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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T. 0. Millî Birlik Komitesi Üyesi Sami Kü-
«Mik'ün, İhtira Beratı Kanununun 2 nci ve 3 neti 
maddelerinin yorumlanmasına dair teklifi gö
rüşmek üzere Millî Birlik Komitesi Sosyal İşler 
ve İktisat komisyonlarından ikişer ve Temsilci
ler Meclisi Adalet ve Sanayi komisyonlarından 
üçer üyeden mürekkep bir Geçici Komisyon ku
rulmasına dair önergesi ile; 

T. C. Millî Birlik Komitesi Üyesi Kâmil Kara-
velioğlu'nun; T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
geçiri 4 ıuği maddesinin yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyo
nundan seçilecek üyelerden mürekkep bir Geçici 
Komisyon kurulması hakkındaki önergesi okun
du ve önergeler kabul edilerek Başkanlıkça ge
reğinin yapılacağı bildirildi. 

Toplantı günü ayrıca bildirilmek üzere birle- . 
sime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Kâzım Orbaij Şahap Kitapçı 

Kâtip 
Üalâhattin özgür 

2. - GELEN KÂĞITLAE 

Tasan 
t, — Cenevre'de 28 Temmuz 1951 tarihinde 

imzalanmış olan Mültecilerin Hukuki Durumuna 
dair Sözleşmenin tasdiki hakkında kanım tasarısı 
(1/125) (Dışişleri Komisyonuna) 

Tezkere 
2. •— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür

lüğünün 1959 bütçe yılı kesin hesabına ait uy-
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi f3/811 (Bütçe Komisyo-
Tıuna^ 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İbrahim Senil 
KÂTİPLER: Şahap Kitapçı, Emanullah Çelebi 

BAŞKAN — Birleşimi acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Görüşmelere başlıyoruz. 
Sanayi Bakanı burada mı efendim? Yok. 

Efendim, Sanayi Bakanının veya temsilcisi
nin henüz gelmemesine binaen gündemin birin
ci maddesinin görüşülmesini tehir ederek 2 nci 
maddesine geçiyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

L — Nükleer enerji sahasında hukuki mesu
liyete dair Sözleşmenin tasdiki hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/40) 
(V 

BAŞKAN —• Dışişleri Bakanı yok. Temsil
cisi... 

TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR — 
Efendim, bendeniz vekâlet ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ticaret Baka
nı Sayın Dışişleri Bakanına vekâlet ediyorlar 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

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

Tasarının ivedilikle görüşülmesi hakkında 
bir önerge var, okuyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Nükleer Enerji sahasında hukuki mesuliye

te dair Sözleşmenin tasdiki hakkındaki kanun 
tasarımının, bir an evvel kanunlaşması memle
ket menfaatlerine uygun olacağından, ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Sözcü 
Sırrı Hocapğlu 

(1) 28 S. Sayılı basmayazt tutanağın so-
nıındadır. 

BAŞKAN — Efendim, ivedilikle görüşül
mesi teklifini oya sunuyorum, kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

Nükleer enerji sahasında hukuki mesuliyete 
dair Sözleşmenin tasdiki hakkında kanun 
Madde 1. — Avrupa İktisadi İş Birliği Teş

kilâtınca kabul edilip, Hükümetimiz tarafın
dan 28 .10 .1960 tarihinde imzalanan «Nükleer 
enerji sahasında hukuki mesuliyete dair Sözleş
me» tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının heyeti umumiyesiriin lehinde ve
ya aleyhinde konuşmak istiyen?.. Yok. O halde 
tasarıyı açık oyunuza sunuyorum. > 

Şimdi gündemin üçüncü maddesine geçiyo
ruz. 
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2. ••— (Hususi kredi) ve (Silâhlanma istikra

zı) ndan nıütahassıl İngiliz alacaklarının tesvi
yesi mevzuunda Hükümetimizle İngiltere Birle
şik Kırallığı Hükümeti arasında akdolıman 9 
Aralık 1960 tarihli Anlaşmanın tasdiki hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
ru (1/96) (1) 

(1) 29 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr. 
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içinde ve ona tekaddüm eden günlerde mukad
deratını bağladığı dost ve müttefik devletlerle 
bir arada olduğu bir anda yapılmış anlaşmalar
dır. Ve değil yalnız Türkiye'nin savunmasını 
müttefik olduğumuz devletlerin de askerî alanda 
müşterek savunmasını tesis gayesiyle yapılmış 
kredilerdir, teslihat kredileridir. İngiltere 1939 
Anlnşmasiyle bizim müttefikimizdir. NATO için
de müttefikimizdir. OENTO içinde müttefiki
mizdir. Bizim değil yalnız askerî alanda, ekono
mik alanda da kuvvetli bir devlet olmamız as
kerî potansiyelimizi artıracağından dost vö~ müt
tefik ingiltere Devleti bundan ancak memnu
niyet duyar. Şu anda. 10 yıllık borçlarımızı 
ödemek hususunda gayretlerimizi, bütün kay
naklarımızla geliştirmek için çalışıyoruz. 

Arkadaşlar, bu borcun bir kısmı ödenmiş
tir. Bir kısmı daha ödenecektir. Gayet tabiî is
teriz ki, hepsi de kısa zamanda ödensin, bu 90 
milyon lira borcun. Ama, şurasını da arz ede-
ymı ki, bu para, bu borç, bizim olduğu kadar 
Ilgiltere'nin de savunması için verilmiştir. (Bra
vo sesleri) Bunu, yüksek huzurunuzda arz edi
yorum, dostlarımızın da kulakları işitsin diye 
arz ediyorum. Binaenaleyh, bu borçları biran 
evvel bir hal çaresine bağlamak; hem bizim 
ekonomik bünyemizi kuvvetlendirir, hem de7 

böyle bir yakınlığı dost ve müttefik ingiltere'
den beklemek bizim hakkımız olur. Saygılarım
la. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ahmet Oğuz. 
AHMET OĞUZ — Muhterem arkadaşlar: 

mevzu, İkinci Dünya Harbi sıralarında ve on
dan evvel alman kredilerin bu kere ödenmesi 
mevzuudur. Bu tasarıda 90 küsur milyon liralık 
dış borçların itfası hususunda Türk Hükümeti
nin borcunu eda etme gayretinin bir nişanesini 
görmemek mümkün değildir. Ancak burada 
mühim 2 nci bir nokta vardır. O da bu borç
ların, ihracat mallarıyla ödenmesi suretiyle 
Türk parasının değerinin korunması göz önün
de tutulmalıdır. 

Türk ihraç mallarıyla bu borçların öden
mesi arzusuyla getirilen bu kanun piyasaya dış 
ticarette bir nevi deblokaj yolunu yeniden aç
mıştır. Biz dış ticaretle meşgul olan arkadaşlar 
deblokaj voliyle iş yapmadan mütevellit birta
kım kaygu ve kuşkulara düşeriz. Türkiye'nin 
borçlarını bundan sonra fasıla fasıla Türk mal-

BAŞKAN — Tasarının heyeti umıımiyesl 
üzerinde söz istiyen!.. 

Şahsı adına Hazma Broğlu,. buyurun. 
HAMZA BROĞLU - Muhterem arkadaşlar, 

huzurunuzda şimdi incelediğimiz, özel kredi ve 
silâhlanma istikrazından doğan ingiliz alacak
larının ödenmesi konusunda, Hükümetimizle 
Büyük Britanya Hükümeti arasında akdolıman, 
9 Aralık 1960 tarihli Anlaşma bundan önce ak
dolıman 1940 tarihli Kredi anlaşmaları ile, 1954 
tarihli Teslihat Kredileri ve Askerî Borçların 
Tasfiyesi hakkında imzalanan Anlaşmalarla ya
kından ilgilidir. 

Söz konusu anlaşmalarla ilgili borçların, 
bilhassa ekonomik dengenin bozulmasından iti
baren zamanında ödenmemesi üzerine, tesviyesi 
yolu ve yeni anlaşmalarla, tediyesi yolu aran
maktadır. 

ikinci Dünya Harbine tekaddüm eden gün
lerde ve harbin içinde savunmanın takviyesi 
gayesiyle ve 19.10.1939 tarihli Üçlü Pakt 
gereğince yapılan yardımlar ve ayrıca müşte
rek savunmanın icabettirdiği yardımlar 41 mil
yon sterlin tutmaktaydı. ]940 yılı Haziranından 
itibaren 1950 yılma kadar bizim ödemiş olduğu
muz bu borçların yekûnu 18 milyon sterlindi. 
1954 yılında yapılan Anlaşma ile bu borçlar 
bakiyesinin kısmen tesviyesi cihetine gidilmiş 
ve ingiltere'ye o tarihte mevcut 38 milyon ster
linlik borcumuzun yedi sene ve yedi eşit tak
sitle ve her yıl 7,5 milyon sterlin karşılığa 
Türk lirası ödenmesi kabul edilmiştir. 

1954 te, bu 7,5 milyon sterlin karşılığı 60 
milyon 564 bin T. lirasıdır, ödenen miktar ha
riç, kalan 90 milyon Türk lirasıdır. 

Bu yükselmenin sebebi, tahmin ediyorum ki,' 
aradaki kur farkıdır. 

Sayın arkadaşlar, bu söz konusu kredi ve 
Anlaşmalar; Türkiye'nin, ikinci Cihan Harbi 
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larıyla ve aynı şekilde ödemesi halinde ihra
cat metalarmın fiyatlarında görülecek tahav-
vüller ve döviz kaynaklarında vâki olacak ek
siklikler karşısında elbette Hükümetin bâzı dü
şüncelere sahibolduğuna inanmak isteriz. Bu
gün deblokaj hakkının alınması; 10 milyon li
radan sonra 30 - 40 milyon lira daha verilmesi 
suretiyle bu söz konusu borçların ödenmesi te
şebbüsü, piyasanın müstakar fiyat seviyesini 
bozar. Deblokaj hakkının verilmesinden doğan 
fiyat farkları, bâzı tereddütler ortaya çıkara
cağından, bu hususta Sayın Bakanın, borçların I 
edası bakımından yapılacak olan gayretler, ça
lışmalar arasında; işlerin istikrarı yönünden 
gayret sarf edilip edilmediği hususunu ve bir 
programı olup olmadığını bildirmesini bilhas
sa rica edeceğim. 

BAŞKAN — Söz, Sayın Bakanındır. 
TİCARET BAKANI VE DIŞİŞLERİ. BA

KAN VEKÎLÎ MEHMET BAYDUR — Muhte
rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; huzuru
nuzda bulunan anlaşma, benden evvel söz alıp 
konuşan arkadaşların'da ifade ettikleri gibi. 
İkinci Dünya Harbine takaddüm eden günler
de İngiltere ile aramızda imzalanmış olan mü-
taaddit kredi anlaşmalarının birisinin itfasına 
taallûk ediyor. Malûmdur ki, o tarihlerde ay
rıca bir altın anlaşması ve bir de hususi kliring 
•anlaşması mevcuttu. Bu iki anlaşmanın tama
mı Türkiye hükümetlerince şimdiye kadar tes
viye edilmiştir. Bugün için ayrıca bir -anlaşma I 
yapılmış olan hususi teslihat kredisinin itfası I 
hakkındaki anlaşma, şimdiye kadar tasfiye eclil-
me'miş olan söz konusu teslihat borçlarının itfa I 
edilmesi maksadiyle yapılmış olan anlaşmadır. I 
Akit tarihinden bugüne kadar, hakikaten, Ah
met Oğuz Bey arkadaşımızın da ifade ettiği gi
bi, bu borçların edası, itfası, Türk Hükümeti
nin bütün arzusuna rağmen, mümkün olama
maktadır. Binaenaleyh, bu anlaşma bizim için 
itfa -edilmesi mümkün olamıyan bir borcun it-
fasma müteveccih bir anlaşma mahiyetindedir. 
İngiltere Hükümeti ile Hükümetimiz arasında, 
bu borcun tesviyesi zımnında, mütaaddit müza
kereler yapılmıştır. İngiltere Hükümetine, Tür
kiye'nin içinde bulunduğu iktisadi güçlükler 
etraflıca izah edilmiş ve bilhassa bu kredilerin 
memleketimize verildiği andaki şartlar ve o ta
rihten bugüne kadar geçen vakalar da göz j 
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önünde tutularak, dost ve müttefik İngiltere 
Hükümetinin bu borçları her iki taraf için en 
şayanı kabul bir hal tarzına bağlıyacağı ümidi 
izhar olunmuştur. Biz bu ümidimizi bugün de 
halâ muhafaza etmekteyiz. Bu borcun tesviyesi 
için İngiltere Hükümetiyle, Beynelmilel Banka
dan temin edilmekte olan Seyhan Baraji kre
disi vesilesiyle müzakere yapılmış ve borcun 
ödenmesine matuf birinci anlaşma 1954 sene
sinde imza edilmiştir. 

Bu anlaşmaya göre, bloke edilmiş Türk lira
ları ile Türkiye'den her türlü mal mubayaası
nın ve ihracının serbestçe icra edileceği tasrih 
olunmuştur. Fakat, aradan geçen zaman için
de; Türk ekonomisinde bir istikrar, husule gel
mediği için, bu şart, bu kayıt tam masaniyle 
tatbik edilememiştir. Türkiye'den mal ihracı 
imkânları (hâsıl olamamıştır. Böylece; bu şekil
de, anlaşma, geçen Haziran ayma kadar meri 
kaldığı halde borç itfa edilmiştir. Aralık ayın
da İngiltere Hükümeti Hükümetimize müracaat 
ederek 15u borcun tesviyesinin süratle intacını 
görmekten büyük memnuniyet duyacaklarını 
ifade etmeleri üzerine, mevzu yenibaştan iki 
Hükümet arasında ele alınmıştır. Bir yandan 
Türk Hükümetinin ahde vefa ve borcunu ifa 
da her hangi bir temerrüt göstermediği husu
sundaki kanaati, diğer taraftan İngiltere Hü
kümetinin bu borcun Türk Hükümetini en az 
rahatsız edecek şekilde ödenmesi hususuna rıza 
göstermesi karşısında iki taraf yenibaştan mü
zakereye girmiştir. Ve şimdi huzurunuza tas
dik için getirilen anlaşma imza edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Ahmet Oğuz'
un ifade ettiği gibi, bu anlaşma dış ticaret re
jiminde tam mânasiyle arzu edilen serbesti 
şartlarından az veya çok inhiraf etmiş bulunan 
bir anlaşmadır. Ancak; bu gibi anlaşmalar imza 
edilirken, takdir ve tahmin buyurursunuz ki, iki 
tarafın, içinde bulunduğu durum ile menfaatleri 
tam olarak göz önünde tutulamıyor. 

Arkadaşlar, bu anlaşma ile bizim taahhüdü
müz, borç tutarı olan, takriben 90 milyon lira 
karşılığında bâzı malların ihracı imkânını sağ
lamaktır. 

Bu arada, şunu da arz edeyim ki, bizim mü
him bir tütün stokumuz vardır. Bu konuda, bir 
yandan, bâzı tüccarlarımız, bu tütünlere yüksek 
yeni döviz kurunun tatbikini arzu ederler, öbür 
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yandan bunların bâzıları hükümet tarafından 
bu eski yıl tütünlerine bir prim verilmesini ve 
bu suretle de ihracının kolaylaşmasını arzu eder
ler. Bütün bunlar ticarette, gayritabiî ve suni 
yollardır. Biz bunlardan mümkün olduğu kadar 
tevakki etmek kararında ve azmindeyiz. Bugün 
anlaşmanın büyük bir kısmı, 60 milyonu, eski 
yıl tütünlerinin ihracına müteveccih bir kalemi 
ihtiva ediyor. Diğer on milyon liralık listede, 
manzurunuz olacağı veçhile, bizim büyük ölçüde 
ihracında müşkülât çekilen mallar vardır. Listede 
bir miktar ham bez, bir miktar bakliyat ve saire 
vardır. Bunların ihracatında pek sıkıntıya mâ
ruz kalmamakla beraber listedeki diğer bâzı mal
ların ihracında az veya çok müşkülât çekmekte
yiz. 

Arkadaşlar, iki tarafın da bu Anlaşmanın iş
lemesi hususundaki arzuya rağmen, Ahmet Oğuz 
Beyefendi arkadaşımızın burada ifade ettikleri 
endişeyi derhal bertaraf etmek üzere arz edeyim 
ki; deblokaj, takas ve bağlı muameleler v. s. gibi 
sun'i ve gayritabiî yollara hiçbir suretle "yer ver
memek kararmdayiz. Bu, bizim tâ bidayetten 
heri hassasiyetle takibetmekte olduğumuz bir si
yasettir. 

Ancak; bu anlaşma, bundan bir istisna yapı
yor gibi bir intiba tevlit etmekteyse de, hakikat-
ta iki tarafın bütün arzularına rağmen, bu an
laşma fiiliyatta yürüyememekte ve borcun bu 
suretle itfasına ben şahsan bugün için imkân gör
memekteyim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Madde
lere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îveclilik teklifi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(Hususi kredi) ve (Silâhlanma istikrazı) 

ndan doğan İngiliz alacaklarının tesviyesi mev
zuunda Hükümetimizle İngiltere Birleşik Krallığı 
Hükümeti arasında akdolunan 9 Aralık 1960 ta-
rihli Anlaşmanın onaylanması hakkındaki Kanu
nun tasarısının, biran evvel kanunlaşması mem
leket menfaatlerine uygun olacağından, ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Sözcü 
Sırrı Hocaoğlu 

BAŞKAN — İvedilik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
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Kabul edilmiştir. Şimdi birinci maddeyi okutu
yorum. 

(Hususi Kredi) ve (Silâhlanma İstikrazı) ndan 
doğan İngiliz alacaklarının tesviyesi mevzuun
da Hükümetimizle İngiltere Birleşik Kırallığı 
Hükümeti arasında akdolunan 9 Aralık 1960 ta
rihli Anlaşmanın onaylanması hakkında Kanun 

Madde 1. — 4171 ve 6336 sayılı kanunlar
la onaylanmış anlaşmalardan doğan İngiliz 
alacaklarının tesviyesi konusunda Hükümeti
mizle İngiltere Birleşik Kırallığı Hükümeti ara
sında, mektup teatisi suretiyle, Ankara'da 
9 Aralık 1960 tarihinde akdolunan Anlaşma 
onaylanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?,. 
Yok. 

Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. 

Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Kanunun tümü üzerinde, lehte ve aleyhte söz 
istiyen? Yok. 

Tasarıyı açık oylarınıza, sunuyorum. Müsaade 
buyurursanız, kutu gezdirilmek suretiyle oylar 
verilsin efendim. 

Açık oyunuza sunulan ilk tasarı için oyunu 
kuilanmıyan arkadaşımız var mı efendim'? Yok. 

Oy verme muamelesi bitmiştir efendim. 
Nükleer enerji sahasında hukuki mesuliyete 

dair Sözleşmenin tasdiki hakkındaki, kanun ta
sarısına verilen açık oyların sonucunu arz ediyo
rum. Oya 192 arkadaşımız katılmıştır, 192 de ka
buldür, ret, çekinser yoktur. Bu sonuca göre ta
sarı Kurucu Meclis tarafından kabul edilmiş bu
lunuyor. 

Efendim, Sanayi Bakanı yerine Müsteşar gel
miş bulunuyor. Binaenaleyh, gündemin 1 nei 
maddesi ile müzakereye devam ediyoruz. 
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3. — Millî Birlik Komitesi "Üyesi Sami Küçük 

ve arkadaşlarının, İhtira Beratı Kanununun 2 ve 
3 ncü maddelerinin yorumlanmasına dair öner
gesi ve Geçici Komisyon raporu (4/7) (1) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon raporunu oku
yoruz. 

(Geçici Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Fikret Pamir, 
FİKRET PAMÎR — Muhterem Başkan, Ku

rucu Meclisin Sayın üyeleri, yıllar yılı halk sağ
lığı sahasında hasta kesesinin feryadı duyulmuş 
ve ödeme gücü yetersizliği eczanelerimizde âde
ta müşahhas hale gelmiştir. Bu mesele hakkında 
hekimler konuşmuş, hasta feryat etmiş, ilgililer 
maksadı mahsustan dem vurmuş ve neticede ec
zacının kârından yüzde birkaç kırpılarak mesele 
unutturulmaya çalışılmıştır. Sağlık Bakanlığının 
yılları bulan gayreti, Sanayi Bakanlığının mese
leyi ikinci madde hükümleri içinde mütalâada 
ısrarı, idarî ve kazai mercilerin, kendilerine mah
sus tefsirleri ile, netice vermez görülmüştür, işte, 
ilâç pahalılığı diye adlandırabileceğimiz bu dra
mın esrar perdesi, Sayın Sami Küçük ve arka
daşlarının şu anda müzakere ve mütalâanıza su
nulan önergeleri ile aralanmış bulunmakta ve bu 
perdenin ardında her yıl yüz milyona yakın dö
viz kaybının, haksız bir tatbikat neticesi, ihtira 
beratı adına ilâç inhisarını yarattığı görülmek
tedir. İlgisi olanlar ve başına gelenler pekâlâ bi
lirler ki, klor thiazid kimyevi adı ile memleketi
mize ithali kabul edilmiş bir ilâç, 1. E. tarafın
dan Merck Firması adına Diuril Müseccal ismi 
ile piyasaya sevk edilirse 21, hammaddesi ital
ya'dan getirilir ve Pısak Lâiboratuvarınca Üre
tin adı ile satışa arz edilirse 4,5 liradır. Siz birin
ciyi 21 lira ödemek suretiyle almaya mecbur bu
lunursunuz. Zira ikincisi satıştan menedilecektiv. 
Kloramfenikol mubayaa edilecektir. Parke - Da-
•vis Firması 120 dolar, Farmitalia 50 - 55 dolara 
teklif etmektedir. Siz birinciyi seçnj.ek zorundası
nız. Depo-Sülfamid, Oksitrasiklin, Kloramfenikol, 
Klortiozit gibi belli başlı hem çok müstamel ve 
hayati, hem de pahalıkları dikkati çeken yüzler
ce kalem ilâcı, her türlü vâsıf birliğine rağmen, 
hammadde veya mamul müstahzar oluşuna göre 
2 ilâ 5 misli yüksek fiyatla mubayaaya mecbu

r i ) 27 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dad%r. 
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ruz. işte arkadaşlarım, bütün bu anlattıklarını 
ihtira beratı adına olmaktadır. 

Bu keselerimizi ta'hribeden, imkânlarımızı 
zorlıyan ödeme, hukuki bir borç, beynelmilel an
laşmalar icaibı bir mükellefiyet olarak mütalâa 
edilebilse idi, söyleneeek bir husus bulunmaz, biz 
de bunu imzamızın kefareti hukuki zaruret ola
rak, kabul eder, katlanırdık. Istitraden kaydet
mek isterim İd, Sağlık Bakanlığı son günlerde 
bunlar üzerinde haklı olarak durdu. Bâzı yollar 
aradı; bunun neticesi şu oldu ki, şimdiye kadar, 
ihtira beratı sahibi firma tarafından yüz elli do
lara kadar verilmekte olan ploramf enikol,. 60 do
lar kadar indirilmek istenilmiştir. Eğer arkadaş
lar, asgari değerle 100 milyon dolarlık dövizin 
kaybolması istenmiyorsa gayretlerin azaltılma-
ması, ödeme gücümüzün zorlanmasının önlenmesi 
lâzımdır. Beynelmilel anlaşmalara müsteniden 
ihtira hukuki adiyle söylenecek sözler bulunabi
lir. Beynelmilel anlaşmalara imza koymuş devlet
ler bu sebeple imzalarının kefaretini fazla para 
ödemek suretiyle ödemektedirler. Fakat hakikat 
hiç de böyle değildir. Ne bahis mevzuu andlaşma-
ya imza koyan clevletlerdeki tatbikat ve ne de biz
deki ihtira berati kanunu muvakkati hükümleri 
bu türlü inhisar ve ödemeye müsait değildir. 
Maalesef tatbikat yıllardan beri aksi istikamette 
uygulanmaktadır. 10 Mart 1296 yani 1870 tarihli 
ihtira Berati Kanunumuz, tâbiri caizse, iktiıba-
sen Fransız ihtira Berati Kanunundan alınmış
tır. Bu kanunun umumi hükümleri bahsinde, 
ikinci maddesi ihtiraatm ne olduğunu tarif eder. 

BAŞKAN — Sayın Filtfet Pamir. Bir dakika. 
Açık oya sunıılan tasarıya oylarını kullanmı-

yan arkadaş var mı?.. Oy toplama muamelesi bit
miştir. Devam buyurun, efendim. 

FİKRET PAMÎR (Devamla) — Kanunumu
zun 2 nci maddesi ihtiraatm tarifine, üçüncü 
maddesi de bunların istisnalarına tahsis edilmiş
tir. Fakat ikinci maddedeki ibir zorlama ihtiraatı 

"ikiye ayırmaktadır. Birincisi maddeye, ikincisi 
ise bu maddenin imâl usulüne ayırmıştır. Biraz 
evvel demiştim ki; kanunumuz, Fransız kanu
nundan iktiıbasen tercüme suretiyle alınmıştır. 
Fransa'daki tatbikat 1944 senesine kadar tama-
miyle üçüncü madde hükümlerinin emrettiği 
istikamette olmuş ilâçlar ve formösetik kompo
zisyonlar ihtira beratına mevzu olmamıştır. 

Ancak 1944 senesinde ilâç sanayilerinin 
muasır seviyeye yükselmesi, ilâç sanayiinin hi-
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mayesinin lüzumsuz hale gelmesiyledir ki, 3 
ncü madde tadil edilmiş ve ilâçta imal usulü 
berata mevzu kılınmıştır ki halen aynı mahi
yette bir tadil bahis konusu olmaksızın bizde
ki tatbikat budur, ihtira Beratı Sözleşmesini 
imzalıyan devletlerden biri olan Amerika Bir
leşik Devletlerinin tatbikatından da bir misal 
vermek isterim. *? 

ikinci Cihan Harbi sırasında ordunun ihti
yaçları için gerekli ilâç mubayaasında Ameri
kan firmaları ile italyan firmaları arasında da 
meydana gelen fiyat farkından mütevellit ih
tilâf Amerikan firmaları tarafından Yüksek 
Mahkemeye intikal ettirilmiş, Yüksek Mahke
me ilâç ihtira beratının, ilâçlar için uygulana-
mıyacağı halk sağlığının istismar mevzuu ya-
pılamıyacağı, gerekçesiyle dâvayı reddetmişti. 

Hal böyle iken maalesef bizde ilâç bir ihti
ra mevzuu olarak devam edegelmiştir. Bunun 
faktörleri vardır. Birinci faktör Sanayi Vekâ
letinin kanunu anlayış tarzı, kendisini sadece 
ikinci maddenin şümulü ile mukayyet görmesi
dir. ikinci mesele de; firmaların taktiklerin
den ileri gelmektedir. Firmalar; ilâç olarak be
yanda bulunmazlar, ilâçların çok karışık ola
rak kimyevi formüllerini beyan ederler. Bun
ların ilâç vasfı ancak tatbikattan sonra belirir. 
Bu anda ise kanunun 36 ncı maddesinin işle
mesi gerekir. Kanunun 36 ncı maddesi her ne 
sebeple olursa olsun, kanunun üçüncü madde
sinin şümulüne giren her madde için alınmış 
olan ihtira beratının hükümsüz olacağını âmir
dir. Fakat bu safhamı da idari ve kazai mer
ciler ise müşahede etmektedirler, idari ve 
kazai merciler, 1944 de Fransa'da yapılan ta
dilâta muvazi olarak imal usulü ile, neticede 
meydana gelen mevadm tefriki imkânı olmadı
ğı hallerde ilâçlara berat verilebileceği kanaati
ni bildirmekte ısrar göstermiş imkânı bulun
maktadırlar. Umumi hatlariyle hulâsa .etmeye 
çalıştığım • hususlar göz önüne alındığı takdir
de : ister madde ve ister usul ihtira bahis ko
nusu olsun, ilâçların ve farmasötik kompozis
yonların ihtira beratına mevzu olamıyacağı, §u 
veya bu sebeple ihtira beratı alınmış olanla
rın da hükümsüz sayılmaları gerekeceği husus
taki I. B. K. nun 3 ncü ve 36 ncı maddeleri ve 
nihayet nelerin ilâç ve farmasötik kompozis
yon sayılacağını tasrih eden 767 sayılı Türk 
kodeksi hakkında Kanun hükümlerine, nıün-
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' akit devletler tatbikatına binaen, Sayın Sami 
Küçük ve arkadaşlarının huzurunuza getirmiş 
olduğu önergenin Geçici Komisyonun talebi 
istikametinde tefsirini Yüksek Heyetinizden is
tirham ederim. (Alkışlar) 

KOMİSYON BAŞKANI SAMI KÜÇÜK — 
Bir küçük reaksiyon var, en son fıkrada (Yu
karda belirtilen sebeplere göre, ihtiraı tescil 
eden makam) cümlesindeki (göre ihtiraı tescil 
eden makam) ibaresi silinecektir. 

BAŞKAN — Raporun 4 ncü sayfasındaki 
(Yukarda belirtilen sebeplere) diye başlıyan 
bir fıkra var, buradaki (sebeplere) (sebeplerle) 
olarak değiştirilmesi ve (göre, ihtirayı tescil 
eden makam) ibaresinin kaldırılması komisyon
ca talebediliyor. Bu sehvi düzeltiyoruz. 

Bujmrunuz. 
HIFZI OĞUZ BEKATA — Muhterem arka

daşlarım, böyle bir konuyu huzurunuza getirdik
leri için sayın arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

İhtira Beratı Kanunundan dolayı, yalnız bu 
sahada değil, çeşitli sahalarda bâzı yolsuzluklar 
olmaktadır. Bu vesileden faydalanarak, bir te
mennide bulunacağım. 

ihtira Beratı Kanunumuz çok eskidir, 'tatbi
katı ise şöyledir : ihtira için müracaatlar vâki 
olduğu zaman, kanun, ihtira (mahiyetini önce
den tetkik etmek gibi bir yetki tanımaz, Diğer ta
raftan, Türkiye'de ihtiralarm tetkiki için bir 

i aravştırma ve tetkik lâlboratuvarı ve sair imkân 
da yoktur. önceden tetkik etmeme mevzuu da 
'bundan ve bunun imkânsızlığından ileri igelmek-
tedir. 

Birçok ilâ/ç yapan veya foaşka mevzularda ima
lât yapan ihtira sahibi firmalar, tanınmış ya
bancı markaların renk ve şeklini taklit etmekte, 
yolsuz iş yapma yoluna gitmektedirler. Temen
nim, bu yolsuzlukların • toptan önlenmesi için, 
Alâmeti farika ve ihtira Beratı Kanununun ye
niden düzenlenmesidir. 

Tefsirle ilgili noktaya gelince; tefsirin sonun-
I da, «yanlış tatbikat gören bu madde» de deniyor. 

Halbuki yanlış tatbikat yoktur. Kanun bünyesin-
I den ileri gelen yanlış anlama vardır. Eğer ka-
I nun yanlış tatbik ediliyor, dersek, o zaman kanun 

yürürlüğe girdiğinden bugüne kadar yapılan 
yanlışlıkların mesulleri de var demektir. Bu iti
barla yanlış tatbikat, diye tefsir etmek doğru de
ğildir. Bu kanun 'hükmü 'böyle değil; şöyle anla-

I şılması icabeder, diye tefsir edilmelidir. 

- 7 4 



B : 12 S. 5 
Çünkü (başta arz ettiğim gibi, bizim ihtira 

Beratı Kanunumuz; ihtira için vâki müracaatla
rının gerçekten ihtira olup olmadığının, önceden 
tetkikini âmir değildir. Müracaatın belli formül
leri vardır. Bunları ikmal ederek yapılan müra
caatları ve usullerine göre hazırlanan evrakı; ev
velce iktisat Bakanlığının, şimdi ise Sanayi Ba
kanlığının ihtira beratı ile ilgili Müdürlüğü alır 
ve sadece tescil eder. işin mahiyetinde bir ihti
lâf zuhur ederse bunu mahkeme halleder. Şu hal
de tescil bir şekilden ibarettir. Görülüyor ki, 
maddenin yanlış tatbiki diye bir şey yoktur. Bu 
30 - 40 seneden beri tatbik edilmekte olan kanu
nun bünyesinden doğma, yanlış bir muameledir. 
Aksi halde kanunu tatbik eden kimseleri sorum
lu 'bir duruma sokar. Bu itibarla bir noktayı tav
zih etmek gerekiyor : Bu tefsirin yanlış tatbikat 
ile alâkalı olarak değil; kanun anlayışına yeniden 
vuzuh vermek için tefsire geldiğinin belirtilmesi 
doğru olur. 

İkinci bir nokta, daha açık oluyor: Şimdiĵ e 
kadar ihtira Berâtı Kanununun açık »bıraktığı 
bu yoldan birçok ihtira beratı alınmıştır, bu bir 
hakikattir. Bunlar ne olacak? Şimdi ilâç saha
sında alınmış olan yalnız bir ihtira beratı iptal 
edilecektir. Bu iptal karşısında ihtira beratı sa
hipleri bir de tazminat talebinde bulunamamalı-
dırlar. Çünkü tefsirler makable şâmildir. Arka
daşlarımız bu hususları eğer düşünmemişler ise, 
bu tefsirde bunun da yolunu hulmak isabetli 
olur. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi hülâsa ede
yim. ihtira Beratı Kanununun bünyesinden ge
len hata memleketimiz için zararlı neticeler ver
miştir ve vermektedir. Bu, esasından ele alınma
lıdır. Tefsir yerindedir, zaruridir. Ancak arz 
ettiğim hususların da şimdiden göz önünde bu
lundurulmasında isabet görmekteyim. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurunuz. 
KOMİSYON BAŞKANI SAMÎ KÜÇÜK — 

Yüksek Heyetinizi saygiyle selâmlarım. Muhte
rem iki arkadaşımıza beyanlarından dolayı teşek
kür ederim, ihtira Beratı Kanununun ikinci ve 
üçüncü maddelerinin tefsiri hususunda konuşmı-
yacağım. Çünkü arkadaşlarım, gerekli şekilde 
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genişliğine ve derinliğine, mevzuu, huzurunuzda 
incelediler. Yalnız son konuşan arkadaşımın bir 
endişesini gidermek istiyorum, ihtira Beratı 
Kanununun 36 ncı maddesine aykırı olarak ve
rilmiş olan ihtira beratları, bu kanunun 3 ncü 
maddesi muvacehesinde hükümsüzdür. Yani bun
dan önce yanlış tefsir dolayısiyle verilmiş olan 
ihtira beraatleri keenlemyekûn addedilmektedir. 

BAŞKAN — ikinci tasarıya oy vermiyen var 
mı? Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

KOMİSYON BAŞKANI SAMI KÜÇÜK — 
Tefsiri Yüksek Meclisiniz kabul ettiği takdirde, 
şimdiye kadar verilmiş olan ve hu türlü ilâçlara 
taallûk eden bütün ihtira beraatleri keenlemye
kûn addedilecektir. Bu itibarla, artık her han
gi bir şekilde tefsirle, tazminat verilmesi gibi hal
ler katiyen bahis konusu olmıyacaktır. Bu hu
susu bilhassa belirtmek isterim. 

Maalesef bu yanlış tatbikat hir vakıadır. Bi
raz önce sözcü arkadaşımız da belirtti. Yanlış ola
rak tescil ediliyor, yanlış tatbikatın zararını 
müstehlik çekiyordu. 

Bundan, daha önce yapılmış olan yanlış anla
yıştan mütevellit tatbikatın zararını kimse çek-
miyecektir, zannediyorum, kimse müteessir olmı
yacaktır. Bu tefsirin aynen kabulünü istirham 
ediyorum. Zannederim, bu açıklamam arkadaşımı 
da tatmin etmiştir. Hepinizi tekrar saygiyle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Komis
yonun raporunu yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Hususi kredi) ve (Silâhlanma istikrazı) ndan 
doğan ingiliz alacaklarının tesviyesi mevzuunda 
Hükümetimizle ingiltere Birleşik Kırallığı Hü
kümeti arasında akdolunan 9 Aralık 1960 tarih
li Anlaşmanın onaylanması hakkındaki kanun ta
sarısının oylamasına 178 üye katılmış, 168 kabul, 
1 ret, 9 çekinser vardır. Kanun, Kurucu Mec
lisçe kabul edilmiştir. 

Görüşülecek başka madde yoktur. Kurucu 
Meclisin bugünkü birleşimini kapatıyorum. 

ıSaat 11,30 da Temsilciler Meclisi toplana
caktır. 

Kapanma saati : 11,15 

» • • < • — • • -



B : 12 8.5.1961 O : 1 
T. C. KURUCU MECLÎSİ 

Nükleer enerji sahasında hukuki mesuliyete dair Sözleşmenin tasdiki hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

[Kanun, (8) Millî Birlik Komitesi ve (184) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyiyle 
onanmıştır.] 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

— A — 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 

- . A — 
Şevket Adaları 
Lûtfi Akadlı 
Atalay Akan 
Ahmet Akar 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Necmi Alkçasu 
Burhan Akdağ 
ismail Rüştü Aksal 
Mebrure Aksolej1, 

Münir Aktepe 
Halil Akyavaş 

Üye sayısı : 23 
Oy verenler : 8 

Kabul edenler 8 
Reddedenler o 
Çekinserler 0 

Oya katılmıyanlar : 15 
Açık üyelikler 0 

[Kabul edenler] 
- Ç -

Emanullah Çelebi 
— E — 

Vehbi Ersü 

— K — 
Kâmil Karavelioğlu 

_ ö -
Selâhattin özgür 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı : 273 

Oy verenler : 184 
Kabul edenler i 184 

Reddedenler : 0 
Çekinserler t 0 

Oya katılmıyanlar : 80 
Açık üyelikler 0 

[Kabul edenler] 
Nurettin Akyurt 
Osman Alişiroğlu 
Abdurrahman Altuğ 
Babür Ardahan 
Nurettin Ardıçoğlıı 
Tahsin Argun 
Vedat Arıkan 
Ferhan Arkanı 
Âmil Artus 
Şevket Asbuzoğlu 
Hüseyin Ataman 
Ahmet Atıldan 

Doğan Aveıoğlu 
liaif Aybar 
Ahmet Cevdet Aydın 

— B — 
Oihad Baban 
Şeref Bakşık 
Zeki BaltacToğlu 
(.•emil Sait Barla s 
[vâmil Başaran 
Suphi Batur 
Kemali Bayazıt 
Mehmet Baydur 

— T — 
Haydar Tunçkanat 

_ Y — 
Ahmet Yıldız 

Rauf Bayındır 
Bekir Sıtkı BaykaL 
Suphi Baykam 
Fahri Belen 
Nihat Reşat Belger 
Mehmet Raşit Beşerler 
Necip Bilge 
Süleyman Bilgen 
Lûtfi Biran 
Arslan Bora 
Etem Boransü 
Ratıp T ahir Burak 
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Hızır Cengiz 
Ömer Şamili Coşar 
Alev Coşkun 

Nazif Çağatay 
Behçet Kemal Çağlar 
İsmail Selçufk Çaikır-
oğlu 
Rifat Çini 
Bahri Çola'koğlu 

— D — 
Hazım Dağlı 
Ahmet D emir ay 
Nef i Demirlioğlu 
Vedat Dicleli 
Mustafa Dinekli 
Vahap Dizdaroğlu 
Avni Doğan 
Suphi Doğukan 
Ccvat Dıırsunoğlu 

- J B -
İKİlent Ecevit 
Yusuf Adil Egeli 
Şükûfe Ekitler 
Oktay Ekşi 
Fethi Elgüın 
Lûtfi Engin 
Abdullah Ercan 
Sadi Erdem 
Sait Erdinç 
Ali Erel 
Zihni Erençin 
Feridun Ergin 
Sait Naci Ergin 
Nedim Er güven 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlu 
Bahir Ersoy 
Adnan Ertanık 
Tl han Esen 
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_ F — 

Bedî Feyzioğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 
Fchirn Fırat 

— G — 
Cevdet Geboloğlıı 
Kemal Zeki Gençosman 
Abdülkadir Göğüs 
Ali İhsan Göğüs 
Bauf Gökçen 
Rıza Göksu 
Turgut Göle 
Ferda Güley 
R ahimi Günay 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 
Muhittin Gürün 
Ferit Celâl Güven 

— H ~ 
Şevket Raşit Hatiboğiu 
Mehmet Hazer 
Mehmet. Salim Hazer-
dağlı 
Ahmet Sırrı Hoca oğlu 

_ I _ 
Rıza Isıtan 

° _ I _ 
Şefik inan 

— K — 
Hermine Kalüstyan 
Müıuci Kapanı 
Ömer Karahasan 
Enver Ziya Karal 
Yekta Karamustafaoğiu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoglu 
Yakup Kadri Karaos
manoglu 
Nuri Kınık 
Coşkun Kırca 
Enver Kırker 

1961 O : 1 
Muharrem İhsan Kızıl-
oğlu 
Şahap Kitapçı 
Şahap Kocatopçu 
Dâniş Koper 
Enver Kök 
Feyyaz Koksal 
Orhan Köprülü 
Ahmet Köseoğlu 
Mehmet Ali Kumbasar 
Sahir Kuruıtluoğlu 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— M — 
Ferid Melen 
Orhan Mersinli 
Ziya Müezzinoğlu 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Zekâi O'Kan 
Abdülkadir Okyay 
İbrahim Saffet Omay 
Kâzım Orbay 
Hamdi Orhon 
Hüseyin Otan 

Atıf ödül 
İhsan ögat 
İbrahim öktenı 
Halim önalp 
Altan öymen 
Mehmet özbay 
İlhan özdil 
Fakih Özfakih 
Orhan öztrak 
Seyfi öztürk 

_ p — 
Fikret Pamir 
Mahir Pamukçu 
Vefıfe Pirinçcioğln 

— S — 
Adil Sağıroğbı 
Necip San 
İlhamı Sancar 
Nihat Sargına İp 
Hulusi Selek 
Ethem Serim 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
Dündar Soyer 
Emin Soysal 
llhami Soysal 
Mümtaz Soysal 
Celâl Sungur 

- Ş -
Ahmet Şener 
Mehmet Şişman 

— T — 
Reşat Tardu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
Sadettin Tokbey 
Abdülhadi Toplu 
Vecihi Tönük 
Vahit Turhan 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğlu 

— Ü -
Feridun Üstün 

— Y — 
Cemal Yavuz 
Fehmi Yavuz 
Bahri Yazır 
Cemal Yıldırım 
AbdiUhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayrak 
Danis Yurdakul 
Yusuf Ziya Yücebilgm 

— Z — 
Galip Kenan Zaimoğlu 
Cahit Zamangil 

- 7 7 -
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Cemal Gürsel (Dev. ve 
Hü. Bşk.) 

— A — 
Kefet Aksoyoğlu 

— G — 
Suphi Gürsoytrak 

T. C. Millî Birlik Komitesi; üyeleri 
[Oya katilmıyarilar] 

— K — 

Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 
Sami Küçük 

— M — 
Cemal Madanoğlu 

— O — 
Sezai O'Kan (I.A.) 

— Ö ~ 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 

Mehmet Şükran özkaya 

Sıtkı Ulay 

Muzaffer Yurdakuler 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Oya kaUlmıy anlar] 

— A — 
Muammer Aksoy 
Abclülkerim Akyüz 
Muzaffer Alankuş (B.) 
Sadık Aldoğan (I.) 
Ekrem Alican (1.) 
Fehmi Alpaslan 
Mehmet Altmsoy 
Fuat Arna 
Fethi Aşkın (B,) 
Sırrı Atalay 
Şevki Aysan 

— B — 
Adnan Başer 
Avni Başman (î.) 
Remziye BatırbaygiJ. 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Hakkı Kâmil Beşe 
Ahmet Bilgin 
Hikmet Bin ark (I.) 
Osıman Bölükbaşı 

- ç -
Esat Çağa 
Fethi Çelikbaş 
Mahmut Tekin Çullu 

— D — 
Erol Dilek 
Necati Duman (t.) 

— E — 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Imadettin Elmas 
Alaettmı Ergönenç 
Kenan Esengin 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

— a — 
Vasfı Gerger 
ismet Giritli 
Mukbil Gökdoğan (B.) 
Mehmet Güker 
Kasını Gülek 
Şemsettin Günaitay 
Turan Güneş 
Fer ruh Güven 

— t — 
İsmail İnan 
M. Rauf inan 
ismet inönü (I.) 
Abdul 1 ah Ipşiroğl n 

— K — 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaili 
Bedri Karafakıoğlu 
Mustafa Kepir 
Tevfik Kâmil Koperler 
(î.) 
Zeki Kumral n 

Alp Kuran 
Kemal Kurdaş (B.) 
Muin Külcy 

- . L — 
Kaindi Laskari (İ.) 

— M — 
Hayri M."umeuoğlu(B.) 

— O — 
Arif Hikmet Onat 
Hüseyin Onur 

Feridun Şakir Öğüne 
Rüştü Özal (B.) 
Şinasi Özdenoğiu 
Marfıar özkol (j.) 
Halil Üzmen 

_ p 
Emin Paksüt 
Hayrettin Şakir Perk 

Kagıp Sarıca 
Selim Sarper (B.) 
Kemal Satır 
Selâm i Savaş 
Bahri Savcı 
ibrahim Seni! 
ihsan Soyak (B.) 
Enver Sökmen 

— Ş ~ 
Mehmet Şengün 

— T — 
Ahmet Tahtakılıç (B.) 
Cahit Talaş (B.) 
'Salâhittin Tandal (t.) 
Derviş Sami Taşman 
Zeki Tekİner 
Hasan Tez 
Âdil Toközlü 
Osman Tosun (B.) 
Tarık Zafer Tımaya 
Bedrettin Tuncel (t) 
Ekrem Tüzemen (B.) 

— U — 
Hüseyin ITlusoy 
İsmail Ulutaş 

— Ü — 
Ragıp üner (B.) 

— V — 
Âdil Vardarlı 
Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu 

— Y — 
Xüvit Yetkin 
Asım Yılmaz 

— Z — 
Nasır Zeytinoğlu (B.) 

(>&•<< 



B : 12 8.5.1961 O : 1 

T. C. KURUCU MECLÎSİ 
(Hususi kredi) ve (Silâhlanma istikrazı) ndan doğan İngiliz alacaklarının tesviyesi mevzuunda 
Hükümetimizle İngiltere Birleşik Krallığı Hükümeti arasında akdolunan 9 Aralık 1960 tarihli 

Anlaşmanın onaylanması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

[Kanun, (8) Millî Birlik Komitesi ve (160) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyiyle 
onanmıştır.] 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

— A — 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 

— A — 
Şevket Adalaoı 
Lûtfi Akadlı 
Atalay Akan 
Ahmet Akar 
AH Rıza Akbıyıkoğlu 
Neemi Akçasu 
Mehrare Aksoley 
Muammer Aksoy 
Halil Akyavaş 
Suretim Akyurt 
Osman Alişiroğlu 

Üye sayısı 23 
Oy verenler : 8 

Kabul edenler : 8 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 15 
Acık üyelikler : 0 

[Kabtıl edenler] 
— E — 

Vehbi Ersü 
— K — 

Kadri Kaplan 

Kâmil Karavelioğlu 

- Ö -

Selâhattin özgür 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

273 
: 170 

160 
1 
9 

103 
0 

[Kabul edenler] 
Abdurrahman Altuğ 
Babür Ardahan 
Nurettin Ardıçoğlıı 
Tahsin Argun 
Vedat Arıkan 
Perhan Arkaın 
Âmil Artus 
Şevket Asbuzoğlu 
Sırrı Atalay 
Hüseyin. Ataman 
Ahmet Atılgan 
Doğan Avcıoğlu 

Raii Aybar 
Şevki Aysan 

— B — 
Şeref Bakşık 
Zeki Baltacıoğlu 
Cemil Sait Barlas 
Kâmil Başaran 
Adnan Başer 
Renıziye B&tırbaygil 
Suphi Batur 
Mehmet Baydur 
Rau: i Bayındır 

— T — 
Haydar Tunçkanat 

— Y — 
Ahmet Yıldız 

Bekir Sıtkı Baykal 
Fahri Belen 
Nihat Reşat Belger 
Mehmet Raş&t Beşerler 
Necip Bilge 
Süleyman Bilgen 
Lûtfi Biran 
Arslan Bora 
Eteni Boraftsü 
Ratıp Tahir Burak 

— 0 — 
Hızır Cengiz 

— 79 — 



Ömer Samilh Coşar 
Alev Coşkun 

- ç -
Nazif Çağatay 
Behçet Kemal Çağlar 
İsmail Selçuk Çakır-
oğüu 
Rifat Çini 
Bahri Çola'koğlu 

— D — 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demirlioğlu 
Vedat Dicleli 
Mustafa Dinekli 
V'ahap Dizdaroğlu 
Suphi Doğukaıı 
Oevat Dursunoğlıı 

— E — 
.Büleaut Eeevit 
Yusuf Adil Egeli 
Şükûfe Ekitler 
Fethi Elgün 
Lûtfi Engin 
Sadi Erdem 
Sait Erdinç 
Ali Erel 
Zihni Erençin 
Feridun Ergin 
Sait Naci Engin 
N"ediım Er güven 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlu 
Bahir Ersoy 
Adnan Ertanık 
İlhan Esen 

B : 12 8.( 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

— p — 
Bedî Feyzioğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 
Fehim Fırat 

_ G — 
Kemal Zeki Gençosman 
Abdülkadir Göğüs 
Rauf Gökçen 
Rıza Göksu 
Turgut Göle 
Ferda Güley 
Rahmi Günay 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 
Muhittin Gürün 
Ferit Celâl Güven 

— H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Mehmet Hazer 
Melmıet Salim liazer-
dağlı 
Ahmet Sırrı Hoeaoğltı 

_ I __ 
Rıza Isıtan 

' - . t -
Şefik İnan 
Abdullah I pşiroğlu 

— K 
Hermine Kalüstyan 
Münci Kapani 
Ömer Karahasan 
Enver 'Ziya Karal. 

. İ961 O : 1 
Ahmet Karamüftüoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanogln 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nuri Kınık 
Enver Kırker 
Şahap Kitapçı 
Şahap Kocatopçu 
üfı niş Koper 
Feyyaz Koksal 
Mehmet Ali Kuınbasar 
Salıir Kurutluoğlu 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— m — 
Ziya Müezzitıoğlu 

— O — 

Zekâi O'Kan 
Al.)dülkadi« Okyay 
İbrahim Saffet Omay 
Kâzım Orbay 
Haindi Orhon 
Hüseyin Otan 

Atjf Ödül 
İhyan ögal, 
İbrahim Öktenı 
Halim önalp 
Al tan Öyrnen 
M( hnıet Özbay 
İllum Özdil 
Fakih Özfakilı 
Orhan Öztrak 
Seyfi Öztürk 

Fikret Pamir 
Mahir Pamukçu 
Vefik Pirinçcioğlu 

— S — 
Adil Sağıroğlu 
İlhanıi Sancar 
Nihat Sargmalp 
Selâmi Savaş 
Hulusi Selek 
Ethem Serim 
Mustafa Sirmen 
Ilhami Soysal 
Mümtaz Soysal 
Enver Sökmen 

Ahmet Şener 

— T — 
Re^at Tardu 
Sadettin Tokbey 
Abdülhadi Toplu 
Yeeihi Tönük 
Vahit Turhan 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğlu 

Feridun Üstün 

— Y — 
Cemal Yavuz 
i^ehmi Yavuz 
Bahri Yazır 
Nüvit Yetkin 
Üaniş Yurdakul 

— Z — 
Galip Kenan Zainıoğlu 

Münir Ak^pe 

_ a — 
Cevdet Geboloğlıı 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Reddedenleri 

— E — 
Abdullah Ercan 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Çekinserler] 

— K — 

Orhan Köprülü 

- M -
Ferid Melen 

Necip San 

Celâl Sungur 

— Y — 
Cemal Yıldırım 
Avni Yurdabayrak 

_ Z — 
Cahit Zamangil 

— 80 — 
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T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 

[Oya katılmıyanlar] 
Cemal Gürsel (Dev. ve 

Hü. Bşk.) 

— A — 
Refet Âksoyoğlu 

Emanullah Çelebi 

— A — 
Burhan Akdağ 
İsmail Rüştü Aksal 
Abdülikerim Akyüz 
Muzaffer Alankuş (B.) 
Sadık Aldoğan (I.) 
Ekrem Alican (t.)« 
Fehmi Alpaslan 
Mehmet Altmsoy 
Fuat Arna 
Fethi Aşkın (B.) 
Ahmet Cevdet Aydın 

— B — . 
Cihad Baban (B.) 
Avni Başman 
Kemali Bayazıt 
Suphi Baykam 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Hakiki Kâmil Beşe 
Ahmet Bilgin 
Hikmet Bdınark 
Osman Bölükbaşı 

- ç -
Esat Çağa 
Fethi Çelikbaş 
Mahmut Tekin Çuilu 

— D -
Hazım Dağlı _L 
Erol Dilek 
Avni Doğan 
Necati Duman (t.) 

_ E — 
Şerafettin Yaşar Eğin 

— G — 
Suphi Gürsoytrak 

_ K — 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 
Sami Küçük 

— M — 
Cemal Madanoğlu 

— O — 
Sezai 0*Kan (Î.A.) 

— Ö _ 
Fahri özdilek 

T. O. Temsilciler Meclisi üyeleri 

Oktay Ekşi 
tmaclettin Elmas 
Alaefctin Er gönen <; 
Kenan Esengin 

— a — 
Vasfi Gerger 

Jsmet Giritli 
Ali İhsan Göğüs 
Mukbil Gökdoğan (B.) 
Mehmet Göker 
Kasım Gülek 
Şemsettin Günaltay 
Turan Güneş 
Fer ruh Güven 

- î -
İsnıail İnan 
M. Rauf İnan 
İsmet İnönü (t.) 

— K — 
İhsan Kabadayı 
Kadirean Katlı 
Bedri Karafakıoğlu 
Yekta Karamustafaoğlu 
Mustafa Kepir 
Coşkun Kırca 
Muharrem İhsan Kızıl -
oğlu 
Tevfik Kâmil Koperler 
(İ.) * 
Enver Kök 
Ahmet KÖseoğlu 
Zeki Kuımrulu 
Alp Kuran 

[Oya katılmıyanlar] 
Kemal Kurdaş (B.) 
Muin Küley 

— L — 
Kaludi Laskari (1.) 

- M — 
Orhan Mersinli (B.) 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Arif Hikmet Onat 
Hüseyin Onur 

- ö -
Feridun Şakir Öğüııy 
Rüştü özal (B.) 
Şinasi özdenoğlu 
Mazhar Özkol (1.) 
Halil özmen 

— p 
Emin Paksüt 
Hayrettin Şakir Perk 

_ S -
Ragıp Sarıca 
Selim Sarper (B.) 
Kemal Satır 
Bahri Savcı 
İbrahim Senil 
İhsan Soyak (B.) 
Celâl Sait Siren 
Dündar Soy er 
Emin Soysal 

Mehmet özgüneg 
Mehmet Şükran özkaya 

— U — 
Sıtkı Ulay (B.) 

Muzaffer Yurdakuler 

Mehmet Şengüıı 
Mehmet Şişman 

— T — 
Ahmet Tahtakılıç (B.) 
Cahit Talaş (B.) 
Salâhattin Tandal 
Derviş Sami Taşman 
Zeki Tekiner 
Yusuf Kemal Tengiv-
§enk (1.) 
Hasan Tez 
Adil Toközlü 
Osman Tosun (B.) 
Tarık Zafer Tunaya 
Bedrettin Tuncel 
Ekrem Tüzemen (B.) 

— U — 
Hüseyin Ulusoy 
İsmail Ulutaş 

- Ü -
Ragıp Üner (B.) 

— V -
Âdil Vardarlı 
Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu 

_ Y -
Asım Yılmaz' 
Abdülhak Kemal Yörük 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

— Z — 
Nasır Zeytinoğlu (B.) 





Kumcu Meclis S. S A Y I S I : 2 7 
Millî Birlik Komitesi Üyesi Sami Küçük ve arkadaşları
nın, İhtira Beratı Kanununun 2 ve 3 ncü maddelerinin 

yorumlanmasına dair önergesi ve Geçici Komisyon 
raporu(4/7) 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

İhtira Beratı Kanununun 2 ve 3 ncü maddelerinin tefsiri hakkındaki önerge ekte sunulmuştur. 
Gereken işlemin yapılmasını emirlerinize arz ederiz. 

Sami Küçük Suphi Gürsoytrak Fahri özdilek Cemal Mad'anoğla 
Sıtkı TJlay Ekrem Acuner Mucip Ataklı Osman Koksal 

Fikret Kuytak Sezai O'Kan Muzaffer Yurdakuler Refet Aksoyoğhı 
„ Vehbi Ersü Kadri Kaplan Suphi Karaman M. Şükran özkaya 

Ahmet Yıldız Emanulldh Çelebi Mehmet özgüneş Kâmil Karavelioğlu 
Selâhattin özgür tbrahim Senil Celal Sungur Ethem Serim 

23 Mart 1879 tarihli İhtira Beratı Kanunumuz, Fransa'nın 1844 tarihli İhtira Beratı Kanunun
dan alınmıştır. Kanunun ikinci maddesinde, «Sanayice yeniden bir netice ve eser vücuda getirmek 
ve bunların husulü için vesaiti cedide ihdas ve yahut malûm olduğu vesaiti bir sureti cedidede 
istimal eylemek muhteriattan addolunur.» denilerek ihtiram tarifi yapılmış bulunmaktadır. 

Bu kanuna göre; 
a) Sanayice yeniden bir netice ve eser vücuda getirmek; 
ıb) Bunların elde edilebilmesi için yeni vasıtalar bulmak veyahut bilinen vasıtaları yeni bir şe

kilde kullanmak; üzere iki nevi ihtira beratı ortaya çıkmakta olup, a fıkrasında madde, b fıkrasında 
ise usul ihtiraları kabul edilmekte ve usul bakımından verilen berat dolayısiyle o usulle elde edilen 
madde de himaye görmektedir. 

Kanunun üçüncü maddesinde ise, evvelâ tertibatı saydelâniyeye ve her nevi edviye ve mualeeata 
ve saniyen umuru maliyeye ve muamelâtı sarrafiyeye dair lâyihalar için berat itası caiz olmadığı 
hükmü mevcuttur. Binaenaleyh, ikinci maddede belirtilen madde ve usul ihtiralarmm, müstahzarlara 
ve 767 sayılı Türk Kodeksi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinde tarif edilen ilâçlara taallûku ha
linde berat verilmesinin caiz olmıyacağı ve berat verilmiş olsa dahi aynı kanunun 36 ncı maddesi mu
cibince bu beratın hükümsüz sayılması gerekmektedir. 

Tatbikatta ihtiraın tescili için Sanayi Bakanlığına yapılan müracaatta, bu bakanlık, talebin mev
zuat hükümleri dairesinde yapılıp yapılmadığını mevzuun kanunun ikinci maddesi şümulüne girip 
girmediğini tetkik eder. Müracaatın mevzuat hükümlerine göre yapıldığı ve ikinci madde hükmüne 
girdiğini tesbit ettiği takdirde beratı tanzim ederek müracaat sahibine verir. Üçüncü madde muvace
hesinde terkibatı saydejâniyeye berat verilmemekle beraber bir ilâcın kimyevî madde ismi ihtiraa müc
mel unvan verilmek suretiyle, ilâçlar için berat istenildiği ve verildiği görülmektedir. Bu hal, yukarda 
işaret edilen hükümlere arkın olarak memlekette bir ilâç inhisarı yaratmaktadır. 

Bu mevzuda Fransız Devlet Şûrası, 5 Temmuz 1901 ve 30 Temmuz 1909 tarihli kararları ile ilâç
lar hakkında berat verilemiyeceği gibi imal usulleri hakkında da berat verilemiyeceği prensibini ka
tiyetle teyidetmiştir. 

Bu kararlardan sonra 27 Ocak 1944 tarihinde, Fransız Kanununun üçüncü maddesi tadil edilmiş 
ve maddeye «Şu kadar ki, işbu memnuiyet, bahsi geçen terkibatı saydelâniye, edviye ve mualecatm 
elde edilmesi için kullanılan usul ve vasıtalara şâmil değildir.» hükmü ilâve olunmuş ve böylece imal 
usulü ve vasıtaları için berat verilmesi mümkün kılınmıştır. 



— 2 — 
Fransız Kanununun bu şekilde tadiline sebep, ilâç sanayiinin Fransa'da gelişmiş ve himayeye 

ınuhtacolmak durumundan çıkmış bulunmasıdır. Halbuki memleketimiz, ilâç sanayii sahasında he
nüz bu seviyeye erişmemiş olduğundan mevzuatımızda böyle bir tadilin yapılması, memleketin 
menfaat ve ihtiyaçları bakımından bugün için çok zararlı olacağı düşünülmektedir. 

Yukarda belirtilen müstahzar ve ilâçlarla, ka tunun üçüncü maddesi mucibince berat verilme-
si caiz değilken, berat verilmiş olursa bu hale ıttıla kesbeden tescil makamı, kanunun 36 ncı 
maddesine dayanarak, bu gibi beratları re'sen iptal etmeye yetkili bulunduğu halde, bugüne ka
dar ilâçlara verilen beratların iptal edilmesi cihetine gidilmemiştir. Kaza mercileri de kanunun 
bu hükmünü, idarenin bugünkü tatbikatı dairesinde anlamakta, olay elde meveut kararlar bunu 
göstermektedir. 

İlâçlara, kimyevi adlarının gösterilmesi suretiyle usul beratı alınması neticesi olarak, ihtira 
beratı sahiplerinin elde ettikleri inhisar yüzünden memleketin büyük döviz kayıpları olmakta, halk 
da bâzı hayatî ehemmiyeti haiz ilâçları birkaç misli yüksek fiyatla almak durumunda kalmaktadır. 

Bir misalle bu ciheti belirtmek, hâdisenin aydınlanması bakımında faydalı mülâhaza edil-
mektedir. 

Öhlonmpheniicol kimyevi maddesi, Milletlerarası Kodekste bir ilâç olarak bu isimle kayıtlı 
bulunduğu halde, memleketimizde «Terapötik olarak kıymetli esterler ve bunları elde etmeye 
mahsus usul» unvanı ile berat) alınmış bulunmaktadır. Burada kıymetli esterler diye ilâcın Jrim* 
yevi ismi zikredilerek esas ilâç ismi saklanmıştır. Bu suretle elde edilen fiilî inhisar hakkının kul
lanılmasından mütevellit fiyat inhisarı yaratılmış ve dünya piyasalarında bir kilosunun fiyatı 
50 - 55 dolar civarında iken mezkûr beratı almış bulunan firma ve lisansiyeleri tarafından 310 -
150 dolar üzerinden memleketimize ithali suretiyle yılda 800 000 dolar yani 7 200 000 T. L. 
döviz ziyama sebebiyet verildiği gibi, müstehlik de bu ilâca 6 - 7 T. L. yerine 14 - 15 T. L. öden
mektedir. 

Buna ilâve edilecek birçok misaller de vermek mümkündür. Bu meyanda, Oxtetracyclihe ve 
buna benzer antibiyotiklerden uğranılan döviz zararının yekûnu yılda 38 200 000 Türk lirasıdır. 
Bunun halka inikası ise, 15 liralık ilâca 50 - 55 lira ödemesidir. 

İhtira beratı Kanunu Muvakkati, bu gibi suiistimalleri önlemek için, ilâçlara ihtira beratı veril
mesini önleyici mahiyette olduğu gibi, milletlerarası anlaşmalarda yer alan hükümler de, millî kanu
numuzun bu suretle tatbikma mâni bulunmamaktadır. Çünkü, iltihak eylediğimiz sınaî mülkiyetle 
ilgili milletlerarası anlaşmalarda, (bilhassa 6894 sayılı Kanunla tasdik ettiğimiz sınaî mülkiyetin hi-
mavesine mahsus 20 Mart 1883 tarihli muaddel Paris İttihadı Mukavelenamesinin ikinci maddesi, bu 
anlaşmaları imza eden devletlerin vatandaşlarına, kendi vatandaşlarımıza tatbik edilen hususlardan 
gayrı bir hususun tatbikini âmir değildir. 

Yukarda belirtilen sebeplere göre, ihtiraı tescil eden makam, İhtira Beratı Kanununun üçüncü 
maddesine göre, 767 sayılı Türk Kodeksi hakkındaki Kanunun dördüncü maddesinde kayıtlı, Taba
beti beşeriye ve hayvanivede ilâç gibi müstamel bütün tıbbi nelbatat ile basit veya_ mürekkep uzvi ve 
gayriuzvi kimyevi maddeler, yani ilâçlar için berat verilmemesi her hangi bir kimyevi madde istihsal 
usulü için berat verilmiş olursa, bu kimyevi maddenin ilâç olduğu teâbit edildiğinde, İhtira Beratı 
Kanununun 36 ncı maddesi mucibince, beratı veren makamca hükümsüz addedilmesi lâzımdır. 

Hulâsa olarak, İhtira Beratı Kanununun üçüncü maddesi hükmü, bahis mevzuu terkibatı sayde 
lâniyeye, lıer nevi edviye ve mualecata her ne nam ve söbeple olursa olsun berat verilmesine müsait 
bulunmadığı halde idarenin, ikinci maddeye dayanarak teamül halinde yaptığı tatbikat ve muamele
ler ve kaza mercilerinin içtihatları aksi istikamette olduğundan mevzuun Ibir tefsir yoliyle (halledil
mesi zarureti hâsıl olmuştur. 

Binaenaleyh, talebedilen bu gi/bi ihtiralar, kanunun ikinci maddesindeki «madde» ve «usul» beratı 
hükmüne ..ııvgun bulunsa bile, üçüncü madde hükmü muvacehesinde berat verilmemesi ve verilmiş 
olan bu kabîl beratların hükümsüz addedilmeleri gerektiği yolunda, İhtira beratı Kanununun üçün
cü, maddesinin, tefsirine, Yüksek Kurucu Meclisçe karar verilmesini saygı ile arz ederiz. . 

( S . Sayısı; 27) 



Geçici Komisyon raporu 

T. C. 
Hurucu Meclis 2.5.' 1961 

Geçici Komisyon 
Esas No. 4/7 
Karar No. 1 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza 'havale «buyuruna İhtira Beratı Kanununun 2 ve 3 ncü maddelerinin tefsiri 
halkkmda Millî Birlük Komitesi Üyesi Sami Küçük ve arkadaşları tarafından verilen önerge ve 
efeleri komisyonumuzca tetiklik ve müzakere olundu. 

£3 Mart 1879 tarihli ihtira Beratı Kanununun 2 .nci maddesinde «âanayiee yeniden bir netice ve 
«ser vücuda getirmek ve bunların husulü için vesaiti, cedide ihdas veyahut malûm olan vesaiti bir 
sureti cedidede istimal eylemek muhteriattan addolunur.» denilerek ihtiraın (tarifi yapılmış bu
lunmaktadır. . ; • »- v 

Bu kanuna göre; 
a) Sanayice yeniden bir netice ve eser vücuda getirmek, 

' !b') Bunların elde edilebilmesi için yeni vasıtalar bulmak veyahut bilinen vasıtaları yeni -bir 
şekilde kullanmak; 

Üzere iki nevi ihtira 'beratı ortaya çıkmakta olup, (a) fıkrasında madde, (b) fıkrasında ise 
usul ihtiraları kalbul edilmekte ve usul bakımından verilen berat clolayısiyle o usulle elde edileı 
madde de himaye görmektedir. 

Kanunun 3 ncü »maddesinde ise, evvelâ terkibatı seydelâniyeye ve her nevi edviye ve nmale 
çata ve »aniyen umuru maliyeye ve (muamelâtı sarrafiyeye dair lâyihalar için berat itası caiz ol-

• madiği hükmü mevcuttur. Binaenaleyh, 2 nci maddede belirtilen «madde ve usul ihtiralarınm (müs
tahzarlara ve 767 sayılı Türk Kodeksi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinde zikir ve tarif edi
len ilâçlara taallûku halinde berat verilmesinin caiz olmıyaeağı ve berat verilmiş olsa dahi İhtira 
Beratı Kanununun 36 ncı maddesi mucibince bu beratın hükümsüz sayılması gerekmektedir. 

Tatbikatta ihtiraın tescili için Sanayi Bakanlığına yapılan müracaatta, bu Bakanlık talebin mev
zuat hükümleri dairesinde yapılıp yapılmadığını-, mevzuun, kanunun 2 nci maddesi şümulüne girin 
girmediğini tetkik ederek müracaatın mevzuat hükümlerine göre yapıldığını ve 2 nci madde hükmü 
ne girdiğini tesbit ettiği takdirde müracaat sahibine berat vermektedir. 3 ncü madde muvacehesin
de terkibatı saydelâniyeye berat verilmemekle beraber bir ilâcm kimyevî madde ismi ihtiraa mücmel 
unvan verilmek suretiyle, ilâçlar için berat istenildiği ve verildiği görülmektedir. 

Bu hal, yukarda işaret edilen hükümlere aykırı olarak memlekette bir ilâç inhisarı yaratmaktadır'. 
Yukarda belirtilen müstahzar ve ilâçlara kanunun 3 ncü maddesi mucibince, mualecat tâbirindi 

madde ile birlikte usul de mündemiç bulunduğun lan, berat verilmesi caiz değilken, berat verilmiş 
olursa, bu hale ıttıla kesbeden tescil makamı, kanunun 36 ncı maddesine dayanarak, bu gibi beratları 
re'sen iptal etmeye yetkili bulunduğu halde bugüne kadar ilâçlara verilen beratların iptali cihetine 
gidilmiyerek tatbikatın bu yolda yürütüldüğü <v il aşılmıştır. 

ilâçlara, kimyevî adlarının gösterilmesi suretiyle usul beratı alınması neticesi olarak ihtira beraiı 
sahiplerinin elde ettikleri inhisar yüzünden memleketin büyük döviz kayıpları olmakta; halk da bâzı 
hayatî ehemmiyeti haiz ilâçları birkaç misli yüksek fiyatla almak durumunda bırakılmaktadır. 

Bir misalle bu ciheti belirtmek, hâdisenin aydınlanması bakımından faydalı mülâhaza edilmekte
dir. ' . * , r • 

Chlormphenicol kimyevi maddesi, Milletlerarası Kodekste bir ilâç olarak bu isimle kayıtlı bulun 
duğu halde, memleketimizde; «Terapötik olarak ]• ivmedi esterler ve bunları elde etmeye mahsus usui» 
unvanı ile beratı alınmış bulunmaktadır. Binada kıymetli esterler diye ilâcın kimyevi ismi zikredile 
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rök eisas ilâç ismi saklanmıştır. Bu suretle elde edilen fiilî inhisar hakkının kullanılmasından fi
yat tekeli yaratılmış ve dünya piyasalarında bir kilosunun fiyatı 50 - 55 dolar civarında iken mez-
fkûr beratı almış bulunan firma ve lisansiyeleri tarafından 110 - 150 dolar üzerinden memleketi
mize ithali suretiyle yılda 800 000 dolar yani 7 200 000 Türk lirası döviz ziyama sebebiyle veril* 
diği gibi, müstehlik de bu ilâca 6 - 7 lira yerine 14 - 15 lira ödemek zorunda bırakılmaktadır. * 

Buna ilâve edilecek birçok misaller daha vermek mümkündür. Bu meyanda Oxytetracyeline ve 
buna benzer antibiyotiklerden uğranılan döviz ziyamın yekûnu yılda 38 200 000 Türk lirasıdır. 
Bunun halka inikası ise, 15 liralık ilâca 50 - 55 lira ödemek sureityle tecelli etmektedir. 

İhtira Beratı Kanunu Muvakkati, bu gibi suiistimalleri önlemek için, ilâçlara ihtira beratı veril* 
meşini önleyici mahiyette olduğu gibi, milletlerarası anlaşmalarda yer alan hükümler de, millî ka
nunumuzun bu suretle tatbikine mâni teşkil etmemektedir. Çünkü iltihak eylediğimiz sınai mülki
yetle ilgili milletlerarası anlaşmalarda, bilhassa 6894 sayılı Kanunla tasdik ettiğimiz sınai mülki
yetin himayesine mahsus 20 Mart 1883 tarihli muaddel Paris İttihadı Mukavelenamesinin 2 nci 
maddesi, bu anlaşmaları imza eden devletlerin vatandaşlarına, kendi vatandaşlarımıza tatbik edi
len hususlardan gayrı bir hususun tatbikini âmir değildir. 

Yukarda belirtilen sebeplere göre, ihtiraı tescil eden makam, İhtira Beratı Kanununun 3 neü 
maddesine göre, 767 sayılı Türk Kodeksi hakkındaki Kanunun 4 neü maddesinde kayıtlı, tababeti 
beşeriye ve hayvaniyede ilâç gibi müstamel bütün tıbbi nebatat ile basit veya mürekkep uzvi ve 
gayriuzvi kimyevi maddeler yani ilâçlar için berat verilmemesi, her hangi bir kimyevi maddenin 
istihsal usulü için berat verilmiş olsa bile, bu kimyevi maddenin ilâç olduğu tesbit edildiğinde İhti
ra Beratı Kanununun 36 ncı maddesi mucibince beratı veren makam tarafından iptal edilmesi gerekir. 

Hulâsa olarak : 
İhtira Beratı Kanununun 3 neü maddesi hükmü, bahis mevzuu terkilbatı seydelâniyeye her nevi 

edviye ve mualeeata 'her ne nam, sebep ve usulle olursa olsun berat verilmesine müsait değildir. 
Bu itibarla talebedilen bu gibi ithiralara, kanunun 2 nci maddesindeki «madde» ve «usul» be

ratı hükmüne uygun bulunsa bile 3 neü madde hükmü muvacehesinde berat verilmemesi ve veril
miş olan bu kabil beratların hükümsüz addedilmeleri gerektiğinden yanlış tatbik gören sözü edi-
kn 3 neü maddenin, Ibu yanlış tatbikat sebebiyle, ayrıca tefsirine mahal bulunmadığına oy birli
ğiyle karar verildi. 

Kurucu Meclis Genel Kurulunun tasvibine ar-; edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 

Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcü Kâtip 

Sami Küçük Fehmi Alpaslan Avni Yurdabayrak Hayrettin Şakir Perk 

Nedim Ergüven Nef'i Demirlioğlu Ba§it Beşerler Suphi Gürsoytrak 

Kâmil Karavelioğlu Mehmet Şükran özkaya 

-• > « J > - C 
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Kumcu Meclis S . S A Y I S I 28 
Nükleer enerji sahasında hukukî mesuliyete dair 

Sözleşmenin tasdiki hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/40) 

T. C. 
<Bxx$bakmlık * 30 . 1 . l&Şl 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Daimsi • • • - . . 

Sayı: 71 -1380/329 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu 'Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 28 . 1 . 19S1 ta
rihinde kararlaştırılan «Nükleer1 enerji sahasında hukukî mesuliyete dair Sözleşmenin tasdiki 
hakkındaki <kanun tasarısı» ile gerekçesi, ilişiğiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Avrupa İktisadî îş, Birliği Teşkilâtı dâhilinde teessüs etoişuotan Avrupa Nükleer Enerji Ajansı, 
memleketimizin de dâhil bulunduğu üye memleketler arasında Nükleer Enerji ve hassaten atomik 
tehlikelere karşı sigotfta ve hukukî mesuliyetle ilgili mevzuatın tekemmül ettirilerek ahenkleşti-
rilmesli ıkonuisunu ele almış : . 

Nükleer enerji istihsalinin gelişerek sulhçu gayelerde (fcuîlanılmasınm, nükleer kaza ve hasar
lar yüzünden ıgeri kalmamasını temin etmek için »mutazarrır olacak şahlsîara münasip tazminatın 
ödenmesi esaslarını tesbit ötmişjtir. 

Tesbit edilen esaslar ıbâr ıSözleşme şeklinde tanzim olunarak üye memlekeltler temsileileri ftarâfıiî-
dan imzalanmıştır. 

Bahse konu Anlaşmanın .19 neu maddesine 'göre Sözleşme üye ımemleketler teşriî organlarınca 
tasdik olunup tasdik belgeleri Avrupa îkıtisadi îş Birliği Genel Sekreterliğine tevdii olunduktan 
sonra mer'i olacaktır. 

Ekli kanun tasarısı bu lâzimeyi yerine getirmek için tanzim edilmiştir. 
Diğer taraftan, ımemlekötdımiade atom enerjisi alanında 'başlangıç faaliyetlerine geçilmiş bulu

nulmaktadır. Bahse Ikonu Sözleşme •esaslarının tatbike 'konulması, gerek bu sahadaki faaliyet've 
teşebbüslerimizin ve gerekse atam enerjisi mevzuundaki milletlerarası münasebetlerkniain inkişa
fında önemli faideler sağlıyacalktır, 



Dışişleri Komisyonu rapora 

T. C. 
Kurucu Meclis 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/40 
Karar No* : 12 

2 , 5 . 1961 

Yüksek Başkanlığa 

Nükleer enerji sahasında hukukî mesuliyete dair Sözleşmenin tasdiki nakkmdaki kanun tasa
rısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede Ibelirtilen gayelerin tahakkuku, komiisyonumuzca da uygun mütalâa olunduğundan, 
tasarı aynen kaimi edilmiştir. 

Kurucu Meclis Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek (Başkanlığa sunulur. 

Kurucu Meclis Dışişleri 
Komisyonu Başkanvekili 

M. Yurdakuler 

Üye 
B. Ecevit 

Sözcü 
. A. S. Hocaoğlu . 

Üye 
T. A. Egeli 

Üye 
K. Kaplan 

Kâtip 
V. Dizdar oğlu 

Üye 
H. Eroğlu 

Üye 
K. Türkoğlu 

C. 
Üye 

S. Barlas 

Üye 
T. Göle 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Nükleer enerji sahasında hukukî mesuliyete 
dair Sözleşmenin tasdiki hakkında kanun 

tasansı 

MADDE 1. —•_ Avrupa İktisadî İş Birliği 
Teşkilâtınca kabul edilip, Hükümetimiz tara
fından 28 .10 .1960 tarihinde imzalanan «Nük
leer enerji sahasında hukukî mesuliyete dair 
Sözleşme* tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu, yürütür. 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

28 .1 .1961 

Devlet Bakanı 
F. özdilek 

Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakm 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı Ba 
§. Kocatopçu 

İçişleri Bakanı 
M. t. Kızıloğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

R. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 
A. Tahtakılıç 

. - Ya. ve Turz. Bakanı 
C. Baban 

İmar ve İskân Bakanı 
F. Yavuz 
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NÜKLEER ENERJİ SAHASINDA HUKUKÎ MESULİYETE DAİR SÖZLEŞME 

Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya Cı hhuriyeti, Belçika Kırallığı, Danimarka Kırallığı, 
İspanya, Fransız Cumhuriyeti, Yunan Kırallığı İzlanda Cumhuriyeti, İtalyan Cumhuriyeti, Lük-
semburg Grand Düklüğü, Norveç Kırallığı, Daıimarka Kırallığı, Eortekiz Cumhuriveti, Büyük 
Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığı, İsveç Kırallığı, İsviçre Konfederasyonu ve Türki
ye Cumhuriyeti : 

Avrupa İktisadî İş Birliği Teşkilâtı (Bundan sonra «Teşkilât» olarak geçecektir.) dâhilinde te
essüs etmiş olan Avrupa Nükleer Enerji Ajansı, üye memleketler arasında nükleer enerji ve hassa
ten atomik tehlikelere karşı sigorta ve hukuki mesuliyet ile ilgili mevzuatın tekemmül ve ahenkleş
tirilmesi ile tavzif edilmiş olduğunu düşünerek; c" *•' 

Nükleer enerji istihsalinin geliştirilmesi ve suhçu gayelerle kullanılmasının nükleer kazalar do» 
layısı ile geri kalmamasını temin edecek gerekli tedbirleri almakla beraber bu kazalardan mutazar
rır olacak şahıslara uygun ve münasip tazminatın ödenmesini arzu ederek; 

Millî sahada, bütün lüzumlu gördüğü tamamlayıcı tedbirleri almak ve icabında işbu Sözleşme hü
kümlerini, Sözleşmenin şümulü haricinde olan dğer nükleer kazalar sebebiyle vukubulacak zarar
lara tatbik etmek imkânını devletlere bırakarak, mu^elif devletlerde zararları tazmin mevzuunda 
tatbik edilen esas kaidelerin birleştirilmesi lüzumuna inanarak; 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır: 

Madde — 1. 

a) İşbu Sözleşme mucibince : 
1. «Nükleer kaza» tâbirinden maksat, öylo bir hâdise veya aynı menşei haiz öyle bir hâdi

seler ailesidir ki, bu hâdise veya hâdiseler silsilesi veya sebebolduğu her türlü hasar radyoaktif ev
saftan veya radyoaktif evsafın, nükleer yakıt yahut radyoaktif mahsûller veya artığın zehirleyici, 
patlayıcı veya diğer tehlikeli evsafı veya bunlardan her hangi birisi ile birleşmesinden doğar veya 
onun neticesi olarak ortaya çıkar. 

2. «Nükleer tesisat» tâbirinden maksat, her hangi bir nakil vasıtası içinde bulunanlar ha
ricindeki reaktörler, nükleer maddeleri imal eden veya işliyen fabrikalar; nükleer yakıtı izotopları
na ayıran fabrikalar; şualı nükleer yakıtı tekrar işleme tâbi tutan fabrikalar; nükleer maddelerin 
nakli ile ilgili depolamalar hariç, bu çeşit madd<ferin depolanması için tesisler ve içinde nükleer 
yakıt veya radyoaktif mahsûller veya artığı gibi Avrupa Nükleer Enerji Ajansı İdare Meclisi (Bun
dan sonra «İdare Meclisi» olarak geçecektir.) nin zaman zaman kararlaştıracağı maddeler bulunan 
tesislerdir. 

3. «Nükleer yakıtlar» tâbirinden maksat metal, alaşım veya kimyevî bileşim hal:nde uran
yum (tabiî uranyum dâhil), metal, alaşım veya kimyevî bileşim halinde plütonyum ve İdare Mec
lisinin zaman zaman kararlaştıracağı buna mümasil parçatenabilen diğer maddelerdir. 

4. «Radyoaktif mahsuller veya artık» tâbirinden maksat, nükleer yakıtın kullanılması veya 
istihsali ameliyesi ile ilgili radyasyona tâbi tutılarak radyoaktifleştirilmiş veya aslında radyoak
tivite ihtiva eden maddelerdir. Fakat, (1) nükleeı yakıt veya (2) her' hangi bir sınaî, ticarî, ziraî, 
tıbbî veyahut fennî maksatlarla kullanılan veya kullanılacak bir nükleer tesisin dışındaki radyo
izotoplar bu tâbirin dışında kalır. 

5. «Nükleer maddeler» tâbirinden maksat, nükleer yakıtlar (tabiî uranyum ve fakirleştiril
miş uranyum hariç) ve radyoaktif mahsuller veya artıktır. 

6. Bir nükleer tesis ile ilgili olarak «işleten» tâbirinden maksat salahiyetli resmî makamca 
o nükleer tesisin işleteni olarak seçilmiş ve tanınmış kimsedir. 

b) İdare Meclisi, birtakım nükleer tesisleri, nükleer yakıtları veya nükleer maddeleri, kendi 
görüşüne göre mevzuubahis tehlikenin vüsatinin darlığı bunu muhik gösteriyorsa, işbu Sözleşmenin 
tatbik sahası haricinde bırakılabilir. 

( S. Sayısı: 28) 
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Madde — 2, 

tşbu Sözleşme, millî mevzuat başka bir hüküm dermeyan etmedikçe 6 (d) de gösterilen rücu 
fcakları haricinde Âkıd olmıyan Devlet ülkeMMe tatbik edilemez. 

Madde ^ - 3; 

Nükleer tesisi işleten işbu Sözleşme ile ilgili olarak, aşağıdaki hallerde mesuldür : 
a) Şahsın ölümü veya hayatına karşı zarar ika edilmesi, 
b) Aşağıdaki haller, haricinde, her hangi bir malın yok edilişi veya zarara mâruz bırakılışı : 

. 1. Bir tesis bölgesi içinde bulunan ve böyle bir tesisle ilgili olarak işletenin elinde tuttuğu, 
muhafaza veya kontrolü altında bulundurduğu mallar, 

2. 4 ncü maddede belirtilen hallerde, nükleer kazanın vukubulduğu anda nükleer malze
meyi taşıyan nakil vasıtaları, ' 

Ancak bunun için bu hasar veya kayıba (bundan sonra «hasar»1 olarak geçecektir), ya nükleer 
yakıt veya radyoaktif mahsûl yahut artıktan, veyahut 4 ncü madde ahkâmı hariç, nükleer madde
lerin bu gibi tesislerden taşınmasından doğan nükleer kazaların sebeb olduğunun ispat edilmesi 
icabeder. 

Madde — 4. 

2 nci madde ahkâmına aykırı olmamak şartı ile, nükleer maddelerin taşınmaları ile ilgili depo
lama da dâhil nükleer maddelerin nakli halinde : 

a) işbu Sözleşme mucibince, bir nükleer kazanın, o tesisin haricinde vukubulduğu ve o te
sisten nakledilmiş nükleer maddelerle alâkalı olduğu ispat edildiği takdirde, bir nükleer tesisin 
işleteni, kaza ile ilgili aşağıdaki şartların bulunması halinde zarardan mesuldür : 

1. Bahis konusu nükleer maddelerin, Âkıd taraflardan birinin arazisinde bulunan başka bir 
nükleer tesisin işleteni tarafından teslim alınmasından evvel kaza vukubıdursa, veya, 

2. Bahis konusu nükleer maddeler, Â3çı«d oimıyan devlet ülkesinde jbulunan bir şahsa gön
derilmekte olup Ibu devletin ülkesine getirildikleri nalkil vasıtasından boşaltılmaısından evvel kaza 
vukulbuluılsa, 

ib) İşbu (maddenin (a.) (1) (bendinde baibsi-.-geçen işleten, bahis konuisu nükleer maddeleri 
(teslim aldığı andan İtibaren, işlbu ISözleşıme mucibince, bu nükleer maddelerle alâkalı olarak, 'hîlfı-
hara. vukübulacak nükleer kazalardan doğacak hasardan (mesuldür. 

- c) işletenin muvafakati ile nülkleer maddeler, Âkıd 'Tarafların ülkeleri haricinden böyle bir 
tarafın ülkelsindeki ibir nükleer tesıise gönderildiği takdirde, bu (tesisin işleteni, işbu Sözlefme, mu
cibince nülkleer maddelerin, ülkesinden taşınacakları .Âkıd olımıyan devlet tarafından vasıtalara 
yüklenımesinden sonra vukülbulaea'k; nükleerkazanın scbebolaeağı (hasardan raesuldür. 

d) işbu Sözleşme ımueibince işletenin, naJkliyeeiye 10 ncu madde ıgeerğince malî garanti temin 
eden !her hangi (bif şahıs, veya sigorita^ı tarafından veya bunlar naunına hazırlanan bir belgeyi 
ibraz dtmeısi icabeder. Bu belge, işletenin isim Vse adresini, garantinin müddetini, tipini ve- tutarını 
İhtiva etmelidir. Belgede Ikayutlı 'olan malûmata,. belgeyi hazırlıyalı veya namlarına.. 'belge; hazırla
nanlar tarafından itiraz edilemez. Belge, garantisini .(temin etıtdği nükleer maddeler ile nakliyata 
ait bilgiyi ve salâıhiyötli resmî makamların mevzuuıbabis şahsın işlbu Sözleşımed© ifade edilen mâ
nada bir işleten olduğunu (tasdik eden beyanını da ihtiva etmelidir. 

e) Âkıd bir 'Taraf kemdi mevzuat ahkâmına uygun olarak ve 10 ncu rmaddenin' a fıkrası ile 
talebedilen ışartlarm yerine getirilmesi halinde naikliyeoi, kendi talebi ve hu tarafın ülkesinde 

, 'kurulan nükleer, iesâöin İslatanın ı muvafakati ilfeiv salâM^li-Te^mî mateam katar; verdiği takdirde, 
bu işleten yerine mesul olmasını işjbııüS^«gn\e(^ıeıKeğiinee t«öbii;<*defc Böyfe.bir;:halde^vişlb^>SölJıeş'me 

rihâkümleri: g^mğince,! nakliyeci ııüklfief^ maddid € ^ r ' ^ huisüsun-
ıiîdaıüiöevzüaıtınida bu hmu^avhilkümıolan"Âfed! iTarafıni.üllkesi;röızelrriride'Mfnü'klee.r.1bir-töfjsindglteîtfeni 

gibi telâkki olunur. 1i!.l;!.!:i,.\r;:;i ->x-vc:^ ^.d Ü^.Û^ ::;V^-' 

•<-•:«. S a y ^ ı : 2 8 ) 
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Madde — 5. 

a) Bir nükleer kaza ile ilgili nükleer yakıt yahut radyoaktif mahsuller veya artık birden 
ziyade nükleer tesiste bulunmuş olup, hasara sebebolduğu anda bir nükleer tesiste bulunmakta 
ise daha önce bunları bulunduran nükleer tesis .işletenlerinden hiçbiri hasardan mesul olmaz
lar. Nükleer kaza ile ilgili nükleer yakıt yahut radyoaktif mahsuller veya artık birden ziyade te
siste bulunmuş olup, hasara sebeboldoğu anda bir nükleer tesiste bulunuyor ise, hasar vukuun
dan önce en son olarak bunları bulunduran nükleer tesisin işleteninden veya. son defa onların 
idaresini üzerine alan işletenden başkası hasardan mesul olmaz. 

b) Hasar işbu Sözleşme hükümlerine göre birden ziyade işletene mesuliyet yüklerse bu iş
letenlerin mesuliyeti aşağıdaki şartlarla müşterek ve birden faz-ladır : Mesuliyet, nükleer madde
lerin nakli sırasında nükleer bir-kazamı* sebebolduğu bir hasar neticesinde ortaya çıkmış ise, 
her işletenin mesul olacağı â^amî miktar, 7 ııci maddt> hükümlerine göte onlar hakkında tes-
bit edilecek en yüksek meblâğdır. Hiçbir işleten hiçbir zaman, nükleer kaza hususunda, 7 nei 
madde ile ona tahmil edilenden daim fazlasını ödemeye meebur tutulamaz. 

Madde — 6, 

a) Nükleer kazadan doğan hasar sebebiyle tazminat hakkı, sadece işbu Sözleşme mucibince 
hasardan dolayı mesul olan işletene veyahut 10 ncu maded ile istenen teminatı veren, sigortacı 
veya diğer malî kefillere karşı; millî kanımla doğrudan doğruya bir dâva hakkı tanınıyorsa, si
gortacı veya diğer malî kefillere karşı, kullanılabilir. 

b) Nükleer kazaların sebebolduğu hasardan, bunların haricinde kimse mesul tutulamaz* Fa
kat bu şart nakil sahasında işbu Sözleşme tarihinde tatbik edilmekte veya imzaya- açık- olan veya. 
iltihak veya tasdik safhasında bulunan milletlerarası anlaşmaların tatbikine tesir etmez. 

c) Bu maddenin (b) fıkrasında sözü edilen her hangi bir milletlerarası; anlaşmaya veya 
Âkıd olmıyan Tarafın mevzuatına göre nükleer kazanın sebebolduğu kazadan mesul olan her han
gi bir şahıs, 7. nei maddede tesbit edilen mesuliyet miktarı hudutları dâhilinde, işbu Sözleşme 
hükümlerine göre hasardan mesul olan işletene karşı bir rüeu hakkını haizdir. 

d) Nükleer bir kaza Âkıd olmıyan Devletin ülkesinde vukua gelir veya hasam böyle bil* ül
kede uğranılırsa esas iş yeri Âkıd Taraf Ülkesinde bulunan her hangi bir şahıs veya böyle bir şah-
s^ hizmet eden kimse, 2 nei madde hükümleri olmasa idi mesul olacak işletene karşı, 7 nei mad
dede gösterilen mesuliyet hudutları dâhilinde, böyle, bir kaza veyaı zarar dolayısiyle 'kendisinin 
ödemek mecburiyetinde olduğu meblağ nispetinde rücu hakkına sahiptir. 

e) Teşkilât Konseyi, bu maddenin (d) fıkrasında yazılı hükümlerden esas iş yeri Âkıd Olmı
yan bir Devlet ülkesinde bulunan taşıyanların da istifade etmesine karar verebilir. Kararın alın
masında Konsey, Âkıd olmıyan böyle bir Devletin nükleer enerji sahasındaki hukukî mesuliyet 
mevzuunda bu memleketteki cari umumî hükümleri ve bu hükümlerin Âkıd Tarafların buyruğun-
daki veya esas iş yeri kendi ülkelerinde bulunan şahıslara, ne nispette tatbik edildiğini göz önün
de tutar. ' m, 

f) İşleten sadece şu hallerde rücu hakkına haizdir. 
1. Nükleer kazanın sebebolduğu hasar, kasıttan doğan bir fiil veya ihmal neticesi ise ka

sıtla hareket eden fail veya ihmal edene karşı, 
2. Mukavelede sarahaten belirtildiği takdirde, belirtilen nispet ve şekilde, 
3. İşletenin müsâadesini almaksızın, nükleer maddelerin naklî esnasında vukubulan bir nük

leer kaza hususunda, önün ıhakkmdâ 7 nei maddenin (b) fıkracında gösterilenden daha fazla 
bir meblâğ için 7 nei maddenin (e) fıkrasına göre mesul ise ve 'mesul olduğu nispette, bu gibi 
nakil, hayat veya mâlların kurtarılması ve^a kurtarılmaya teşebbüs edilmesi veya bu gîbi nak
liyecinin kontrol cdemiyeceği oturumlardan ne*şot etmesi halleri hariç, nükleer' maddelerin' taşı
yanına karşı. 

f S. Sayısı : 28) 



g) Eğer işleten, bu maddenin (f) fıkrasına göre her hangi bir nispette bir kimseye karşı rücu 
hakkına sahip ise, bu maddenin (c) ve (d) fıkraları mucibince, o şahıs, işletene karşı, o nispet 
için rücu hakkını kullanamaz. 

h) Millî sağlık sigortası, sosyal sigorta, işçi tazminatı veya iş hastalıkları tazminatı gibi sis
temlerdeki hükümler, nükleer kazadan doğan hasar sebebiyle tazminatı da içine alırsa, bu gibi sis
temlerdeki lehtarların hakları ve bu gibi sistemler sebebiyle rücu hakları Âkıd Tarafın bu gibi 
sistemlerini kuran kanuna göre hükme bağlanır. 

M a d d e — 7. • * - - • ? -

a) Bir nükleer kazanın sebebolduğu hasar sebebiyle ödenmesi istenen tazminat bedeli, işbu 
madde mucibince tesbit olunan, âzami mesuliyetten fazla olamaz. 

b) Her hangi bir Âkıd Tarafın işletenin 10 ncu madde gereğince istenen sigorta veya diğer bir 
malî garantiyi temin edebilmesi imkânlarını göz önünde tutarak hiçbir halde 5 000 000 hesap üni
tesinden aşağı olmamak üzere daha yüksek ve alçak bir meblâğı tesbit edebilmesi şartı ile nükleer 
kazanın sebebolduğu (hasar dolayısiyle işletenin âzaımî mesuliyeti, işbu Sözleşme tarihinde tâyin 
edildiği üzere 15 000 000 Avrupa Para Anlaşması hesap ünitesidir. (Bundan sonra hesap ünitesi 
olarak geçecektir.) Yukarda sözü edilen meblâğlar yuvarlak rakamlar olarak millî paraya tahvil 
olunabilir. 

c) Nakliye vasıtasına yapılan hasar işletenin diğer hasarlardan doğan mesuliyetinin 5 000 000 
hesap ünitesinin aşağısına düşmesini hiçbir şekilde intaç etmemesi şartı ile Âkıd Taraf 3 ncü mad
denin (b) fıkrasının 2 nci bendindeki istisnanın tatbikinden millî mevzuatı ile sarfınazar edebilir. 

d) Bu maddenin (c) fıkrasına göre Âkıd Taraf mevzuatındaki hükümler olduğu kadar bu 
maddenin' (b) fıkrası mucibince de bir Âkıd Taraf ülkesindeki nükleer tesislerin işletenlerinin 
mesuliyeti nükleer kaza nerede vukubulursa bulsun bu gibi işletenlerin mesuliyetine tatbik edilir. 

e) Bir Âkıd Taraf nükleer maddelerin kendi ülkesinden geçişini, azamî mesuliyet (haddini 
transit esnasında vukuu muhtemel kaza tehlikelerine ıgöre (kifayetsiz bulduğu takdirde, yabancı 
işletenin azamî mesuliyet haddiriin yükseltilmesi şartına bağlıyabilir. Şu şartla 'ki, 'bu şekilde yük
seltilen azamî mesuliyet haddi, kendi ülkesinde! 'kurulmuş tesislerin işletenlerinin azamî mesuliyet 
haddini geçemez. 

f)' Bu maddenin (e) fıkrasındaki hükümler; 
1. Nakliye deniz yolu ile ise, Devletler Hukuku kaideleri mucibince, muhtemel bir tehli

keden dolayı sözü edilen Âkıd Tarafın limanlarına sığınma hakkı veya kara sularından zararsız 
geçiş hakkı, 

2. Nakliye hava yolu 41e ise, feir anlaşma veya Devletler Hukuku ımucibince Âkıd Tarafın 
arazisi üzerinden uçma veya yere inme hakkı, 

mevzuubahsolunduğutnda tatlbik olunmaz. 
g) işbu Sözleşmeye göre, bir mahkeme tarafından tazminatı mucip bir hâdise sebdbiyle hük

medilen faiz ve bedeller, bu Sözleşme maksadına 'matuf bir tazminat olarak mütalâa edilmez ve 
bu madde mucibince işletenin mesul olduğu meblâğa ilâveten işleten tarafından ödenebilir. 

Madde — 8. 

a) Tazminat hakkı işbu- Sözleşme mucibince nükleer kaza tarihinden itibaren 10 sene için'de 
kullanılmadığı takdirde sukut öder. Hasarın, kaza anında çalınmış, kaybolmuş veya terk edilmiş 
ve henüz istirdâdedilmenıiş nükleer yakıt, radyoaktif mahsuller veya artık ile ilgili nükleer haza
dan doğmuş olması halinde 10 senelik sukutu hak müddeti çalınma, kaybolma veya terk edilme 
tarihinden itibaren başlar. Ancak; millî mevzuat, işbu maddenin (e) fıkrası hükümleri hariç 10 
senelik müddeti geçmemek şartiyle 2 seneden aşağı olmıyacak şekilde mutazarrırın zarar ve me
sul işletenden haberdar 'olduğu veya mâ'kul surette haberdar olması icabettiği tarihten itibaren bir 
müruruzaman veya sukutu hak müddeti tesis edebilir. 

( E Sayısı: 28) 
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b) Aneak, 13 ncü maddenin (d) fıkrasının (1), (I) ve (2) nci bentlerinin tatbikinin mümkün 

olduğu hallerde, bu maddenin (a) fıkrasında gösterilen zaman zarfında tazminat hakkı sukut et
mez. 

1. 17 nci maddede bahsi geçen mahkeme bir hüküm vermezden evvel bu mahkemenin seçe
bileceği mahkemelerden birinde dâva açılması halinde, mahkeme dâvanın açılmış olduğu mahke
meden başka bir mahkemenin salahiyetli olduğuna karar verirse, dâvanın salahiyetli olduğuna ka
rar verilen mahkemede açılması için bir müddet tesbit edebilir. Veya.... 

2. 13 (d) (1) veya (2) nci bendine göre salahiyetli mahkemenin tesbiti zımnında mahke
meden karar istihsali için bir Âkıd Tarafa müracaat vâki olması ve mahkeme tarafından tesbit edi
lecek zaman zarfında bu tesbitten sonra dâvanın açılması icabeder. 

c) Millî mevzuat, 10 senelik müddetin hitamından sonra açılan bir tazminat dâvası hususunda 
işletenin mesuliyeti teminat altına alınmış ise, 10 seneden daha uzun bir müddet tesis edebilir. 

d) Millî mevzuat aksine hüküm vaz'etmedikçe, bu maddede gösterilen müddet zarfında tazmi
nat dâvası açan nükleer kazanın sebebolduğu hasardan mutazarrır olan şahıs, salahiyetli mahke
menin nihaî kararı almamış olması şartı ile böyle bir müddetin hitamından sonra hasarın ağırlaş-
tığı şeklinde iddiasını tadil edebilir. 

Madde — 9. 

Millî mevzuatla aksi gösterilmedikçe işleten, silâhlı çatışma, tecavüz, iç harb, isyan hareketi ve 
istisnaî karakterde vahim tabiî bir âfet yüzünden doğacak nükleer bir kazanın sebebolduğu hasar
dan mesul değildir. 

Madde — 10. 

a) îşbu Sözleşme mucibince, mesuliyeti teminat altına almak için işleten, '7 nci maddede göste
rilen miktarda ve salahiyetli resmî makamın tesbit edeceği şekil ve hükümler dâhilinde sigorta ve
ya diğer malî garantiler bulundurmak zorundadır. 

b) Sigortacı veya diğer malî garanti veren asgarî 2 ay evvelinden, salahiyetli resmî makama 
yazılı olarak ihbarda bulunmadıkça veya bu sigorta veya diğer malî garanti, nükleer maddelerin 
taşınması esnasında sözü geçen taşıma ile ilgili olmadıkça bu maddenin (a) fıkrasında gösterilen 
sigorta veya diğer malî teminatı talik veya ilga edemez. 

c) Sigorta, reasürans ve diğer malî garanti olarak yatırılan meblâğlar sadece nükleer kaza
lardan doğan hasarların tazmini gayesi ile çekilebilir. 

Madde — İL 

îşbu Sözleşmeye göre ödenecek tazminat, sigorta ve reasürans primleri, sigorta, reasürans ve 10 
ncu madde mucibince talebedilen diğer malî garanti gibi meblâğlar ve 7 nci maddenin (g) fıkrasın» 
da gösterilen hisse ve bedeller Âkıd Taraflar para bölgelerinde serbestçe mübadele edilebilir. 

Madde — 13. 

a) 3 ve 6 (a), (c), (d) maddeleri ile ilgili kaza hakkı sadece mesul işletenin ülkesinde nükleer 
tesis bulundurduğu Âkid Taraf mevzuatına göre salahiyetli kılman mahkemelere tanınmıştır. 

b) Nükleer kazanın, taşıma sırasında vuku bulması halinde, kaza hakkı bu maddenin (c) fık
rasında gösterilen haller hariç, sadece nükleer kaza anında nükleer maddelerin bulunduğu ülkedeki 
Âkıd Taraf mevzuatına göre salahiyetli kılman mahkemelerce kullanılır. 

c) Eğer nükleer kaza taşıma sırasında Âkıd Taraflar ülkesi dışında vukubulursa veya nükle
er kaza sırasında nükleer maddelerin nerede bulunduğu tesbit edilemezse veyahut nükleer kaza esna
sında nükleer maddeler birden ziyade Âkıd Taraf mevzuatına tâbi bir bölgede bulunuyorsa; dâva sa-
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dece, mesul işletenin nükleer tesisatını bulundurduğu Âkıd Taraf ülkesinde carî mevzuat tarafın
dan salahiyetli kılınmış mahkemelerce görülür. 

d) Bu maddenin (a) ve (c) fıkralarına istinaden kaza hakkı birden ziyade Âkıd Taraf mahke
meleri tarafından kullanılabilirsc kaza hakkı, 

1. Nükleer kazanın, nükleer maddelerin taşınması sırasında vukubulması halinde; 
I. Bu maddenin (c) fıkrasında salahiyetli kılınmaları şartı ile nükleer kazanın vukuu sıra

sında nükleer maddeleri taşıyan nakil vasıtasının kayıtlı bulunduğu Âkıd Taraf ülkesinde carî mevzua
ta göre salahiyetli kılınmış mahkemelerce kullanılır. Veya, 

II. Böyle bir mahkeme yoksa alâkadar Âkıd Tarafın müracaatı üzerine 17 nci maddede 
gösterilen mahkemenin mesele ile en yakından alâkadar olduğuna karar verdiği, bu maddenin (c) 
fıkrasındaki salahiyetli mahkemelerden biri tarafından kullanılır, 

2. Bunun dışındaki hallerde'ilgili Âkıd Tarafın müracaatı üzerine bahsi gecen mahkemenin 
mesele ile en yakından alâkalı bulunduğu Âkıd Taraf mevzuatımı] salahiyetli kıldığı mahkemelerce 
kullanılır. 

e) Bu madde mucibince vicahi veya gıyabî yargılama sonunda salahiyetli mahkemenin aldığı 
hükümler mahkemenin tatbik ettiği kanunlar mucibince lâzımülinfaz hale ıgelincc ilgili Âkıd Tarafın 
talebettiği formaliteler kabul edilir edilmez diğer Âkıd Tarafın ülkesinde de yürürlüğe girer. Dâva
nın esasları başka her hangi bir muameleye tâbi tutulmaz. Yukarıdaki hükümler ara kararlara tatbik 
edilmezler. 

f) 'îşbu Sözleşme mucibince Âkıd Taraf aleyhine mesul işleten olması sebebiyle bir dâva açıldı
ğında bu Âkıd Taraf bu madde ile salahiyetli kılman mahkeme huztırunda hiçbir kazaî muafiyet id
diası ileri süremez. 

Madde — 14. 

a)' işbu Sözleşme hiçbir milliyet, ikamet veya oturduğu yer farkı gözetmeksizin tatbik edilir. 
b)f «Millî Hukuk» ve «millî mevzuat» -tâbirleri nüleer kazadan doğan talepler mevzuunda işbu 

Sözleşme mucibince kaza hakkını haiz mahkemenin millî hukuk Veya millî mevzuatını ifade eder ve 
bu hukuk ve mevzuat, işbu Sözleşmece bilhassa tanzim edilmiyen esasa veya usule mütaallik bütün 
meselelere tatbik olunur. 

c) Bu hukuk ve mevzuat hiçbir milliyet, ikamet veya oturduğu yer farkı gözetmeksizin tatbik 
edilir. 

Madde — 15. 

a); Her hangi bir Âkıd Taraf işbu Sözleşme ile ^esbit edilmiş tazminat miktarını artırmak için 
lüzumlu göreceği her türlü tedbirleri alabilir. 

b) Hasar için ödenecek tazminat Devlet parasını içine alır ve 7 nci maddede gösterilen 5 000 000 
luk hesap ünitesinden fazla olur ise bu meblâğ için işbu Sözleşme hükümlerinden inhiraf eden şart
lar tatbik edilebilir. 

Madde — 16. 

İdare Komitesi l(a) (2) ve (3) ve l(b) maddeleri mucibince alman kararlar Âkıd Tarafları tem
sil eden üyelerin müşterek muvafakati ile kabul edilir. 

Madde — 17. 

îşbu Sözleşmenin tefsir ve tatbiki dolayısiyle iki veya daha fazla Âkıd Taraf arasında doğacak 
anlaşmazlıklar îdare Komitesince tetkik ve dostane uzlaşmanın mümkün olmadığı hallerde mesele, 
ilgili bir Âkıd Tarafın müracaatı üzerine, nükleer enerp sahasında emniyet kontrolü tesisi hu
susunda 20 Aralık 1957 tarihli Sözleşme ile vücuda getirilen mahkemeye arz edilir. 

( S . Sayısı : 28) 
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Madde — 18. 

a) İşbu Sözleşme hükümlerinden bir veya daha fazlası için Sözleşmenin tasdiki veya ona ilti
haktan önce veya 23 ncü maddeye göre tebliğde bahsedilen ülke veya ülkeler Hususunda" tebliğ
den önce hükme kaydı ihtirazi konabilir. Ve bu ihtirazi kayıtlar ancak imza sahipleri tarafından 
hemen kabul edilirse mümkün olabilir. 

b) Böyle bir kabul 24 ncü maddeye göre Teşkilât Genel Sekreteri tarafından kendisine böyle 
bir ihtirazi kaydın bildirildiği tarihten itibaren 12 aylık bir müddet içinde işbu Sözleşmeyi tasdik 
etmiyen imza sahibinden talebedilmiyecektir. 

c) Bu maddeye göre kabul edilen bu çeşit bir kaydı ihtirazi Teşkilâtın Genel Sekreterine 
gönderilecek bir tebliğ ile her zaman geri alınabilir. 

Madde — 19. 

a) îşbu Sözleşme tasdik olunacaktır. Tasdik belgeleri Teşkilâtın Genel Sekreterliğine tevdi 
edilecektir. 

b) İşbu Sözleşme en az 5 imzalıyanm tasdik evrakını tevdiinden itibaren meriyete girecektir. 
işbu Sözleşme bilâhara tasdik eden imzahyanlar için tasdik belgelerinin tevdiinden itibaren 
meriyete girecektir. 

Madde — 20. 

îşbu Sözleşmenin tâdilleri bütün Âkıd Tarafların müşterek muvafakati ile kabul edilir. Bunlar 
Âkıd Tarafların üçte ikisinin tasdik veya teyidi ile meriyete girer. Bilâhara tasdik veya teyideden 
Âkıd Taraflardan her biri için tadilât bu tasdik veya teyit tarihinden itilbaren meriyete girer. 

Madde — 21. 

a) işbu Sözleşmeyi imzalamamış bulunan Teşkilâta üye veya ortak bir hükümet, Teşkilâtın 
Genel Sekreterliğine göndereceği bir tebliğ ile Sözleşmeye dâhil olabilir. 

b) işbu Sözleşmeyi imzalamıyan diğer bütün hükümetler Teşkilâtın Genel Sekreterliğine gön
derecekleri bir tebliğ ile ve bütün Âkıd Tarafların ittifakı ile Sözleşmeye iltihak edebilirler, il
tihak muvafakat tarihinden itibaren muteberdir. 

•* Madde — 22. 

a) işbu Sözleşme yürürlüğe girmesinden itibaren 10 yıl müddet için kabul edilmiştir. Her 
Âkıd Taraf 10 yılfn hitamında işbu Sözleşmenin kendisi bakımından tatbikine 12 ay evvelinden 
Teşkilâtın Genel Sekreterliğine bildirrerek son verebilir. 

b) işbu Sözleşme 10 senelik müddetin hitamından sonra bu maddenin (a) fıkrası mucibince 
Sözleşmenin tatbikine son vermiyen Âkıd Taraf bakımından 5 sene müddetle ve bilâhara 5 senelik 
müddetler süresince de bu gibi 5 senelik müddetlerin her hangi birinin hitamında Teşkilâtın Ge
nel Sekreterliğine 12 ay evvelinden bildirilerek Sözleşmeye son vermiyen Âkıd Taraflar için de
vam eder. 

c) Bu Sözleşmenin meriyete girmesinden itibaren 5 yıl veya Âkıd bir Tarafın her hangi bir 
tarihteki talebi üzerine talep tarihinden itibaren 6 ay içinde Teşkilâtın Genel Sekreterliği bu 
Sözleşmenin tekrar gözden geçirilmesi için bir konferans tertibedeeektir. 

Madde — ı23. 

a) İşbu Sözleşme Âkıd Tarafların ana vatanlarına tatbik edilir. 
ıb) işbu Sözleşmenin imzalanması veya tasdiki veya Sözleşmeye iltihak sırasında veya daha sonra 

Teşkilâtın Genel Sekreterliğine işbu Sözleşmenin milletlerarası münasebetlerimden mesul bulunduğu 

( S. Sayın : 28 ) 
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ülkeler de dâhil olmak Üzere ve bu maddenin (a) fıikrası mucibince işbu Sözleşmenin tatbik edileme
diği ve tebliğde bahsedilen ülkelerine de tatbik edileceğini her hangi bir imzalıyan veya Âikıd Taraf 
bildirebilir. Böyle bir tebliğname burada mcvzuubabis üllke veya ülkeler bakımından Teşkilâtın Ge
nel Sekreterliğine bir sene ervvelden bildirilerek geri alınabilir. 

c) Âönd bir Tarafın, milletleraraisı münasebetlerde mesuliyetini taşıdığı ülkeler dâhil işbu Söz
leşmenin tatbik edilmediği bütün ülkeleri işbu .Sözleşme mucibince Âkıd olmıyan Devle* ülkesi olarak 
kabul edilir. 

Madde — 24. 

Teşkilâtın Genel Sekreteri bütün imzalıyan ve Sözleşmeye iltihak eden hükümetlere tasdik, iltihak 
ve çekilme belgelerini tovdi ile 23 neü madde mucibince yapılan tebliğleri ve 1 (a) (2), 1 (a) (3) ve 
1 (ib) bentleri muoibinıee İdare Komitesinin aldığı kararları bildirir. Genel Sekreter işbu Sözleşmenin 
meriyete giriş tarihini, kabul edilen tadilâtları ve bunların meriyete giriş tarihlerini ve IH nei madde 
mucibince yapılan kaydı ihitirazileri de bildirir. 

EK : 1. 

Aşağıdaki ihtirazı kayıtlar işbu Sözleşmenin imzası sırasında kabul edilmiştir. 
1. Madde 6 ( a ) : Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, Avusturya Cumhuriyeti Hükü

meti ve Yunan Kırallığı Hükümetinin ihtirazı kaydı. 
Millî Kanunla, işletenden başka diğer şahısların işleten tarafından elde edilen himaye kefa 

leti dâhil bu şahısların-.mesuliyetleri r levzuunda tamamiyle teminat altına alınmış olmaları şartı 
ile işletene ilâveten mesul olmakta devam edebilmelerine mütedair haklarını mahfuz tutmuşlardır. 

2. Madde 6 (b) ve (c) : Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti, Yunan Kırallığı Hükümeti, Nor
veç, Kırallığı Hükümeti ve İsveç Kırallığı Hükümetinin ihtirazî kaydı. 

6. Maddenin (b) fıkrasında bahsi geçen milletlerarası anlaşmalardaki hükümlere muadil hü
kümler ihtiva eden kendi millî mevzuatlarının 6 ncı maddenin (b) ve (e) fıkralarının kastettiği 
mahiyette milletlerarası anlaşmalar olarak telâkki etmek hakkını mahfuz tutmuşlardır. 

3. Madde 7: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti ihtirazî kaydı. 
Atom Enerjisi Makamı ve Hükümet dairelerinden başka, Birleşik Kırallık ülkesi üzerinde 

bulunan nükleer tesislerin işletenleri hakkında 7 fa), (b) ve (e) yi tatbik etmek hakkını mahfuz 
tutmuşlardır. 

1. 7 (a) ve (b) nin tatbiki şu şartla mümkündür: îşbu Sözleşme mucibince böyle bir işlete
nin mesul olduğu ve Birleşik Kırallık Kanunu ile talebedilen. tesisi ile ilgili sigorta veya diğer 
malî teminatın idamesi için gerekli müddet içinde vukubulan nükleer kazaların sebebolduğu ha
sar hususunda 14 000 000 hesap ünitelik bir meblağ bütün tazminatlar için emre amade olacaktır. 

. II. 7 (c) maddesine konan kayıt *u şartla tatbik olunur: Yukarıdaki 1 paragrafıada bahsi 
geçen böyle bir hasar hususunda 5 000 000 hesap ünitesi nakil vasıtalarının hasarından başka ha
sar için emre amade bulundurulacaktır; ve 

III. 7 (a) ve (b) şu şartla tatbik olunur: Bahsi gecen 14 000 000 hesap ünitelik meblâğı 
aşan tediyelerde 15 (b) maddesinin tatbikine ha^el gelmeksizin, munzam tahsisat vermeye müsa
ade eden hükümlerin Parlementoea kabulüne vabeste bulunacaktır. 

4. Madde 19: Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti ve Yunan 
Kırallığı Hükümeti ihtirazî kaydı. 

îşbu Sözleşmenin tasdikinin Devletler Hukukuna göre, işbu Sözleşme hükümleri mucibince 
nükleer enerji sahasında hukukî mesuliyet hususunda millî mevzuat kabulü şeklinde telâkki olun
ması hakkını mahfuz tutmuşlardır. 
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EK: 2. 

îşbu Sözleşme başka bir Âkit Taı af ülkesinde vukubulan nükleer kazanm sebeboldugu hasa? 
ülkesinde olan bir Âkit Tarafın Devletler Hukukunca haiz olduğu her hangi bir rücu hakkından 
mahrum edilmesi şeklinde telâkki edilemez. 

Yukardakileri tasdiken aşağıda imzası buluuan tam salahiyetli temsilciler işbu Sözleşmeyi im
zalamışlardır. 

Bin dokuz yüz altmış Temmuzunur, yimıi dokuzuncu günü ingiliz, Fransız, Alman, İspanyol, 
îtalyan ve Holânda dillerinde bir tek nüsha halinde tasdikli suretleri bütün imzalıyanlara dağı
tılmak üzere Avrupa İktisadî İş Birliği Teşkilâtının Genel Sekreterliğine tevdi edilecektir. 

{ S, Sayı» : 28) 





Kurucu Meclis S. S A Y I S I : 2 9 

(Hususî Kredi) ve (Silâhlanma İstikrazı) ndan mü-
tehassıl İngiliz alacaklarının tesviyesi mevzuunda 
Hükümetimizle İngiltere Birleşik Kırallığı Hükümeti 
arasında akdolunan 9 Aralık 1960 tarihli Anlaşmanın 

tasdiki hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/96) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . 3 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1436/879 

Kurusu Meclis Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı 7 . 3 . 1961 tarihinde kararlaştırılan 
«(Hususi Kredi) ve (Silâhlanma İstikrazı) ndan mütehassıl İngiliz alacaklarının tesviyesi mevzu
unda Hükümetimizle İngiltere Birleşik Kırallığı Hükümeti arasında akdolunan 9 Aralık 1960 tarih
li Anlaşmanın tasdiki hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GK REKÇ li 

Birleşik Kiralık Hükümetinden 1939 - 1940 yıüarmda esliha kredileri teinin edilmiş, bu kre
dilerden doğan borçlarımızın zamanında ödenememesi üzerine Şubat 1954 te Ankara'da yapılan 
müzakereler neticesinde, mektup ve nota teatis^suretiyle imzalanan ve 6336 sayılı Kanunla tasdik 
edilmiş bulunan anlaşmalar hükümleri gereğince bakiye borçlananız 7 500 000 sterlin olarak tenzilen 
tesbit edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında İngiltere Bankası adına açılmış olan mu
vakkat bir hesapta Türk lirası olarak tekevvün edecek mezkûr meblâğın, Birleşik Kıralhk dâhilinde 
istihlâk edilecek her nevi Türk malının ihracı suretiyle ve 7 yılda eşit taksitlerle tasfiye edilmesi 
kararlaştırılmış bulunmakta idi. 

Gerekli ihraç lisanslarından bir kısmının, memleketimizin içinde bulunduğu tediye muvazenesi 
güçlükleri dolayısiyle zamanımda verilmemesi, lisans verilen bâzı maddelerin işe Birleşik Kırallığın 
dahilî istihlâkinde kullanılmaanası sebebiyle, İngiltere Hükümetinin ahiren vâki müracaatı üzerine 
Ankara'da Kasım 1960 ayında Maliye, Ticaret. Dışişleri, Mjıllî Eğitim Bakanlıkları ve T. C. Mer
kez Bankası temsilcileri ile Birleşik Kırallık Hükümeti mümessilleri arasında müzakereler cere
yan eylemiş ve mektup teatisi suretiyle bir anlaşma imzalanması hususunda görüş birliğine varıl-



mış ve 6 . 12 . 1960 tarihli ve 5/627 sayılı Karavname il© verilen yetkiye müsteniden Maliye Ba
kanı ile Birleşik KıraUık Büyüelçisi arasında 9 Aralık 1960 tarihli mektupların teatisi suretiyle 
(bir anlaşma akdedilmiştir. 

Anlaşma 1 Haziran 1961 tarihine kadar olan devreye mütaaUik bulunmaktadır. Her iki Hükü
met Haziran 1961 den evvel Türk lirası hesaplarının tasfiyesinde kaydolunan terakkilerin ışığı altın
da, diğer lüzumlu tedbirleri müzakere edeceklerdir. Şayet bu tedbirler üzerinde bir mutabakata 
yarılamazsa, evvelce yapılmış olan ve 9 Aralık 1960 tarihli mektupların mukaddem esinde mün-
deriç aaüaşmalarnr ilgili hükümleri yeniden ta^bilk mevkiine girecektir. 

ingiltere'ye müteveccih bâzı dış borçlarımızın tasfiyesini, tediye imkânlarımızla mütenasip bir 
şekilde ve döviz tediyesine mahal bırakmıyacak surette esaslara rapteden anlaşma yerine kaim 
işbu mektuplar Teşriî Organın yüksek tasdikine arz olunur. k 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T:C. 
Kurucu Meclis 2.5. 1961 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/96 
Karar No. : 13 

Yüksek Başkanlığa 

(Hususî Kredi) ve (Silâhlanma İstikrazı) ndan •mütehassıl ingiliz alacaklarının tesviyesi mev
zuunda Hükümetimizle İngiltere Birleşik Kırallığı Hükümeti arasında aikdolunan 9 Aralık 1960 
tarihli Anlaşmanın tasdiki hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık tömsücilerinin iştirakiyle 
komisyonumuzda görüşüldü: 

Gerekçede belirtilen hususlar, komisyonumuzca da uygun görülmüş, ancak, 'bâzı kelimelerin 
Türkçeleştirilmesi suretiyle, smetinde değişiklik yapılmış ve tasan, (bu kelime değişiklikleriyle 

kabul edilmiştir. 
Kurucu Meclis Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kurucu Meclis Dışişleri 
Komisyonu Başkanvekili 

M. Yurdakuler 

' Üye f 
B. Ecevit 

(S- Sayısı : 29) 

Sözcü Kâtip Üye 
A. S. Hocaoğlu V- Dizdaroğlu C. S. Barlas 

Üye Üye Üye 
T. A. Egeli Söz hakkım mahfuzdur. Turgut Göle 

H. Eroğlu 

Üye Üye 
K. Kaplan K. Türkoğlu 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

(Hususi Kredi) ve (Silâhlanma İstikrazı) ndan 
mütehassıl İngiliz alacaklarının tesviyesi mev
zuunda Hükümetimizle İngiltere Birleşik Kral
lığı Hükümeti arasında akdolunan 9 Aralık 1960 

tarihli Anlaşmanın tasdiki hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 4171 ve 6336 sayılı kanunlar
la musaddak anlaşmalardan mütehassıl İngiliz 
alacaklarının (tesviyesi mevzuunda Hükümeti
mizle İngiltere Birleşik Kırallığı Hükümeti ara
sında, mektup teatisi suretiyle, Ankara'da 
9 AraWk 1960 tarihinde addolunan Anlaşma tas
dik olunmuştur. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Bu 'kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

7 . 3 . 1961 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
S. Ulay 

Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı . 
İV. Zeytinoğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurda§ 
Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. tiner 

Tarım Bakam 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
C. Talaş 

Ba..- Ya. ve Turizm Bakanı 
C, Baban 

Devlet Bakanı ve 
Başlb. Yardımcısı 

F. Özdilek 
Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
/ 8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Tahtahilıç 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Teirel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı ve 
Bayındırlık B. V. 

O. Mersinli 
Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

İmar ve İskân Bakanı 
R. özal 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

(Hususi Kredi) ve (Silâhlanma İstikrazı) ndan 
doğan İngiliz alacaklarında tesviyesi mevzuun
da Hükümetimizle İngiltere Birleşik Kırallığı 
Hükümeti arasında akdolunan 9 Aralık 1960 ta
rihli Anlaşmanın onaylanması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 4171 ve 6336 sayılı kanunlar
la onaylanmış anlaşmalardan doğan İngiliz 
alacaklarının tesviyesi konusunda Hükümeti
mizle İngiltere Birleşik Kırallığı Hükümeti ara
sında, mektup teatisi suretiyle, Ankara'da 
9 Aralık 1960 tarihinde akdolunan Anlaşma 
onaylanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(S.,S^rm;ŞÖ) 
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Ankara, 9 Aralık 1960 

Bay Bakan, 

19 Ekim 1939 tarihli Hususî Anlaşma gereğince 8 Ocak 1940 tarihinde Paris'te Birleşik Kı-
rallık Hükümeti ile Türk Hükümeti arasında akdolunan 1939 % 3 faizli 15 milyon ingiliz lira
lık istikraz ile 2 milyon ingiliz liralık istikraz anlaşmalarının ve 11 Şubat 1954 tarihinde Anka
ra'da akdolunan Türkiye'ye açılmış bulunan teslihat kredilerinin tasfiyesi hakkındaki Anlaşma
nın tatbikatını teshil etmek maksadiyle Ankara'da yapılan müzakereler Ekselanslarının malûmu 
bulunmaktadır. 

Bu müzakerelerin neticesi olarak Majestelerinin Hükümeti, aşağıda tesbit olunan hususların 
tatbik mevkiine konulmasını kabul eylemeye hazır bulunmaktadır. 

(a) 1 Haziran 1961 tarihinde nihayet bulacak olan devre zarfında, yukarda yazılı anlaşma
lardan mütehassıl İngiltere Bankası inatla bundaki Türk liraları, Birleşik Kırallığm da
hilinde ve haricinde istihlâk edilmek üzere 1956 ve 1957 yılları mahsulü her nevi ve 
menşeli yaprak tütün ile, Samsun, Bafra, izmir ve Bursa menşeli (A) Amerikan Grad 
yaprak tütünleri hariç her nevi ve menşeli 1958 mahsulü yaprak tütünlerinin mubayaa
sında serbestçe kullanılabilecek ve Türk Hükümeti de gerek Birleşik Kırallıkta, gerek 
Birleşik Kırallık haricinde mukim her hangi bir tâbiiyetteki tacirler tarafından yapıla
cak mubayaalar için bu Türk liralarının serbestçe istimalini kabul edecektir. Bu mek
tupta yazılı her hangi bir hüküm, raevzuubahis hesaptaki Türk liralarının, Birleşik Kı
rallık dâhilinde istihlâk edilmek maksadiyle diğer her hangi bir yıl mahsulü tütünün 
mubayaası için mevcut istimal salâhiyetini selbeder mahiyette telâkki olunmıyacaktır. 

(b) 1 Haziran 1961 tarihinde nihayet bulacak olan devre zarfında, bahis mevzuu hesaptaki 
Türk liralarından, Birleşik Kırallığm dâhili istihlâkinde kullanılmak ve Birleşik Kıral
lıkta mukim tacirler tarafından icra edilmek şartiyle 10 milyon Türk lirasına kadarki 
kısmı bu Anlaşmaya merbut listede yer alan Türk malları veya Türk Hükümeti tarafın
dan kabul olunup Majestelerinin- Büyükelçiliğine resmen tebliğ edilecek diğer malların 
mubayaası için serbestçe kabul olunacaktır. 

(c) 1 Haziran 1961 tarihinden önce Türk Hükümeti ile Birleşik Kırallık Hükümeti yukarda-
ki mezkûr hesapta mukayyet mebaliğin 20 milyon Türk lirasını teeavüz etmiyecek bir 
kısmını, her iki tarafı mütekabilen ilgilendiren ve bilhassa Türk - ingiliz Kültür An
laşması çerçevesi içine giren projeler için Türk lirası olarak sarf imkânını müzakere 
edeceklerdir. Bu müddet zarfında projeler üzerinde mutabakat temin edilemediği tak
dirde ayrılan bu meblâğ hesap bakiyesinin tasfiye edildiği şekilde istimal edilecektir. 

(d) Majesteleri Hükümeti ve Türk Hükümeti, 1 Haziran 1961 tarihinden önce Türk lirası 
hesaplarının tasfiye edilmesinde kaydolunan terakkinin ışığı altında, diğer lüzumlu ted
birleri müzakere edeceklerdir. Bu tedbirler üzerinde bir anlaşmaya varılmadığı tak
dirde bu mektubun mukaddemesinde yazılı anlaşmaların ilgili hükümleri yeniden tatbik 
mevkiine girecektir. 

(e) Tasfiye edilmemiş bulunan hesapların mevcudunu teşkil eden 91 161 554,39 Türk lirası 
ingiltere Bankası adına açılacak bir hesabın matlubunda toplanacaktır. 

Yukardaki hususların Türk Hükümetince de kabul olunduğunun teyit buyurulmasmı Ekse
lanslarından rica ile bu mektup ve Ekselanslarının bu mektuba verecekleri cevaplarının iki Hü
kümet arasında varılan ve Bugünkü tarihle mer'iyete girecek olan bir Anlaşma telâkki edilme
sini teklif eylemekle şeref duyarım. . 

İDn derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Ekselans. 

Ekselans Ekrem Alican Birleşik Kırattık Büyükelçisi 
Maliye Bakanı 

Ankara. 
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te istihlâk için Birleşik Kıralhğa ihra^ediîeibilecok Türk mahsulleri İtstıid 
* 

Kuru fasulye ('beyaz) 
Mercimek (kırınızı) 
Kuşyemi 
Kayısı i kurutulmuş) 
Boraks 
Sigara 
Konserveler (meyva, balık, sebze) 
Havyar 
Kolemanit 
Halı 
Pamuklu bez 
Taze meyva (her nev'i) 
Keçi boynuzu , . . . 
Domates püresi 
Kereste 

.Yapağı 
Şaraplar 

' > . Alkollü içkiler. 
Ankara; 9 Aralık 1960 

Ekselans; 

Türkçe tercümesi aşağıda dercolunan 9 Aralık 1960 tarihli mektuplarının alındığını ekselansları
na bildirmekle şeref duyarım. 

«19 Ekim 1939 tarihli Hususî Anlaşma gereğince 8 Ocak 1940 tarihinde Paris'te Birleşik Kırallık 
Hükümeti ile Türk Hülkümeti arasında aktolunan 1939 % 3 faizli 15 milyon İngiliz liralık istikraz 
ile 2 milyon ingiliz liralık istikraz anlaşmalarımn ve 11 Şubat 1954 tarihinde Ankara'da aktolunan 
Türkiye'ye açılmış bulunan teslihat kredilerinin tasfiyesi hakkındaki Anlaşmanın tatlbikatını teshil et
mek nmksadi-yle Ankara'da yapılan müzakereler Ekselanslarının malûmları bulunmaktadır. 

Bu müzakerelerin neticesi olarak majestelerinin Hükümeti, aşağıda tevhit olunan hususların tatbik 
mevkiine konulmasını kabul eylemeye hazır bulunmaktadır. 

(a) 1 Haziran 1061 tarihinde nihayet bulacak olan devre zarfında, yukarda yazılı anlaşmalardan 
mütehassıl İngiltere Bankası matlubunduk! Türk liraları, Birleşik Kırallığm dâhilinde ve 
haricinde istihlâk edilmek üzere 1056 ve 1957 yılları mahsulü her nev'i ve menşeli yaprak 
tütün ile, Samsun, Bafra, îzm'ir ve Buı*sa menşeli (A) Amerikan Grad yaprak tütünleri ha
riç her nev'i ve menşeli 1956 mahsulü yaprak tütünlerinin mubayaasında serbestçe kullanıla
bilecek ve Türk Hükümeti de gerek Birleşik Kırallık da gerek Birleşik Kırallık-haricinde 
mukim her hangi bir tabiiyetteki tacirler tarafından yapılacak mubayaalar için bu Türk lira
larının serbestçe istimalini kabul edecektir. Bu mektupta yazılı her hangi bir hüküm, mevzuu-
bahis hesaptaki Türk liralarının, Birleşik Kırallık dâhilinde istihlâk edilmek maksadi-yle di* 
ğer her hangi bir yıl mahsulü tütünün mubayaası için mevcut istimal salâhiyetini selbeder 
mahiyette telâkki olunmıyacaktır. 

(>b) 1 Haziran 1961 tarihinde nihayet bulacak olan devre zarfında, bahis mevzuu hesaptaki Türk 
liralarından, Birleşik Kırallığın dahilî istihlâkinde kullanılmak ve Birleşik Kırallıfcta mu
kim tacirler tarafından icra edilmek şartiyle 10 milyon Türk lirasına kadar ki, kısmı bu an
laşmaya merbut listede yer alan Türk malları veya Türk Hülkümeti tarafından kabul olunup 
Majestelerinin Büyük Elçiliğine resmen tebliğ edilecek diğer malların mubayaası için ser
bestçe kabul olunacaktır. 

( S. Sayısı : 29) 



~ 6 -
(c) 1 Ha/iran 1961 tarihinden önce Türk Hükümeti ile Birleşik Kıratlık Hükümeti yakardaki 

mezkûr hesapta mukayyet mebalİğin 20 milyon Türk lirasını tecavüz etmiyecek <bir kıs
mını, her iki tarafı mütekabilen ilgilendiren bu bilhassa Türk - İngiliz Kültür Anlaşması 
çerçevesi içine giren projeler içki Türk lirası, olarak sarf imkânını müzakere eoîeeekler-
dir. Bu ımüddet 'zarfında projeler üzerinde 'mutabakat temin e d i l e m e d i ğ i ta 'kt l ircle «y ı ı l n ı ı 
hü meblâğ hesap ^bakiyesinin tasfiye edildiği .şekilde istimal edilecektir. 

(d) Majesteleri Hükümeti ve Türk Hükümeti, 1 Haziran 1961 tarihinden önce Türk lirası 
'hesaplarının tasfiye edilmesinde kaydolunan terakkinin ışığı altında, diğer lüzumlu ted-
'birleri müzakere edeceklerdir. Bu tedbirler üzerinde, bir anlaşmaya varılamadığı takdirde 
'bu mektubun mükaddemesinde yazılı anlaşmaların ilgili hükümleri yeniden tatbik mev
kiine girecektir. 

(e) Tasfiye edilmemiş -bulunan hesapların mevcudunu teşkil eden 91 161 554,39 Türk lirası 
İngiltere Bankası adına açılacak bir besalım matlubunda toplanacaktır. 

Yufkarda'ki hususların Türk Hükümetince de kabul olunduğunun teyit buyurulma-smı ekselans
larından rica ile bu mektup ve Ekselanslarının hu mektuba verecekleri cevaplarının iki Hüktiımet 
arasında varılan ve bugünkü tarihle meriyete girecek olan bir Anlaşma telakki edilmesini-teklif 
eylemekle şeref duyarım.» 

Türîdye Cumhuriyeti Hükümetinin yukardaki hususlarda mutabık olduğunu Ekselanslarına 
arz etmekle şeref duyarım. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, IOkselâns. 
^;S. ' ;™ r i Maliye Bakam 

II. E. Sir Bornand A. B. Burrows K. O. M. C\, - " * \ 
Hor Britannic Majesty's Ambassador 

Ankara, 

î(- 'istihlâk için Birleşik Kıraîlığa ihraeedilebiiecek Türk mahsulleri listesi, 

Kuru fasulye (Beyaz) 
Mercimek (Kırmızı) 
Kıışyemi 
Kayısı (Kurutulmuş) 
İv o raks 
Sigara 
Konserveler (Meyva, balık, sebze) 
Havyar 
Koloni an it 

.Hah 
Pamuklu bez 
Taze roeyva (Her nevi) 
Keçiboynuzu 
Jlomntm püresi 
Kereste 
Yapağı 
Şaraplar 
Alkollü içkiler 
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