyonu Hükümetine yazılı olarak gönderilecek bir 
tebliğle her zaman bu Sözleşmeden cayma yetkisini haiz olacaktır. ı 

2. İsviçre Konfederasyonu Hükümeti tarafından Birliğe dâhil diğer bütün memleketlere teb
liğ edilecek olan bu cayma keyfiyeti, ancak cayan memleket hakkında, ve İsviçre Konfederasyonu 
Hükümetine gönderilen cayma tebliğinin alınmasından ancak on iki ay sonra hüküm ifade -edecek, 
ve fakat Sözleşme Birliğe dâhil diğer memleketler için tamamen yürürlükte kalacaktır. 

3. İşbu maddede derpiş edilen cayma salâhiyeti, bir memleket tarafından, bu memleketin ilti
hak yahut Sözleşmeyi tasdik tarihinden başlamak üzere beş senelik bir müddetin hitamından evvel 
kullanılmıyacaktır. 

Madde — 30. 

1. İşbu Sözleşmenin 7 nci maddesinin 1 nci fıkrasında derpiş edilen elli senelik himaye süresini 
mevzuatlarına ithal edecek olan memleketler, İsviçre Konfederasyonu Hükümetini yazılı bir tebliğ 
ile bundan haberdar edecekler ve bu Hükümet, keyfiyeti Birliğe dâhil diğer memleketlere derhal bil
direcektir. 

2. 25 ve 27 nci maddeler muktazasmca ileri sürülen veya idame edilen ihtirazi kayıtlardan fe
ragat edecek olan memleketler için de aynı usul takip edilecektir. 

Madde — 31. 

Konferansların resmî senetleri Fransızca olarak tanzim edilecektir. Buna muadil bir metin in
gilizce olarak kaleme alınacaktır. Senetlerin tefsirinde anlaşmazlık olursa, Fransızca metin daima 
esas tutulacaktır. Birliğe dâhil her memleket yahut memleketler grupu Milletlerarası Büro vasıta-
siyle, bu büro ile mutabık kalarak zikri geçen senetlerin istediği dilde resmî bir metnini tanzim et-
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tirebilecektir. Bu metinler, Fransızca ve İngilizce metinlere ek olarak Konferans senetleri meyanın-
da neşredilecektir. 

Bu Sözleşmenin muhteviyatını tasdik zımnında, aşağıda imzaları bulunan temsilciler işbu sözleş
meyi imzalamışlardır. 

Belçika Dış Ticaret ve Dışişleri Bakanlığının arşivlerine tevdi edilecek olan tek bir nüsha ha
linde 26 Haziran 1948 de Bürüksel'de tanzim edilmiştir. Aslına uygunluğu tasdik edilmiş birer 
örnek, diplomatik yolla Birliğe dâhil her memlekete gönderilecektir. 

Avusturalya adına: 

Avusturya adına 
Belçika adına 

Brezilya adına 

Kanada adma 

Danimarka adma 

İspanya adına 
Finlandiya adına 

Fransa adına 

Büyük Britanya ve 
Kuzay İrlanda Bir
leşik Kırallığı adma: 

Yunanistan adına : 

Macaristan adına 
Hindistan adına 
İrlanda adma 
İzlanda adma 
İtalya adına 

Ad referendum. W. J. 
Dıgnam. 
Dr. Kurt Frıeberger. 
•T. Kuypers. 
Ali). Guıslam. 
Coppıeters de Gıbson. 
J. Hameles. 
Marcel Walckıers. 
P. Recht. 
J. Schneıder. 
0. Dewaer Segger 
îıdefonso Masearenhas da 
Sılva. 
Victor Dore. 
W. P. J. O'meara. 
Bent Falkenstjerne. 
Torben Lund. 
R. Sorıano. 
Ragnar Numelın. 
Y. J. Hakulmen. 
J. de Hauteclocque. 
Marcel Plaısant. 
Cl. Begüm - Bıllecocq. 
Puget. 
Marcel Boutet, 
M. Weıss. 

Harold Saunders. 
B. G. Crewe. 
Trıantafyllakos. 
Michel Mantoudıs. 
Z. Vıragîu 
R. S. Manı. 
Edward A. Cleary. 
Kristjan Albertoson. 
Massimo Pılottı. 
Antonio Pennetta. 

Lübnan adina 
Lihtenştayn adıma 

Lüksenıburg adına 

Fas adma 

Monako adma 
Norveç adma 
Yeni Zelanda adma 
Pakistan adına 
Holânda adma 
Polonya adma 
Portekiz adma 

Papalık adma 

İsveç; adma 
İsviçre adına 

Suriye adma : 
Çekoslovakya adına: 

Tunus adma 

Güney Afrika Bir
liği adına 
Yugoslavya adma 

J. Harfouche. 
Plinio Bolla. 
Hans Morf. 
A. Marcıonellı. 
Pierre Majerus. 
De la Fontame. 
J. de Hauteclocque. 
Cl. Begüm - Billecocq. 
M. Loze. 
C. F. Smıth. 
Harold Saunders. 
A. F. M. K. Rahman. 
11. C. Bodenhausen. 

.lulio Dantas. 
Jose Galhardo. 
IJOIÜS Pıcard. 
Pernand Van Goethem. 
R. Vandeputte. 
Sture Petren. 
I'lmio Bolla. 
Hans Morf. 
A. Marcıonelli. 
Chatıla. 
D. Raksany. 
Karel Petrzelka. 
J. Prochazka. 
J. De Hauteclocque. 
Cl. Regum - Bıllecocq. 

J. Chrıstıe. 

Aslına uygunluğu musad-
dak örnek. 
Brüksel, 
Andlaşmalar Servisi Mü
dürü. 

Jul. A. Denoel. 
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S. Sayısı. 163 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırmalarına dair Anlaşma ile ekinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma Komisyonları 

raporları (1/110) 

T. C< 
Başbakanlık İS . XII. 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 1699, 6 - 439$ 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava ulaştırma
larına dair Anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca 21 . XI . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştııfclan Kanun tasarısının ge
rekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu kaygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

• ' '^T* GEREKÇE 

Hükümetimizin de katılması ile Şikağo'da 7 Aralık 1944 tarihinde imzalanan ve Büyük Millet 
Meclisi tarafından 4749 sayılı Kanunla 5 Haziran 1945 tarihinde onanan Milletlerarası Sivil 
Havacılık Sözleşmesi hükümleri dâhilinde Cumhuriyet Hükümeti 12 Şubat 1946 günü Büyük Bri
tanya Kırallığı ve Amerika Birleşik Devletleri ile birer Hava Anlaşması yapmış ve bu Anlaşma
lar Büyük Millet Meclisince 13 Mayıs 1946 tarihinde onanmıştı. Keza Hükümetimizle İsveç Kj-
rallığı Hükümeti arasında 26 Haziran 1946, Fransa Hükümetiyle 12 Ekim 1946, Çekoslovakya 
Hükümeti ile 5 Mart 1947, Holânda Hükümeti ile 19 Mart 19474 Danimarka Hükümeti ile 30 Ha
ziran 1947, Irak Hükümeti ile 30 Haziran 1947, Yunanistan Hükümetiyle 22 Temmuz 1947, Lüb
nan Hükümeti ile 16 Eylül 1947, Hâşimi Ürdün Hükümetiyle 7 Mayıs 1948, Norveç Hükümeti ile 
20 Mayıs 1948, İsviçre Hükümeti ile 16 Şubat 1949, Suriye Hükümeti ile 6 Temmuz 1949, İtalya 
Hükümeti ile 25 Kasım 1949 ve Mısır Hükümetiyle 12 Nisan 1950 de bu yolda birer Anlaşma 

akrd ve imza edilmiştir. <?• ; • S • • 
Bu anlaşmalar sırasdyle aşağıdaki tarihlerde Büyük Millet Meclisince onanmıştır. 
(İsveç ile Anlaşma: 16 Eylül 1946, Kanun No. 4954), (Fransa ile Anlaşma 21 Şubat 1947, Ka

nun No. 5028), (Hollanda ile Anlaşma: 18 Haziran 1947, Kanun No. 5111), (Çekoslovakya ile An
laşma 18 Haziran 1947, Kanun No. 5110), (Danimarka île Anlaşma: 9 Şubat 1948, Kanun No. 
5172), (Irak ile Anlaşma : 9 Şubat 1948, Kanun No. 5173), (Yunanistan ile Anlaşma : 9 Şubat 
1948, Kanun No. 5171), (Lübnan ile Anlaşma : 9 Şubat 1948, Kanun No. 5174), (Ürdün ile Anlaş
ma : 10 Ocak 1949, Kanun No. 5303), (Norveç ile Anlaşma : 10 Ocak 1949, Kanun No. 5302), (İs
viçre ile Anlaşma : 24 Mayıs 1949, Kanun No. 5395), (Suriye ile Anlaşma : 12 Aralık 1949, Ka
nun No. 4555), (İtalya ile Anlaşma : 6 Şubat 1950 Kanun No. 5525). 

Bu iki taraflı anlaşmaların Yüksek Meclise sunulmaları sırasında da arzolunduğu üzere Şika-
go'da kurulan sistemin memnuniyet verici bir şekilde işlemesi, Hava yolundan birbirine bağlı üye 



devletler arasında yapılacak iki taraflı anlaşmalar ahdine vabestedir. Cumhuriyet Hükümeti bu
güne kadar akdettiği anlaşmalardan başka diğer devletlerle de faydalı ve gerekli anlaşmalar 
yapılmasına çalışmaktadır. Bu arada Brezilya Cumhuriyeti Hükümetinin Anlaşma akdine mü
tedair teklifi üzerine 1947 yılında başlıyan müzakereler bu kere sona ermiş ve her iki tarafın 
üzerinde mutabık kaldıkları Anlaşma metni 21 Eylûjl 1950 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. 

Bu anlaşma geniş ölçüde evvelki Anlaşmalardan bülhem olup mütekabiliyet esasına istinat 
etmektdir. Şimdiki şartlar altında Doğu ve Batı memleketleriyle yurdumuz arasında gün geçtikçe 
adedleri çoğalan seferler muvasalanın sıklaşmasını süratlenmesini temin etmek suretiyle mezkûr 
memleketlerle Türkiye arasındaki ekonomik ve sosyal bağları kuvvetlendirmek ve geliştirmek 
gayesinin tahakkukuna yardım edecektir. 

Bu kere onanmıya sunulan işbu Anlaşma ile Türfk uçaklarının Türkiye'den Brezilya'ya ve 
daha ileri memleketlere gitmesi ve bu hat üzerinde i milletlerarası yolcu, yük ve posta almak ve 
boşaltmak hakkını haiz olması sağlanmıştır. Brezilya! uçakları da aynı veçhile Brezilya'dan İs
tanbul ve Ankara'ya ve daha ilerdeki memleketlere gidecekler ve aynı haklardan istifade ede
ceklerdir. Ancak her iki memleket uçaklarına diğer ıjaemleket ülkesi üzerindeki noktalar arasında 
kabotaj yapmak hakkı bittabi verilmemiştir. j 

Anlaşma ile ekinin yorumlanması veya uygulanması yolunda Şikago Milletlerarası Sivil Ha
vacılık Sözleşmesinin 18 bölümü hükümlerine bağl^ olmıyan ve Sözleşen Tarafların müzakere 
ile halledemiyecekleri hususlar, iki tarafın tâyin edeceği bir hakem mahkemesine havale oluna
cak yahut da başka her hangi bir şahıs veya teşekkülün hakemliği ile halledilecektir. 

Yukarda bahis mevzuu edilen Anlaşma ile ekince mevcut esasların memleketimizin menfa-
atlarma uygun ve Brezilya ile aramızdaki sivil havacılık müasebetlerini düzenliyecek mahiyet
te bulunduğu mütalâa edilmektedir. 

Bu düşünce ile Anlaşma ile ekinin onanması için) ilişik Kanun tasarısı hazırlandı. 

Dışişleri Komisyonu rapora 

T.B.M.M. 
PtşişUri Komisyonu 

Esas No. 1/110 
Karar No. 19 

22 . II . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava ulaştır
malarına dair olan Anlaşmanın onanması hak
kında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 21 . XI . 1950 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ta-
sarısiyle gerekçesi ve ilişikleri Yüksek Başkan
lığınızdan Dışişleri Komisyonuna havale edilmiş 
olmakla, komisyonumuzun 18 . 1 . 1951 tarihli 
toplantısında Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlık
ları temsilcilerinin huzuru ile incelendi. 

Komisyonumuz yaptığı görüşmeler sonunda, 
kanun tasarısında mevcut esasların memleketi
mizin menfaatlerine uygun olduğunu ve Bre
zilya ile aramızdaki sivil havacılık münasebetle
rini düzenliyecek mahiyette bulunduğunu müta

lâa etmiş ve tasarının aynen kabulüne ittifakla 
kalrar vermiştir. 

Adı geçen tasarı ile ilişikleri Ulaştırma Ko
misyonuna havale buyurulmak üzere Yüksek 
Başkanlığınıza sunulur. 
Kojmisyon Başkanı Sözcü 

İzmir İzmir 
\ V. Menteş O. Kapanı 
I Ankara 

S| M. Arsal 
İstanbul 

N. R. Belger 

Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğhı 
İzmir 

C. Baban 
îmfcada bulunmadı 

İzmir 
Â\. Başman 

Kütahya 
A. Gündüz 

Samsun 
F. Kesim 

Muğla 
Z. Mandalinci 

İmzada bulunmadı 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/110 
Karar No. İO 

9 . V.1951 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezil
ya Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava ulaş* 
tırmalarına dair anlaşmanın onanması hakkın
da Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunun 21 . XI . 1950 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasa
rısı ve gerekçesi Dışişleri Komisyonunca ince
lenip kabul edildikten sonra Komisyonumuza 
havale edilmiş ve alâkalı Bakanlıklar temsilci
leri hnzuriyle tetkik edilen bu tasarının Şika-
go'da 7 Aralık 1944 tarihinde Cumhuriyet Hü
kümetimizin de iltihakiyle imzalanan ve Bü
yük Millet Meclisi tarafından 4749 sayılı Ka
nunla 5 Haziran 1945 tarihinde onanan Millet
lerarası Sivil Havacılık Sözleşmesi hükümleri 
gereğince diğer memleketlerle muhtelif tarih
lerde yapmış olduğumuz ve kanuniyet kesbede-
rek meriyette bulunan diğer anlaşmaların bir 
benzeri olması ve memleketimizin menfaatleri
ne uygun bulunması ve sivil havacılık bakımın
dan Milletlerarası münasebetlerimizi teşvik ve 
teshil edici mahiyette olması bakımlarından di
ğer anlaşmalar gibi ittifakla kabulüne karar 

verilmiştir. 
Gereği için Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaş. Ko. Baş. Sözcü Kâtip 
Samsun Konya Amasya 

N. Berkman H. ölçmen C. Topçu 
Antalya Bilecik Bolu 
A. Tokuş K. M. Kurkut V. Yöntem 

Çanakkale Çoruh 
î. Karesîoğlu M. Bumin 

İmzada bulunamadı 
Denizli Diyarbakır 

H. Akşit K. Tayşı 
İmzada bulunamadı ' İmzada bulunamadı 

Giresun Malatya 
H. Bozbağ L. Sayman 

Muğla Ordu 
Y. Başer H. Akyol 

İmzada bulunamadı 
Ordu Sivas 

N. Fırat t. Duygun 
İmzada bulunamadı 

Tokad Tunceli 
F. Çubuk H. R. Kulu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştır
malarına dair Anlaşmanın onanması hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Brezilya Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da 21 Eylül 1950 tarihinde akit ve imza edilmiş 
olan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bre
zilya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmalarına dair Anlaşma ile eki» onan
mıştır. 

MADDE 2. ~ 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğhı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

H. Özyörük 

Millî Savunma Bakanı 
B. Ş. İnce 

Dışişleri Bakam 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. ileri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibeşe 

G. ve Tekel Bakanı 
N. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

İşletmeler 
Muhlis 

İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Maliye Bakanı 
H. Ayan 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. îyriboz 

Çalışma Bak?.m 
ve Bayın. B. V. 
/ / . Polatkan 

Bakanı 
Ete 
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TÜRKİYB CüMHUBİYETİ HÜKÜMETİ İLE BBEZÎLYA CUMHUBİYETİ HÜKÜMETİ ABA-

SINDA HAVA ULAŞTIRMALABINA DAİR ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Cumhuriyeti Hükümeti, 
Hava Ulaştırmalarına dair iki memleket arasında bir Anlaşma akdine karar vererek, 
Bu maksatla usulü dairesinde yetkilendirilmiş temsilciler tâyin etmişler ve bunlar aşağıdaki 

hükümler üzerinde anlaşmışlardır. 

Madde — 1 . 

Sozleşen Taraflar, İşbu Anlaşmanın Ekinde zikredilen Milletlerarası Havayollarının ve ser
vislerinin kurulmasa için, işbu Anlaşma ve ekinde gösterilen hakları birbirlerine verirler; anılan 
servisler, kendisine bu haklar verilen Sozleşen Tarafın ihtiyarına göre, derhal veya daha sonra 
başlayabilir. 

Madde — 2. 

1. Bir Sozleşen Tarafla diğer Sozleşen Tarafça kurulması hakkı verilen her bir hava servisinin 
işletilmesine, bu son Taraf, anılan servisi işletmek için kendi tabiiyetinden bir veya birkaç havacı
lık teşebbüsü tâyin eder etmez, başlamlabilecektir. Bu hakkı veren Sozleşen Taraf, aşağıdaki al
tıncı madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, bu şekilde tâyin olunan havacılık teşebbüsüne 
veya teşebbüslerine gereken işletme müsaadesini gecikmeksizin verecektir. 

2. Yukarda anılan hakları veren Sozleşen Taraf, bu şekilde tâyin edilen havacılık teşebbüsü 
veya teşebbüslerinden ticari hava ulaştırma teşebbüslerinin işletilmesinde normal olarak tatbik 
edilen kanun ve nizamların icaplarına uyacak durumda bulunduklarını müsbit deliller istiyebilir. 

3. İlgili Hükümetlerce tâyin olunabilecek bâzı bölgelerde Milletlerarası hava servisinin kurul
ması yetkili askeri makamların tasvibine bağla olacaktır. 

Madde — 8. 
* • — • • 

Tatbikatta her hangi farklı bir işleme meydan vermemek ve eşitlik prensipini sağlamak mak-
sadiyle: 

1. Sozleşen Taraflardan her biri, diğer Sozleşen Tarafça tâyin edilmiş olan hava ulaştırmalara 
teşebbüslerinin kendi hava alanlarından ye diğer kolaylıklardan faydalanma» karşılığı olarak ko
nulan veya müsaade edilen harçların, işbu hava alanlarından ve diğer kolaylıklardan istifade için 
Milletlerarası benzer servislerde kullanılan millî hava taşıtlarmea ödenecek olan harçlardan daha 
fazla olmasına kabul eder. 

2. Sozleşen Taraflardan birinin ülkesine öteki Sozleşen Tarafça tâyin edilen havacılık teşeb
büsü tarafından veya böyle bir teşebbüs nam ve hesabına ithal edilip yalnız kendi uçaklarının kul
lanmasına mahsus olan yakıt, makine yağları ve yedek parçalar, gümrük resmi, muayene ücreti veya 
diğer millî harç ve mükellefiyetlerin tarhı hususunda millî teşebbüslere veya en ziyade müsaadeye 
mazhar milletin teşebbüslerine tatbik edilen aynı derecede müsait muameleden faydalanacaklardır. 

3. Kararlaştırılan servisleri işletmeye tahsis edilen Sozleşen Taraflardan birine ait uçaklar ve 
anılan uçaklarda bulunan yakıtlar, makine yağlan, yedek parçalar, normal teçhizat ve uçak kuman
yası bu uçaklar tarafından öteki Sozleşen Tarafın ülkesi üzerindeki uçuşlarda kuUandsa ye sarfedilse 
frile, gümrük resmi, muayyen ücreti veya buna benzer vergi ve resimlerden muaf tutulacaktır. 

Madde — 4. 

Sozleşen Taraflardan birinin verdiği veya muteber kıldığı henüz müddeti geçmemiş ehliyetna
meler, uçuşa elverişlilik vesikaları ve ruhsatiyeler, Ekte gösterilen Hava yollarının ve servisle
rinin işletilmesinde öteki Sozleşen Taraf için de muteber olacaktır. Ancak, Sozleşen Taraftardan 
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her biri kendi tebaasına başka bir devlet tarafından verilen ehliyetnameleri ve ruhsatiyeleri 
kendi ülkesi üzerinde uçuş için muteber tanımaktan istinkâf etmek hakkını muhafaza eder. 

Madde — 5. 

1. Sözleşen Taraflardan birinin Milletlerarası seyrüseferde kullanılan uçaklara, veya bu uçak
ların kendi ülkesinde giriş ve çıkışları hakkındaki, veya kendi hudutları dâhilinde bulundukları 
müddet zarfında işletilmesine ve seyrüseferine ait, kanun ve nizamları diğer Sözleşen Taraf hava
cılık teşebbüs veya teşebbüslerinin uçaklarına da uygulanacaktır. 

2. Yolcular, mürettebat ve uçakla mal gönderenler, her bir Sözleşen Tarafın ülkesinde yolcu, 
mürettebat ve yükün, memlekete girişime orada kalışına ve oradan çıkışma ait giriş, karaya çıkış 
muameleleri, göç, pasaport, gümrük ve karantina işleri gibi hususlara mütaalük kanun ve nizam
lara gerek kendileri gerek kendi nam ve hesaplarına hareket eden üçüncü şahıs vasıtasiyle riayet 
edeceklerdir. 

Madde — 6. 

Her Sözleşen Taraf öteki Sözleşen Tarafça tâyin edilmiş olan bir hava teşebbüsünün maddi 
mülkiyetinin mühim bir kısmının ve fiilî kontrolünün bu sonuncu Taraf tebaasının elinde bulun
duğuna dair delil sahibi olmadığı yahut işbu teşebbüs yukardaki 5 nci maddede derpiş edilen 
kanun ve nizamlara riayet etmediği veya bu Anlaşma ve ekinden mütevellit vecibeleri yerine ge
tirmediği ve yahut bu teşebbüs tarafından servise konulan uçağın mürettebatının bunların talim 
hali müstesna ilk Sözleşen Taraf tabiiyetinde bulunmaması hallerinde işbu teşebbüse işletme 
müsaadesini vermemek veya verilmiş olan böyle bir müsaadeyi geri almak salâhiyetini muhafaza 
eder. 

Madde — 7. 

îşbu Anlaşma ve buna dayanarak yapılacak bütün mukaveleler Milletlerarası Sivil Havacılık 
Teşkilâtı nezdinde tescil ettirilecektir. 

Madde — 8. 

Sözleşen Taraflardan biri, işbu Anlaşma ekinin her hangi bir maddesinin değiştirilmesini veya 
yukarda altıncı maddede anılan salâhiyetten faydalanmayı şayanı arzu gördüğü takdirde her 
iki Sözleşen Taraf yetkili makamlarının bu hususta isiişareye girişmelerini istiyebilir. Bu isti
şare talep tarihinden itibaren altmış gün içinde başlıyacaktır. 

Anılan makamların üzerinde uyuştukları her değişiklik diplomatik Nota teatisi suretiyle 
teyit edildikten sonra yürürlüğe girecektir. 

Çok taraflı genel bir havacılık sözleşmesi, her iki Sözleşen Taraf için yürürlüğıe girdiği takdirde 
bunlar işbu anlaşma ile ekinin hükümlerini anılan sözlefme ahkâmı ile ahenkleştirmek maksadiyle 
istişarede bulunacaklardır. 

Madde — 9. 

Sözleşen Taraflar arasında işfou anlaşmanın ve «ikinin tefsir ve tatlbikına ait olup evvelce zikre
dilen Sivil Havacılık Sözleşmesinin XVIII nci bölümü hükümlerine bağlı ollmıyan ve doğrudan 
doğruya danışıma ytoliyle düzenlenemiyen her anlaşmazlık, bir mahkemenin veya kararlaştırılan 
diğer bir şahıs veya teşekkülün hakemliği ile halledilecektir. 

Madde — 10. 

Sözleşen Taraflardan her biri işbu Anlaşmaya son verme arzusunu her zaman öteki Tarafa bildi-

( S. Sayısı : 163 ) 



reıbilecektir. Böyle bir ihbar, aynı zamanda Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına bildirilecek 
ve haberin diğer Tarafça* alınmasından altı ay sonra yürürlüğe girecektir. Meğer ki, mutabık kalı
narak, ihlbar bu mühlet geçmeden geri alınmış ola. tfhlbara muhatap olan Sözleşen Taraf, bunu aldı
ğını bildirmezse, anılan ihbar Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına varması tarihinden on dört 
gün sonra sözü geçen Tarafça alınmış addedilecektir. 

Madde — 11. 

t^bu Anlaşmanın ve ekinin tatbiki için : 
a) «Havacılık Makamları» tâbiri Türkiye bakımından Ulaştırma Bakanlığı, Brezilya Birleşik 

Devletleri bakımından Havacılık Bakanlığı, ve her iki halde, halen bu makamlar tarafından gö
rülen, işleri yapmak için kendilerine kanuni ehliyet verilecek her şahsı veya her teşekkülü ifade ede
cektir. 

b) « Tâyin edilmiş nakliyat teşebbüsü » tâbiri, Sözleşen Taraflardan birinin mutabık kalınan 
servisleri işletmek maksadiyle, seçtiği ve işbu Anlaşmanın 2 nci maddesi uyarınca diğer Tarafın yet
kili havacılık makamlarına bildirdiği her teşebbüsü ifade edecektir. 

c) « Milletlerarası Muntazam Hava Servisi » tâbirinden, tâyin edilmiş bir ulaştırma teşebbüsü 
tarafından ilgili Hükümetlerce önceden tasvip edilmiş yol ve vakit cetvellerine uygun olarak 
yeknasak bir frekansla işletilen her milletlerarası servis anlaşılır 

Madde — 12. 

îşbu Anlaşma Ankara'da Mümkün olan en kısa zamanda yapılacak tasdikname teatisi tarihin
de yürürlüğe girecektir. 

Yukardakileri tasdikan Hükümetleri tarafından usulü dairesinde yetkilendirilmiş olan ve imza
ları aşağıda bulunan temsilciler işbu Anlaşmayı imza etmiş ve mühürlemişlerdir. 

21 Eylül 1950 tarihinde Ankara'da iki nüsha olarak Fransızca yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Brezilya Birleşik Devletleri 
adına adına 

Faik ZihrU Akdur Mario de Gastello - Branco 
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ıs 
I 

Bu Ekin 3 ncü maddesi hükümleri gereğince tâyin edilecek olan Brezilya Havacılık teşebbüs
lerine Türkiye ülkesi üzerinde transit uçuş ve teknik tevakkuf hakları ile, ilişik bir numaralı 
tabloda gösterilen yolları takiben Ankara ve veya İstanbul'da milletlerarası yolcu, posta ve yük 
almak ve boşaltmak hakkı verilmiştir. 

n 
Bu, Ekin 3 ncü maddesi hükümleri gereğince tâyin edilecek olan Türk Havacılık teşebbüsle

rine de Brezilya ülkesinde transit uçuş ve teknik tevakkuf hakları ile ilişik iki numaralı tabloda 
gösterilen yolları takiben milletlerarası yolcu, posta ve yük almak ve boşaltmak hakkı verilmiş
tir» 

nı 
a) Sözleşen iki Taraf teşebbüslerinde arzedilen ulaştırma hacmi ulaştırma taleplerine tama-

miyle uygun olmalıdır. 
b) Sözleşen iki Tarafın tâyin ettiği hava ulaştırma teşebbüsleri mutabık kalınan servislerin 

işletilmesinde eşit imkânlardan faydalanmak üzere âdil ve muhik muamelelere tâbi tutulacaklar
dır. 

c) Sözleşen iki Tarafça tâyin edilmiş olan hava ulaştırma teşebbüsleri karşılıklı servislerinin 
nahak yere haleldar olmasına mâni olmak gayesiyle müşterek yollar üzerinde karşılıklı menfa
atlerini göz önünde tutacaklardır. 

d) Üzerlerinde mutabık kalman servislerin başlıca gayesi, teşebbüsün menşei olan memleket
lere varış memleketleri arasındaki ulaştırma talebine göre ulaştırma imkânlarını arzetmektedir. 

e) Tâyin edilmiş havacılık teşebbüsleri için tasrih olunan yol ve noktalarda iki Sözleşen 
memleketten başka, bir üçüncü memlekete gönderilen veya oradan gelen milletlerarası yolcu ve
ya eşyanın tahmil veya tahliyesi hakları, her iki Sözleşen Tarafça teyit edilen muntazam hava 
nakliyatının nizamlı bir surette inkişafı umumi prensipleri gereğince ve nakliyat hacmma göre: 

1. Menşe memleket ile varış memleketleri arasındaki ulaştırma talebi; 
2. Uzun kurye seferlerinin iktisadi işleyiş icapları; 
3. Seferlerin geçtiği bölgelerde mevcut ulaştırma talebine göre mahallî ve mıntakavi hatlar 

göz önünde tutularak ayarlanacaktır. ^ 

IV 

Taraflardan birinin isteği üzerine yukarda üçüncü maddede anılan prensiplerin tatbik edildiği 
şartları ve hususiyle ulaştırmanın bir kısmının tâyin edilen teşebbüslerden birinin zararına olma
masını incelemek maksadiyle Sözleşen Tarafların havacılık makamları birbirleri ile istişarede bu
lunabileceklerdir. 

V 

a) Ücret tarifeleri, işletme ekonomisi, normal kâr, diğer teşebbüslerin tatbik ettikleri ücret 
tarifeleri ve her servisin hususiyetleri göz önünde tutulmak suretiyle, mâkul hadler dahilinde 
tesbit olunacaktır. 

b) İlişik tablolarda gösterilen Brezilya toprakları üzerindeki noktalarla Türk toprakları üze
rindeki noktalar arasında her iki Sözleşen Tarafça tâyin edilen hava ulaştırma teşebbüsleri tara-

(S. Saym: 16a) 



fmdan tatbik edilecek ücret tarifeleri, yürürlüğe girecekleri tarihten en aşağı otuz gün evvel 
Sözleşen Tarafların havacılık makamlarının tasdikma sunulacaktır. Bu müddet bâzı hususi hal
lerde anılan makamların anlaşmasiyle kısaltılabilir. 

c) Her iki Sösleşen Tarafın hava ulaştırma teşebbüsleri hatlarının müşterek olan kısımların
da tatbik edilecek yolcu ve yük ücret tarifeleri üzerinde icabederse, aynı hatların tamamını veya 
bir kısmını işleten üçüncü bir devletin hava ulaştırma teşebbüsleriyle de istişarede bulunmak su
retiyle anlaşacaklardır. 

d) I1 âyin edilen hava ulaştırma teşebbüsleri tarife rakamlarının tesbiti üzerinde anlaşama
dıkları takdirde, her iki Sözleşen Tarafın havacılık makamları tatmin edici bir hal suretine var
maya çalışacaktır. Son olarak işbu Anlaşmanın IX ncu maddesinde derpiş edilen tahkim yolu
na baş vurulacaktır. 

VI 

a) tşbıı madde anlammca muayyen bir iniş yerinde «Hattın inkıtaı» tâbiri bu noktanın öte
sinde alman hat üzerinde seyrüseferin aynı teşebbüs tarafından o noktaya kadar kullanılan hava 
taşıtından başka bir taşıtla temin edilmesi mânasına gelir. 

b) İşletme ekonomisinin icabettirdiği her hat inkıtaı, ilişik tablolarda gösterilen iki Sözleşen 
Taraf arazisinin her noktasında kabul edilecektir. 

c) Bununla beraber hiçbir hat inkıtaı bir uzun kurye servisi işletmesi vasıflarını değiştirdiği 
yahut işbu Anlaşma ve Ekinde ve hususiyle anılan Ekin üçüncü maddesinde zikredilen prensip
lere uymadığı takdirde taraflardan birinin veya diğerinin ülkesinde cari olamaz. 

d) Hususiyle hava taşıtlarının kayıtlı oldukları memleketlerden yapılan servisler için in
kıta hattından sonraki kalkışlar, kullanılan taşıtların bu noktaya varışları ile uygun olarak vu-
kubulacaktır. İnkıta hattından itibaren kullanılan hava taşıtının kapasitesi daha ileriye gitmek 
üzere bu noktaya kadar gelmiş olan ulaştırma hacmi ile ayarlanacktır. 

e) Yukardaki «d» paragrafı hükümlerine uygun olarak inkıta hattından sonra kullanılan hava 
taşıtında boş yer bulunduğu takdirde bu yer gidişle ve gelişte inkıta hattının vukubulduğu araziden 
yapılan veya bu araziye yapılacak olan Milletlerarası ulaştırmaya tahsis edilecektir. 

VII 

İlişik tablolarda zikredilen havayollarında Sözleşen Tarafların topraklarından başka topraklarda
ki iniş noktalarına tesir edecek her değişiklik, ekte yapılacak bir değişiklik olarak telâkki edilmeye
cektir. Binaenaleyh Sözleşen Taraflardan her birinin havacılık makamları diğer Sözleşen Tarafın 
havacılık makamlarına hemen haber vermek şartiyle böyle bir değişikliğe tek taraflı olarak tevessül 
edebilir. 

Eğer bu son Taraf makamları işbu ekin üçüncü maddesinde zikredilen prensiplere nazaran kendi 
millî hava ulaştırma teşebbüsleri menfaatinin, kendi toprakları ile üçüncü bir memleketteki yeni iniş 
yeri arasında diğer Sözleşen Tarafın teşebbüslerince yapılan seyrüseferden dolayı haleldar olduğu 
kanaatine varırsa, bunlar memnuniyet verici bir hal çaresine varmak üzere diğer Tarafın havacılık 
makamları ile istişare edeceklerdir. 

vra 
İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren Sözleşen Tarafların havacılık makamları kararlaş

tırılan servisleri veya bunların bir kısmını işletmek üzere tâyin edilmiş kendi teşebbüslerine verilen 
müsaadeye mütaallik malûmatı birbirlerine mümkün olduğu kadar çabuk bildirileceklerdir. Bu malû
mat, bilhassa verilen uçuş müsaadelerinin kopyasını, onların muhtemel değişikliklerini ve merbutu 
vesikaları ihtiva edecektir. 

( S. Sayısı.: 1G3 ) 



IX 

Şurası mukarrerdir ki, Sözleşen Taraflardan her biri bir hava servisini işletmeye açmadan önce, 
Sözleşen Tarafa, onun ülkesine giriş ve çıkış için tasarladığı istikametleri bildirecek ve bunun üze
rine bildirilen Taraf, sarih giriş ve çıkış noktaları ile ülkesinde takip edilecek olan uçuş yolunu gös-
tereceJtttr. 

Tablo : I 

A) Türkiye'ye gelen Brezilya yollan: 
Eio de Janeiro (Yahut Nata!) - Dakar (yahut Yeşilburun adaları) - Lizbon - Madrid - Roma -

Atina - İstanbul - Ankara. Mümkün olan kısa yolu takiben iki istikamette. 
B) Türk topraklarından faydalanan ve geçen Brezilya yolları: 
Rio de Janeiro-Recife (veya Natal) - Dakar - (veya Yeşilburun adaları) - Lizbon - Madrid - Ro

ma - Atina - tstanbul - Ankara ve mümkün olan kısa yolu takiben her iki istikamette ve daha 
ilerdeki memleketlere. 

Tablo : II 

A) Brezilya'ya giden Türk yolları: 
Ankara - İstanbul - Atina - Roma - Madrid - Lizbon - Dakar (yahut Yeşilburun adaları) - Re-

cife (yahut Natal) - Rio de Janeiro ve mümkün olan kısa yolu takiben her iki istikamette. 
B) Brezilya topraklarından faydalanan ve geçen Türle Havayolları: 
Ankara - İstanbul - Atina - Roma - Madrid - Lizbon - Dakar (veya Yeşilburun adaları) - Re-

cife (yahut Natal) - Rio de Janeiro veya Sao Paulo) ve mümkün olan kısa yolu takiben her iki is
tikamette daha ilerdeki memleketlere. 

**" Ş« - ^ " » M 

( S. Sayısı : 163 ) 



S. Sayısı: |70 
«Türkiye'ye v© Fransa'ya stajyer kabulüne dair Anlaşma» mn 

onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/152) 

Başbakanlık 21.11.1951 
Muamelât Umum Müdürlüğü ' • ' ' ' ' " 

Tetkik Müdürlüğü c 
Sayt: 7.1-1889, G-G20 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye'ye ve Fransa'ya stajyer kabulüne dair Anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Ba
kanlığınca hazırlanan ye Bakanlar Kurulunca .13.11.1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan. Kanun, tasarısının gerekçe ve ilişikleriylc birlikte sunulmuş olduğ'unu saygılarımla 
arzederim. 

Başbakan 
. , . . ' . , " , A. Menderes 

flEREKÇE 

Türkiye ile -Fransa arasında bir stajyer mübadelesi Anlaşması yapılması hususunda Fransa 
Hükümeti tarafından vâki teklifi tetkik ey leye ı Hükümetimiz, iki memleket münasebetlerinin 
takviyesine ve sanayi, ziraat, mimarlık, turizm ve alelûmum teknik sahalarda Türk stajyerlerinin 
lisan ve mesleki bilgilerini tevsie medar olur nıülâhazasiyle işbu teklifi kabul ederek 22 Aralık 
1950 de «Türkiye'ye ve Fransa'ya Stajyer Kabulüne Dair Anlaşma» yi akil ve imza eylemiştir. 

Birinci maddesinde de tasrih edildiği veçhile Anlaşma, münhasıran stajyerlere, yani bir iş ve
renin yanında işe yerleştirildikleri halde lisan ve meslek bilgilerini ilerletmek üzere Âkıd Devlet
lerden birinin ülk'esine giren öbür Âkıd Devlet uyruklarına tatbik olunacaktır. Bunların sayısı 
şimdilik senede ellişer olarak tesbit edilmiştir. Tahsil veya tetkik için kendi paralariyle veya 
Devlet tarafından Fransa'ya giden veya gönderilen öğrencilerle memurlar bittabi bu Anlaşma çer
çevesi dahiline girmemektedir. 

Stajyerler, mülki ve askerî teşkilât, hariç. Âkıd Devletlerin bilûmum hususi ve âmme müesse
selerinde istihdam edilebileceklerdir. Her iki memleketin kendi vatandaşlarına tahsis ettiği mes
lekler Anlaşmada mahfuz tutulduğu gibi yabancıların girişi, ikameti ve çıkışı mevzuunda Âkıd 
Devletler ülkelerinde mer'i kanun ve nizamnamelere uymak mükellefiyeti de vaz'edilmiş bulun
maktadır. 

Diğer taraftan, stajını bitirenlerin her hangi bir bahane ile gittikleri memlekette kalmalarını 
önlemek için Anlaşmaya bir fıkra dercedilmiştir. 

.Staj yapmak husundaki talepleri Anlaşma hükümlerine uygun olarak kabul edilen stajyerlere, 
iş mahalline muvasalatlarından itibaren, maddî müzayakaya düşmemeleri için, iş verenler tarafın
dan münasip bir geçim tazminatı ödenecektir. îşe başlamalarını takiben de normal iş ücreti tesvi
ye olunacaktır. 

Emniyeti, hıfzıssıhhayı ve is .şartlarını sağlayan mevzuatın tatbikatını ilgilendiren her hususta 
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Türk stajyerleri, "emsali Fransızların nail'"oldukları tedavi, kaza halinde tazminat ve saire gibi iç
timai sig-örta mevzuatının temin eylediği faydaları o'de edecekler ve onlar gibi gereken mükellefi
yetleri yerine getireceklerdir. 
. Stajyerle iş veren arasında' yapılaeâk%ariürieri muteber bir'iş •••ınulcâ^elesini^staj^dçin^'y'esas'i'-tutaiı . 
Anlaşmalım ta t bi katiyle. ilgiliflvususlârı tanzim etnıdc.üzere Âkili Devletler^ münasip,,.görecekleri 
makamları tâyin etmek salâhiyetini haiz bulunmaktadırlar. Stajyerlerin taleplerini tetkik etmek, bir 
nrada toplamak, diğer Âkıd Devlete iblâğ eylemek ve oradan "sâdır olacak staj tekliflerini neticelen
dirmek bu merkezî makamın vazifeleri meyanmda bulunmaktadır. 

Anlaşma heyeti umumiyesi itibariyle, mensucat, demircilik gibi sanayi kolları ile köprü, yol, 
baraj inşaatı ve şehircilik gibi faaliyet sahalarında ve elektrik, demiryolları sanayiinde, kömür iş
letmelerinde, bankacılık, sigortacılık, büyük mağa<:dar teşkilâtı, lurizm. otelcilik, dekorasyon, sergi
cilik, ziraat, bağcıİ-k ve sanayii branşlandırmada memleketimize, ziyadesiyle muhtaç "öldüğü yetiş
kin elemanlar ve bilhassa ustabaşıları teminine yarayıeaktır. 

Dun:', mukabil. Türkiye 'ye staj yapmak üzere gelecek; Fransız'ların mahdut 'olacağı tahmin 
n'onabilir. 

Bn. iliharla Anlaşma .(lflha-^ijfVfev/nu'iiıle'kGt-iıniz lehinde • fayda temiü edeceği gibi, stajyer 
ler iş mukavelesinin akdinden sonra Fransa'ya gideceklerine göre Hükümetimize döviz bakımın
dan. bir gûna külfet de.tahmil eylememektedir. • 

Yukarda mâruz mülâhazalara binaen, memleketimizle Fransa arasında akdölıırian «Türkiye'ye ve 
Fransa'ya stajyer kabulüne dair Anlaşma» nın "onanması için ilişik kaiıün'tasâr'tsl lıazırlarimıştıi''.' 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. />'. M. M. 
7) t şişleri Komisj/on u 

Esas'No. 1/152 • 
Karar Yo. 27 

15 . V . 1951 

Yük1 sok Başkanlığa' 

Türkiye ve Fransa'ya stajyer kabulüne da
ir anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar'-Kurulunca 
13 .11 . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanım tasarısı ile gerek
çesi ve ilişikleri Yüksek •Başkanlıklarından Dış
işleri Komisyonuna havale edilmiş olmakla Ko
misyonumuzun 25 . IV- . 1951 tarihli, toplantı
sında Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin huzuriy-
le incelendi. 

Komisyonumuz yaptığı görüşmeler sonunda 
kanun tasarısının millî menfaatlerimize uygun 
olduğu neticesine varmış ve tasarıyı aynen'.ka
bul etmiştir. 

Adı geçen kânun tasarısı Kamutayın tasvi-

biıie'. 
ııuluı 

ar/.edilmek üzere 

Dışişleri Komisyonu -

. s 
F 

Başkanı 
İzmir ' 

Va-sfi Menlcş 
Kâtip 
Denizli 

i. Çobanoğlu 

İzmir 
.1. Başman 

amsun Se; 
Kesim Remzi 

Y 

vh 
0 

üksek -Başkanlığa: su-

Bu.Rapor , Sözcüsü •• 
' Kâtip ; ... 
Denizli 

A. .Çobanoğlu •.... 

Ankara . 
S.M. •Arsal, , 

"İmzada bulunamadı • 
îzmir, 

C. Tunca 
tmzada bulunamadı • 

m Trabzon 
-Arık , I7asan Saka 



— 3 — 
HÜKÜMETİN., TEKLİFİ 

«Türkiye'ye ve Fransa'ya stajyer kabulüne dair 
.Anlaşma» ntn '.onanması hakkında Kânun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasın-, 
da 22 Aralık 1950 tarihinde Paris'te imzalanan 
«Türkiye^ye-ve< Fr"ausa?y;ı: Stajyere Kabulüne 
Dair Anlaşmam onanmıştır; 

MADDE..2:<,— Rıı.kanun,,yayımı, tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3 
yürütür. 

Başbakan 
A. Mcdcres 

Devlet Bakanı -
F. L. Kâraosmanoğlu 

— Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 

Adalet Bakam 
H. öisyörük 

Millî Savunma Bakanı 
Refik 8. İnce 

D içişleri Bakanı 
F. Köprülü^ 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko.>.ve Ticaret BakftüV 
Z. II: Yclibesç- . 

G. ve Tekel Bakanı 
-V: öi'san-

Ulaştırma Bakanı 
Ş.-Kurtbek 

İşletmeler 
Muhlis 

İçişleri Bftka^. 

Maliye Bakanı 
m PolUJûm 

Bayındırlık Bakanı 
K. Z'eytinoğlu 

Sa.,ve,So^Y. Bskm -
Dr, Jk M. ÜsUmdafî;, 

Tarım-Bâkanı > 
AV lyribbz 

Çalışma Bakanı 
H. Köymen 

Bakanı 

(.S(;8aı).,,sı.:. !70.) 
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TÜRKİYE'YE ve FRANSA'YA STAJYER KABULÜNE DAİR ANLAŞMA 

Türk ve Fransız stajyerlerinin meslekî .bakımdan yetişmelerinin teşvikini arzu eyliyen Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile -Fransa Cumhuriyeti. Hükümeti bilitilâf aşağıdaki hükümleri kararlaştır
mışlardır': " ' ' • • '..-• r •••;, . 

> '• ..'. i ' . : . ! ' ' Birinci Madde 

a) İşbu Anlaşma stajyerlere, yani bir iş verenin yanında işe yerleştirildikleri halde lisan ve 
meslekfbilgilerini ilerletmek üzere Akıd Devletlerden birinin ülkesine giden öbür Akıd Devlet te
baasına ta.tbik. olunur. 

b) Stajyerler erkek veya kadın, olabilirler ve fil veya fikir işlerinde kullanılabilirler. Prensip 
itibariyle stajyerlerin otuz yaşını geçmemiş olmaları lâzımdır. 

c") ' Ecnebilerin bâzı mesleklerde istihdamlarını tanzim eyliyen kanuni veya idari hükümler' 
mahfuz kalmak şartiyle stajyerlerin, kendilerini, kabul eden memlekette meslekleriyle ilgili iş pi
yasasının durumu ne olursa olsun, mütaakıp maddelerde tesbit olunan şartlar dâhilinde bir iş 
tulumlarına : müsaade olunacaktır. (. .. " : 

' " ' ' ' • ' ' • ' ' - . ' ' ' • • ' ' " • " ' " " . ' ; ; . s'.. ' . i ', L . " • 

İkinci Madde 

a) Staj müsaadesi bir sene için verilir. Bununla beraber .bâzı hallerde ve münferit bir tedbir 
olarak altı ay daha uzatılabilir. • 

b) Sarih müsaade halleri hariç, .staj devrelerinin hitamında stajyerler, bir iş tutmak m aksa • 
diyJe, kendilerini kabul eden memleket ülkesinde kalmamalıdırlar. 

Üçüncü madde 

a) Akıd Devletlerden her birinin ülkesine kabul edilecek stajyerlerin sayısı senede «50» 
olarak tesbit edilmiştir. Maahaza. meriyete konacağı seneye tekaddünı eyliyen senenin en geç .1. 
Aralığına kadar Akıdlar arasında varılacak bir Anlaşma ile bu .miktar değiştirilebilir-. 

b) Sene 1 Ocaktan :»'.! Aralığa kadar hesaplanır. Bu Anlaşmanın meriyete konacağı tarih ile 
aynı senenin Aralık aynını MI nci günü arasındaki devre istisnai olarak' lam bir sene sayılır. 

e) İki Akıd Devletten birinin diğer Akıd Devlet ülkesinde fiilî ikametgâhı bulunan tebaası, 
yukardaki ahkâma şâz olarak, işbu maddenin (a) fıkrasında tesbit edüen kontenjana ilâveten, 
staiver olarak kabul edilebilirler. 

I 

d) Senelik kontenjan hesaplanırda, bir evvelki senede tâyin edilip stajları henüz bitmemiş 
olanlar bu kontenjana ithal edilemezler. 

e) Akıd Taraflardan biri. işbu madde, ile tesbit olunan kontenjan yekûnunu kullanmadığı 
takdirde, diğer Akıd 'Parafın aynı devre zarfında göndermek hakkını haiz bulunduğu kontenjanın 
da aynı miktar stajyerle tahdidini, isfiyemez. 

Dördüncü madde 

•a) Çalışma devresi esnasında kâfi gelire sahip olduklarından emin bulunulmadıkça Akıd Devlet
ler, kendi ülkelerine kabul edilen stajyerlere iş müsaadesi vermemeyi taahhüt ederler. 

b) İş müsaadesi stajyerlere aşağıdaki esaslar dairesinde verilir : 
. Alelade bir işçininkine muadil bir iş yapmasına müsaade edildiği takdirde stajyerin, meslekinde 

ve çalıştığı bölgede cari mutat ücreti almak hakkıdır. 
Diğer bilûmum stajyerler, hemen muvasalatlarından itibaren kendilerine is verenlerden mâkul bir 

geçim tazminatı almalıdırlar. 

Beşinci madde 

Emniyeti, hıfzıssıhayı ve iş şartlarını sağlıyan, kanun, nizam ve usullerin tatbikatını ilgilendiren 

( S. Sayısı : 170 ) 
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her hususta stajyerler, kabul edildikleri memleketin vatandaşlariyle müsavi muameleden müstefit 
olacaklardır. Stajyerler ve bunlara is. verenler içtimai emniyet bahsinde mer'i mevzuata uymakla 
mükelleftirler. 

Altıncı madde • - •, « 

İşbu anlaşma hükümlerinden faydalanmak isti yen Âkıd Devletlerden her birinin stajyerleri, do» 
kuzuneu madde hükümlerine tevfikan bu talepleri bir arada toplamaya memur makama müracaat et
melidirler. Stajyerlerin, talepnamelerinde lüzumlu bilcümle izahatı vermeleri ve çalışmak istedikleri 
müesseseyi bildirmeleri lâzımdır. Dosyayı tetkik ve lüzumu halinde diğer Âkıd Devletin mümasil 
makamına irsal eylemek salâhiyeti bu makama aittir. 

Yedinci madde 

Kendilerini stajyer olarak istihdam edecek iş verenleri kendi vasıtalariyle bıılannyan nam
zetlere imkân nispetinde yardım maksadiyle Âkıd Taraflar, gerek işbu Anlaşmanın tatbikına ne
zarete memur bir merkez bürosu tesisi suretiyle, gerekse stajyer mübadelesiyle, alâkalı teşekkül* 
leriu de yardımiyle diğer münasip bilûmum vasıtalarla, stajyer mübadelesini kolaylaştırmayı ta
ahhüt ederler. 

Sekizinci madde 

İ l e r iki Devlet yetkili makamları, taleplerin en kısa zamanda tetkikim temin için mümkün olan 
her şeyi yapacaklardır. 

Dokuzuncu madde 

Jşbu Anlaşmanın yürürlüğe konmasını takip edecek ay içinde Âkıd Taraflardan her biri, ken
di tebaalarının taleplerini- bir arada toplamaya ve diğer taraftan sâdır olacak talepleri netice
lendirmeye memur makamı, diplomasi voliyle diğer Âkıd Tarafa bildirecektir. 

Onuncu madde 

a) işbu Anlaşmanın hiçbir hükmü, stajyerlerle iş verenleri, ecnebi tebaasının girişi, ikameti 
ve çıkışı mevzuunda Âkıd Tarat ülkelerinde mer'i kanun ve nizamnamelere uymaktan muaf kılmaz. 

b) Âkıd Taraflar, idari makamların, kabul edilen stajyerlerin memlekete giriş ve ikametine 
mütaallik kararlarını en. kısa zamanda almaları için bütün gayretlerini sarf edeceklerdir. Âkıd 
Taraflar, stajyerlerin memlekete giriş ve ikametleri hususunda zuhuru muhtemel müşkülâtı da 
mümkün olan süratle bertaraf etmeye gayret eyliyeceklerdir. 

On birinci madde 

a) İşbu Anlaşma, her iki Hükümetin müştereken tesbit edecekleri bir tarihte meriyete gire
cek ve işlemeye başladığı senenin 31 Aralığına kadar yürürlükte kalacaktır. 

b) 1 Temmuzdan evvel Âkıdlardan biri tarafından, hükmü sene sonuna muzaf olmak üzere, 
feshedilmedikçe her defasında yeni bir sene için zımnen temdit edilmiş olacaktır. 

c) Mahaza, işbu Anlaşmaya tevfikan verilen müsaadeler, fesih halinde muteber kalacaktır. 

22 Aralık 1950 de Paris'te akdedilmiştir. 

. < . . : • • • • : • - . • I n v a İmza 
Numan Menemencioylu Serrûs 
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S. Syaısı: |72 
Atatürk Anıt - Kabir inşaatına ait işlerin 2490 sayılı Kanunla 1050 
sayılı Kanunun 135 nci maddesi hükümlerinden istisnası hakkında 

kanun tasarısı ve Bayındırlık, Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1 /147) 

T.C. 
Başbakanlık 21 . II . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü * 

Sayı: 71/1899, 6-618 
\ ' Büyük Millet Meclisi Yükseîk Başkanlığına 

Atatürk Anıt-Kabri inşaatına ait işlerin 2490 sayılı Kanunla 1050 sayılı Kanunun 135 nci 
maddesi hükümlerinden istisnası hakkında Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 14 . II . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının 
gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılanmle arzederim. 

Başbakan 
. • , ,v • •» *J V * »* A. Menderes 

" " " - - - - - GEREKÇE 

Atatürk Anıt-Kabir projesi için 1941 yılında yapılan müsabaka neticesinde Yüksek Mimar 
Prof. Emin Onat ve Yüksek Mimar Doçent Orhan Arda'nın projesi Bakanlar Kurulu karariyle 
birinci olarak kabul edilmiş ve 1944 yılında Bayındırlık Bakanlığı bütçesine konulan bir milyon 
liralık ödenek ile Anıt-Kabir yapısının birinci kısım inşaatına başlanmıştır. 

Bunu mütaakıp 4677 sayılı Kanunla alman 10 milyon liralık yetki ile de 9 751 240 lira keşif 
bedelli ikinci kısım inşaatı mütaahhidine ihale edilmiştir. Bu ikinci kısım inşaatına dâhil bu
lunan temellerin derin sondajlar ile yaptırılan tetkiklerin de temel zemininin, uzun asırlar pa
yidar olacak âbideyi emniyetle taşıyabilmesi için teknik bakımından temel projelerinde esaslı 
tadilâta lüzum görülmüş ve yine uzun asırlar zarfında vukuu muhtemel zalzele tesirlerinin 
âzami hadleri de nazarı itibara alınarak proje tadilleri yapılmıştır. 

Bu yüzden Anıt-Kabir yapısının heyeti umumiyesinin 10 milyon liralık ödenek ile ikmaline 
imkân kalmadığından 5581 sayılı Kanunla taahhüde girişme yetkisi 24 milyon liraya çıkarıl
mıştır. Şu kadar k i : Yapının çeşitli mimari ve teknik özelliklerine binaen bütün çarelere baş
vurularak âzami sürat temin edilmekle dahi ancak 1954 yılında ikmal edilebileceği anlaşılmakla 
Atatürk'ün ebedî istirahatgâhhma bir an evvel tevdi edilebilmesi imkânları da araştırılmıştır. 
Bu mülâhaza ile ; 

Anıt-Kabrin mozele kısmı yapısında esas lahdin bulunduğu arakatm 1950 yılında ikmal edil
miş olduğu nazara alınarak bu arakatm üstündeki döşemenin kaplamaları ve kornişleri ve 
mezkûr döşeme üstüne konacak umumi ziyaretlere mahsus sembolik ve müzeyyen lahit tamam
lanmak ve bunlardan başka müştemilât binaları, meydanlar yollar ve bahçe 1951 yılında bitiril
mek suretiyle Atatürk'ün irtihalleri yıl dönümü olan 10 . XI . 1951 tarihinde ebedî istirahatgâhm-
da toprağa verilmesi ve mozolenin fevkani kısım inşaatından vazgeçilmesi kararlaştırılmıştır. Buna 
göre Anıt - Kabir ikinci kısım mütaahhidiyle yapılan ek sözleşmenin uygulanması sonunda inşaat 
tamamiyle bitmiş olacaktı. Fakat Başbakanlığın 22 . XI . 1950 gün 6 - 4094 sayılı emriyle Anıtın 



mimarî kıymet ve azemetine halel gelmemek şartiyle en kısa bir zamanda tamamlanması ve müm
kün olan. tasarrufların temini bakımlarından projenin yeni baştan incelenmesi, 1941 yılındaki pro
je müsabakasının jüri azaları ile proje mimarlarından müteşekkil bir heyete tevdi edilmiştir. 

Bu heyet bir sureti ilişik bulunan raporlarında tafsil ettikleri gibi, âbidenin sembolik lahdin 
bulunduğu döşeme seviyesinde bırakılmasının muvafık olmayacağı fakat mozolenin esas projesinde
ki kolonatlar fevkindeki kısımdan sarfınazar edilmeninin dış mimarî bakımından zaruri görüldüğü 
ve mozole etraf duvarlarının kolonat üst seviyesine kadar yükseltilip üstünün bir tavanla örtülmiye-
rek açık bırakılması en iyi hal şekli olacağı kanaatinde ittifak etmişlerdir. Heyet raporu Bakanlar 
Kurulunun 29 . XI . 1950 gün 12150 sayılı karariyle kabul edilmiştir. 

Evvelki karara, yani üstü tamamen açık ve kolonatsız olarak yapılması şekline göre ve 2490 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesine dayanarak inşaat nıütaahhidi ile yapılmış olan ek sözleşmenin bu 
yeni proje tadili muvacehesinde feshi zarureti ile karşılaşılmış bulunmaktadır. 

Bu durum ise mütaahhitle ihtilâflara sebebiyet verecek bir mevzu olmakla beraber daha önemli 
olan cihet, uzun bir iş zamanını tasfiye ve yeni ihale hususları heder edecek ve inşaatın tamamlan
masını bir mevsim daha geciktirecektir. Bundan maada proje mimarlarının katî projelerin heyeti 
umumiyesini derhal verimlerine maddeten imkân bulunmadığından peyderpey yapacakları tafsilât 
projelerinin vakit kaybetmeden tatbik mevkiine konularak işin yürütülebilmesi ve bilhassa heykel, 
rulyef, yazı ve diğer tezyini işlerin en, ehliyetli sanatkârlara yaptırılabilmesi imkânlarının elde 
edilmesi için hususi ve müstesna bir durum ve ehemmiyeti haiz bulunan Anıt - Kabir yapısının 
her türlü işlerinde 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve îhale Kanunu ile Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 135 nci maddesindeki kayıtlara tâbi olunmaması zarureti ile karşılaşılmış ve bu maksatla ili
şik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bayındırlık Komisyonu Raporu 

1. III. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Atatürk Anıt - Kabri İnşaatına ait işlerin 
2490 sayılı Kanunla 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 135 nci maddesi hükümlerin
den istisnası hakkında Bayındırlık Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 14 . I I . 1951 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan ve Yüksek Başkanlıkça 22 . I I 
1951 tarihinde Komisyonumuza havale buyuru-
lan Kanun tasarısı 26 . I I . 1951 tarihli toplantı
mızda Bayındırlık Bakanı ve Maliye ile Bayın
dırlık Bakanlıkları temsilcileri hazır oldukları 
halde okundu ve incelendi. 

Hükümet gerekçesinde izah edilen durum 
karşısında 2490 sayılı Kanun ve 1050 sayılı Mu
hasebei Umumiye Kanununun 135 nci maddesi 
çerçevesi içinde kalındıkça esas inşaat mevsimin
de hiçbir faaliyet gösterilemiyeceği hususunda 
Komisyonumuz katî bir kanaate varmıştır. 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 

Esas No. 1/147 
Karar No. 7 

Hava meydanları, Tekel inşaatı gibi süratle 
yapılması lâzımgelen bâzı işlerin de bu kanunla
rın şümulü dışında bırakıldığı malûm bulundu
ğuna göre Atatürk 'ün bir an evvel ebedî istiratgâ-
hma tevdiini temin edecek bu değişikliklerin ya-
pımasr ve sözü geçen kanunların hükmü dışında 
bırakılması uygun görülmüştür. Yalnız kanunun 
birinci maddesinin ikinci fıkrasındaki «Bakanlar 
Kurulu karariyle» ibaresi yerine «Bakanlar Kuru
lunca tesbit edilecek esaslar dairesinde» ibaresini 
ikame etmeyi Komisyonumuz uygun bulmuştur. 

Bu-şekildeki tadil Bakanlar Kuruluna bu inşaatın 
ihalesinde daha vazıh ve. geniş bir salâhiyet ver
mek maksadiyle yapılmıştır. 

Tasarının birinci maddesi yukarda izah edi
len tadille, diğer maddelerin aynen ve beş mu
halif. iki çekinsere karşı sekiz oyla kabul edil
miştir. 
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Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna. 
tevdi buynrulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Muhalefet gerekçesi • 
Başbakanlık Muamelât Umum Müdür- I 

lüğü Tetkik Müdürlüğünün -21 . Tl . 1951 I 
gün71/1899 ve 6/618 sayılı yazılarına ekli I 
olarak gönderilmiş olan Anıt - Kabir ve ona I 
ekli gerekçe tetkik olundu. I 

1944 ylından 1951 yılma kadar Anıt - Ka- I 
bir inşaaatmdaki bütün işler 2490 sayılı Ar- I 
tırma ve Eksiltme Kanun hükümleri daire- I 
sinde yapılmış olduğu halde geriye kalan I 
takriben 3 - 4 milyon liralık kaba taş inşaa- • 
tiyle 1 - 2 milyonluk mermer kaplama heykel I 
yazma ve sair tezyini mahiyetteki işlerin hu- B 
susi bir kanuna tâbi tutulmasına ait ileri sü- I 
rülen gerekçedeki mütalâa böyle bir imti- • 
yazlı durum arzeden bir kanuna ihtiyaç gös- I 
tereeek mahiyette görülmemiştir. H 

'.Şöyle'-ki: I 
1. Şimdiye kadar 2490 sayılı Kanuna I 

tâbi olmıyarak hususi kanunlarla iş yapan I 
bâzı daireler hakkında dolaşan kötü şayia- • 
lar bu işte de kendini gösterecektir. I 

2.. Gerekçede proje tadilâtından müte- I 
vellit mütaahhidin zarar ziyan isteme duru- 1 

mu da varit değildir. Çünkü Bayındırlık Ba
kanlığının bütün ihalelerdeki mukavele ve 
şartnamesinin bölünmez bir parçasını teşkil 
eden genel şartnamesinde proje ve keşifler-
deki tadillerden dolayı mütaahhitler bir hak 
talep edemezler diye bir kayıt mevcuttur. 
Nitekim bu işin temel kısmını alan ikinci 
mütaahhit de idarece kagir kısmın betona 
çevrilmesinden dolayı vâki olan zarar 
ve ziyanını talep etmiş ise de yukarda 
arzedilen hususlardan dolayı Danıştay bunu 
reddetmiştir. Bu sebeple bu mütaahhide şayet 
böyle bir tal<ebi var ise bu mukavelenin fes
hini icabettiremez. 

3. Halen bu işiu mütaahhidi henüz ilk 
taahhüdüne dâhil olan kısımlarını dahi bitir
meden Eksiltme Kanununun 19 ncu ve Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 135 nci madde
sine dayanılarak % 20 fazla iş yapılmasına 
dair bir ek mukavele yapılmış ise usulsüzdür. 

4. Bundan sonra yapılacak işler gerekçe
de belirtildiği gibi münhasıran tezyini işleri ol
mayıp üç, dört milyon ve belki de daha fazla tu
tan münhasıran kagir inşaattır. Bu kagir işleri 
ve işçileri hariçten gelmiyeceğine ve yerli ma
lı ve işçileri kullanılacağına göre hiç olmazsa 
bu kısmın 2490 sayılı Kanunun hükümlerine 
uyularak eskiden beri olduğu gibi eksiltmeye 
çıkarılmasını şayet icabediyorsa tezyini kısım
ları 2490 sayılı Kanun hükümleri dışında tu
tulması icabetlerdi. Halbuki gerekçe Anıt -
Kabre ait her türlü işler 2490 sayılı Kanunun 
hükümleri dışına alınarak hususi bir kanuna 
bağlanmak isteniyor ki, bugün bu iş için böy
le bir imtiyazlı kanun kabul edilirse yarın di
ğer buna benzer kanunlar yeniden tekerrür 
etmesi gayet tabiî olabiilr ve bu kanunun çı
karılması da bir an evvel Anıt - Kabrin yapıl
masını tacil etmez. 

îhale ister 2490 sayılı Kanuna- göre, ister
se yeni çıkacak kanuna göre yapılsın. Her iki
sinde de mutlak bir inşaat yapım müddeti koy
mak mecburiyeti vardır. Bu müddeti hiçbir 
suretle azaltmak da mümkün değildir. 

Yukardan beri izah edilen sebeplerden do
layı böyle bir kanunun kabulüne muhalif kal
mayı içinde bulunduğumuz rejime uygun gör
düm. 

Gaziaritefo Milletvekili 
Süleyman Kuranel 

Bayın. Ko. Baş. 
Niğde 

A. Doğanay 

Antalya 
A. Tokuş 
Gazianteb 

Muhalefet şerhi i 
S. Kuranel 

Kars 
M. Bahadır 

Maraş 
M. özsoy 

Samsun 
M. özkefeli 

Tunceli 

Sözcü 
Elâzığ 

Ş. Yazman 

[işik 
ı 

Kâtip 
Urfa 

Müstenkifim 
N. Açanal 

Erzincan 
Ziya Soylu 

Giresun 
Hamdı Bozbağ 

Kastamonu 
Bakanlar Kuruluna daha 
geniş 

Rize 
M. F. Mett 

Şarta tabiî müstenkifim 
H. Aydın 

salâhiyet verilmesi 
taraftarıyım 
H. Tosunoğlu 

Samsun 
N. Berkmmı 

Seyhan 
Reşad Güçlü 

Urfa 
Muhalifim 

H. Oral 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 11.TV. 1951 

Esas No. 1/147 
Karar No. 42 

Yüksek Başkanlığa 

Atatürk Anıt - Kabri inşaatına ait işleri 2490 
sayılı Kanunla 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 135 nci maddesi hükümlerinden is
tisnası hakkındaki tasarı Komisyonumuzun 2 . 
I V . 1951 tarihli toplantısında Maliye ve Bayın
dırlık Bakanlıkları temsilcileri hazır oldukları 
halde incelendi.. 

Profesör Emin Onat ve Doçent Orhan Arda 
taraflarından yapılan ve müsabakada birinciliği 
kazanan proje üzerinde icra kılınan tadilât do
lay isiyle Anıt - Kabir inşaatının aksamadan kı
sa bir zamanda ikmalini ve mimari bakımdan hu
susi ehemmiyeti olan işlerin mütehassıs olan şa
hıslara yaptırılabilmesini teminen mahdut ve 
muayyen bir hususa taallûk eden ve beş milyon 
liraya yakın bir meblâğın daha basit muamele
lerle sarfını gereklendiren kanun tasarısı esas 
cihetinden Komisyonumuzca bir müstenkife kar
şı ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Ancak; 2490 sayılı Kanunla 1050 sayılı Ka
nunun 135 nci maddesi hükmünden istisna edi
len Anıt - Kabir bakiye inşaat sarfiyatının Bü
yük Atatürk'ün mânevi varlığına karşı yersiz 
söylentilerden masum bulundurulması için bu 
bakiye inşaat ihalelerini Bakanlar Kurulunca 

Atatürk Anıt - Kabri inşaatına ait bâzı iş
lerin 2490 sayılı Kanunla 1050 sayılı Kanunun 
135 nci maddesi hükümlerinden istisnası hak
kında Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan ve Başbakanlığın 2 1 . I I . 1951 ta
rihli ve 6/618 sayılı tezkeresiyle Yüksek Baş-

tesbit edilecek esaslar dairesinde 2490 sayılı Ka
nuna göre teşkil edilecek komisyonlar marifetiy
le yapılması yerinde görülmüş ve; 

Bayındırlık Komisyonunun tasarının birinci 
maddesinde yaptığı ilâveye bu sebeple iştirak 
edilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesi aynen kabul olun
muştur. Tasarının 3 ncü maddesinde «bu ka
nunu Maliye ve Bayındırlık Bakanlarının yürü
teceği» yolundaki hükmü tasarının birinci mad
desiyle Bakanlar Kuruluna tahmil olunan vazi
fe dolayısiyle Komisyonumuzca değiştirilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Bşk. Bu Rapor Sözcüsü 

Rize Siird 
/. Akçal M. D. Süalp 
Kocaeli Seyümn 

L. Tokoğlu Z. Akçalı 
Müstenkif 

tmzada bulunamadı. 
Sivas Trabzon Yozgad 

Ş. Ecevit T. Koral F. Nizamoğlu 
Yozgad Zonguldak 

77. Taüıoğlu R. Sivişoğlu 

kanlığa sunulan kanun tasarısı, Bayındırlık 
Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır ol
duğu halde incelenip görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde tafsilen açıklandığı 
üzere; Atatürk'ün bir an evvel ebedî isti»ahat-
gâhma tevdi edilebilmesini teminen, 1941 yı
lındaki proje müsabakasının jüri azaları ile 

Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu JMİ'JL^ i l ! ^ 7 * 16 .V. 1951 
Esas No. 1/147 - ;- - ~ ~ ^ « — 

Karar No. 87 
Yüksek Başkanlığa 
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proje mimarlarından müteşekkil heyet raporun
da lüzumu belirtilen ve Bakanlar Kurulunca 
kabul olunan bakiye inşaatın her türlü işlerin
de, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve îhale Ka
nunu ile Muhasebei Umumiye Kanununun 135 
nci maddesindeki kayıtlara tâbi tutulmaması 
maksadiyle tasarı sevkedilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzda vâki görüşmelerde gerek 
raportör ve gerek Hükümet temsilcilerinin ver
diği izahattan anlaşıldığına göre (9 751 240,72) 
lira keşif bedeli ikmali inşaat işin % 21.66 
tenzilât ile Rar Şirketine ihale edilmiş olup 
2490 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin son fık
rası gereğince % 20 den fazla tutmakta olan 
temelden mütevellit ilâveler 21. IX. 1950 gün 
ve 11897 sayılı Bakanlar Kurulu Karariyle ay
nı mütaahhide verilmiş ve bir ek sözleşme de 
tanzim edilmiştir. Üç buçuk milyon lira tut
makta olan bu ilâveden halen iki buçuk mil
yon liralık kısmı da yapılmış bulunmaktadır. 

Atatürk Anıt - Kabir inşaatının mevcut pro
jesine göre ikmali daha 14 milyon lira para 
sarfına ve 3 - 4 sene gibi uzun bir zamana ih
tiyaç göstermekte olduğundan dolayıdır ki Ata
türk'ün bir an evvel ebedî istirahatgâhına tev
diini temin etmek maksadiyle Hükümetçe ese
rin mimarî kıymetine halel gelmemek kaydiyle 
yetkili mütehassısların fikirleri alınarak en az 
masraf ve en kışa bir zamanda bitirilmesi ça
releri araştırılmış ve 6 milyon lira daha az bir 
masrafla 1952 Kasım ayında ikmal edilebilme
si imkânları sağlanmıştır. 

Hükümetin almış olduğu bu karara müte-
kaddem Hükümet programından mülhem ola
rak Bayındırlık Bakanlığınca alınmış olan ka
rar üzerine mütaahhit ile yapılmış bulunan ek 
sözleşmenin tatbiki Hükümetin bu kararı mu
vacehesinde müşkülât arzetmefcte olduğundan, 
bu sözleşmenin feshi ile tasfiye cihetine gidil
mesi halinde işin yeni baştan ihaleye çıkarıl
ması gibi birçok zorluklar ortaya koymakta ve 
mütaahhide bu vesile ile yeniden haklar talep 
etmesi bakımından birçok mahzurlar tevlit et
mekle beraber uzun bir zaman kaybına da se
bebiyet vereceği cihetle bu yıl inşaat mevsi
minde hiçbir faaliyet gösterilıemiyeceğinden, 
mütaahhit ile yapılmış olan ek sözleşme hudu
du dâhilinde kalan ve bir kısmı yapılmış bulu
nan işlerin eski mütaahhit tarafından yapıl
masına devam edilmesi ve tezyini işlerin de 

doğrudan doğruya en ehliyetli sanatkârlara 
yaptırılması imkânlarını sağlamak maksadiyle, 
teklif edilen tasarıda gerekli değişiklikler yapıl
mıştır. 

Komisyonumuz; sözleşmesi evvelce yapıl
mış ve üç buçuk .milyon lira tutmakta olan bu 
ilâveden halen iki buçuk milyon liralık kısmı
nın bitirilmiş olduğu, ancak Bakanlar Kuru
lunca alınmış karar muvacehesinde bu sözleşme
nin feshi gerektiği cihetle hem işlerin süratle 
ikmali ve hem de tenzilât miktarının % 21.66 
alması hususu göz önünde bulundurularak söz
leşmesi yapılan bakiye işlerin, aynı mütaahhide 
yaptırılabümesinin temini gayesiyle, 2490 sayılı 
Artırma Eksiltme ve îhale Kanununun 19 ve 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
135 nci maddelerinin hükümleri dışında bırakıl
masının uygun olacağma, bu inşaattaki güzel 
sanat eserleri ile tezyin işlerine ait ihalelerin de 
2490 sayılı Kanun hükümlerine tâbi olmaksızın 
Bakanlar Kurulunca tesbit olunacak esaslar dai
resinde yaptırılmasına ve bakiye kalan tahmi
nen 3,5 - 4 milyon liralık işin de umumi hü
kümler dairesinde eksiltmeye konulmasına karar 
vermiş ve bu hususları temin eden birinci mad
deyi yeniden tanzim etmiştir. 

Hükümetin ikinci ve Maliye Komisyonunun 
üçüncü maddeleri aynen kabul edilmiş olup ta
sarı Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 
Kâtip 
Bursa 

H. Şaman M. 
Balıkesir 

E. Budaikoğlu 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
Hatay 

C. 8. Siren 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Mardin 
Dr. K. Türkoğlu 

Trabzon 

Ankara 
Bayramoğlu 

Çanakkale 
K. Akmantar 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İstanbul 
A. H. Başar 

îzmir 
B. Bügin 

Konya 
R. Birand 
Rize 

O. Kavrakoğlu 
Trabzon 

Antalya 
A. Sanoğlu 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

Giresun 
M. Şener 

İstanbul 
F. Sayımer 

Kastamonu 
H. Türe 
Mardin 

R. Erten 
Seyhan 

Dr. 8. Ban 
ürfa 

C. R. Eyüboğlu 8. F. Kalayctoğlu Dr. F. Ergin 

( a Sayısı: 172). 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Atatürk Anıt - Kabri inşaatına ait işlerin 2490 
sayılı Kanunla 1050 sayılı Kanunun 135 nci 
maddesi hükümlerinden istisnası hakkında ka

nun tasarısı • 

MADDE 1. — Atatürk Anıt - Kabri inşaatı
na ait her türlü işler, 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve ihale Kanunu ile 1050 sayılı Muhase-
bei Umumiye Kanununun 135 nei maddesi hü
kümlerine tâbi değildir. 

Ancak, sözü geçen inşaata ait ihaleler, Ba
kanlar Kurulu ve 2490 sayılı kanuna göre teş
kil edilecek komisyonlar marifetiyle yapılır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

'Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakam 
F. L Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakamı 

.: Refik,.-Ş. İnce 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 
Millî. Eğicim Bakanı 

T. İleri 
Eko. ye Ticaret Bakam 

Z, H. Velibe}$ 
G. ve Tekel Bakanı 

N. özsan 
Ulaştırma Bakanı 

S. Kurtbek 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakam 
/ / . Pölatkan 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. tfstündağ 

Tarım Bakanı 
N. lyriboz 

Çalışma Bakanı 
H. Köy men 

İşletmeler Bakanı 

BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTI-
RÎŞİ 

Atatürk Anıt - Kabri İnşaatına ait işlerin 2490 
sayıh Kanunla 1050 sayılı Kanunun 135 nci mad
desi hükümlerinden istisnası hakkında Kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — Atatürk Anıt - Kabri İnşaatı
na ait her türlü işler, 2490 sayılı Artırma, Eksilt
me ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun 135 nci maddesi hükümle
rine tâbi değildir. 

Ancak, sözü geçen inşaata ait ihaleler, Bakan
lar Kurulunca tesbit edilecek esaslar dairesini;!'! 
ve 2490 sayılı Kanuna göre teşkil edilecek ko
misyonlar marifetiyle yapılır. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

3. — Hükümetin üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

( S. Sayısı : 172 ) 
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MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

Atatürk Anıt - Kabri İnşaatına ait işlerin 2490 
sayılı Kanunla 1050 sayılı Kanunun 135 nci mad
desi hükümlerinden istisnası hakUmda kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — Bayındırlık Komisyonunun 
birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edimiştir. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

Atatürk Anıt-Kabri inşası hakkındaki 1677 ve 
5581 sayılı Kanunlara ek Kanun tasarısı 

MADDE 1 — Atatürk Anıt-Kabir inşaatına 
ait işlerden bu kanun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar sözleşmeye bağlanmış olan kısım hak
kında, sonradan yapılan tadilât dolayısiyle 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanu
nunun 19 ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 135 nci maddeleri hükümleri uy
gulanmaz. Bu tadilâttan doğan ilâve, umumi 
hükümler dairesinde, eksiltmeye konulur. 

Bu inşaattaki güzel sanat eserleriyle tezyin 
işlerine ait ihaleler, 2490 sayılı Kanun hüküm
lerine tâbi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 
tesbit edilecek esaslara göre yapılır. 

MADDE 2 — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

ikinci maddesi 

MADDE 3 — Maliye Komisyonunun üçüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»o<( 
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S. Sayısı: 173 
Milletlerarası Gümrük Tarifeleri Yayın Birliği Mukavelenamesiyle 
Uygulama Nizamnamesini ve imza Zabıtnamesini değiştiren Proto
kolün onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Gümrük 

ve Tekel Komisyonları raporları (1/60) 

T. C. 
Başbakanlık U . VIII . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt: 71/1646, 6 - 3136 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Milletlerarası Gümrük Tarifeleri Yayın Birliği Mukavelenamesiyle Uygulanma Nizamnamesnfi 
ve îmza Zabıtnamesini değiştiren protokolün onanması hakkmda Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca 4 . VII . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun 
tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

5 Temmuz 1890 tarihli Mukavelename ile ihdas edilmiş bulunan Gümrük Tarifeleri Yayın Bü
rosunun senelik masraf bütçesini kendisinden beklenilen hizmetleri tatminkâr bir şekilde ifa ede
bilmeye imkân verecek bir hadde çıkarmak imkânlarını araştırmak maksadiyle, mezkûr muka
velenameye dâhil bulunan devletlerin temsilcileri arasında 13 Aralık 1949 tarihinden 16 Aralık 
1949 tarihine kadar devam eden bir toplantı akdedilmiş ve 5 Aralık 1949 tarihli 3/10241 sayılı 
Bakanlar Kurulu karariyle Hükümetimizin de Brüksel Elçiliğimiz Ticaret Müşaviri Cemal Zi
ya Ardal tarafından temsil edildiği bu toplantı neticesinde tanzim olunan bir Protokol ile Mil
letlerarası Büronun senelik masraf bütçesi 125 000 altın franktan 500 000 altın franka çıkarıl
mış, katılan devletlerin büro masraflarına iştirak payları 1938 senesindeki ticaretlerinin ehemmi
yetine göre yeniden tesbit edilmiş ve, masraflardan bir miktar tasarruf edebilmek maksadiyle, 
katılan devletlere iştirak payları nispetinde verilmekte olan büro neşriyatı nüsha adedi muay
yen bir nispet dahilinde azaltılmıştır. 

Büronun 1890 senesindeki şartlara göre tesbit edilmiş olan masraf bütçesinin yükseeltilmesi 
bir zaruret halini almış bulunuyordu. Filhakika, Yayın Bürosunun ihdası tarihinden itibaren 
geçen 60 sene zarfında, bilhassa Birinci Dünya Harbinden sonra, bütün eşya fiyatlarında büyük 
bir artış olmuş, yeni yeni devletler teşekkül etmiş, ticari ve iktisadi gelişmeler icabı olarak 
Gümrük Tarifeleri eskisine nazaran hacım itibariyle çok genişlemiş ve mütemadi tadillere tâbi 
olmuş ve binnetice mukavelenameye dâhil olan bütün memleketlerin Gümrük Tarife Kanunlarını 
ve bunlarda yapılan değişiklikleri muntazaman muhtelif lisanlarda yayınlamak mecburiyetinde 
olan Büronun eski bütçesiyle kendisinden beklenilen hizmetleri tatminkâr bir şekilde ifa etme
sine imkân kalmamıştı. Gerek Büro Teşkilâtı mensubini tarafından gerekse muhtelif devletlerin 
temsilcileri tarafından toplantı sırasında bu konuda rakamlara istinaden verilen izahat büro va
ridatının 500 000 altın franka yükseltilmesi lâzımgeldiğini göstermiş ve bunun neticesinde sene
lik masraf bütçesinin 500 000 altın franka yükseltilmesine ittifaka pek yakın bir ekseriyetle ka
rar verilmiştir. 
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Milletlerarası Mukavelenameye dâiri! olan memleketlerin Büro masraflarına. iştirak paylan ()0 

sene evvelki dış ticaret haeımlarmın ehemmiyetine göre tesbit edilmiştir. Aradan geçen. zaman 
zarfından bireok devletlerin, dünya Uca. otindek; mevkileri esaslı surette değişmiş bulunduğundan 
masrafların ilgili devletler arasında bugünkü durumlarına göre yeniden paylaştırılması zaruret 
halini almış bulunuyordu. Nitekim toplantıya kaillan. bütün temsilciler bu nokta üzerinde ittifak 
etmişler, yalnız bu yeni paylaştırmanın kıstaslarını tâyinde muhtelif fikirler ileri sürmüşler
dir. Teklif edilen kıstaslar aşağıda arzolunmuştur: 

1. Devletlerin masraflara iştirak paylarının dış ticaret harımlarından başka bir esasa göre tesbit 
edilmesi; 

2. İştirak paylarının devletlerin lıarb sonrası dıs. ticaret bacımlarına göre tesbit edilmesi; 
3. İştirak paylarının devletlerin 1938 yılındaki dış ticaret hacım!arma göre ayarlanması; 
4. iştirak paylarının devletlerin Birleşmiş Mi I İdler teşkilâtının masraflarına iştirak paylarına 

kıyasen tesbit edilmesi. 
Dış ticaret hacmmdan başka bir kıstas kaim! olunduğu takdirde bu kıstasa göre yeni bir cetvel 

tanzim edilmesinin uzun mesaiye lüzum göstereceği ve esasen Milletlerarası Ticaret Teşkilâtı faaliyete 
geçtikten sonra büronun bu teşkilâta bağlanacağı göz önünde bulundurularak 60 seneden beri uygu
lanmakta olan bir usulden kısa bir zaman için sarfımı zar edilmesinin doğru olmıyacağı düşünülerek 
iştirak paylarının dış ticaret haemuıa göre tesbit edilmesi esası kabul edilmişti. 

İştirak paylarını devletlerin lıarb sonrası dış ticaret hacımla rina göre tesbit edilmesi hususun
daki teklif de, harbin tevlit ettiği ekonomik karışıklıklar neticesinde birçok devletlerin olağanüstü 
ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle normalin fevkinde mubayaada bulundukları, bir kısım devlet
lerin de ticaretlerinin, sanayilerinin harap) olması neticesinde, arızî olarak daraldığı göz önünde bu
lundurulmuş ve harb sonrası senelerinin normal ticaret seneleri addolunamıyaeağı mülâhazası i'e 
reddedildi. 

İştirak paylarının devletlerin 1938 yılındaki dış ticaret hacınılarına göre tesbit edilmesi hakkındaki 
teklif de son lıarb neticesinde birçok devletlerin ticaret alanındaki mevkilerinin 1938 senesine nazaran 
esaslı surette değişmiş olması yüzünden ciddî tenkidi ere mevzu olmuşsa da arzettiği mahzurlara 
rağmen müstakar bir ticaret senesi olması itibariyle diğer kıstaslara tercih edilmiş ve ticaretleri harb 
yüzünden esaslı surette sarsılmış olan devletlerin aidatlarının muvakkaten. % o0 nispetinde azaltıl
masına muvafakat edilerek bu kıstasın tevlit edeceği mahzurlar da büyük ölçüde bertaraf edilmiştir. 

Toplantı sırasında temsilcimiz, aldığı talimat dairesinde, har!) senelerinde ittihaz edilen askerî ted
birler yüzünden Türk ekonomisinin de ağır külfetlere mâruv kaldığını ve bu sebeple Türkiye'nin iş
tirak payının da diğer bâzı devletler gibi mu.vakka'en indirilmesi lâzmıgcleccğini beyan etmiş ve bu 
konudaki talebimiz Toplantı başkam tarafından muhik görülerek iştirak payımızın muvakkaten % 50 
nispetinde indirilmesine muvafakat edilmiştir. Bu suretle ti 000 altın frank olması lâzım gel en senelik 
aidatımız muvakkaten 3 000 altın franga inmektedir. Türk parasının bugünkü rayicine göre bu 
meblâğ 2 743 lira 44 kuruşa baliğ olmaktadır. 

Anılan Mukavelenamenin Uygulanma Nizamnamesi tadil olunmadan evvel katılan devletlere 
aidatlarının tutarı nispetinde beheri 25 altın frank üzerinden hesaplanan Birlik bülteni aboncmanı 
verilmekte idi. Uygulanma. Nizamnamesinde yapılan son değişiklikle bülten abonmanının 100 altın 
frank üzerinden hesaplanması kararlaştırılmış ve bu suretle katılan devletlere gönderilmekte olan 
abonman adedi indirilerek masraflarda kayda değer bir tasarruf sağlanmıştır. Milletlerarası Büro 
tarafından yapılmakta olan neşriyatta Türkçe kuLİandmadığından bülten adedinin azaltılması Tür
kiye'yi herhangi bir surette mutazarrır etmemekte, bilâkis, masrafların bir miktar azalmasını temin 
etmekle diğer devletler meyanında Türkiye'ye de küçük dahi olsa, bir tasarruf vesilesi olmaktadır.'. 

Söz konusu tadil protokolü ile yapılmış olan değişikliklerin günün icaplarından mülhem olan 
mâkul ve zaruri değişiklikler olduğu ve memleketimizin menfaatlerine mugayir herhangi bir hüküm 
ihtiva etmediği müşahede edildiğinden işbu gerekçeye iliştirilmiş bulunan protokolün Milletlerarası 
alandaki iş birliğini daima teşvik ve himaye etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti namına da onanması 
uygun görülmüştür. 

( S. Sayısı : 173 ) 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ilışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/60 
Karar No. 23 

28 . IV . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Gümrük Tarifesi Yayın Bir
liği Mukavelenamesiyle Uygulama Nizam name
sini ve İmza Zabıtnamesini değiştiren Protoko
lün onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 4.VII.1950 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan Kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleri 
yüksek Başkanlıklarından Dışişleri Komisyo
nuna havale edilmiş olmakla Komisyonumuzun 
17 . IV . 1,951, tarihli toplantısında Dışişleri 
Bakanlığı temsilcisinin huzuru ile incelendi. 

Komisyonumuz yaptığı görüşmeler sonunda 
Kanun tasarısının Millî Menfaatlerimize uy
gun olduğu neticesine varmış ve tasarıyı aynen 

kabul ederek anılan Protokole Türkiye Cumhu
riyetinin katılması zımnında Hükümete yetki 
verilmesini muvafık bulmuştur. 

Adı geçen tasarı ve ilişikleri Gümrük ve 
Tekel Komisyonuna havale buyurulmak üzere 
Yüksek Başkanlıklarına sunulur. 
Dışişleri Kom. Bşk. Bu Rapor Sözcüsü 

izmir Samsun 
Vasfi Menteş F ir uz - Kesim 
Hatay îzmir îzmir 

.1 . M del; A imi Başman Cemal Tunca 
Kütahya Muğla Trabzon 

Asım Gündüz Nadir Nadi Hasan Saka 
İmzada bulunamadı 

Gümrük ve Tekel Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. 1/60 
Karar No. 14 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Gümrük Tarifesi Yayın Birliği 
Mukavelenamesiyle Uygulama Nizamnamesini 
ve îmza Zabıtnamesini değiştiren Protokolün 
onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca ha
zırlanıp Bakanlar Kurulunun 4 . VI I . 1950 ta
rihli toplantısında Kamutaya sunulması karar
laştırılan kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişik
leri Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza ha
vale edilmiş olmakla tasarı ve ekleri ilgili Ba
kanlık mümessilleri huzuriyle 2 . V . 1951 ta
rihli toplantısında görüşülüp oylaşıldı ve ta
sarının aynen kabulüne karar verildi. 

16 . V.1951 

Yüksek Başkanlığa 
Gükrük ve Tekel Ko. 

Başkanı namına 
Sözcü 

Trabzon 
21. Goloğlu 

Kâtip 
Samsun 
/ . Işın 

• 
Çorum 

A. Başıbüyük 
Trabzon 
T. Koral 

sunulur. 

Sözcü 
Trabzon 

M. Goloğlu 

Ağrı 
Halis öztürk 

İmzada bulunamadı 
Tokad 

M. özdemir 
Yozgad 
H. Üçöz 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

Milletlerarası Gümrük Tarifeleri Yayın Birliği 
Mukavelenamesiyle Uygulanma Nizamnamesini ve 

İmza Zabıtnamesini değiştiren protokolün 
onanması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 16 Aralık 1949 tarihinde Brük
sel'de tanzim edilen ekli protokol onanmış ve 
anılan protokole Türkiye Cumhuriyetinin katıl
ması için gereken işlemin yapılması zımnında 
Hükümete yetki verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
Refik Ş. tnce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Basman 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibese 

G. ve Tekel «Bakanı 
N. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
T. İleri 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

& Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

H. Özyörük 
İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
Maliye Bakanı 

H. Ayan 
Bayındırlık Bakanı 

F. Belen 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

İV. R. Belger 
Tarım Bakanı 

N. lyriboz 
Çalışma Bakanı 

H. Polatkan 
İşletmeler Bakanı 

Muhlis Ete 
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GÜMRÜK TARİFELERİNİN NEŞRİ İÇİN MİLLETLERARASI BİR BİRLİK İHDAS EDİLME
SİNE MÜTAALLİK OLARAK 5 TEMMUZ 1890 TARİHİNDE BRÜKSEL'DE İMZALANAN MU
KAVELENAME İLE MEZKÛR MUKAVELENAMENİN GÜMRÜK TARİFELERİNİN NEŞRİ 
İÇİN MİLLETLERARASI BİR BÜRO İHDAS EDEN UYGULAMA NİZAMNAMESİNİ VE 
İMZA ZABITNAMESİNİ TADİL EDEN VE 16 ARALIK 1949 TARİHİNDE BRÜKSEL'DE 

İMZALANAN PROTOKOL 

Mümzi Hükümetlerin temsilcileri, 
5 Temmuz 1890 tarihli mukavelename ile Gümrük Tarifelerinin neşri için ihdas edilen Millet

lerarası Büronun çalışmalarının çok faydalı olduğuna kani olarak, 
Mukavelename ile adı geçen Büroya tahsis olunan varidatın Büroya tevdi edilmiş olan vazife

lerin lâyıkı veçhile ifa edilmesine imkân vermediğini göz önünde bulundurarak, 
Bu bapta haiz oldukları yetkiye istinaden, Gümrük Tarifelerinin neşri i,çin Milletlerarası bir 

birlik ihdas edilmesine mütaallik 5 Temmuz 1890 tarihli Mukavelename ile mezkûr Mukavele
namenin Gümrük Tarifelerinin neşri için Milletlerarası bir Büro ihdas eden uygulama nizamna
mesini ve imza zabıtnamesini aşağıdaki şekilde değiştirmek hususunda mutabık kalmışlardır: 

ı 

" ' " ' ' " • - - - — — • • - , - ' • . • > . » • - < • « . - ! • • * | # " - • • • r ~ •" ~ - - - - — - . - * • > 

Gümrük Tarifelerinin neşri için Milletlerarası bir birlik ihdas edilmesine mütedair 5 Temmu* 
1890 tarihli Mukavelename 

JgpBir-C*&-<.>~'i-'->*i-i • • • ' • • » * • 

8 ilâ 10 ncu maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde — 8. 
Milletlerarası Büronun senelik masraf bütçesinin âzami haddi 500 000 altm frank olarak 

tesbit edilmiştir. 

Madde — 9. 
Âkıd Devletlerin iştirak paylarını âdilâne bir surette tâyin edebilmek maksadiyle, ilgili dev

letler, ticaretlerinin ehemmiyetine göre 7 sınıfa ayrılmış ve her sınıfa iştirak nispetini göstereto 
muayyen bir vahit adedi tesbit edilmiştir. Bu vahit adetleri şunlardır: 

1. Sınıf : Ticaretleri muntazaman 5 milyar altın franktan fazlaya baliğ olan memleketler: 
53 vahit, 

2. Sınıf : Ticaretleri muntazaman 3 ilâ 5 milyar altın frank arasında olan memleketler : 36,5 
vahit, 

3. Sınıf : Ticaretleri muntazaman 1,5 ilâ 3 milyar altın frank arasında olan memleketler: 
25 vahit 

4. Sınıf : Ticaretleri muntazaman 500 milyon ilâ 1,5 milyar altm frank arasında olan mem
leketler: 20 vahit, 

5. Sınıf : Ticaretleri muntazaman 300 ilâ 500 milyon arasında olan memleketler: 13 vahit, 
6. Sınıf : Ticaretleri muntazaman 100 ile 300 milyon altın frank arasında olan memleketler-

8 vahit, 
7. Sınıf : Ticaretleri muntazaman 100 milyondan aşağı bir meblâğa baliğ olan memleketler: 

3 vahit. 

Madde — 10. 
Lisansları Milletlerarası Büro tarafından kul lanılmıyan memleketler için, yukardaki rakamlar 
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beşte iki nispetinde tenzil edilerek aşağıdaki vahit adedine indirilecektir: 

1. Sınıf için : 31,8 vahit 
2. Sınıf için : 21,9 » 
3. Sınıf için : 15 » 
4. Sınıf için : 12 » 
5. Sınıf için : 8 » 
G. Sınıf için : 5 » 
7. Sınıf için : 1 » 

* 
* # 

Gümrük Tarifelerinin neşri için Milletlerarası bir Büro ihdas eden Mukavelenamenin Uygulanma 

Nizamnamesi 

7 nci, 8 nci ve 10 ncu maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde — 7. 
Her devlete aidatının tutarı nispetinde beheri 100 altın farank üzerinden hesaplanan Birlik 

bülteni Abonmanı verilir. 

Madde — 8. 

Masraflar takriben aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır : 
A) Milletlerarası Büronun memur ve hizmetlilerinin ödenekleri, % 15 nispetinde 

muntazam ödenek de dâhil 250 000 
B) Birlik bülteninin basım ve yollama masrafları 180 000 
C) Memur ve hizmetliler lehine yardım sandığına yapılan tediyat 25 000 
D) Milletlerarası Büroya tahsis olunan binanın kira ve idame masrafları, teshin, 

tenvir, kırtasiye, büro masrafları ve sair 30 000 
E) Gayrimelhuz masraflar 15 000 

Yekûn 500 000 

Madde — 10. 

Milletlerarası Büro şefi Belçika Hariciye Nezaretinin muvafakatini alarak hitam bulan bütçe 
yılında kullanılmış olan meblâğları sari bütçe yılma devretmeye yetkilidir. Devredilen bu meblâğ
lar gayrimelhuz masrafları karşılamak üzere bir ihtiyat akçesi teşkil edecektir. İhtiyat akçe 
miktarı hiçbir zaman 100 000 altın frangı tecavüz edemez. Tecavüz ettiği takdirde aradaki fark
tan faydamlarak, Âkıd devletlere taahhüt edilen bülten adedi artırılmadan, bülten abonman üc
retleri indirilebilir ve aynı zamanda birinci maddede tasrih olunan lisanslara yeni bir tercüme 
lisanı ilâve edilmesinin tevlit edeceği masraflara karşılık olarak kullanılabilir. 

Bu son tedbir ancak Birliğe dâhil olan Devlet ve müstemlekeler ittifakla muvafakat ettikleri 
takdirde ittihaz olunabilir. 

* • 
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İmza zabıtnamesi 

5 Temmuz 1890 Mukavelenamesine ekli olan imza zabıtnamesi aşağıdaki şekilde değiştiril 
mistir: 

Gümrük tarifelerinin neşri için Milletlerarası Birlik ihdas edilmesine mütedair mukavelena
me ve nizamiamede gereken değişiklikleri yapmak maksadiyle bugün toplanan aşağıdaki müm-
zi delegeler arasında yapılan beyanat berveçhi âtidir: 

1. Birliğe dâhil memleketlerin Milletlerarası Büronun masraflarına iştirak payları bakımın
dan sınıflara ayrılması mevzuunda (Mukavelenamenin 9, 10 ve 11 nci maddeleri): 

Temsilciler katılan memleketlerin aşağıdaki sınıflara ayrıldıklarını ve masraflara karşıların
da gösterildiği vahit adedi nispetinde iştirak edeceklerini beyan ederler. 

Almanya 

Birinci *ww/ 

Amerika Birleşik Devletleri 
Fransa 
Büyük Britanya 

Avusturalya 
Belçika 
Kanada 
Çin 
italya 
Japonya 
Pakistan 
Holânda 
İsveç 
Hindistan Birliğ] 
Rusya 

Arjantin 
Brezilya 
Danimarka 
ispanya 
İsviçre 
Çekoslovakya 

İkinci sınıf 

ı 

Üçüncü Sınıf 

Cenubî Afrika Birli&i 

i 

Avusturya 
Şili 
Kolombiya 
Küba 
Mısır 
Finlandiya 

Dördüncü Sınıf 

Vahit 

53 
53 
53 
53 

36,5 
36,5 
36,5 
21,9 
36,5 
21,9 
21,9 
21,9 
21,9 
36,5 
21,9 

25 
15 
15 
25 
25 
15 
24 

20 
20 
20 
20 
12 
12 

Yunanistan 
İran 
Meksika 
Norveç 
Filipin 
Polonya 
Portekiz 
Romanya 
Türkiye 
Venezüella 
Yugoslavya 

Beşinci Sınıf 

Bolivya 
Bulgaristan 
Macaristan 
Peru 
Siyam 
Urugay 

Altıncı Sınıf 

Belçika Kongosu 
Irak 

Yedinci Smıf 

Arnavutluk 
Kosta rika 
Dominik Cumhuriyeti 
Ekvator 
Haiti 
Hondurat 
Lübnan 
Lüksemburg 
Panama 
Paraguay 
Suriye 

Vahit 
12 
12 
20 
12 
20 
12 
12 
12 
12 
20 
12 

13 
8 
8 

13 
8 

13 

5 
5 

1 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
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Aidat miktarları muvakkaten aşağıdaki cetvele göte tesbit edilmiştir. Bu aidat durum hissedilir 
derecede -değiştiği zaman ve her halde 31 Mart 1954 tarihinden evvel yeniden gözden geçirilecektir. 

Katılan memle-
Tediye edilecek ketlere taahhüt 

miktar altın edilen bülten 
frank adedi 

Birinci sımf 

Almanya 26 500 
Amerika Birleşik Devletleri 26 500 
Fransa 26 500 
Büyük Britanya 26 500 

İkinci nmf 

Avusturalya# 18 250 
Belçika * Ife 250 
Kanada 18 250 
Çin 10 950 
İtalya 18 250 
Japonya İİ) 950 
Pakistan 10 950 
Solanda 10 950 
İsveg 10 950 
Hindistan Birliği 1$ 250 
Busya 10 950 

Üçüncü ttntf 

Arjantin 12 500 
Brezilya 7 500 
Danimarka 7 500 
İspanya 12 500 
İsviçre 12 500 
Çekoslovakya 7 500 
Cenubi Afrika Birliği 12 500 

Dördüncü sımf 

Avusturya 10! 000 
Şili 100)00 
Kolombiya 10 000 
Küba 101000 
Mısır 6 000 
Finlandiya 6 000 
Yunanistan 6 000 
İran 6 000 
Meksika 10 000 

265 
265 
265 
265 

182 
182 
182 
110 

İİ82 
110 
110 
110 
110 
182 
110 

125 
75 
75 

125 
125 
75 

125 

100 
100 
100 
100 
60 
60 
60 
60 

100 
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Norveç 
Filipin 
Polonya 
Portekiz 
Romanya 
Türkiye 
Venezüella 
Yugoslavya 

Bolivya 
Bulgaristan 
Macaristan 
Peru 
Siyam 
Uruguay 

Belçika Kongosu 
Irak 

Arnavutluk 
Kostarika 
Dominik Cumhuriyeti 
Ekvator 
Haiti 
Honduras 
Lübnan 
Lüksemburg 
Panama 
Suriye 

Tediye edilecek 
miktar altın 

frank 

6 000 
10 000 
6 000 
6 000 
6 000 
6 000 

10 000 
6 000 

Be§inci sınıf 

6 500 
4 000 
4 000 
6 500 
4 000 
6 500 

Altıncı sınıf 
2 500 
2 500 

Y »dinci sınıf 

500 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 

500 
1 500 
1 500 

500 

Katılan memle
ketlere taahhüt 
edilen bülten 

adedi 

60 
100 
60 
60 
60 
60 

100 
60 

• 
65 
40 
40 
65 
40 
65 

25 
25 

5 
15 
15 
15 
15 
15 
5 

15 
5 
5 

2. Âkıd Taraflara terettüp eden aidatın tediyesi mevzuunda : 
Temsilciler tediyatm Belçika'da bütçe yılının birinci üç ayı içinde ve Belçika'da resmen cari 

olan para ile yapılacağını beyan ederler. 
Belçika Hükümeti tarafından kendisine yapılan mütaaddit müracaata rağmen bir âkıd Taraf iki

den fazla aidatını ödemekte gecikmiş olursa, Milletlerarası Gümrük Tarifeleri Bürosu anılan âkıd 
Tarafa neşriyatın gönderilmesini muvakkaten durdurmaya yetkilidir. 

İşbu Protokol 31 Mart 1950 (dâhil) tarihine kadar Belçika Hariciye nezaretinde imzaya açık bul un-
durulacaktır. 

Bu tarihten itibaren işbu Protokol Belçika Hükümetinin Arşivlerinde muhafaza edilecektir. 
Katüdıklarmı tebliğ eden veya tasdiknamelerini gönderen veya imzalıyan devletlerin Milletler 
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arası Gümrük Tarifeleri Bürosuna tediye edecekleri aidat mecmuu miktarı işbu Protokol ile Büroya 
sarfına mezuniyet verilen meblâğın yarısını tecavüz ettiği andan itibaren, işbu Protokol bu memleket
ler arasında yürürlüğe girecektir. 

işbu Protokol yürürlüğe girdikten sonra işbu Protokolü imzalamamış olan veya bir kaydı ihtira-
zi ile imzalamış olan Devletler talepleri üzerine Protokole iştirak edebilirler. Bu katılma diplo
matik yollarla Belçika Hükümetine tebliğ edilecekve Belçika Hükümeti tarafmdan da diğer âkıd Ta
rafların Hükümetlerine bildirecektir. Katılma Belçika Hükümeti tarafından yapılacak tebliga
tın gönderilmesinden 30 gün sonra hüküm ifa edecektir. 

16 Aralık 1949 tarihinde Brüksel'de bir nüsha olarak tanzim olunmuştur. 

! > " • • < < 
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S.Sayısı: 174 
Limanları inşa, tevsi, ıslah ve teçhize dair kanun tasarısı ve Ba

yındırlık, Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (1 /169) 

T. C. 
Başbakanlık . 5. IV. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/1851, 6-1190 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Limanları inşa, tevsi, ıslah ve teçhize dair Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunun 14 . I I I . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka
nun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Kıyılarımız, iktisadi şartlar altında deniz nakliyatı yapmada nâzım vazifesini görecek top
lama, dağıtma ve aktarma merkezleri olan limanlardan mahrum bulunduğundan kara ve deniz 
nakliyat sistemleri arasında vücudu elzem vahdet ve mütemadilik sağlanamamakta ve debuşele-
rin tıkalı oluşu geniş ölçüde kütle istihsaline mâni olduktan başka mevcudun da nakil maliyeti
ni artırmada âmil olmakta ve hususiyle demiryolla yapılan nakliyat tabiî mailelerinde cereyan 
edemiyerek her yıl milyonlarca ton kilometre tutarında fuzuli nakliyat yapılmak zorunda kalın
maktadır. 

Dünya memleketleri arasında liman durumu ve deniz münakalesi bakımından memleketimiz
den daha acıklı ve fena durumda bir memleket daha kalmamıştır, demek mübalâğa sayılamaz. 

Birkaç yıldan beri inşa edilmekte olan Ereğli ve Trabzon limanları, Sinob tabiî mersası ile 
birlikte fırtınaları sık ve şiddetli, nakliyatı binnispe kesif olan Karadeniz kıyılarımızda memle
kete denizcilerimizin senelerden beri bekledikleri asgari can ve mal emniyetini sağlıyacak bir
kaç barınak kazandırmış ve kazandırmakta ise de büyük ticaret şehirlerimiz olan Samsun ve 
Mersin limanları tamamen deniz tesirlerine açık ve imtiyazlı şirketler tarafından yapılmış bâzı 
tesisleri ihtiva eden İstanbul ve İzmir limanları dahi hakiki mânada liman tesislerinden mah
rum bulunmaktadırlar. Son senelerde İskenderun'da inşa olunan büyük iskele burada da o] 
dukça büyük bir liman hareketi yaratmış olmakla beraber, bugünkü durumu ile ne mevcut ve 
son zamanlarda ihdası düşünülen serbest bölge ile inkişafı muhtemel trafiği ve ne de iskele
nin yapılmasiyle buraya intikal eden yığım eşyası ihraç ve ithali faaliyetlerini karşılıyabilecek 
kifayette değildir. 

Arzolunan durum muvacehesinde sayılan limanlarda hemen inşaata başlanmasındaki lüzum, 
mutlak ve bir bedahet derecesinde olmakla bugün bahis konusu olan cihet, ancak bunlara ödenil 
kabiliyetimizi göz önünde tutarak ne ölçüde başlamaiklığımız gerekeceği keyfiyetinin tesbitinden 
ibaret kalmaktadır. 

Yapılan tetkikler osnunda bu mülâhazaya uygun olarak tatbiki kararlaşan programın ana hat
ları şu suretle telhis olunabilir : 

a) İstanbul, îzmir ve iskenderun limanlarında tevsiat ve ıslâhat işlerine mümkün olan kısa 
müddet içinde başlamak; 



b) Samsun ve Mersin limanlarını, inşa halinde bulunan Ereğli ve Trabzon limanlarında Devlet 
malı şantiye tesislerini bu limanları süratle ikmal edecek surette tamamlıyarak 'evvelâ birine ve bu
nu bitirdikten sonra da diğerine kaydırmak suretiyle ikincisini de tahakkuk ettirmek; 

c) Bu limanlarda yapılacak işleri, memleketin ödeme kabiliyeti ile mütenasip olarak ele al
mak, tamamlanacak şantiye tesisleriyle bir kısım inşaat malzemesini ve öle alınacak limanların iş
letme cihazlarını ve mevcut liman işletmelerinin yenilenecek cihazlarını dış krediden faydalanılarak 
celbetmek; 

Bu programın tahakkuk edebilir bir program vaziyetinde olması yolundaki çalışmalarımıza iki 
yıldan beri hız verilmiş ve Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası -mümessilleri, uzmanları, İk
tisatçıları ile yapılan devamlı temas ve incelemeler sonunda. Banka uzmanları bu programın kabili 
tahakkuk ve kredi ile desteklenmeye değer olduğunu tevsik ederek Bankaya da tavsiye etmişlerdir. 

Banka tarafından da bu proje hüsnükabül görerek esaslı hesaplarla tesbit edilen 12,5 milyon 
dolarlık kredinin verilmesine dair muvafakat 5676 sayılı Kanunla tasdik edilen anlaşma ile kati ma
hiyet almış ve bu anlaşmanın tahmil eylediği hizmetlerin şimdiden yapılabilecek olanlarının hazır
lıklarına geçilmiştir. 

Kredi anlaşması, yapılacak işlerin portesini, bunlara ayrılacak dış ve iç ödenekleri ve sarf ma
hallerini, tamamlanacak şantiye tesislerinin ve mevcut limanlarda tamir ve tecdit edilecek cihaz
ların nelerden ibaret olduğunu, her işin başlama ve bitirilme tarihlerini ve ele alınma sıralarını 
dahi tesbit eylemiş ve bu kredinin günü gününe kullanılması hususu da anlaşmada bâzı müeyyide
lere bağlıyarak bunların zamanmda kullanılması halinde Hükümete bâzı munzam malî külfetler de 
tahmil eylemiştir. Bu munzam külfetlerden kurtulmak için anlaşmada belirtilen programın dik
kat ve itina ile tatbiki gerekmektedir. 

Takdim olunan kanun tasarısı, anlaşmanın bi7e tahmil eylediği vecibeleri zamanında yerine 
getirme zarureti göz önünde tutularak hazırlanmıştır. 

Kanuna ithal edildiği halde anlaşmada Mersin limanının zikredilmemesi ilk devrede iki büyük 
limana bir arada başlanmasını bankanın tasvip etmemesinden ileri gelmektedir. 

Fakat bankaya, mütehassısları tarafından te di olunan muhtırada, Mersin limanının inşasm-
daki lüzum ve zaruret de teslim edilmiş, yalnız KreğH ve Trabzon'daki makinalarm ancak bir 
büyük limanın inşasını ele alacak yeterlikte tam unlanması prensibi kabul edildiği için, Mersin'e 
ancak Samsun'un bitirilmesinden sonra başlanma •" ve fakat bu müddet sırasında Mersin limanı 
katî etüdlerinin tamamlanması uygun olacağı da telkin edilmiştir. 

Bu itibarla kanun tasarısına Mersin limanını da ilâve etmekle bu limanın katî etüdlerine der
hal başlanabilmesi ve şantiye tesislerinden bâzı1 arının tesbit olunan tarihten daha önce bu lima
na kaydırılması kabil olduğu takdirde onun da samanında taahhüde bağlanarak hazırlık devre
sinden olsun mümkün olduğu derecede istifade e!mek imkânlarının şimdiden temin edilmesi göz 
önünde tutulmuş ve yeni bir kanuni yetki alınma'"a Lüzum kalmadan bu limanın tahakkuku için 
şimdiden müspet bir adım atılmış olacağı mülâhaza edilmiştir. 

Bu suretle kanunun birinci maddesinde Mersi ı de dâhil olarak lüzumlu iç ödeneğin tutarı «76» 
milyon lira olarak gösterilmiş, aynı madde ile b'i ie ödenekten yaplacak sarfiyatın neler olacağı. 
ikinci madde ile de kredi anlaşmasından faydalanılarak mevcut limanlara tesis yardımlarının 
mahiyeti belirtilmiştir. 

İnşa halindeki limanlarımızı Artırma, Eksiltmp ve Umumi Muhasebe Kanunları hükümleri daire
sinde taahhüde bağlamış ve güçlükle yürütmüş ol 'takla beraber takdim olunan kanun tasarısı ile 
ele alacağımız yeni limanlar inşaatı, yapılmakta olanlardan çok farklı durum ve şartlara tâbi bu
lunmaktadır. Filhakika yukarda da açıklandığı v vhile kredi anlaşması, limanların inşalarına başla
ma ve bitirme tarihlerini tesbit eylediği gibi bun'ara lüzumlu gerek inşa ve gerekse işletme eihaz-
lariyle malzemelerin ve sureti umumiyede. inşaat işlerinin bankayı tatmin edecek şekil ve şartlar 
dairesinde taahhüde bağlanmalarını ve yürütülmelerini meşrut kılmakta ve bunlara ait müeyyit 
hükümleri ihtiva etmektedir. Banka her işin proü'ram gereğince yürütülmesi ve kredinin her mev
zu için zamanında kullanılması hususunu dikkatle kontrol ve takip edecektir. Zamanında kulla-
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nılmıyan krediler için de bâzı malî külfetler yüklenilmiş olduğuna göre işlerin dış kredi anlaşma 
sı icaplarına göre yürütülmesi için bakanlığın 2490 sayılı Kanun, ek ve tadilleri ile 1050 sayılı 
Kanunun «83» ncü maddesinin «h» fıkrası hükümleri dışında yaptırılmasını sağlıyacak salâhiyet
lerle mücehhez olması kati bir zaruret halinde tecelli etmiş bulunmaktadır. Bu zarureti karşıla 
mak üzere kanun tasarısına üçüncü madde konulmuş ve yine bâzı işlerin mahiyetleri icabı 2490 
sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükmüne tâbi olmadan emaneten yaptırılmalarına geçilmesi için de 
7 nci madde konulmuştur. 

Bu kanun mevzuuna giren bütün işlerin kredi anlaşmasiyle ahenkli yürütülmesi için gerekli 
görünen diğer hususlar da aynı maddelerle sağlanmış bulunmaktadır. 

Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Baymdırhk Komisyonu 

Esas No. 1/169 
Karar No. 11 

13 .IV . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Limanları inşa, tevsi, ıslah ve teçhize dair 
Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunun 14 . III . 1951 tarihli toplantı
sında Meclise sunulması kararlaştırılan ve 
6 . IV . 1951 tarihinde Başkanlıkça komisyo
numuza havale buyurulan Kanun tasarısı ko
misyonumuzun 11 . IV . 1951 günü yapılan 
toplantısında Bayındırlık ve Maliye Bakanlıkları 
mümessilleri huzuriyle tetkik ve müzakere 
olundu. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzernde önemli 
bir değişiklik yapılmasına lüzum görülmemiş ve 
yalnız birinci maddenin şümulünü genişletecek 
şekilde (Her türlü iş) cümlesi ve dördüncü satı
rındaki (Mersin) kelimesinin başına (Ve bu pro
jede yazılı işlerin gerektirdiği miktarlara ilâve
ten bütçelere konulacak ödeneklerle) cümlesinin 
ilâvesi ve dördüncü maddenin son cümlesiyle 8 
nci maddenin son satırındaki (Kararlaştırılacak 

bedel üzerinden) cümlesinin kaldırılması şek
linde tadil edilerek kabul edilmiş ve buna göre 
hazırlanan tasarı Maliye Komisyonuna verilmek 
üezere Başkanlığa sunulmuştur. 
Bayındırlık K. Başkanı 

Niğde 
A. Doğanay 

Kâtip 
Urfa 

Necdet Açanal 
İmzada bulunamadı 

Kars 
M. Bahadır 

Bu R. Sözcüsü 
Çanakkale 

B. Enüstün 

Kastamonu 
//. Tosunoğhı 

Rize 
M. Fahri Mete 

Gazianteb 
Muhalifim 

S. Kuranel 
Konya 

H. Aydıner 
İmzade bulunamadı 

Maraş 
S. Hüdayioğlu 

imzada bulunamadı 
Tunceli Giresun 

H. Aydın H, Bozbağ 

fos» ' (S. âayı«: İ74) 



Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 26 . IV . İ95İ 

Esas No. 1/169 
Karar No. 50 

Yüksek Başkanlığa 

Limanları inşa, tevsi, ıslah ve teçhize dair 
kanun tasarısı, Bayındırlık ve Maliye Bakanlık
ları temsilcileri hazır bulundukları halde ince
lendi. 

Tasarı gerekçesiyle Bayındırlık Komisyonu 
raporu okunup, Baymdırlık ve Maliye Bakan-
dıkları temsilcilerinden gerekli izahlar almdıktan 
sonra tasarının esası üzerinde müzakere açıldı: 

Mübadele ve istihsal faaliyetlerinde ehemmi
yeti aşikâr olan liman inşa, tevsi, ıslah ve teçhiz 
işlerinin yürütülmesi için Milletletlerarası imar 
ve Kalkınma Bankası ile yapılan ve 5676 sayılı 
Kanunla tasdik olunan Anlaşmanın gerek müd
dete ve gerekse iç finansmana ait hükümleri ve 
mevzuun arzettiği iktisadi ehemmiyet muvacehe
sinde tasarının ihtiva ettiği: 

a) iç finansman haddinin tesbiti ile temin 
ve istimal şekil ve yetkilerinin tâyini; 

b) inşa, tevsi ve teçhiz ameliyelerinin 2490 
sayılı Kanun hükümleri ile 1050 sayılı Kanunun 
83 ncü maldesi (h) fıkrası hükmüne tâbi olun
maksızın tanzim ve tedvini; 

c) Devlete ve âmme hukuku hükmi şahıs
larına ait mallardan faydalanma; 

Esasları maksadının istihsaline matuf, istis
nai ve muvakkat mahiyette görülerek ittifakla 
kabul ve maddelerin görüşülmesine geçildi. 

Birinci madde, Bayındırlık Komisyonunun 
değiştirdiği şekliyle, bâzı kelime tashihleri ya
pılarak kabul edilmiş ve ikinci maddede yazı
lış tarzına ait bir değişiklik yapılmıştır. 

Üçüncü maddeye, 5676 sayılı Kanunla silo 
inşa ve tesisi de derpiş edildiği ve müzakere 
konusu olan tasarının liman işlerinin yürü
tülmesi maksadına matuf bulunduğu göz önün
de tutularak (Limanlar için) ibaresinin ilâvesi 
uygun görülmüştür. 

Dördüncü maddede mevcut (Maden ocak
ları) tâbiri (Taş ocakları) şeklinde değiştiril
miştir. Diğer taraftan, liman tesis, inşa, tesis 
ye teçhiz işlerinde faydalanılacak Hazineye 

ait gayrimenkuller, kum, kireç, çakıl ve taş 
ocaklariyle, özel idare, belediye, köy ve hususi 
şahıslara ait olanlar arasında bir tefrik yapıl
ması uygun görülmüş ve ikinci grupa dâhil 
olanların istimal ve istismarlarında resim mu
afiyeti vaz edilmiştir. Maddeye tasarıda yer al
mamış bulunan iskele Resmi hakkında bir hü
küm ilâvesi de muvafık mütalâa edilmiş ve ni
hayet işgal, istimal veya istimlâk dolayısiyle 
çıkabilecek ihtilâfların işleri geciktirmesini 
önleyici bir fıkranın eklenmesi de ekseriyetle 
tasvip olunmuştur. 

Beşinci madde, Liman Kanununun numarası 
ilâve edilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Liman işletmeleri tahsisinin kanun mevzuu 
olduğu mütalâasiyle altıncı maddenin tasarı
dan çıkarılmasına ittifakla karar verilmiştir. 

Yedinci madde, yazılışa ait bir değişiklikle 
ve altıncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Sekizinci madde, «teçhizat» kelimesi ile, Ba
yındırlık Komisyonu tarafından çıkarılan «Da
ireler arasında kararlaştırılacak bedel» ibaresi
nin ilâvesi ve «Artırma ve Eksiltme Kanunu 
tâbiri yerine bu kanunun numarası ikamesi 
suretiyle yedinci madde olarak kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu maddede «B cetveli yerine» «Gre-
lir bütçesi» tâbiri ikame edilerek sekizinci mad
de halinde kabul edilmiştir. 

Diğer maddeler aynen ve tasarının tümü 
ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Maliye Ko. Başkanı Sözcü 
Rize Giresun 

Muhalefet şerhi aşağıdadır H. Erkmen 
1. Akçfd 

Kâtip 
Zonguldak Kırklareli 
F. Açıksöz S. Pekkip 

imzada bulunamadı 
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Niğde 

N. Bilge 
îmzada bulunamadı 

Siird 
M. D. Süalp 

Zonguldak 
K. Sivişoğlu 

îmzada bulunamadı 

Seyhan 
Z. Akçah 

Trabzon 
T. Koral 

Konya 
U. N. Yiğiter 

Anayasanın 74 ncü maddesinin 1 ve 3 
ncü fıkralarının açık hükmü karşısında işgal, 

istimal veya istimlâk doİayısıyle çıkacak itı-
tilâflarm umumi hükümler dairesinde halli 
gerekir. 

Bu itibarla tasarının 4 ncü maddesinin 
son fıkrasına ilâve olunan (işgal, istimal ve
ya istimlâk dolayısiyle çıkacak ihtilâflar bu 
kanunla yapılacak işlerin gecikmesine veya 
geri kalmasına sebep olamaz.) Hükmünün 
konmaması reyindeyim. 

Rize Milletvekili 
î. Akçal 

Bütçe Komisyonu raporu r 
T. B. M. M. 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. i/169 
Karar No. 88 

21 . V . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine da
ir Bayındırlık Bakanlığın.^ hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan ve Başbakanlığın 5 . IV . 1951 tarih
li ve 6/1190 sayılı tezkeresiyle sunulan kanun 
tasarısı, Bayındırlık ve Maliye Komisyonları 
raporlariyle birlikte Komisyonumuza havale 
edilmiş olmakla Sayıştay Başkanvekili, Bayın
dırlık ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı, Samsun'da ve Mersin'de liman inşa-
siyle mevcut Haydarpaşa, Salıpazarı, Alsaneak, 
iskenderun limanlarının genişletilmesi ve ıslahı 
için gerekli hükümleri ihtiva etmektedir. 

Tasarıda finansman için iki kaynak derpiş 
edilmektedir: 

— Dış tediyeler için, Hükümetimizle Millet
lerarası Kalkınma Bankası arasında akit ve 
5676 sayılı Kanunla tasdik edilen 7 . VII . 1950 
tarihli 12,5 milyon dolarlık kredi anlaşmasın
dan faydalanılacaktır. 

— Memleket içi finansmanlara, yıllık ödeme 
miktarı 15,75 milyon lirayı geçmemek üzere 76 
milyon liraya kadar gelecek yıllara sâri taah
hüde girişilebilecek, ödemelerde yine bu mik
tarlarla mukayyet olmak üzere bono da kulla
nılabilecektir. 

îşte sürat sağlamak maksadiyle tasarıda. 

malî kontrol ve murakabeye, kamulaştırmaya 
mütaallik bâzı formalitelerden istisnaiyete dair 
hükümler bulunmaktadır. 

Tasarıyı daha önce tetkik eden Bayındırlık 
ve Mîıliye Komisyonları, tasarının esaslarına 
dokunmamışlar, yazılış tarzını düzeltmeye ma
tuf olarak bâzı maddelerde ibare değişiklikleri 
yapmakla yetinmişlerdir. 

Komisyonumuz, tasarının tümünü görüşür
ken bilhassa şu noktalar üzerinde durmuştur: 

— îç finansman için 76 milyon liranın yetip 
yetmiyeceği; . 

— Bono ile tediyelerin, Devlet itibarı ve pa
ra politikası bakımlarından ait olduğu özel 
önem; 

— Malî formalitelerden istisnaiyete dair hü
kümlerin maksadı temine yeter olup olmadığı; 

— özel şahıslara tatbik edilecek kamulaştır
ma veya işgale mütaallik hükümlerin Anayasa
nın teminatı altında bulunan özel mülkiyet hak
larını ihlâl edip etmediği. 

Tasarı üzerindeki umumi görüşmeler sonun
da, yukarda işaret edilen noktalar hakkındaki 
Komisyon mütalâa ve temennileri tesbit edil
miş, bunların maddelere mütenazır olarak ra
porda belirtilmesi oy birliği ile kararlaştırıla
rak maddelerin tetkikma geçilmiş ve aşağıda 
görüleceği gibi tasarının ana hükümlerine do-
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kunulmaksızm bâzı maddelerin ifade tarzında 
önemsiz değişiklikler yapılmıştır. 

a) Tasarının hazırlandığı tarihteki rayiç
lere göre memleket içindeki işlerin finansmanı 
için hesap ve tahmin edilen 76 milyon liranın, 
fiyatlardaki devamlı yükseliş karşısında, derpiş 
edilen işlerin başarılmasına kifayet etmemesi 
ihtimali kuvvetle varit ve bu itibarla artırılması 
gerekli görülmekte ise de, fiyatların istikrarlı 
olmadığı bir zamanda bulunduğumuz nazara 
alınarak ilerdeki fiyat gelişmelerine göre ge
reği o zaman yapılmak üzere şimdilik 76 mil
yon liranın aynen muhafazası muvafık müta
lâa edilmiştir. 

Nitekim aynı mütalâa, yabancı memleket
lerdeki tediyelerin karşılığı olan 12,5 milyon 
dolar için de varit bulunmaktadır. 

b) Tasarının birinci middesinde, yıllık te
diye miktarı 15,75 milyon lirayı geçmemek 
üzere gelecek yıllara sâri taahhüde girişmek 
ve bütçede yeter ödenek bulunmadığı takdir
de yine aynı miktarla mukayyet olarak bono 
ile tediyede bulunmak için Bayındırlık Bakan
lığına yetki verilmektedir. 

Uzun vadeli işlerde gelecek yıllara sâri ta
ahhüde girişmedeki zaruret, bâzı mahzurlarına 
rağmen, açık ise de, istikrazdan başka birşey 
demek olmıyan bono ile tediyenin bir zaman
dan beri büyük bayındırlık ve emsali işlerde 
itiyat haline getirilmiş olduğunu, bu tasarıda 
da aynı sakim usule baş vurulduğunu, halen bu 
nevi Devlet borçlarının 19 küsur milyon liraya 
baliğ olduğunu müşahede eden Komisyonumuz 
bu konuya Büyük Millet Meclisinin ve Hükü
metin önemle dikkat nazarlarını çekmek iseter. 

Milletlerarası Kalkınma ve îmar Bankası 
ile yaptığımız 12,5 milyon dolarlık kredi anlaş
masında tesbit edilen iş müddetlerinin tecavüz 
edilmiş olması ve nihayet memleketin çok ha
yati bir işine taallûku hasebiyle tasarının taşı
dığı müstaceliyet Komisyonumuzu, bu konu 
üzerinde şimdilik daha fazla durmaktan alı
koymuştur. 

c) Tasarının 3, 6 ve 7 nci maddelerinde 
görüleceği gibi, Muhasebei Umumiye Kanunu 
ile Artırma ve Eksiltme Kanunlarının bâzı 
maddelerinin, tasarı kousuna giren işlere uygu
lanmamasını temin makşadiyle istisnaiyet hü
kümleri derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Bayındırlık ve emsali büyük âmme işlerine 

mütaallik bir çok özel kanunlarda da bu nevi 
ististıa hükümlerinin yer alagelmekte olduğu 
ve bunun âdeta mûtat bir usul haline getiril
diği bir vakıadır. 

Bunun ifade ettiği mâna, malî kontrol ve 
murakabeye mütaallik mevzuatımızın bugünün 
realitelerine uymamakta olmasıdır» 

Filhakika, Muhasebei Umumiye (1050), 
Artjrma ve Eksiltme (2490), Sayıştay (2514) 
Kanunlarının murakabe ve kontrole mütaallik 
hükümleri, Devlet Ajanlarına verilecek geniş 
takdir yetkisi ile birlikte mesuliyet tahmili 
esasına dayanacağı yerde, Devlet teşkilâtında 
alt ve üst kademeleri bir nevi karşılıklı mura
kabe ve kontrol unsuru haline koymak, yetki 
ve mesuliyetlerde iştiraki sağlamak gibi, sathi 
bir j bakışla sağlam ve iyi bir usul gibi görü
nen, mekanik ve otomatik bir sistem vücuda 
getirmek düşüncesine istinat etmektedir. 

Hakikatta mesuliyetin mütaaddit merciler, 
Komisyonlardaki mütaaddit şahıslar arasında 
bulunup fiilen yok olmasına buna mukabil 
mütenevvi ve mükerrer muameleler, külfetli 
formaliteler yüzünden beyhude zaman ve insan 
enerjisi israfına meydan yeren bu sistemin işi-
1 ermediği sununla da sabittir ki şimdiye kadar 
az yok önemli işlerin özel kanunlarına bu for
malitelerden kısmen veya tamamen istisnaiyet 
tendin maksadjyle hükümler konmuştur. Nite
kim bu tasarıda da aynı çareye baş vurulmuş
tur. 

Komisyonumuz, bu konu üzerinde Sayıştay 
müjmessili ile, Bayındırlık ve Maliye Bakanlığı 
temsilcilerinin de mütalâalarını dinledikten son
ra | tasarıda derpiş edilen istisnaiyet hükümleri
nin Sayıştay] murakabe usulü çevresine de teş
mili üzerinde durmuş, fakat meselenin şümul ve 
önemini göz önünde tutarak sadece bu tasarı 
yönünden değil, umumi surette Hükümetçe bu 
konuya el konması lüzumuna kaani olarak bu-
nupı müstacel ve önemli bir dilek olarak raporda 
tespitini oy birliği ile kararlaştırmıştır. 

I ç.) Komisyonumuz, tasarının 4 ncü madde
sinin 2,3 ncü fıkraları üzerinde de Özel şahıslara 
ailj gayrimenkullerin mülkiyet ve intifa hakları
nızı kamulaştırılması konusu bakımından dur
muştur. 

| Maliye Komisyonu raporundaki tek imzalı 
muhalefet şerhini de göz önünde tutan Komisyo
numuz, maddenin ihtiva ettiği hükümlerle mah-
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sus mülkiyet hakkını teminat altına alan Anaya
sanın 74 ncü maddesi arasında bir mübayenet 
mevcut olmadığı sonucuna varmıştır. 

Filhakika muhik bir tazminat mukabilinde 
umumun menfaat ve istifadesini temin maksa-
diyle bir şahsın malının kamulaştırılması veya 
intifamdan belli bir süre için mahrum bırakıl
ması gerek umumi hukuk prensipleri, gerek Ana
yasamız bakımından caiz bulunmaktadır. 

Ancak, kamulaştırmanın zaruri sınırlar için
de kalması ve muhik bedel üzerinden çıkacak ih
tilâfın nev'i hukuki ihtilâfların hal mercii oları 
mahkemenin hükmüne bağlanarak halledilmesi 
lüzumu da açıktır. 

Zaten tasarı da bu lâzimeye muhalif bir hük
mü ihtiva etmemektedir. 

Bununla beraber, bedel üzerinde çıkacak bir 
ihtilâfın, umumun istifade ve menfaati için Dev
letçe yaptırılmakta olan bir işin sırf bu sebep
ten geri bırakılması için fiilî bir sebeb teşkil 
etmemek icabeder. 

Her ne kadar madde, Maliye Komisyonunda 
aldığı şekli ile yukarıki mülâhazalara cevap ver
mekte ise de, tatbikatta her hangi bir tereddü
de ve yanlış anlayışa meydan vermemek maksa-
diyle, komisyonumuz maddenin son fıkrasını 

değiştirmiştir. 
d) Tasarıda sırf yazılış tarzının ıslahı mak-

sadiyle, üçüncü ve sekizinci maddelerle geçici 
maddede bâzı değişiklikler yapılmıştır. 

Bu suretle yeniden hazırlanan tasarı ivedi
likle görüşülmek dileğiyle Kamutayın onayına 
arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 
Kâtip 

Bursa Afyon K. Ankara 
//. Şaman A. 

Çanakkale 
K. Akmantar 

Eskişehir 
^1. Poiuoğlu 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Konya 
R. Bir and, 

Rize 
0. Kavrakoğlu 

Trabzon 
S. F. Kalaycıoğlu 

Vezir oğlu M. 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
İstanbul 

A. H. Başar 
Kastamonu 

H. Türe 
Mardin 
R. Erten 

Seyhan 
Dr. S. Barı C 

Urfa 
Dr. F. Ergin 

Bayramoğlu 
Erzincan 
N. Pekcan 
İstanbul 

F. Sayımer 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Ordu 

R. Aksoy 
Trabzon 

R. Eyüboğlu 
Van 

F. Melen 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Limanları inşa, tevsi, ıslah ve teçhize dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5676 sayılı Kanunla tasdik 
olunan Kredi Anlaşmasına 'bağlı (Ek:2) de ya
zılı istanbul'da Salıpazarı ve Haydarpaşa, İz
mir'de Alsaneak, Samsun, İskenderun limanları 
inşa, ıslah, tevsi ve teçhizi ile aynı ekteki (F) 
ve (6) projelerinin tahakkuk ettirilmesi ve bun
lara ilâveten Mersin limanının inşa ve teçhizi 
ve bu işlerin etüd, istikşaf proje ve planları
nın yaptırılması, yapı ve etüdlerin kontrol et
tirilmesi ve bu Kanun mevzuuna giren etüd, is
tikşaf ve proje tanzimi ile müşavir mühendislik 
ve uzmanlık hizmetlerinin Türkiye'de, Türk 
parası ile ödenecek her türlü masrafları için 
(12.5) milyon dolara kadar 5676 sayılı Kanun
la tasdik olunan Anlaşma gereğince elde olu
nacak dış krediden, (76) milyon liraya kadar 
da Bütçeye konulacak ödeneklerden sarfiyat 
yapmaya ve yıllık ödeme miktarı (15.75) mil
yon lirayı geçmemek üzere (76) milyon liraya 
'kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye Bayındırlık Bakanı ve faizleriyle bir
likte (76) milyon lirayı geçmemek üzere bono 
(Çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — 5676 sayılı Kanunla tasdik 
olunan Anlaşmaya bağlı (Ek: 2) nin (ö) pro
jesine dâhil edevat, makine ve malzeme C. 1. 
F. olarak ilgili işletmelere teslim olunur. C. 1. 
F. den sonraki bilûmum masraflar ilgili işlet
meye aittir. 

MADDE 3. — Gerek bu Kanun mevzuunu 
teşkil eden işleri ve gerek 5676 sayılı Kanunla 
sağlanan krediden faydalanarak yapılacak bilû
mum iş ve hizmetleri, avans teminatına ait hü
kümler mahfuz kalmak şartiyle, toplu ve kı
sımlar halinde 2490 sayılı Kanunla ek ve ta
dillerine ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 83 ncü maddesinin (h) fıkrası hük
müne tâbi olmayarak tanınmış yerli ve yabancı 
uzman firmalardan birine pazarlıkla yaptırma
ya Bayamdırlık Bakanı yetkilidir. 

( S . S 

I BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN DEĞÎŞ-
TÎRÎŞl 

Limanlan inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair 
Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5676 sayılı aKnunla tasdik 
olunan Kredi Anlaşmasına bağlı (Ek:2) de yazılı 
İstanbul'da Salıpazarı ve Haydarpaşa, İzmirde 
Alsaneak, Samsun, İskenderun limanları inşa, 
ıslah, tevsi ve teçhizi ile aynı ekteki (F) ve (G) 
projelerinin tahakkuk ettirilmesi ve bu proje
lerde yazılı işlerin gerektirdiği miktarlara ilâ
veten bütçelere konulacak ödeneklerle Mersin Li
manının inşa ve teçhizi ve bu işlerin etüd, istik
şaf proje ve plânlarının yaptırılması yapı ve 
etüdlerin kontrol ettirilmesi ve bu kamı mev
zuuna giren etüd, istikşaf ve proje tanzimi ile 
müşavir mühendislik ve uzmanlık ve her tür
lü iş ve hizmetlerinin Türkiye'de, Türk parası 
ile ödenecek her- türlü masrafları için (12,5) 
milyon dolara kadar 5676 sayılı Kanunla tasdik 
olunan Anlaşma gereğince elde olunacak dış 
krediden, (76) milyon liraya kadar da Bütçeye 
konulacak ödeneklerden sarfiyat yapmaya ve 
yıllık ödenek miktarı (15.75) milyon lirayı geç
memek üzere (76) milyon liraya kadar gelecek 
yılara geçici yüklenmelere girişmeye Bayındır
lık Bakanı ve faizleriyle birlikte (76) milyon 
lirayı geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

Limanları inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1, — 5676 sayılı Kanunla tasdik 
olunan kredi anlaşmasına ibagiı (ek : 2) de ya
zılı İstanbul'da Salıpazan ve Haydarpaşa, İz
mir'de Alsaneak, Samsun, İskenderun liman
ları inşa, ıslah, tesvi ve teçhiziyle aynı ekteki 
(F) ve (G) projelerinin tahakkuk ettirilmesi ve 
bu projelerde yazılı idlerin gerektirdiği miktar
lara ilâveten bütçelere konulacak ödeneklerle 
Mersin limanının inşa ve teçhizi ve bu işlerin 
etüd, istikşaf proje ve plânlarının yaptırılması 
yapı ve etüdlerin kontrol ettirilmesi ve bu kanun 
mevzuuna giren etüd, istikşaf ve proje tanzimi 
ile müşavir mühendislik ve uzmanlık ve her tür
lü iş ve hizmetlerinin Türkiye'de, Türk parası 
ile ödenecek her türlü masrafları için (12,5) 
milyon dölâra kadar 5676 sayılı Kanunla tasdik 
olunan anlaşma gereğince elde olunacak dış kre
diden-, (76) milyon liraya kadar da bütçeye 
konulacak ödeneklerden sarfiyat yapmaya ve yıl
lık ödenek miktarı (15.75) milyon lirayı geçme
mek üzere (76) milyon liraya kadar gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye Bayındırlık 
Bakanı ve faizleriyle birlikte (76) milyon lirayı 
geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

MADDE 2. — 5676 fcayılı Kanunla tasdik 
olunan Anlaşmaya bağlı (ek : 2) nin (G) pro
jesine dâhil edevat, makine ve malzeme C. 1. F . 
olarak ilgili işletmelere teslim olunur. Bundan 
sonraki bilûmum masraflar ilgili işletmeye aittir. 

MADDE 3. — Gerek bu kanun mevzuunu 
teşkil eden işleri ve gerek 5676 sayılı Kanunla 
limanlar için sağlanan krediden faydalanarak 
yapılacak bilûmum iş ve hizmetleri, avans te
minatına ait hükümler mahfuz kalmak şartiyle, 
toplu ve kısımlar halinde 2490 sayılı Kanunla ek 
ve tâdillerine ve 1050 sayılı Muhasebei Umumi
ye Kanununun 83 nüc maddesinin (h) fıkrası 
hükümüne tâbi olmıyarak tanınmış yerli ve ya
bancı uzman firmalardan birine pazarlıkla yap
tırmaya Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİBİŞİ 

Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair 
Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5676 sayılı Kanunla tasdik 
olunan Kredi Anlaşmasına bağlı (Ek:2) de ya
zılı İstanbul'da Salıpazan ve Haydarpaşa, İz
mir'de Alsaneak, Samsun, İskenderun limanları 
inşa, ıslah, tevsi, ve teçhiziyle aynı ekteki (f) 
ve (g) projelerinin tahakkuk ettirilmesi ve bu 
projelerde yazılı işlerin gerektirdiği miktarla
ra ilâveten bütçelere _ konulacak ödeneklerle 
Mersin Limanının inşası ve teçhizi ve 4ra işlerin 
etüd, istikşaf proje ve plânlarının yaptırılması 
yapı ve etüdlerin kontrol ettirilmesi ve bu ka
nun muvzuuna giren etüd, istikşaf ve proje tan
zimi ile müşavir mühendislik ve uzmanlık ve 
her türlü iş ve hizmetlerinin Türkiye'de Türk 
parası ile ödenecek her türlü masrafları içlin 
(12,5) milyon dolar kadar 5676 sayılı Kanunla 
tasdik olunan Anlaşma gereğince elde olunacak 
dış krediden 76 milyon liraya kadar da bütçe
ye konulacak ödeneklerden sarfiyat yapmaya 
ve yıllık ödeme miktarı 15.75 milyon lirayı geç
memek üzere 76 milyon liraya kadar gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye Bayın
dırlık Bakanı ve faizleriyle birlikte 76 milyon 
lirayı geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye 
Bakam yetkilidir. 

MADDE 2. — 5676 sayılı Kanunla tasdik 
olunan Anlaşmaya bağlı (Ek: 2) nin (g) pro
jesine dâhil edevat, makine ve malzeme C. 1. F . 
olarak ilgili işletmelere teslim olunur. Bundan 
sonraki bilûmum masraflar ilgift işletmeye 
aittir. 

MADDE 3. — Gerek bu kanun mevzuunu 
teşkil eden işleri ve gerek 5676 sayılı Kanunla 
limanlar için sağlanan krediden faydalanarak 
yapılacak bilûmum iş ve hizmetleri, avans temi
natına ait hükümler mahfuz kalmak şartiyle, 
toplu ve kısımlar halinde 2490 sayılı Kanunla 
ek ve tadillerine ve 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 83 ncü maddesinin (h) fıkra
sının son bendi hükmüne tâbi olmıyarak tanın
mış yerli ve yabancı uzman firmalardan birine 
pazarlıkla yaptırmaya Bayındırlık Bakanı yet
kilidir. 
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MADDE 4. — Bu kanunla yapılacak işlet
icin devamlı ve geçici olarak işgaline lüzum gö
rülecek arazi ile kireç, çakıl, kum ve maden 
ocaklarından Hazine, özel idare, belediye, Dev
let Demir ve Denizyolları ve Limanları işlet
me Genel Müdürlüklerine ait olanlar hiçbir re
sim, ücret ve saireye tâbi olmaksızın Bayındır
lık Bakanlığı emrine tahsis olunur. Bu hususta 
ilgili Bakanlıkların muvafakati alınır. 

MADDE 5. — Gerçek ve tüzel kişilere aü 
olup da liman inşaatına başlanması sırasında he
nüz çıkarılmamış bulunan gemi enkaz ve eşyası 
hakkında 1341 tarihli Limanlar Kanununun 7 ne i 
maddesini tadil eden 2829 sayılı Kanun mucibin
ce işlem yapılır.Ancak adı geçen kanunla liman 
idareleri ve Ulaştırma Bakanlığına bu hususta 
verilmiş olan salâhiyetler Ulaştırma Bakanlığının 
mütalâası alınarak Bayındırlık Bakanlığı ve te
şekkülleri tarafından kullanılır. 

MADDE 6. — Bu kanun gereğince yapılacak 
limanların tamamlanmalarından sonra işletmele
rin hangi .teşekkülllere devredileceği Bakanlar 
Kurulunca kararlaştırılır. 

MADDE 7. — Bayındırlık Bakanlığı bu ka
nun konusuna giren işlerden aşağıda sayılanları 
2490 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde yazılı 
kayıt ve şartlara tâbi olmaksızın emaneten yaptı
rabilir. 

1. Tarama ve imlâ işleri, 

Ba. K. 

MADDE 4. — Bu kanunla yapılacak işler 
için devamlı veya geçici olarak işgaline lüzum 
görülecek arazi ile kireç, çakıl, kum ve taş 
ocaklarından Hazine, özel idare, belediye, Dev
let Demir ve Denizyolları ve Limanları îşletme 
Genel Müdürlüklerine ait olanlar hiçbir resim, 
ücret ve saireye tâbi olmaksızın Bayındırlık 
Bakanlığı emrine tahsis olunur. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci • maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Bu kanunla yapılacak işler 
için devamlı veya geçici olarak işgaline lüzum 
görülecek gayrimerikullerle, kireç, kum, çakıl 
ve taş ocaklarından Hazineye, Devlet Demir ve 
Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdür
lüklerine ait olanlar hiçbir refeim ve ücrete tâbi 
olmaksızın Bayındırlık Bakanlığı emrine ta'hsis 
ve bu Bakanlıkça istimal olunur. 

Bunlardan özel idare, belediye ve köylerle 
hususi şahıslara ait olup Bayındırlık Bakanlığın
ca geçici olarak istimaline lüzum görülenler için 
özel idare, belediyeler ve köylerce resim alınmaz. 
Bu kanunla yapılacak işler için lüzumlu makine 
ve aletlerle her türlü inşa malzemesi şantiyeye 
ait tesislerden faydalanılarak sahile çıkarıldığı 
ve yüklendiği takdirde belidiye veya özel ida
relere ait iskele resmine tâbi tutulmazlar. 

îşgâl, istimal veya istimlâk dolayısiyle çıka
cak ihtilâflar bu kanunla yapılacak işlerin gecik
mesine veya geri kalmasına sebep olamaz. 

MADDE 5. — Gerçek ve tüzel kişilere ait 
olup da liman inşaatına başlanması sırasında he
nüz çıkarılmamış bulunan gemi enkaz ve eşyası 
hakkında 618 sayılı Limanlar 'Kanununun 7 nci 
maddesini tadil eden 2829 sayılı Kanun muci
bince işlem yapılır. Ancak adı geçen kanunla 
liman idareleri ve Ulaştırma Bakanlığına bu 
hususta verilmiş olan salâhiyetler Ulaştırma 
Bakanlığının mütalâası alınarak Bayındırlık 
Bakanlığı ve teşekkülleri tarafından kullanılır. 

MADDE 6. — Bayındırlık Bakanlığı bu ka
nun konusuna giren işlerden aşağıda sayılanla
rı 2490 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde yazı
lı kayıt ve şartlara tâbi olmaksızın emaneten 
yaptırabilir. 

1. Tarama ve imlâ işleri; 

B. K. 

MADDE 4. — Bu kanunla yapılacak işler 
için devamlı veya geçici olarak işgaline lüzum 
görülecek arazi ile kireç, kum, çakıl ve taş 
ocaklarından Hazineye, Devlet Demir ve Deniz
yolları ve Limanları işletme Genel Müdürlük
lerine ait olanlar vergi, resim ve ücrete tâbi ol
maksızın Bayındırlık Bakanlığı emrine tahsis 
ve bu Bakanlıkça istimal olunur. 

Bunlardan özel idare, belediye ve köylerle 
hususi şahıslara ait olup Bayındırlık Bakanlı
ğınca geçici olarak istimaline lüzum görülenler 
için özel idare, belediyeler ve köylerce resim 
alınmaz. Bu kanunla yapılacak işler için lüzum
lu makine ve aletlerle her türlü inşa malzemesi 
şantiyeye ait tesislerden faydalanılarak sahile 
çıkarıldığı ve yüklendiği takdirde belediyeye 
veya özel idarelere ait vergi, resim, harç ve üc
retler müstesnadır. 

Özel kanunları uyarınca yapılacak işgal, is
timal veya kamulaştırma işlerine veya biçilen 
bedele itiraz işi durdurmaz. Ancak itiraz, biçi
len bedele yapılmış olup da hak sahibi bedeli 
almazsa veya hak birden fazla kişilere ait ise 
veya hak sahibi malûm değilse bedel yüzde yir
mi fazlası ile millî bir bankaya yatırılır. 

MADDE 5. — Gerçek ve tüzel kişilere ait 
olup da liman inşaatına bağlanması sırasında 
henüz çıkarılmamış 'bulunan gemi enkaz ve eş
yası hakkında 618 sayılı Limanlar Kanununun 
7 nci maddesini tadil eden 2829 sayılı Kanun 
mucibince işlem yapılır. Ancak -adı geçen ka
nunla liman idareleri ve Ulaştırma Bakanlığına 
bu hususta verilmiş olan salâhiyetler Ulaştırma 
Bakanlığının mütalâası alınarak Bayındırlık 
Bakanlığı ve teşekkülleri tarafından kullanılır. 

MADDE 6. — Bayındırlık Bakanlığı bu ka
nun konusuna giren işlerden aşağıda sayılan
ları 2490 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde ya
zılı kayıt ve şartlara tâbi olmaksızın emaneten 
yaptırabilir: 

1. Tarama ve imlâ işleri, 
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2. BatiK çıkarma ve liman sahasından uzak
laştırma işleri, 

3. Bilcümle etüd, istikşaf, foraj, aplikasyon 
işleri, 

4. Mevcut veya yeniden alınacak Bakanlığa 
ait makine, alet, edevat, teçhizat ve araçların mon
taj, demontaj, bakım ve onarımları. 

MADDE 8. — Limanların inşa, tesis, teçhiz 
ve taramalarına ait Devlet malı makine, alet, ede
vat ve araçların Devlet Demir ve Denizyolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlükleri atelyele-
rinde ve havuzlarında mümkün olan tamirleri 
Artırma ve Eksiltme Kanununun 66 acı madde
sindeki muvakkat kaydına bağlı olmaksızın daire
ler arasında kararlaştırılacak bedel üzerinden 
Bayındırlık Bakanlığnca yaptırılır. 

MADDE 9. — 5676 sayılı Kanunla tasdik 
edilen krediden temin olunacak malzeme ve hiz
metlerin bedelleri taallûk ettikleri yılların Ba
yındırlık Bakanl>ğı bütçelerinin sonunda açılacak 
özel bir bölüme masraf ve mukabil (B) cetveline 
irat kaydolunur. 

GEÇİCİ MADDE — 5676 sayılı Kanunda ya
zılı işlerle ilgili olup bu kanunun yayımı tarihin
de yürürlükte bulunan sözleşmeler dairesinde 
mütaahhitlerden alınmış teminatların bu kanun
daki muafiyet hükmüne dayanılarak kısmen veya 
tamamen idaresine Bayındırlık Bakanlığı yetki
lidir. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. tlerd 

Devlet Baikanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

H. Özyörük 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Ba. K. 

MADDE 8. — Limanların inşa, tesis, teçhiz 
ve taramalarına ait Devlet malı makine, alât, 
edevat ve araçların Devlet Demir ve Denizyol
ları ve Limanları İşletme Genel Müdürlükleri 
atelyelerinde ve havuzlarında mümkün, olan ta
mirleri Artırma ve Eksiltme Kanununun 66 ncı 
maddesindeki muvafakat kaydına bağlı olmaksı
zın Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılır. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Hükümetin geçici 
desi aynen kabul edilmiştir. 

mad-

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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2. Batık çıkarma ve liman sahasından 
uzaklaştırma işleri; 

3. Bilcümle etüd, istikşaf, foraj, aplikas
yon işleri; 

4. Bakanlık elinde mevcut veya yeniden 
alınacak makine, alât, edevat, teçhizat ve araç
ların montaj, demontaj, bakım ve onarımları. 

MADDE 7. — Limanların inşa, tesis, teçhiz 
ve taramalarına ait Devlet malı makine, alât, 
edevat, teçhizat ve ağaçların Devlet Demir ve 
Denizyolları ve Limanları işletme Genel Mü
dürlükleri atelyelerinde ve havuzlarında müm
kün olan tamirleri 2490 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesindeki muvafakat kaydına bağlı olmak
sızın daireler arasında kararlaştırılacak bedel 
üzerinden Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılır. 

MADDE 9. — Hükümetin .10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

2. Batık çıkarına ve liman sahasından u-
zaklaştırma işleri, 

3. Bilcümle etüd, istikşaf, foraj, aplikas
yon işleri, 

4. Bakanlık elinde mevcut veya yeniden 
alınacak makine, alât, edevat, teçhizat ve araç
ların montaj, demontaj, bakım ve onarımlar]. 

MADDE 7. — Limanların inşa, tesis, teçhiz 
ve taramalarına ait Devlet malı makine, alât, 
edevat, teçhizat ve araçların Devlet Demir ve 
Denizyolları ve Limanları İşletme Genel mü
dürlükleri atelyelerinde ve havuzlarında müm
kün olan tamirleri 2490 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesindeki muvafakat kaydına bağlı olmak
sızın daireler arasında kararlaştırılacak bedel 
üzerinden Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılır. 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

MADDE 8. — 5676 sayılı Kanunla tasdik 
edilen krediden temin olunacak malzeme ve 
hizmetlerin bedelleri taallûk ettikleri yılların 
Bayındırlık Bakanlığı bütçelerinin sonunda açı
lacak özel bir bölüme masraf ve mukabili gelir 
bütçesine irat kaydolunur. 

GEÇİCİ MADDE — Hükümetin geçici mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 5676 sayılı Kanunla tasdik 
edilen krediden temin olunacak malzeme ve hiz
metlerin bedelleri taallûk ettikleri yılları Gelir 
Bütçesine gelir ve karşılığı Bayındırlık Bakan
lığı bütçelerinin sonunda açılacak özel bir bö
lüme ödenek ve gider kaydolunur. 

- GEÇÎCÎ MADDE — 5676 sayılı Kanunda 
yazılı işlerle ilgili olarak bu kanunun yürür
lüğünden önce yapılan sözleşmelere de bu ka
nun hükümlerini uygulamaya Bayındırlık Ba
kanlığı yetkilidir. 
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Eko. ve Ticaret Bakanı 
M. Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
Kıfkı S. Burçak 
Ulaştırma Bakanı 

tf. Kurtbek 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. II. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
İV. özsan 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

»>e-<( 
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