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1. — GEÇEK TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Sivas Milletvekili Reşat Şemsettin Sirer'in, 

göçmenlere dağıtılan topraklar arasına hiç top
rağı bulunmıyan bir kısım köylü vatandaşla
rın uzun zaman ektikleri halde tapusu olmıyan 
tarlalarının da katılıp katılmadığına ve bu gi
biler hakkında ne ıgibi tedbirler alındığına da
ir sorusuna, Tarım Bakanı ve Devlet Bakanı 
Vekili Nedim ökmen cevap verdi. 

Kars Milletvekili Abbas Çetin'in, Horasan'a 
kadar gitmiş bulunan demiryolunun Sarıka
mış'a kadar uzatılmasının ve Kağızman - Ho
rasan arasında bir şose inşasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair sorusu, Bayındırlık Ba
kanının teklifi üzerine 5 Aralık Çarşamba Bir
leşimine bırakıldı. 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan kanun tasarısının 141 
nci maddesinin birinci fıkrası üzerinde görü-

Sözlü soru 
Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, yurdun 

muhtelif bölgelerindeki akar yakıt kifayetsizli
ğine karşı alman tedbirlerin neden ibaret oldu-

Tasanlar 
1. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkında ka

nun tasarısı (1/264) (İçişleri ve Adalet komis
yonlarına); 

2. — D. D. T. Döner Sermayesi Kanunu ta
sarısı (1/265) (Sağlık ve Sosyal Yardım, Mali
ye ve Bütçe komisyonlarına); 

3. — Turistik otel inşası için îtanbul Bele
diyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına devredilecek arsa hakkında kanun 
tasarısı (1/266) (İçişleri, Maliye ve Bütçe ko
misyonlarına); 

Teklif 
4. — Ankara Milletvekili Fuad Seyhun'un, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici '3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi (2/302) (Maliye ve Büt
çe komisyonlarına); 

Tezkereler 
5. — Afyon Karahisar Milletvekili Bekir Oy-

şüldü. 
Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 141 
nci maddesinin birinci fıkrası üzerindeki görüş
meler yeter görülerek önergeler okundu. Ada
let Komisyonu Sözcüsünün talebi üzerine öner
gelerle birlikte 141 ve 142 nci maddeler komis
yona verildi. 

28 . X I . 1951 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak Üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Manisa Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Muhlis Tümay Füruzan Tekil 
Kâtip 

Tokad Milletvekili • 
Muzaffer önal 

ğuna dair sözlü soru önergesi, Ekonomi ve Ti
caret ve Ulaştırma bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/472) 

naganlı 'mn milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/247) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona); 

6. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nm 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/248) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona); 

7. — Aydın Milletvekili Nail Geveci ve Ço
ruh Milletvekili Ali Rıza Sağ! ar'in, milletvekil
liği dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkmda 
Başbakanlık tezkeresi (3/249) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından kurulan Karma Komisyo
na) ; 

8. — Devlet Denizyolları ve Limanları işlet
me Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhe-
sabına ait Uygunluk Bildiriminin" sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/250) (Sa-, 
yıştay Komisyonuna); 

Sorular 

2. — HAVALE EDÎLEN KAĞITLA» 
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önerge, ikinci fıkrasının yorumlanması ve 306 sayılı ka-

9. — idareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil- rarın 3 ncü bendinin ikinci fıkrasının tavzihi 
let Meclisi azasının tahsisat ve harcırahları hak- hakkında önergesi (4/194) (Anayasa ve Bütçe 
kındaki 1613 sayılı Kanunun birinci maddesinin komisyonlarına). 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,5 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhlis Tümay 
KÂTİPLER : Füruzan Tekil (İs tantal), Muzaffes önal (Tokad) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

1. — Malatya Milletvekili Şefik Tugay'tn öl
düğüne devir Başbakanlık tezkeresi (3/246) 

6/3721 26 Kasım 1951 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Malatya Milletvekili" Şefik Tugay 'in 3.11.1951 
günü öldüğü, İçişleri Bakanlığından alman 
9 . 11 . 1951 tarih ve 23302/164 - 12917 sayılı 

1. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, tra
hom ve zührevi hastalıklarla mücadelede yeni 
antibiyotiklerin kullanılması sistemine geçilip 
geğitmediğine ve bundan fayda mülâhaza edilip 
edilmediğine dair sorusuna Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Ekrem. Hnyri Üstündağ'ın sözlü 
cevabı (6/471) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Trahom ve zührevi hastalıklarla mücadelede 

yeni mtibiyotiklerin kullanılması sistemine geçi
lip geçilmediğinm ve (bundan fayda mülâhaza 
edMşp edilmediği hakkında m& düşünüldüğünün 
S. S: Y. Bafcanıntkaa.sözlü olaorak -c^^ûiandırıl-

BAŞKAN •— Bugünkü Birleşimin ilk oturu
munu açıyorum. 

tezkerede bildirilmiştir. 
Teesürle arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

BAŞKAN — Muhterem Şefik Tugay arkada
şımızın ölümü sebebiyle ayakta iki dakika hâtı
rasını tazize davet ediyorum. 

(Ayakta iki dakika sükut edildi) 

masına delâletinizi rica ederim. 
Mardin Milletvekili 

Dr. Aziz Uras 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ 
EKRE^ HAYRI ÜSTÜNDAĞ (izmir) —Sayın 

Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras arkadaşımız züh
revi ve trahom mücadelesinde yeni antibiyotik
lerin tatbikma geçilip geçilmediği ve bundan 
fayda temin edilip edilmediği hakkında bir sual 
soruyarlaı. 

Evvelâ şunu arzedeyim ki; Sağlık Bakanlığı 
tıp sahasında olan bütün yenilikleri yakından 
takip etmektedir ve bunlardan fayda melhuz 
olanlarını derhal tatbik sahasına koymaktadu?.-

I 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SORULAR 
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1. Trahom mücadelesinde antibiyotikler: 
Şimdi* trahom mücadelesinde antibiyotikler

den penisilin'in her şekli üç seneden beri kulla
nılmaktadır. 

Yapılan tetkiklerde penisilinin trahom virüsü 
üzerine müessir olmadığı, fakat diğer mikropla
rın yaptığı cerahatli göz hastalıklarında gayet 
iyi tesir ettiği müşahede edilmiş olduğundan teş
kilâtımızda daha geniş ölçüde kullanılmaya baş
lanılmıştır. 

Bilhassa yazın görülen oftalmi vakalarında 
penisilinin damla ve pomatlarından çok istifade 
edilmekte ve bu suretle çocukluk yaşlarındaki 
körlükler önlenmektedir. 

Bundan başka, antibiyotiklerden, Aurecmycin, 
Clorommctin ve son zamanlarda Terramycin'in 
oftalmik müstahzarları memleketimize ithal edil
meye başlanmıştır. 

Mevcut literatürlerde, bunların koküs intan* 
leriyle birlikte bizzat trahom virüsü üzerine de 
müessir olduğu belirtilmekte ise de, tecrübe ve 
müşahedeler geniş ölçüde yapılmadığından bun
ları trahomun spesifik birer ilâcı olarak kabul 
ederek mücadeleyi bunlarla yapmadan evvel biz
de hastanelerimizde bu ilâçların tesirlerini etüd 
etmeyi münasip bulduk. 

Bu maksatla Adana, Gazianteb, Urfa, Mar
din, Diyarbakır ve Malatya trahom hastanelerin
de her üç antibiyotikin denemeleri yapılmakta
dır. 

Ayrıca Malatya Trahom Hastanemizde, İstan
bul Üniversitesi Ziya Gün Trahom Enstitüsü 
Müdürlüğü mütehassıslarımızla iş birliği yap
mak suretiyle antibiyotiklerin trahom virüsü üze
rindeki tesirlerini - virüsler üzerinde çalışmak 
suretiyle - incelemektedir. Bu tetkikler için ye
teri kadar numune temin edilmiş ve memleketi
mize ithal edilen antibiyotiklerin oftalmik müs
tahzarlarından 6000 tüp mubayaa edilmiştir. Alı
nacak neticelere göre, trahom mücadelesinde bu 
çeşit antibiyotiklerden daha geniş ölçüde fayda
lanmak yoluna gideceğimiz tabiîdir. 

2. Frengi mücadelesinde antibiotikler : 
Birçok memleketlerde zührevî hastalıkların 

bu meyanda bilhassa frenginin penisilinle te
davisine başlanıldığını gören ve bu memleket
lerin sağlık teşekkülleriyle Birleşmiş Milletler 
Cihan Sağlık Teşkilâtının Zührevi Hastalıklar 
Eksperler Komitesinin bu husustaki neşriyatı-
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, nı yakından takibeden bakanlığımız, mem
leketimizde de frenginin penisilinle tedavisinin 
iyi neticeler vereceğini düşünmüş ve bu inak-
satla yeni usulün bir talimatname çerçevesi 
içinde tatbik edilmesini kararlaştırmıştır. 

Frenginin penisilinle tedavisi hususunda 
fikirleri alınmak ve eski tedavi talimatname
sini değiştirecek yeni bir talimatname hazır
lamak üzere bakanlığımız, 1949 yılı Aralık 
ayında memleketimizin tanınmış ilim adamları
nı bir toplantıya çağırmıştır. Toplanan bu ko
misyon yukarda arzedilen Birleşmiş Milletler 
Dünya Sağlık Teşkilâtı Zührevi Hastalıklar 
Eksperler Komitesinin raporları ile en son dün
ya literatüründen gayri 1946 senesinden beri 
yurdumuzun muhtelif hastane ve dispanserle
rinde yapılan frenginin penisilinle tecrübe 
mahiyetindeki tedavi neticelerini ve müşahe-

; delerini de tatbik etmiştir. Penisilinin, şimdiye 
kadar kullanılan ilâçlara nazaran sifiliz teza
hüratını daha çabuk bertaraf etmesi ve dola-
yısiyle de sirayeti daha erken ödenmesi ve ay
nı zamanda diğerlerine nazaran hemen hiçbir <\ 
. toksisite göstermemesi bakmmdan ve eski te
davinin en aşağı 3 - 4 sene gibi uzun bir zamana 
bağlı bulunması dolayısiyle hastalarda doğur
duğu bıkkınlık ve kayîtsîzlîkları da ortadan 
kaldıracağı cihetle, frenginin memleketimizde 
de bu yeni ilâçla tedavisinden iyi sonuçlar alı
nacağı kanaatine varmış ve yeni bir frengi te
davi talimatnamesi hazırlanmıştır. 

Cihan Sağlık Teşkilâtının sifiliz tedavisinde 
penisilini ön plâna almasına ve hattâ bâzı mil
letlerin sifiliz tedavisini yalnız penisilinle yap
mayı tavsiye etmelerine rağmen meydana getiri
len bu yeni talimatname de komisyon, bu tedavide 
daha çok yeni olan ve neticeleri hakkında kesin 

•bir karar vermek için uzun tecrübe senelerine ih
tiyaç olduğu muhakkak olan bu ilâcın yalnız 

/ başına kullanılmasında biraz daha ihtiyatlı dav
ranmış ve eski tedavide kullanılan ve yalnız ba
şına dahi frengiyi geçirdiği muhakkak olan biz-

; mut tedavisinin de teşrikini muvafık bulmuştur. 
; Eski usulle dört sene süren tedavi müddeti bir 
; seneye indirilmiştir. Bakanlığımca 7 . 1 . 1950 
\\ tarihinde kabul edilen bu yönetmelik gereğin-
\i ce yurdumuzda frenginin antibiotiklerle teda-
^ visine resmen bu tarihten itibaren başlanılmış-

sa da lüzumlu olan külliyetli miktardaki peni-
I silinin derhal temin edilememesi sebebiyle fiilen 
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ancak 1950 yılında ithal edilen penisilinlerin I 
teşkilâta dağıtılması üzerine 1950 yılı sonunda 
başlânabilmiştir. 

Yeni tedavi talimatnamesine göre penisjjin 
bizmut tatbik edilen hastaların şifa durumları
nı tetkik etmek maksadiyle her hasta için ay
rıca merkeze gönderilmek ve bunların heyeti 
umumiyesini komisyonda tetkik etmek üzere 
teşkilâta tedavi kartları dağıtılmıştır. Zaman 
zaman toplanacak olan bu komisyon tedavi şe
killeri * üzerinde gerekli tedbirleri alacaktır. 

Penisilinden gayrı diğer Aureomycin, Kloro-
miyecetin, Terraamycin gibi antibiotiklerin de 
frengi sproketi ve şifa. kudretleri üzerinde dün
ya kliniklerinin çalışmaları yakînen takip edil
mektedir. Ancak bunlarla yapılan tatbikat he
nüz tecrübe mahiyetini aşmamış ve bugünkü 
durumlarına göre penisilinden daha müessir ol
duklarına dair de henüz bir belirti müşahede 
edilmemektedir. Bu hususta dünya sağlık teşki
lâtının frengi eksperleri komitesinin alacağı ka
rarlar da daima göz önünde bulundurulacaktır. 

3. Gonore mücadelesinde antibiotikler: 
Gonore tedavisinde penisilinin tesiri bugün 

tamamiyle ve katı olarak anlaşılmıştır. Bu hu
susta bütün dünya memleketlerinin neşrettik
leri bilgiler memleketimizin birçok hastane ve 
dispanserlerinde yapılan tecrübelere ve elde edi
len müşahedelere tam mânasiyle tetabuk etmek-

. tedir. Gonorede de diğer antibiotikler müessir 
olmaktadır. 

Penisilin tedavisinin bir talimatname ile bü
tün yurtta tatbikına başlanılmasından beri sâri 
vakaların aşikâr surette azalmış ve büyük şehir
lerde birinci ve ikinci devir tezahürlü frengi 
vakaları seyrek görülmeye başlamıştır. 

BAŞKAN — Söz soru sahibi Mardin Millet
vekili Dr. Aziz Uras 'mdır. 

AZtZ URAS (Mardin) — Aziz arkadaşla
rım, Sağlık Bakanlığının memleketin sıhhat 
mevzularında daima hassas olduğu bilhassa Ek
rem Hayri' Üstündağ ağabeyimizin bu teşkilâ
tın başında bulunduğu müddetçe bu işimizin 
fa^la şikâyeti mucip olmıyacağı muhakkaktır, 
bunu belirtmek isterim. 

Bendenizin bu suali sormaktan maksadım, 
7 uci döneme ait bir hâtıradır, Yoksa Ekseriya I 
doktorlar burada politika yaparlar denir biz I 
Ekrem Hayri ağabeyimizle bugün bunu yapmı- | 
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yoruz, karşılıklı olarak ve içten bir memleket 
meselesini,; görüşüyoruz. ; : 

1945 de benim kızım hastalandı. Hastalığı 
gayet şiddetli bir toksi enfeksiyon yani şiddetli 
ameldi, çok ağırdı. O sırada bir doktor arka
daşım Filipin'lerden gelmiş bir prespektüsü 
tıbbi literatürleriyle birlikte bana bir tüb ilâç 
göndermişti. Bu, şimdi piyasada bol bol bulunan 
sulfa-guvanil idi. Bunu bir defa tecrübe et, ço
cuğa ver, nasıl olsa gidecek, bir dene, bakalım 
ne olacak dedi. Kullandık arkadaşlar, ölümü 
beklenen çocuğum, Allahm izniyle, ikinci gün şi-
fayap oldu. Üçüncü gün bendeniz Meclise bir 
önerge takdim ederek bu ilâcın memleket çocukla
rının % 90 nını götüren ishale karşı kullanılıp 
kullanılamıyacağmı sordum. O sırada bütçe mü
lâhazası, para bulunur, bulunamaz gebi, dün de 
bugün de, yarın da olacak mülâhazalar, öne sü
rüldü. 

O zamanki Meclis, 7 nci Dönem Büyük Millet 
Meclisi bu ilâcın derekap getirtilmesine karar ver
di, zayiatla harcanılacak para arasında bir nis
pet mevcut değildir. Bu sebebe mebnidir ki, ilâç 
geldi. Bugün eğer çocuklar ishalden daha az ölü
yorsa bu ilâç sayesindedir. 

Şimdi arkadaşlar, literatürden takip ettiği
mize nazaran (Soldan, politika yapıyorsun sesle
ri) Politika yapmıyorum,. 

HALÎS TOKDEMÎR (Gümüşane) — Biraz 
kaçıyor gibi... 

AZÎZ URAS (Devamla) — Hayır, politika 
yapmıyorum. Mücadelesinin bugünkü vaziyeti 
her keşçe malûmdur. Frengi biraz da aile mahre
miyeti ve saire. Sır saklıyan oluyor, olmuyor. 
Hastalığın isminin fenalığı dolayısiyle her kesin 
telâkki tarzı da malûm. 

Frengi mücadelesi bizim memlekette biraz da 
içtimai bir meseledir. Aile muhiti içine girebilen 
sinsi bir mikrop gibidir. Penisilin ve bugün on
dan daha şiddetli olan antibiyotikle katî şifalara 
gidildiği yazılmaktadır. Ekrem Hayri Üstündağ 
arkadaşımız bunu tetkik etmekte olduğunu, şayet 
katî bir netice verdiği takdirde öteki sistemden 
vazgeçileceğini söylediler; ki bu çok doğru olur, 
çünkü gelen literatür çok daha müsait görülmek
tedir. Kendilerine yapılacak talimatname için 
şimdiden teşekkürlerimi arzederim. 

Trahom meselesi bundan da mühimdir arka
daşlar. Şark'ta fevkalâde sâri ve büyük salgınlar 
yapan bu hastalık bugün yeni elime geçen, bir 
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p^peJi t t ts deraiyeyim, bir- tıbbi literatürde - is
mini söylemeyim reklâm etmek olur - bir anti
biyotikle bunun katı tedavisi neticesine gidildi
ği v«> bunda muvaslf&k olduğu zikredilmektedir. 
©ona Ye&fl Beye ayrıca arzedeeeğim. Bunu be-
h^aaeijai tecrübe etmeleri, raklaj ve kürtaj ve 

saire gibi uzun süren ve fevkalâde müziç olan 
trahom mücadelesinden vaz geçilerek bu insani 
şekle sokulmasını temenni edeceğim. Kendileri
ne, bendenizin suallerime karşı yaptıkları: be
yandan dolayı ayrıca teşekkür ederek huzuru
nuzu terkediyorum. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Tförk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmem hakkında kanun tasarısı ile 
Tekirdağ MUletveküi Şevket Möcan ve 53 arka-
da/şımn, Türk Ceza Kanununun 141 nci madde-
smin ve Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakçı-
oğfob' ve 2 arkadaşı ile Burdur Milletvekili Meh
met özbmj'İn; Türk Ceza Kanununun 515, 567 
ve 5§<8 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103, 2/37, 219, 235) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısının müzake
resine; devam ediyoruz efendim. 

Malûmunuz olduğu üzere 141 nci maddenin 
birinci bendini Adalst Komisyonuna verilmişti, 
komisyon 141 nci maddenin birinci bendinin met
nini yeniden hazırlayıp getirmiştir, okutuyo
rum : 

BİRİNCİ MADDE — Türk Ceza Kanununun 
141 ve 142 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madda 141/1 — Sosyal bir sınıfın diğer sos
yal suaıilar üzerinde^ tahakkümünü tesis etmeye 
•mıp& .sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya 
memleket içinde' müesses iktisadi veya sosyal te^ 
mel nizamlardan her hangi birini devirmeye mâ-
tıtf cemiyetleri her ne suret ve nam altında olur
sa alsutt kurmaya tevessül edenler veya kuranlar 
veya bunların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve 
idare edenler veya bu hususlarda yol gösterenler 
sekİK yıldan on beş yıla kadar ağır hapis cezası 
ile. cezalandırılırlar. Bu kabîl cemiyetlerin bir 
kaçını veya hepsini sevk ve idare edenler hak
kınca ölüm cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Sedat Zeki Örs buyurun. 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Ben da

ha evvel söz aldım. Makamınızda aldım. 
'BAŞKAN — O halde siz buyurun. 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Aziz ar

kadaşlar, huzurunuza bir gazete ile gelişim garip 

görünmesin,. Metni, gazete üzerinde ve Adalet 
Komisyonumuzun tesbit ettiği metinle karşılaş 
tırmak suretiyle ele geçirmiş olduğum İÇİP. böyle 
geldiğimden dolayı özür dilerim. 

Arkadaşlar, yeni metnin, seslerinizden tas* 
vibi âlimze mazhar, olduğu intibaını bendenize 
verdi. Onun için üzerinde fazla durmıyaeağım. 
Bir iki noktayı işaretle huzurunuzdan ayrılaca
ğım. Yeni metinde, sosyal bir sınıfın diğer sos
yal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmek 
vardır. Suçlardan birisi budur. Bâzı arkadaşları
mız evvelki görüşmelerde endişeli idiler. Bu en-' 
dişeleri şüphesiz ki, çok samimiydi. Ben mahza 
artık bu metinde endişelere yer kalmadığım nâ
çiz kanaatlerim olarak sizlere arzetmek için böy
le fıkra üzerinde kısaca durmakta, fayda gördüm. 
Metinde diyor ki, sosyal bir sınıfın diğer sosyal 
sınıflar üzerinde., «sınıflar» tâbiri var. Cemi si-
gasıdır. Bir sosyal sınıf çıkacak, diğer bütün 
sınıflar üzerinde tahakküm tesis etmeye kalka
cak, yani bu maksatla cemiyet kuracak. Eh, bu, 
tabiî bir haldir. Her hangi bir sınıf iş başına' 
gelecek olursa diğer sınıflar üzerinde tahakküm 
tesis etmeye kalkması, yani diğer sınıfları kendi
sinden aşağı görmeye yeltenmesi ve cemiyet kur
maya kalkması bu fıkradaki cezai müeyyideyi 
harekete getirecek ve bu müeyyide ile cezalandı
rılacaktır. Onun için metin gayet yerindedir, 
zannederim ki, hiçbir endişeye mahal yoktur. 

Bu fıkrayı böylece arzettikten sonra mütaa-
kıp fıkraya geçiyorum : «veya sosyal bir sınıfı 
ortadan kaldırmaya.» diyor. Bir sosyal sınıfı or
tadan kaldırma suçu karşısındayız. Bunu da 
Yüksek Meclis terviç etmiyecektir. Bu itibarla 
nâçiz kanaatime göre bu fıkra da yerindedir. Da? 
ha sonraki fıkrada «veya memleket içinde müesr 
ses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan hea? 
hangi birini devirmeye» diyor ki, evvelki müza
kerelerde münakaşayı mucip olmuştu. Burada di-
diyor ki: «veya memleket içinde müesses», müesses 
tâbiri vardır. Teessüs etmiş. Ne ile teessüs etmiş? 

— 830 — 
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Her şeyden evvel Anmyasaraasla ve Anayasamızın 
tauması ile, teminatı ile teessüs etmiş nedir te
essüs-eden? İktisadi veya sosyal temel nizamlar. 
îktisadi nizam; hepimizin bildiği gibi her şeyden 
evvel fert mülkiyetidir. Ferdin mülkiyetinin te
sisi-ve bunun korunmasıdır. îşin teşrihine dalma
mak için kısa kesiyorum. Sosyal nizam diyor. Bu 
da raHe nizamıdır, nikâh müessesesidir. Burada, 
«temel nizamlar» tâbiri konmak suretiyle madde-
gayet iyi bir hale getirilmiştir. Bu fıkra «her 
hangi birini devirmeğe» deniyor; suçun harekî 
noktası d-evirmektir. Yani devirmeye matuf bir 
cemiyet kurmak için çalışmaktır. Bu takdirde 
yine maddedeki cezalarla cezalandırılacaklardır. 
Metinde: «matuf cemiyetleri her ne nam altın
da olursa olsun» denen kısım da gayet güzeldir. 
Arkadaşlarımız burada ve bu konuda çok uzun 
konuştular, 'hepimizi tenvir ettiler. 'Tehlike sağ
dan gelsin, soldan gelsin, hangi kisveye bürünür-
se burunsun failleri daima yakalanacak ve bu 
mekanizma onu enselemesini bilecektir. 

Sonlarda: «her ne suret ve nam altında olursa 
olsun kurmaya tevessül edenler veya kuranlar 
veya bunların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve 
idare ednler...» deniyor. 

Arkadaşlar, çok güzel düşünülmüş, çünki 
bunların yani faillerin hepsi sahnede görülmez 
tanzim eder. sevku idare eder. Bunlar birinci 
eldir, öbür eller ortadadır, öbürleri yakalanınca 
berikiler de ele geçerse bunların hepsinin bu ka
nunun fıkraları gereğince tecziye edilmeleri 
mantıki olur. 

(3eza için: «8 yıldan 15 yıla kadar ağır ha
pis» deniliyor. Ondan sonra da ölüm fıkrası var. 
Bunun üzerinde yalnız bir noktayı işaret ederek 
huzurunuzdan ayrılacağım, ölüm cezası veren 
fıkra'şöyledir: 

'«Bukribîl cemiyetlerin bir kaçını veya hepsi
ni sevk Ve idare edenler hakkında ölüm cezası 
hükmolunur.» Gayet güzel tertiplenmiş bir fıkra- ; 
dir. «Bu >kabîl cemiyetlerin bir kaçını»... deniyor. 
(-Ya'bir tanesini idare ederse? sesleri. Bir veya 
bir -kaçını -sesleri.) Bendenizin okuduğu, komis
yonun? kabul buyurduğu metindir. Fakat bâzı 
arkadaşlarımın seslenmelerinden, temayülün
den hissediyorum ki, bu kabîl cemiyetlerin bir 
İrasını sevk ve idare edenlere ölüm cezası veril
mekle 'kalınmasın yani birini sevk ve idare 
edene -dâhi ölüm cezası verilsin demek isteni
yor. (Bıravo sesleri, alkışlar) Ben buna taraf- ! 
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tarım. Ve bu moktai nazara Aemas leteaök:->&|faı 
konuşuyorum. (Bu ktebil eemiyetiteidein Mr Ha
çını veya hepsini seVk ve idare edenAer ifttk-
kında ölüm seeaası hükmoltınur) D&nmifıtir. §su 
halde bir tanesini sevk ve idare-etti mi bu adam 
yakasını ipten kurtaracaktır. Bu noktaya te
mas etmek için huzurunuza çıkmış buluttujîo-
rum. Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

SEDAT ZEKÎ ÖRS (.Sivas) — Siterö^e-
ğim sözler komisyon teklifinin kabul ^d&îtyösi 
lehindedir. Bu itibarla cebir kaydanm oı&adJin 
kalkması içindir. -Açık k a p szeıduy^r -TO^efe-
de görüyorum, kendimi. Müsamahanızı >rioa 
ederim. Geçirmiş olduğumuz biofeaç ©else haki
katen bu mecliste şahit olduğum müzakereleri^ 
belki en önemlileri, en heyecanlıları rarasıaâa 
yer almıştır. Münakaşa -çok .olmuştur. Yalaız 
süratle şunu ilâve edeyim ki, münakaşa ve 
ihtilâf komünistlerin faaliyetine karşı deagais 
edilen cezaların teşdit edilip -edi]<Bttefflesi ısm-
lesi etrafında değildi. Böyle bir teşdidin -lü
zumu hakkında bütün fırkalar -ve ' bütün .mec
lis, çok şükür 'ki, müttefiktir. 

İhtilâf şu idi : Komünistlerin akidelerini* 
daha doğrusu malûm plânlarını tatbik etmek 
için hazırlıyaeaktarı teşebbüstü »tertipler êe-
zaya müstehak olmak için bunlarda «cebir niye
tinin» mündemiç olması lâzım mıdır. Arzu et
tiklerine şüphe olmıyan taklibi yaratmak, ik
tisadi've sosyal nizamları devirmek için cebir 
kullanmayı düşünmüyorlarsa veya bunu iM-
raf etmiyorlarsa faaliyetlerinin adeta meşru 
addedilmemesi lâzımgelir. 

Metinde «cebir» kaydının muhafaza edilme
sini ileri süren arkadaşlar •şüphesiz ki, pek .muh
terem arkadaşlarımızdır. Demokrasi umdeler 
rine ne -kadar heyecan ve muhabbetle merbut 
olduklarını genç demokrasimizin örselenmeme
si üzerinde ne kadar titrediklerini bir kefe da
ha isbafretmişlerdir. Bir «stalinokrasi» -den başka 
bir şey olmıyan ve bizim için dübalâ merdut 
olması lâzımgelen komünizmin bastırılmasına 
kanun (harici edilmesine bu arkadaşlar hepimiz 
kadar taraftardırlar. 

Yalnız, iyi anladımsa endişeleri şu idi: 
«Eğer cebir kaydını, cebir niyetini ceza işin 
şart koşmazsak, Sosyalizm gibi keza Marksizm 
akidesine dayanan fa\kat dost ve : müt/tefikimi? 
olan birçok memleketlerde tarâftatı bulunan 
ve emellerini tahakkuk ettirmek için eebir Ve 
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gMdetî' derpiş etmiyen bir nazariyeyi de neva
ma kâhun harici etmiş olacağız, tervicini mü
nakaşasını menedeceğiz. Bu d3ğW olmaz. An
tidemokratik o|ar. Bunu yaparsak demokrasi 
âleminde itibarımız haleldar olacaktır.» 

Böyle bir endişeyi muhterem bulmakla be
raber onu paylaşamadığımı itiraf etmek mec
buriyetindeyim : Her hangi bir meşru dâvanın 
ve fikrin neşrine mâni olunmıyacağı, cebir kay
dı bırakılsa da bırakılmasa da farketmiyeceği 
hakkında Başvekilimizin ağzından işittiğimiz 
beyanatını kıymetlendirmekle beraber fikrimi 
şu suretle yürütmek lüzumunu hissediyorum: 

iGarbm muhtelif memleketlerinde mevcut 
sosyalist partiler mademki marksist partiler
dir, onlar da ister istemez topyekûnluğa, istib
dada, demokrasinin tahribine doğru gitmek va
ziyetindedirler. İnsan haklarına, intihap hak
kına onun kutsiyetine merbut olduklarını iste
dikleri kadar Söylesinler ve hattâ buna inan
sınlar, istipdat yolculuğu töhmetinden kurtu
lamazlar. Elküfrü milletün vahide. Tatbika
tın bu fikrimi cerhettiği iddia olunmasın. Se
nelerden beri İngiltere'yi idare etmekte bulu
nan ve marksist âkideli bir fırka olan Labur'un 
hukuku beşere, demokrasiye dokunmamış oldu
ğu misal olarak getirilmesin. Kıyas maalfarık-
tır. Evvelâ în'gilizlerin demokrasiye, insan hak
larına pek sıkı surette merbut oldukları, bu
na cepheden dokunmak pek muhataralı bir şey 
olacağı, ancak arkadan ve dolambaçlı tarik
lerle vurulabileceği unutulmasın. Bir Ameri
kalı mütefekkiri «Faşizma Amerika'da muvaf
fak olursa faşist düşmanlığı nikahına bürüne
rek muvaffak olacaktır» dediğini hatırlansın. 
Fakat düşünülecek diğer bir. nokta var: İngil
tere'de I/abur Hükümeti İngiliz demokrasisini 
pek zedelememiş ise bu, millî iktisadı devletleş
tirmek yolunda mukavemetlere çarparak pek 
ileri giötürememiş olmasından ileri gelmiş ola
bilir. Millî iktisadın amcak % 1® ini devlete 
geçirebilmiştir. Eğer maazallah tamamını dev-
letleştirebilmiş olsaydı, Rusya'daki gibi yüz
de yüzünü zaptetseydi, Rusya'nın haline gel-
miyeceğini bize kim temin eder? înıgilizlerin 
hakları, hürriyetleri o zaman ne hale gelirdi? 
Allah bilir! 

Her memleketin kendine göre icapları var
dır*. Her yiğidin bir pilav yiyişi vardır. (Sol
dan, yoğurt yiyişi sesleri). Sosyalizmanın biz-
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de neşrine karşı engel çıkmasından mı hayıfla
nacağız? Çok rica ederim, böyle bir endişeyi 
benimsemiyecek en son millet biz olmalıyız. 
3>Şş|İelim ki, Sosyalizm demek devletçilik de
mektir. Hürriyetlerini yeni iktisap etmiş, genç 
bir demokrasiyiz; birçok senelerden beri dev
letin her faaliyet sahasına giriştiğine, biracılığa 
varıncaya kadar istifadeli gördüğü her sanatı 
benimsediğine, vatandaşın faaliyetini alabildi
ğine daralttığına, madenleri, ormanları gasbet-
tiğine, kârı kendisine ve Devlet taraftarlarına 
hasretmeye uğraştığına harap mahalloleıin üze
rinde saray gibi tahsil şubeleri kurduğuna git
tikçe şişirilmiş bir idare cihazını milletin cılız 
omuzları üzerine yüklediğine şahit olmadık mı? 
Devletçiliği (yani hakikatta sosyalizm) yalnız 
programına değil hür fikirlerin kalesi olmak 
lâzımgelen Anayasamıza yazmak kadar ileri git
tiğini görmedik mi? 

AZÎZ URAS (Mardin) — Vallahi peşrev 
değil zurna.. 

SEDAT ZEKİ ÖRS (Devamla) — 14 Mayıs 
inkılâbı kısmen de bu iktisadi inkişafı durdur
mak ve geriletmek için yapılmamış mı idi? 

Eminim ki bugün Halk Partili arkadaşları
mız da bunun sakametini görmüşlerdir. Fakat 
milletimizin reddettiği ve istibdadı meşru kıl-
mak,ikmal etmek için yapılmış olan bu (Vayret-
lerin bir diğer yoldan ve başkaları tarafmdaiı 
tekrar canlandırılmasını mı arzu edeceğiz? Edi-
lemiyorsa buna hayıflanacağız. 

Demokrasinin, vatandaş haklarının, ana te
meli oy serbestliğidir. Hükümstin ve Devletin 
her intihaptan mukadderatını milletin oylarına 
tevdi ve teslim etmesidir. Bunun için de her şey 
her imkân mündemiçtir. Temiz milletimizin, 
temiz vicdanından doğmamış olan, akidelerimi
ze ve hislerimize yabancı olan, hariçten gelen 
böyle acaip doktrinleri müsamaha ile karşıla
maya bence mahal yoktur. Menafii müdafaa et
mek için cemiyetler kurulması hattâ partiler 
teşkili serbesttir. İşçilerden, köylülerden bu 
yolda teşekküller hattâ partiler kurmak istiyen-
ler olabilir. Bunu hiçbir kanun menetmez. De
mokrat Parti kendi idaresini değil, demokrasi 
idaresini memlekette sağlamak için kurulmuş
tur. İnsan hakları ve milletin oy hâkimiyeti 
onun için daima muteberdir. Ve muteber kala
caktır. Marka namında haris ruhlu örümcek ka-
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falı bir yabancının dünyada feci neticelerini 
gördüğümüz akidelerine kıymet vermeye ne ih
tiyacımız olabilir. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Başka söz istiyen, yok. Bir öner
ge geldi okutuyorum. 

B. M. M. Başkanlığına 
141 nci maddenin birinci fıkrasının sonuna 

eklenmiş bulunan idamı mutazammın hükmün; 
( . . . Bir veya bir kaçını idare edenler) şek

linde tadilim teklif ederiz. 
Samsun Tokad 

Naci Berkman Ahmet Gürkan 

BAŞKAN — Komisyonun değiştirge üzerin
de bir mütalâası var mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACÎD 
ASBNA — Sorarlarsa cevap veririz. 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) — önerge 
aleyhinde... 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim? 
Bir dakika komisyon sözcüsü konuşsun ondan 
sonra efendim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACÎD 
ASENA (Balıkesir) —• Affedersiniz yanlış anla
dım. Efendim teklifin mahiyeti bu kabil cemi
yetlerden birini veya bir kaçını veya hepsini 
sevk ve idare edenler hakkında ölüm cezasının 
tâyin edilmesi merkezindedir. Arkadaşlar mü
saade ederseniz izah edeyim. 141 nci maddenin 
1 nci bendinin ilk fıkrası esas itibariyle müma
sil cemiyetleri kurmaya tevessül edenleri, ku
ranları ve bunların faaliyetlerini tanzim veya 
sevk ve idare edenleri ayni zamanda bu husus
ta yol gösterenleri 8-15 yıla kadar ağır hapisle 
cezalandırır. İkinci fıkrası da; müşeddit sebep
leri ve unsurları ihtiva etmektedir. İzah ede
yim; tarife giren şekle mukarin olarak kurulan 
cemiyetlerin iki veya daha ziyadesini yahut 
hepsini idare edenleri kastediyor, ölüm cezasına 
çarptırıyor, bu fıkrada arzettiğim gibi cezanın 
teşdidi vardır. (Doğru doğru sesleri) Bu tekli
fin arkadaşımız tarafından geri alınmasını ri
ca ederim. 

AHMET GÜRKAN (Tokad )— Arkadaş
lar, metin elimizde olmadığı için burada okun
du. Benim anladığıma göre birkaç cemiyeti 
idare etmek şarttır. Fakat görülüyor ki, bir 
cemiyeti idare eden, fıkranın üst tarafında 
mündemiçtir. Benim gayem şudur. Birini idare 
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eden cezalandırılıyor, birden fazlasını idare 
edenler, benim düşünceme göre birden fazla 
olursa ona idam cezası vermek ladinidir. 

Tamamı dediğimiz zaman mutlaktır, o cemi-
yeti idare e|len bir aclam olacaktır ki, ona ceza 
vermiş olal^jı. Ben detektif imi hakikaten yan
lış vermişim; geri alıyorum. Fakat birden fazla 
cemiyetleri idare edenlere idam cezası verelim. 

BAŞKAN — (Osman Ş<^vki Çiçekdağ'a hi
taben) tekliflerini geri aLyorlar, yine söz is
tiyor musunuz? 

OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Ankara ) — 
Ohalde lüzum görmüyorum. (Reye, reye sesleri) 

BAŞKAN — Ahmet Gürkan arkadaşımız tek
liflerini geri aldılar, başka söz istiyen de olma
dığına göre encümenden gelmiş olan ve okutul
muş bulunan birinci fıkrayı reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Birinci 
fıkra kabul edilmiştir. 

KÂMİL BORAN (Mardin )— Birinci fıkra 
üzerinde bir teklifimiz vardı. 

BAŞKAN — O teklifler daha evvel görü
şüldü, metin komisyona tevdi edildi ve komis
yon son şeklini getirdi, burada okundu, reyini
ze vazı ve kabul edildi, bunun üzerinde artık 
söz söylenemez. 

2. Devlet siyasi ve hı kuki nizamlarını top-
yekûn yok etmek gayesini güden cemiyetleri 
her ne suret ve nam altında olursa olsun kur
maya tevessül, teşkil, tanzim veya sevk ve idare 
eden yahut bu hususlarda yol gösteren kimse 
aynı ceza ile cezanlandırılır. 

BAŞKAN — İkinci fıkranın müzakeresine 
geçiyoruz. 

VACİD ASENA — Efendim Kâmil Boran 
arkadaşımın teklifi şu mahiyettedir ve kabul 
edilen birinci fıkraya taallûk eder. 

KÂMİL BORAN (Mardin) — Müsaade bu
yurun söyliyeyim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
ASENA (Balıkesir) — Heyeti Umumiyenin gö
rüşüne münafi bir şey varsa başkandan söz 
almak suretiyle usul dairesinde konuşursunuz. 
Madde esasen kabul edilmiştir. Kâmil Bey 
arkadaşım diyorlar ki... (Gürültüler) Zabıtlara 
geçmesi maksadiyle arzediyorum. 

BAŞKAN — 141 nci maddenin ikinci bendi
ni tekrar okutuyorum. 

(Tekrar okundu) 
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BAŞKAN — İkinci fıkra hakkında söz isti-

yenlerl 
MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 

Muhterem arkadaşlar, 141. maddenin ikinci fık
rası anarşizmi istihdaf ediyor. Anarşistlerin ga
yesi memleketteki siyasi ve hukuki nizamları, 
devlet teşkilâtını cebren kaldırmaktan ibarettir. 
Binaenaleyh anarşizm cebre müstenit bir faali
yettir. Bu fıkra Devletin siyasi ve hukuki nizam
larını topyekûn yoketmek gayesinden bahsetmek
tedir. Topyekûn yoketmek gayesi olmazsa, me
selâ birini veya bir kaçını yokederse Devletin 
bir nizamını, iki nizamını yokederse ne olacak
tır? Türkiye Devleti lâiktir. Lâiklik nizamını 
kaldırıyor, lâiklik, Devletin siyasi ve hukuki ni
zamlarından birisidir. Bunu kaldırdı, faraza 
dinle dünya işini birleştirdi. Yahut kanunları 
Meclis yapar esasını kaldırdı. Mahkemeleri kal
dırmak gayesini güttü. Bunlardan, böyle bir ga
yeyi güderse memlekete bir zarar değil mi? Bun
lar bir zarar görmiyecek mi? Gaye Devleti kal-
dırmaksa gaye anarşistlikle mücadele etmekse 
Devlet mefhumunu, Devlet otoritesini kaldırmak 
istiyor, tedhişten gayrı kalmasın istiyor ve mak
sat bu ise, bunu bu şekilde ifade edelim. Bu ta
mamen noksandır. 

Yüksek malûmunuzdur, Devletin siyasi ve 
hukuki nizamını Anayasa tesbit ve tanzim eder. 
Binaenaleyh bendeniz hazırladığım şu metnin 
kabulünü istirham ediyorum. 

«Anayasaya dayanan düzeni cebren yoketmek 
veya meşru olmıyan yollarla bu düzeni kısmen 
veya tamamen bozmak veya değiştirmek gayesi 
güden cemiyetleri her ne suret ve nam altında 
olursa olsun teşkil, tanzim veya sevk ve idare 
eden veyahut bu hususlarda yol gösteren kimse
ye aynı ceza verilir.» demek daha doğru olur. 
ki bu tarife anarşisti de, komünisti de, bütün 
zararlı cereyan failleri de girer. Bu suretle 
anasırı ve gayeyi temine kifayetli bir hüküm 
alınmış olur. 

Takdir yüksek heyetindir. 
BAŞKAN — Hasan Ali Vural. 
ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 

ASENA (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, 
şimdi kabul buyurduğunuz 141 nci maddenin bi
rinci fıkrasıdır, fakat aynı madde 9. fıkrayı ih
tiva etmektedir, yine bu birinci maddeye bağlı 
olmak üzere 142 nci madde vardır. Bunların da 
şimdi kabul buyurulan metne nazaran redaksi-
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yonu yapılmak üzere komisyona verilmesini arz 
ve rica ediyorum. 

Efendim, mevzuun selâmeti için bu lâzımdır. 
Çünkü komisvona yalnız birinci fıkra havale 
Duyurulmuştu, mütaakıp fıkralar gelmediği 
için'biz o sahada mesai sarfedemedik. 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun isteğine 
göre, verilmiş bulunan önerge ile birlikte komis
yona iade ediyoruz. 

Şimdi 142 nci maddeye geçiyoruz. 
ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 

ASENA (Balıkesir) — Efendim, belki sözlerim 
yanlış anlaşıldı. Bendeniz, 141 nci maddenin ka
lan fıkralariyle ona bağlı olan 142 nci maddenin 
komisyona iadesi hakkında mâruzâtta bulundum. 
Buna zaruret vardır. 

BAŞKAN — Her iki maddeyi de komisyona 
tevdi ediyoruz, geldiği zaman müzakereye devam 
deriz. 

Gündeme devam ediyoruz. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1951 yılı 
Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları hesabı hak
kında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/40) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Ittılaınıza arzedilmiştir. 

3. — Samsun Milletvekili Hasan Fehmi Us-
taoğlu ve 5 arkadaşının, Millî Korunma Kanunu
nun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonları raporları (2/223) [2] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
var mı? 

HASAN FEHMİ USTAOĞLU (Samsun) — 
Millî Korunma Kanunu, ikinci Cihan Harbinin 
başlamasiyle fevkalâde ahvalin başladığı derme-
yan edilerek mevkii tatbika konmuş üçüncü mad
desinde fevkalâde ahval zail olm asiyle de kanunun 

[1] 2 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 269 sayılı basmayazı tutanağın sonunda

dır. 
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kendi kendine yürürlükten kalkacağı bildiril
mişti. 14 Mayıs seçimi jle mevkii iktidara ge,len 
Demokrat Parti normal halin avdet ettiğini ve 
antidemokratik kanunların kaldırılacağını vait 
ile kendisinin ancak hak ve adalet üzere iş göre
rek bir hukuk hükümeti olduğunu ilân etmiş 
olmasiyle her taraftan yükselen ümitler üzerine 
bu kere kiralara ait bu kanunun yürürlükten 
kaldırılmasını talep etmiş bulunuyoruz. Kanaa
timizce bu muhik talebi ret ve işi bâzı menfa
atperestlerin arzusuna hizmet edildiğini işrap 
edecek- bir suretle ve hiç de tatminkâr olmaya
cak veçhile manen alâhalihi ifa bu Yüksek Mec
listen herkesin beklediği müspet işler hakkında 
bir sükût ve inkisarı hayali verse gerektir. Millî 
Korunma Kanunu yüzünden mülk sahipleriyle 
kiracılar arasında tahaddüs eden ve on seneden 
ziyade devam eden canhiraş ihtilâf ve kavga ve 
şikâyetler nasıl ki, sabık iktidarı düşürmekte 
kuvvetli bir âmil olmuşsa bu kere dahi bu baş 
ağrısını baştan savma zamlarla değil belki tama
men kaldırarak teskin edici bir istikamet ve tabi-
ati hukukiyesine getirilmezse yine bir suizan ve 
muvaffakiyetsizlik celbedeceği tabiîdir. Şimdi ma
demki ciddî bir safhada bulunuyoruz o halde bu 
Millî Korunma Kanunu denilen ve ancak bir 
zümrenin sırtına diğer bir zümreyi bindirerek 
altındakini ezmek suretiyle ismiyle makusen mü
tenasip bulunan bu kiralar kanununu tamamen 
kaldırmak icabeder. Taki bir kere kiracıların 
cüreti ve hak tanımamazlığı kırılsın. Mülk sahip
leri de hür bir memlekette ve hür millet içinde 
ciddî hukuk ve hürriyet taraftarı, bir iktidar 
sayesinde malına ve mülküne tasarruf hak
kına sahip olduğunu anlasın ve sonra 
yüzlerce, binlerce lira hava parası 
alınıp verilmek ve böyle nameşru ve denaetkâr 
kazançları bir gedik usulüne sokmak arzusu po; 
sinde çalıştıklarını işittiğimiz haris eşhasın ümit
leri suya düşsün. El 'an mülkünü kiracının elin
den kurtaramamış, harap edilmiş tamirine im kân 
bulamamış, geçimi beş on kuruş kirasının yardı 
mına kalmış, o da on sene evvel bağladığı yordo 
kalmış, sabrı tükenmiş nice âciz mülk sahipleri
nin üzüntülerini ve bu babda daha nice elîm sa
fahatı buradan tamamiyle anlatmaya imkân yok
tur. Her taraftan aldığımız malûmata göre Millî 
Korunma Kanunundan tevellüt etmiş hukuk ve 
ahlâka mugayir kira namında gasp muameleleri 
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j asla küçümsenmeyecek bir keyfiyet ve kemiyette 

değildir. 
Malûm olduğu üzere, alım, satım, icar, isticar 

gibi muvazalı âkidlere iki tarafın bağlantıya razı 
olmaları akdin sıhhati için şarttır. Ve illâ bağ
lantı bir akdi fasit olur, zülüm teşkil eder. Bir 
kimsenin malını elinden cebir ile satmalmak gasp 
ve zulüm olduğu gibi, kanun zoriyle mülk sahibi
nin rıza ve hakkı tasarrufunu ıskat ve iptal de 
bir gasp mânasmdadır. Bu millet, vatandaş razı 
olmayınca onun canını sıkarak mülkünü işgal et
mek gibi bir haksızlığı ve insaniyetsizliği asla 
kabul etmez ve ahara zarar ve ağırlık vererek 
menfaat elde etmeye tenezzül etmez, saygı eder 
idi. Şimdi ise mücadele ettiğimiz ve etmekte bu
lunduğumuz komünist ahkâmının tatbikin dan 
başka bir şey olmıyan bu kanunun 12 seneden 
beri tatbik edilmesiyle bir taraftan vatandaşları 
saygısızlığa, ahlâksızlığa ve hilelere sevk; diğer 
taraftan bir kısım hak sahiplerinin ızrar edilme
lerine aldırış etmemek teessüfle görülecek bir 
haldir. İşte bu müessif durumlara binaen geçen 
devrede bir muhterem arkadaşımızın bu madde 
hakkında sözlü sorusu olmuştu. Buna cevaben 
Adalet Bakanı demişti ki, 30 ncu madde Anaya
saya muhalif değildir. Çünkü Anayasanın diğer 
bir maddesi tasarruf hakkının değiştirileceği 
hakkında Hükümete salâhiyet veriyor. Diğer 
memleketlerde de bu tahdit vardır. Adalet Baka
nının istinat ettiği bu mucip sebep asla varit de
ğildir. Anayasada 70 nci madde tadil edilebilir 
diye bir madde yoktur; belki Anayasanın 103 ncü 
maddesi bu iddiayı cerheder. Bu madde şöyle di
yor. Anayasanın hiçbir maddesi, hiçbir sebeple 
ve bahane ile savsanamaz ve işlerlikten alıkonu
lamaz ve hiçbir kanun Anayasaya aykırı olamaz. 

Muhterem Bakanın bahsettiği Anayasanın 52 
nci maddesi olacaktır. Belki bu madde Bakanlar 
Kuruluna kanun yapmak salâhiyeti vermiyor. 
Belki kanunları uygulamak yani tatbik tarzları 
hazırlamak, yahut kanunun emrettiği yerde işi 
kanunun maksadına göre belirtmek yani meyda
na getirmek üzere talimatname, tüzük tanzim sa
lâhiyetini veriyor ve bunun için de nizamnamenin 
kanuna aykırılığı olmamak kaydı da vardır. Gö
rülüyor ki, bü 52 nci madde tasarrufun şekli 
hakkındadır. Meselâ Kadastro Kanunu ve Tapu
lama Kanunu ve bunların tatbik suretine dair 
tüzükler, nizamnameler tanzimi gibi Hükümete 

| verilen salâhiyettir. Aksi takdirde yani Bakanlar 
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Kuruluna kanun yapmak salâhiyeti verildiği tak
dirde 30 neu maddeye ne lüzum kalır. Başka 
memleketlerde bizim 30 neu maddeye benzer bir 
kanun yoktur ve olamaz. Oralarda vatandaş hak 
ve hürriyeti her şeyin üstündedir. Ne millet ve 
ne milletvekilleri vatandaş hak ve hürriyetini kal
dıracak kanun çıkarmasına müsaade etmez. Ora
larda olan şudur; ikinci Dünya Harbi çıktıktan 
sonra harbe giren hükümetler karaborsanın, vur
gunculuğun önüne geçmek üzere fiyat kontrolleri 
arasında gayrimenkul kiraları da o nispette artırı
labilir, fazlası yasak dediler. Bundan daha tabiî ne 
olabilir. Adalet böyle olur. Almanj^a, İtalya mem
leketlerinde böyle oldu. 

Gelelim bu kanuna taraftar olanların sözle
rine ; bunların bir kısmı büyük esnaf ve tüccar
lardır. Bunların zağmmca gazetelerde de ya
yınladıkları üzere Millî Korunma Kanununun 
kalkmasiyle güya ticaret âlemimizde ticari ve 
sınai hayatımızı altüst edecek fevkalâde keş
mekeş husule gelecekmiş. Bu esassız bir pro
pagandadır. Bunun yegâne mânası Millî Ko
runma Kanununun yardımı ile vergi vermekten 
kurtulan tüccar ve esnaf her sene Hazineye 
ödemekle mükellef oldukları yüz milyondan faz
la bir vergiyi kanunun kalkmasiyle ödemeye 
mecbur olmalarıdır. Bütçe açığını kapıya-
cak olan bu mükellefiyet elbette vergi kaçakçı
larının keyfini kaçıracak. Binaenaleyh bu 
hakikattan âri ve kendi hesaplarına göre bir 
propagandadır. 

Diğer bir kısım da mesken buhranından bah
sediyor. Esasen memleketimizde mesken buh
ranına sebebiyet verecek hâdise olmamıştır. 
Mesken buhranına sebebiyet verecek nüfus da 
artmamıştır. Mesken buhranı ikinci Cihan Har
binde tayyare bombaları ile meskenleri harap 
edilen memleketlerde olmuştur. Oralarda yu
karda arzettiğimiz tedbirler alınmış ve ted
ricen kimsenin ızrar ve şikâyetine sebebiyet ve
recek bir şey ortada bırakılmamıştır. Başka 
memleketlerdeki harbden bizim memleketimiz
de hayat pahalılığı tahaddüs etmiş ise bunun 
yükünü yalnız mülk sahiplerine tahmil bir 
tedbir olamazdı. Belki az maaşlı memurin için 
maaşına bir miktar zam fakirler için bir mu
aveneti içtimaiye teşkil etmek icabederdi. E-
vet, az maaşlı memurin için bir aralık zam ya
pılmış, bilâhara kaldırılmıştır. O halde bu bap
ta da bir zaruret kalmadı demektir. Esbabı 
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mucibemizde de arzettiğimiz üzere öyle on se-

•cneclen ziyade uzun bir müddet içersinde zaruri 
>te istisnai tedbir iddiası mesımr-olamaz. Ve 
el'an birçok zaifülhal vatandaşları sulandır
maktadır. Şayanı kabul bir mazeret buluna
maz. Bu haklı talebimizi ret için sayın komis
yonlar yukarda arzettiğimiz kanun taraftar
larının sözlerini aşağı yukarı tekrardan başka 
bir şey yapmamışlardır. Ne bizim esbabı mu-
cibemize ne de vatandaşların şikâyetine ce
vap. Arzu ederdik ki, daha ilmî ve hukuki bir 
yoldan giderek bütün hukuk mevzuatına ay
kırı olan ve hiçbir memlekette misli bulunmı-
yan ve vatandaşları birbirine düşman eden böy
le bir hali on seneden ziyade temadi ettirmek
te bilmediğimiz bir zaruret ve bir hikmet var
sa efkârı umumiyeye anlatsınlar. 

Hele minnet ve şükran ile yâd ederiz ki an
cak adalet komisyonunda bir muhterem ar
kadaşımız Seyhan Milletvekili Salim Serçe ser
best olması reyinde bulunmuştur. 

Sayın adalet komisyonu kanunun aynı za
manda bir rejim tesis etmiş ve bunun ıslahı 
zaman mefhumuna bağlı bulunmuş olmasından 
bahsetmiş. Pekâlâ, fakat on iki sene içinde yüz
de 30 ve ancak bu kere bir misil, bir buçuk mi
sil zam yapılabilmiş, bu gidişle mağdur mülk 
sahiplerini rayiçle ayarlıyabilmek için daha 
kaç sene bekleme lâzım. Mamafih buna bir re
jim denilebilir mi? Bu kanunun ihdas ettiği 
sipsivri bir huzursuzluk bir haksızlık, bir ka
nunsuzluktur. Sonra zam bir ıslah sayılamaz. 
Çünkü kemakân bir takyittir. Bir tahdittir. 
Siniyor, çekiyor, sen rayice gelmezsin diyor. 
Niçin acaba?.. Eski kiracılar ile yeni kiracıla
rın bir seviyede olmaması, aralarında fahiş fark 
bulunması ıslaha muhtaç bir keyfiyet değil mi
dir? Dert yalnız bu değil. Bir de zam sistemi 
kabul edildiğinde yine mülk kiracının tasal
lutundan kurtulamıyor. Kiracı hava parası 
alarak âhara devredebiliyor. Verdiği kiraları 
da elde etmek fırsatını bularak elin mülkünü 
bedava işgal etmiş oluyor. İşte bunlara cevap 
yok. 

Lâkin şu 30 neu madde tamamen yürürlük
ten kaldırılırsa bir intikal devresine girebil
mek için kiracılar altı ay yahut bir az daha 
müsaadeli bir müddet verilebilir. Bu müddet 
;.:arfmda başlarının çaresine bakarlar. Hem 
zaman mefhumuna riayet ve hem tevehhüm 
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edilen sarsıntı da bertaraf edilmiş olur. I 

K-, Muhterem arkadaşlar, itimat ediniz ki Mil
lî Korunma Kanunu kalktığı takdirde tüccar l 
derneğinin iddia ettiği keşmekeş ve kiracıların 
haykırdığı anarşi değil bilâkis memlekette emin 
ve gailesiz bir mülkiyet hakkı hüküm sürecek, 
normal hayat avdet edecek, herkes tam ver
gisini vermeye mecbur olacak, bütçe açığı kapa
nacak, hakiki demokrasi teessüs etmiş olacak
tır. Ve bir de yüz binlerce dul, yetim,, emekli 
ile evkaf, belediyeler, hususi idareler tamam 
gelirlerini alacaklar ve onlar da tamam ver
gilerini vermek suretiyle Devlet Hazinesine ha
kiki ve muazzam bir vergi temini mümkün ola
caktır. 

Yüksek meclisimizin bu bapta teennili ve 
hayırlı bir karara varmasını temenni ederiz. 

BAŞKAN —• Usul hakkında Kâmil Gündeş. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Aziz ar
kadaşlarım, teklif, Millî Korunma Kanununun 
30 ncu maddesinin toptan kaldırılmasına aittir. 
Komisyon raporu da, teklifin reddini istemek
tedir. Hepinizin gazetelerde veyahut Meclis 
içi konuşmalarda gördüğümüze göre; komisyon
larda, bu 30 ncu madde ile ilgili daha birkaç 
teklifler vardır. Bu teklifler birkaç komisyon
dan geçmiş ve hattâ Hükümet mümessili de 
bu görüşe iştirak etmiş. Bildiğime göre bu tek
lifler halen Ticaret veya İktisat komisyonlarm-
dadır. (İçişleri Komisyonunda sesleri) Benim 
teklifim şu olacak; bu teklif de komisyona ge
ri verilsin, lütfen komisyon da bunu kabul et
sin, topyekûn görüşülerek diğer tekliflerle bir
likte Yüksek Meclise gelsin. Bu şekilde daha 
iyi olur. Aksi takdirde tüzük maniası vardır: 
Bir toplantı yılı içinde bir madde hakkında 
Yüksek Meclis ret kararı verirse bunun üze
rinden bir sene geçmedikçe tekrar görüşmek 
mümkün olamaz. Bu bakımdan Yüksek Ada
let Komisyonundan rica ediyorum, bu teklifi 
lütfen geri alsınlar, bu mesele de bu şekilde hal
ledilmiş olsun. (Alkışlar) 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
ASENA (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, 
bu teklif hakkında Adalet Komisyonunun tan
zim ettiği raporda şu şekilde bir kaydı ihtira-
zisi vardr: 

(Yalnız mevcut şartın ve bunların tahay
yüllerine uygun olarak tedrici bir surette ser- J 
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bestiye sevkedilmesinin de maslahata uygun 
bulunduğu da mütalâa edilmiştir.) Böyle bir 
kayıt vardır. 

Kâmil Gündeş arkadaşımızın verdiği izahat 
dairesinde komisyon, mevzuu diğer tekliflerle 
beraber ele alarak, bu hususta bir teşevvüşe 
meydan vermemek, bir hakkın ziyanına sebep 
olmamak için umumiyetle tetkikat yapılmak 
üzere raporun komisyona havalesini rica ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Raporun İçişlerine verilmesine 
dair bir önerge vardır, okutacağım. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
ASENA (Balıkesir) — Efendim, tetkiki âlini
ze sunulan rapor son olarak Adalet Komisyo
nundan çıkmıştır. Bu itibarla İçişleri Komisyo
nuna havalesine lüzum yoktur. Komisyonunuz 
bu mevzuda hassasiyetle durarak diğer komis
yonlarla münasebet tesis etmek suretiyle nihai 
olarak Meclise sunulması lâzımgelen esasları 
getirtmek için çalışır. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonlarda aynı kanunun aynı maddele

ri hakkında muhtelif teklifler mevcut olduğu 
malûmdur. Buna göre bu teklifin de onlarla 
tevhiden gelmesi ve müzakeresi en uygun yol 
olacaktır. Binaenaleyh bu teklifin de İçişleri 
Komisyonuna iadesini arz ve teklif eyleriz. 

Kayseri Konya 
ibrahim Kirazoğlu Ümran Nazif Yiğiter 

BAŞKAN — Bu önergeyi kabul edenler.. 
(Adalet Komisyonuna geri verildi sesleri) 
Okuttuğum önerge, Adalet Komisyonu raporu
na karşı verilmiş bir önergedir. Bu önerge, ko
misyonlarda aynı mevzuda diğer tekliflerde ol
duğu için hepsinin birlikte müzakere edilmesi 
hakkındadır. Bu vaziyete göre yalnız Adalet 
Komisyonuna iadesi meseleyi halletmez, İçişleri 
Komisyonuna tevdii istenilmektedir. Bu teklif 
kabul edilirse Adalet Komisyonuna sonra gide
cektir. 

Şimdi İçişleri Komisyonuna gitmesini kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Adalet Komisyonuna verilmesini kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Adalet Ko
misyonuna veriyoruz, teklif dairesinde muame
le yapılacaktır. (Alkışlar) 
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4. — Fikir ve sanat eserleri hakkında kanun 

tasarısı ve Millî Eğitim ve AddLet komisyonları 
raporları (1/74) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen arkadaş var mı? 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Millî Eğitim Bakanı yoktur, bu 100 maddelik 
mühim bir kanundur, Millî Eğitim Komisyonu
nun sözcüsü de bulunmalıdır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Millî Eğitim 
Komisyonu adına Halide Edib Adıvar arkada
şımız söz istiyorlar. Buyurunuz. 

MÎLLÎ EĞİTİM Ko. ADINA HALİDE 
EDİB ADIVAR (İzmir) — Muhterem Millet
vekilleri, bugün huzurunuza gelen kanun tasa
rısı bütün demokrat ve medeni dünyada birin
ci derecede ehemmiyeti haiz olan bir meseledir. 
Bu birinci mesele herşeyden evvel fikir ve san
at eserleri yaratanların küçük ve büyük hak
larının tanınması ve korunmasıdır. Mülkiyet 
hakkı tanımıyan rejimler müstesna, biz o cep
heden değiliz. Bugün telif hakları bütün me
deni dünyada tanınmış ve kanunlaşmıştır. 
Bunun tanınmış, kanuna geçmiş olmasına rağ
men bütün bu memleketlerde birçok teşekkül
ler vardır ki, bunlar hâlâ bir zarara girilme
sin ve unutulmasın diye bu hakkın müdafaası 
ile mükelleftir. Ve gayet uyanık olarak bunu 
müdafaa için hazır bulunmaktadırlar. Bunun 
için bizim de bunlar arasında bulunmamızdan 
daha tabiî birşey olamazdı. Çünkü aziz arka
daşlar, Türk milleti ve Türk ferdi kadar mül
kiyet hakkına hürmet eden ve tanıyan bir 
millet ve fert yoktur. 

Fakat her nasılsa, fikir eserlerini yani fikir 
mülkiyetini lâyıkiyle tanımış ve bunu bir ka
nuna bağlamış değildik. Bundan dolayıdır ki, 
biz yalnız memleket içi değil, memleket dışı fi
kir haklarını, telif haklarını da tanımak için 
epeyce zamandan beri, gerek muhterem Mec
lisiniz, gerek memleektin bütün münevverleri 
bu mesele üzerindedir. Nitekim böyle bir ka
nun tasarısı geçen devrede de Muhterem Mec
lisinize gelmiş, her nasılsa çıkması mümkün 
olamamış ve bundan dolayı kadük olmuştu. 
Böyle bir kanunun, ekseriyeti demokrat olan 
bir Mecliste tekrar ele alınması kadar tabiî ve 
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zaruri bir şey olamıyacağına Muhterem Heye
tiniz-kaanidir zannında^ım. Nitekim bugün
kü Hükümet de bu tasariyı ele almış, alâkalı 
komisyonlar tarafından tetkik edildikten son
ra nihayet bugün Muhterem Heyetinize getiril
miştir. Millî Eğitim Komisyonunun pek az ve 
ehemmiyetsiz tadillerle kabul etmiş olduğu bu 
tasarıyı hazırlıyanlar arasında, bilhassa Millet
lerarası bu sahadaki hukukta büyük bir mevki 
tutan profesör Hirş ve Adalet Bakanlığı mü
messillerinden olan Âmir Beye, bütün memle
ketin münevver ve eser sahibi fertleri namına 
teşekkür etmek isterim. 

Şimdi aziz arkadaşlar, bu tasarının ilk şek
linde zahiren birbirinden ayrı görünen iki cep
hesi vardır k i ; bunlar üzerinde duracağım. 

Birincisi; memleket dışı eserlere teveccüh 
etmektedir. Yani memleket dışı eser sahipleri
nin telif haklarını tanımak meselesidir. 

İkincisi ise; memleketimizden yetişen mu
harrir ve sanatkârların eserlerinin himayesi 
için mevcut olan kanunların sarih olmaması ve 
kifayetsiz olmasıdır ki, yine bu da bizim fikir 
inkişafımıza büyük bir darbe olduğu için bu 
meseleyi de tekrar bu kanun ele almış bulun
makta idi. 

Birincisi, yani Berne Anlaşmasının hükmü
nü tatbika hükümeti salâhiyattar kılan kısmı, 
Muhterem Meclisinizden epeyce zaman evvel 
ayrıca çıkmış bulunuyor. Bunu igeçirmiş olmak, 
tesiri uzun vadeli de olsa, fikir ve medeniyet 
hayatımızda mühim (bir başarı olduğu için, bu
rada Muhterem Meclisinizi tebrik etmek iste
rim. Burada milletlerarası fikir ve sanat eser
lerinin korunması için geçen muhavere ve tar
tışmalar üstünde duracak değilim. Fakat şu
nu hatırlatmak isterim ki ; bunu kabul etmek, 
bizim için hayati bir mesele idi. Çünkü, yine 
size şahsi müşahadeye dayanan birçok misal 
verebilirsem de, üstünde durmuyorum. Bunu 
kabul etmediğimiz takdirde, bütün medeni dün
yanın, tabiî demokrasi dünyasının münevver
leri arasında vaziyetimiz çok çirkin bir hale 
düşmKiş olacaktı. Çok şükür ki, bu vaziyete 
cemiyetimiz, muhterem cemiyetimiz son ver
miştir. Buradaki temennim; hükümetin, Berne 
Anlaşmasının süratle tatbiki için bunu mem
lekette bir an evvel yürürlüğe igirmesini temin 
etmektedir. Mamafih, dış durumumuzdaki mü
nasebetlerde diğer bir mahzuru bertaraf eden 

-m-
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bu Berne Anlaşmasının ahkâmının tatbiki na 
karar vermesinin senelerce geciktirilmiş olma
sı, bizim fikir hayatımız bakımından, iç duru
mumuzda çok kötü bir vaziyet hâsıl etmiştir. 
Bunun tashihi, maalesef uzun bir zamana tevak
kuf edecektir. Ve bunun tashihi için yerli fikir 
ve eser sahipleri çok uzun mücadele etmek 
mecburiyetinde kalacaklardır. Bu mahzurlardan 
sırasiyle kısaca bahsetmek istiyorum. Yıllar var
dır ki naşirler ve tabiler, kısmen parasız olma
sından, kısmen muasır Garp edebiyatının ve fik
riyatının bizce faydasından dolayı mütemadiyen 
dışardan tercüme yapmışlardır. Bunların ilmî 
olanlarından hiç şüphesiz ki üniversitemiz ve 
münevver sınıflar istifade ettiği gibi büyük 
edebî kıymetinden de bütün memleketin istifa
de etmesi gayet tabiî bir şey idi. Fakat mesele 
böyle olmamıştır muhterem arkadaşlar, mesele 
şöyle olmuştur: En lüzumlu, en güzel, en yük
sek eserden ziyade en çok satılan, yahut Ameri
kalının, Ingilizin, Fransızm sırf şimendifer
de, seyahat esnasında okuduğu çok satılan ve 
hiç kıymeti edebiyesi olmıyan eserlerin tercü
mesi, ortalığı boğan eser halinde ortaya atılmış
tır. ilmî eserler esasen iyi tercüme edilseler da
hi nispeten okuyucusu azdır ve pahalıdır. Bun
dan dolayıdır ki iyilerine tabi ve naşirler çok 
rağbet etmemişlerdir. Bu vaziyet, yani önümüze 
gelen eseri tercüme edip halka bu sevgiyi telkin 
etmekte uzun yıllardır bâzı mahzurlar doğmuş
tur. Fikir, sanat sahasında zevk ve sevgimiz 
çok aşağı düşmüştür. 

ikinci mesele de; yerli muharrirlerin eserle
rine karşı büyük bir rağbetsizlik hâsıl olmuş
tur. Bir misal vermek isterim; kısa hikâye diye 
bir şey vardır, bilirsiniz, okursunuz bu kısa hi
kâye sahasında size temin ederim ki Türk sa
natkârı, yazıcısı çok ileri gitmiştir. Bu yolda 
çok inkişaf etmiş hikayecileri bulunan başka 
bir millet daha vardır. Bunlar derecesinde rea
liteye dayanan ve memleket hayatını ifade 
eden birçok kısa hikâye yazıcıları ve bilhassa 
gençler ortaya atılmışlardır. Fakat buna rağ
men ne görürsünüz, günlük gazetelerdeki kü
çük hikâyeler dahi mutlaka tercümedir. Esasen 
bundan dolayıdır ki memleketimizde uzun müd
det için, kendi yazısiyle geçinecek çok az adam 
vardır. Dediğim gibi, yazısını okutabilmek ve 
tabie satabilmek için bâzı yazıcılar eserlerinin 
tercüme olduğunu iddia etmişlerdir. Nitekim 
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bir zamanlar ingiltere'de de böyle idi. Onlardan 
birinin Petigrilli'ye atfettiği bir eser de vardır. 
Petigrilli'yi ehemmiyetli bulduğum' için söyle
miyorum. Bu zihniyet 16 ncı asırda ingiltere'
de de hâsıl olmuş ve herkes Fransız ve italyan
ları çok beğenir olmuşlardı. Hattâ onlara Lâtini-
ze efendiler denirdi. Bunlar falan yerden, falan 
muharrirden tercüme edilmiş derlerdi. 

Bu noktadan bir küçük istitrat yapacağım; 
affmızı rica ederim: Bizim, Garb eserlerinin 
tercümesine çok ihtiyacımız vardır ve uzun yıl
lar olacaktır. Bu ihtiyaca dayanarak Maarif 
Bakanlığı bir klâsikler serisi hazırlıyarak neş-
retmiştir. Bâzı istisnalar hariç; bunların tercü
mesi, gerek dil, gerek diğer hususlar bakımın
dan pekiyi olmasa dahi, bu eserlerin aleyhin
de konuşacak kimse yoktur. 

Bugün Millî Eğitim Bakanlığından ricam 
şudur; bunların çok aykırı, kimsenin anlıyamı-
yacağı dille tercüme edilenleri- tekrar ele alsın 
ve eserler halkın alabileceği bir fiyatla neşir 
sahasına konulsun. 

Her halde muhterem arkadaşlar, fikir ve 
hars bakımından çok elîm hattâ tehlikeli deni
lebilecek bir vaziyetteyiz. Çünkü iki nesilden 
beri devam eden bir tercüme savaşı, yetişen 
yerli kıymetlerin inkişafına mâni olmuştur. 
Kendi harsımızın köklerine dayanan, kendi 
memleketimize taallûk eden eserlerin neşri ta
savvur edemiyeceğimiz kadar azalmıştır. Şu
nu da söylemek isterim ki, gerçi sanatkâr sa
natını yaratırken pek para düşünmez amma, 
bir de midesi vardır. O da ekmek ister, yemek 
ister. Bu genç adamlar aynı zamanda aileleri 
de varsa, hayatlarını kazanmak isterlerse para 
kazanmak mecburiyetindedirler-. Fakat, ancak 
ulema sınıfına girmekle para kazanabilecekle
rini bilirler. 

Aziz arkadaşlar; bu vaziyet fikir âlemi için 
de bir darbedir. Kendi eseriyle, yarattığı eser
leriyle hayatını temin edemiyecek, hürriyetini 
muhafaza edemiyecek insan hiç şüphesizdir ki, 
ister istemez bazan ihtiyaçla bu fikir hürriye
tinden bir kısmını az çok feda etmek mecburiye
tinde kalıyor. 

Eğer bir memlekette yazı vesair fikir eser
leri bir otoriteye, bir direktife istinat ederse, 
emin olun, öyle memleketlerde yüksek bir ya
ratma duygusunun uyanmasına imkân yoktur. 
Eğer eski vaziyet deyam etse, ve böyle bir 
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kanun huzurunuza gelmeseydi, tahmin ve hat
ta temin ederirn. ki, bir nesil sonra birşey ya
ratabilecek kıymetli kafalar tamamen oltadan 
kalkmış bulunacaktı. Bugün t ^ ^ a n u n u n . g e 
cikmiş olduğunu tasavvur e t ş î ^ ^ dahi, emin 
olun ki, bunun üzerinde uzu,|^|raüddet çalışıl
ması icabedecektir. Çünkü herşeyden evvel 
bu memlekette eser yaratan ve memleketini fi
kir sahasında, medeni sadaha harice tanıtan 
adamlara ihtiyacımız vardır. Bizim öyle kıy
metli taraflarımız vardır ki, aziz arkadaşlar 
onlar için ne kürsüde, ne Şarkta, ne de Garpta 
övünmek mecburiyetinde değiliz, öyle kıymet
lerimiz vardır ki, o kıymetler Türkün kendisine 
mahsustur. Onu zaten dünya tanımıştır. Fa
kat bu fikir sahasında, her halde vaktiyle bü
yük emperyalist bir millet olduğumuz için, 
kendi yaratmış olduğumuz şeylere ehemmiyet 
vermemişiz ve bizi vakayi bunlardan bizi uzak-
laştırmıştır. Bu yoldaki inkişafımız daha ziya
de yakın ve uzak istikbalimize bağlıdır, ve me
deni dünya içinde, saflarında yer aldığımız me
deni milletler arasında, bizi tanıtacak - dediğim 
gibi tanıtmaya ihtiyacımız olmıyan vasıflar için 
değil - bu medeni ve fikrî vasıflar için, sanat va
sıfları için bu kanunun geçmesi elzemdir, ka
naatindeyim. 

Bunun için hepinizden, partili, partisiz, ne 
olursa olsun bütün Türk Milleti mümessillerin
den bunu rica ediyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Ali Şükrü Şavlı. 
ALÎ ŞÜKRÜ ŞAVLI (Sinob) — Sayın arka

daşlarım; Halide Edib Adıvar arkadaşımızın 
bütün fikirlerine iştirak ediyorum, yalnız bu 
kanundan bir şeyin istisna edilmesini rica ede
ceğim, sebebi de şudur : 

Biz hayatımıza taallûk eden tıp kitaplarını 
daha epeyce müddet Avrupa'dan, Amerika'dan 
tedarik etmek meöburiyetindeyiz. Çünkü bu 
ilim öyle bir ilimdir ki her gün yeni yeni ke
şifler görüyoruz. Eğer hepsini alacak olursak; 
Amerika'dan, Fransa'dan, Almanya'dan, ital
ya'dan, İngiltere'den hulâsa her taraftan te
darik etmek istersek senede, ayda yüzlerce ki
tap ve broşürler çıkmaktadır. Hepsinin içinde 
biri diğerine tercih olunmuş ilimler vardır. 
Eğer bunların hepsine telif hakkı verecek olur
sak bugün bizde mevcut tıp müesseselerinin 
paraları buna kâfi gelmez. Bunu bir roman, 
her hangi bir edibin seyahat hâtıraları ile bir 
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tutarsak tıplarm en yeni keşiflerini günü gü
nüne kendi kitaplarımıza ve aylık veya haf
talık çıkardığımız mecmualara geçirmek hak
kından mahrum olumıaıkı bu suretle de. yurdu
muzun en uzak yerlerindeki doktor arkadaşla
rımızı ilmin bu gibi ter%te&ıyatından mahrum 
ederek zararını hayatımız pahasına gene biz 
ödemiş oluruz. Karar Yüksek Heyetinizindir. 

HALİDE EDlB ADIVAR (izmir) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA HA
LİDE EDÎB ADIVAR (izmir) — Muhterem 
doktor arkadaşımızın endişesini yerinde görü
yorum ve bu endişeye dayanaraktır ki bizim 
birçoğumuz hu tercüme hakları meselesinde 
uzun uzun düşünmüşüzdür. Filvaki bu ilim me
seleleri konuşulurken, ilim eserleri pahalıdır, 
şudur budur diye birtakım şeyler de mevzuu-
bahis olabilir. Bunu nazarı itibara alarak, vak
tiyle istanbul'da bulunan Telif Hakları Cemi
yeti vasıtasiyle Garp Telif Hakları Cemiyetle
ri mümessiliyle münaseibete giriştik. Unutma-
dımsa, bunun ismi Markez'di, hattâ bu zat 
Millî Eğitim Bakanı ile de görüşmüştür. Onun 
bize söylediği şudur: Biz ilmî eserlerden telif 
hakkı almak istemiyoruz. Asıl mesele, ilim sa
hibi, her hangi büyük eser sahibi bir adamın iz
ni olmadan onun eseri tercüme edilirse, umu
miyetle bunu beş altı muhtelif naşir ve müter
cim ele alıyor ve berbat ediyorlar. Arkadaşlar, 
Garplılar, değil büyük ilmî bir eseri, lâaletta-
yin edebî eserler için dahi bizden bir şey ter
cüme edecek olurlarsa müracaat eder ve sorar
lar. Ben şahsi müşahede ve tecrübelerimle si
ze söylüyorum ki hatır ve hayalinize gelmiye-
cek şeyler sorarlar. Bu, şu demek midir? Bu, 
bu demek midir gibi... Binaenaleyh arzularımı
zın yerine gelmesini çok temenni ederken Millî 
Eğitim Bakanlığı bilhassa tıbba taallûk eden 
ilmî eserlerin tercümesini ele alsın, ona göre 
beynelmilel cemiyetlerle temasa geçsin, bunu 
temin etsin. Bunu ayrıca çıkarmakla, bu ka
nuna geçmesiyle, Berne Anlaşmasını kabul et
mekle hâsıl olan fikrî itibarımızı biraz küçültür 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka 
söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesine... 
(Var sesleri). 
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hakkının himaye edildiğini de ispat etmiş bulu
nacağız. Kaldı ki; Birleşmiş Milletler teşkilâtın
da bu noktaya büyük ehemmiyet verilmektedir. 
Bu hususta mânevi bir tazyik yapılmıştır. Bina-
enaleyh biz de Birleşmiş Milletler teşkilâtının bir 
âzası olmamız itibariyle, ve bir Avrupai Devlet 
telâkki edilmemizden dolayı, bir taraftan dünya 
birleşik milletleri camiasının gösterdiği arzuya 
uymak ve diğer taraftan, Avrupa milletlerinin 
katılmış olduğu Berne muahedesinin hükümlerine 
riayet etmek üzere bu kanunun kabulü bir zaru
rettir. Binaenaleyh, kanunun kabulüne oy vere
ceğinizi tahmin etmek yerinde olur. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HÎOĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, 
geçen devrede kabul edilen Berne Anlaşmasına 
girme kanunu ile yabancı eser muharrirlerine, 
müelliflerine telif haklarını bu andlaşma çerçevesi 
içinde kabul etmiş bulunuyoruz. Bugün yürür
lükte bulunan Hakkı Telif Kanunumuz ise 40 se
nelik bir kanundur, eski ve kifayetsiz bir ka
nundur. Himaye bakımından kifayetsizdir. Bina
enaleyh yabancı muharrirlere anlaşma ile tanı
dığımız geniş himayeyi kendi millî müellifleri
mize de tanımak lâzımdır. Aksi takdirde yaban
cı muharrirlere daha geniş bir himaye sağlan
dığı halde yerli müelliflerimize aynı himaye te
min edilememektedir. Aynı zamanda bu kanun 
bir tekâmül kanunudur. Sayın arkadaşımız 
Adato'nun, söylediği gibi ilmî sahada çalışanlara 
bir ferahlık verecek bir kanundur. Bundan baş
ka bu tasarı Berne Anlaşmasının esaslarına uy
gun olarak * hazırlanmıştır. Bu kanunun 89 ncu 
maddesi Türkiye'nin Milletlerarası Telif Hak
ları Anlaşmasiyle bağlı memleketlerin tebaası 
hakkında, bu kanuna hüküm konulacağı tasrih 
edilmek suretiyle yerli ve yabancı muharrirler 
arasında bir teadül temin edilmiş bulunuyor. 
Bu kanunla millî eserlerimizi kuvvetlendirmek, 
Devletlerarası millî telif haklarımızı korumak 
suretiyle memleketin muhtaç olduğu bir mevzuu 
yerine getirmiş oluyoruz. Meclisin göstermiş ol
duğu hassasiyete teşekkür ederim aynı zamanda 
bu kanunun kabulünü de arz ve istirham ederim. 
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Söz - istiyenler daha evvel haber versinler 

efendim. 

SALAMON ADATO (İstanbul) —- Muhte
rem arkadaşlar, biliyorsunuz ki, hukuk saha
sında memleketimiz birçok yeni kanunlar ka
bul etmiş bulunmaktadır. Kanunu Medeni, 
Borçlar Kanunu, hattâ Deniz Ticaret Kanunu
nu ecnebi mevzuattan tercüme etmiş, almışız
dır. Ticaret Kanunu, asri mülâhazalara daya
nılarak ve yine bihakkın tatbik edilmiş olan 
kaidelerden istifade etmek suretiyle hazırlan
mıştır. Hukukun en geri kalan kısmı yüksek 
tetkikmıza arzedilen kanunun mevzuunu teşkil 
etmektedir. Binaenaleyh bu tasarıyı Yüksek 
Huzurunuza arzetmekle hükümetimiz büyük 
bir boşluk doldurmak yoluna 'gitmiştir. Ge
rekçesinde izah edildiği üzere fikir ve sanat 
eserlerini koruyan kanunumuz 40 sene evvel 
tedvin edilmiş ve son senelerin fikir sahasında 
müşahede edilen tekemmülü takip etmemiştir. 

Arkadaşlar; bu kanun iki bakımdan mü
himdir. îç mevzuatımızı yeni tekemmüle uy
durmak bakımından mühimdir. Çünkü, 40 se
ne evvel tedvin edilmiş olan hükümler; bugün
kü ihtiyaçlarımızı tatmin etmekten çok uzak
tır. Diğer bir noktadan da mühimdir. O da, 
bu kanunu kabul etmekle demokrat memleket
lerin fikir ve sanat eserlerini siyanet bakımın
dan takip etmiş oldukları yola girmiş bulun
maktayız. Bu da mühimdir. Demin bir dok
tor arkadaşımız tıbba ait eserlerin tercümesi 
için hakkı telif vermemek çaresini arıyahm ve 
buna ait hükümleri kanuna dercedelim, demek
tedir. Bendeniz de hukukçuyum, bütün hukuk 
mevzuatımız ecnebi mevzuattan alınmış bulun
maktadır. Binaenaleyh şerhlerini de ancak ec
nebi memleketlerde bulmak mümkündür. Bun
ların tercümesini de telif hakkı vermeden ya
palım, diyebilirdim. 

Arkadaşlar bendeniz bunu da caiz görmemek
teyim. Çünkü bugün tercüme edilip vatandaşla
rın eline verilen kitaplar pahalı satılmaktadır. 
Hakkı telif verilmediği halde naşirler kendilerine 
fazla temettü temin maksadiyle pahalıya satmak
tadırlar. müelliflere hakkı telif verilecek olursa, 
bu hakkın ödenmesi satış fiyatları üzerinde bü
yük tesir yapmıyacaktır. Fakat buna mukabil 
bir hukuk Devleti olan memleketimizde imal edi
len bir gazoz kadar, bir kitap üzerindeki fikir i 

I BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen var mı? Söz istiyen olmadığına göre madde
lere geçilmesine oyunuza arzediyorum. Madde
lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Ka-

ı bul edilmiştir. 
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Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

Birinci bölüm 
Fikir ve sanat eserleri 

A) Tarif 
MADDE 1. — Bu kanuna göre eser; sahibi

nin hususiyetini taşıyan ve aşağıdaki hükümler 
uyarınca ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar 
veya sinema eserleri sayılan her nevi fikir ve 
sanat mahsulüdür. 

BAŞKAN — Madde .hakkında söz istiyen 
var mı? 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Efendim; 
bir noktaya işaret edeceğim. 

îlim kelimesinin fen kelimesini tamamen içi
ne almadığı hakkında birçok tarifler vardır. Bi
naenaleyh maddeye (fen) kelimesinin de ilâve
sini teklif ediyorum. 

ÖMER MART (Çanakkale) — Tatbiki ilim 
mânasına gelen (fen) kelimesinin ithaline lü
zum yoktur. Çünkü ilim kelimesi fenni de cami
dir. Arzetmek isterim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACÎD 
ASENA (Balıkesir) — ikinci maddede ilmin 
tarifi vardır, ileri sürülen teklife; komisyon 
adına mahal görmüyoruz. 

•MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Efendim, 
tekrar edişim şu sebeptendir: «Fen» kelimesi
nin «ilim» kelimesinden ayrı olarak mütalâa 
edildiği, birçok tariflerde şu şekildedir: İlini 
tatbiki olmayıp daha ziyade nazari işlerle neti
ce alman mevzua derler. «Fen» ise daha ziya
de tatbikat ve tecrübelerden alman mevzua 
derler, diye birçok ilim kitaplarında okuruz. 
«ilmi cebir» denir, «fenni cebir» denmez, «il
mi tiptir», «fenni tıp» değildir. Bu bakımdan 
fen kelimesinin ilâvesini rica ederim. Bu hu
susta bir de takrir takdim ediyorum. 

KOMİSYON ADINA VAClD ASENA (Ba
lıkesir) — Efendim ilim kelimesi aynı zaman
da fenni de mündemiçtir, ilim tâbiri nazari
yat, fen tâbiri ise tatbikat sahasına taallûk 
eder. Bu sebeple maddeye ayrıca fen tâbirinin 
konulması ileride mahzurlar doğurabilir. 

BAŞKAN — önerge var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Fen kelimesinin ilâvesini teklif ederim. 

Sinob Milletvekili 
Muhit Tümerkan 
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BAŞKAN — Birinci maddeye ilâve yapıl-

j masını istiyen önergeyi kabul edenler... Etmi-
I yenler... önerge nazarı dikkate alınmamıştır, 
! reddedilmiştir. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
; Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil-
j mistir. 
I İkinci maddeye geçiyoruz. 

B) Fikir ve sanat eserlerinin çeşitleri 
I I - ilim ve edebiyat eserleri 

MADDE 2. — ilim ve edebiyat eserleri şun-
' lardır: 

1. Her hangi bir şekilde dil ile ifade olu
nan bütün eserler; 

2. Her nevi rakslar, pandomimalar ve bu
na benzer sözsüz sahne eserleri; 

3. Bedii vasfı bulunmıyan her nevi teknik 
ve ilmî mahiyette fotoğraf eserleriyle her nevi 
haritalar, plânlar, projeler, krokiler, resimler; 
coğrafyaya, topografyaya, mimarlığa ait ma
ketler ve, benzerleri. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

Bir önerge gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı ikin

ci maddede tıp kitaplarının bu tasarıdan istis
na edilmesini milletimizin sağlığının korunma
sı namına arz ve teklif ederim. 

Sinob Milletvekili 
Ali Şükrü Şavlı 

KASIM KÜFREVl (Ağrı) — Muhterem 
arkadaşlar, doktor arkadaşımın hangi endişe 
ile huzurunuza geldiğini pek iyi takdir ediyo
rum. Yalnız bu istisnanın, ileri sürdüğü es
babı mucibe neticesinde, yalnız tıp kitaplarına 
teşmilini icabederse ben de, aynı mucibe ile 
üniversitenin birçok kollarının ihtiyacı olan ki
taplarına da teşmilini istiyeceğim ve bu teşmil 

I arta arta, huzurunuza gelmiş olan tasarının bir 
kısmının hazfi gibi bir durum hâsıl olacaktır. 
Bunun için bir kitaba ihtiyaç varsa, bunları 
neşretmek icabediyorsa; üniversite başka bir 
formül bulsun, fikir sanatkârlarına hürmetkar 
kalalım, onun için bu teklifin Heyeti Umumi-
yenin kabulüne iktiran etmemesini temenni ve 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teklifi dikkate alanlar... Alnıı-
j yanlar... Teklif kabul edilmemiştir. 
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îkinci maddeyi kabttl edenler... Btmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

I I - Musiki eserleri 
MADDE 3. —• Musiki eserferi, her nevi söz

lü ve sözsüz bestelerdir. 
BAŞKAN— Söz istiyen var mı? (Yok ses

leri) Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul e-
denlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

I I I - Güzel sanat eserleri 
MADDE 4. — Güzel sanat eserleri; bedii 

vasfı haiz olan: 
1. Yağlı ve sulu boya tablolar, resimler, de

senler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tez
hipler, kazıma, oyma, kakma, veya benzeri usul
lerle maden, taş, ağaç veya diğer bir madde 
üzerine çizilen veya tesbit edilen eserler, 

2. Heykeller, kabartmalar ve oymalar, 
3. Mimarlık eserleri, 
4. Elişleri ve küçük sanat eserleri, 
5. Fotoğraf eserleri, 

dir. 
Güzel sanat eserleriyle 2 nei maddenin 3 n/cü 

bendinde sayılan eserlerin diğer kanunlara gö
re faydalı model ve resim olarak korunması fikir 
ve sanat eserleri olmak sıfatlarına halel getir
mez. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Olmadı
ğına göre maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

IV - Sinema eserleri 
MADDE 5. — Sinema eserleri -şunlardır : 
1. Sinema filimleri, 
2. öğretici ve teknik mahiyette olan veya 

günlük olayları tesbit eden filimler, 
3. Her nevi ilmî, teknik veya bedii mahi

yette projeksiyon diyapozitifleri. 
Yukarıda zikredilen eserler filim ve camdan 

başka bir madde üzerine tesbit edilmiş olsa da 
projeksiyonla gösterildiği takdirde sinema eser
leri grupuna girer. 

Sırf beste, nutuk, konferans ve saireyi nak
le yarıyan filimler sinema eseri sayılmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

C) İşlenmeler 
MADDE 6. — Diğer bir eserden istifade su-
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retiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müs
takil olmıyan ve aşağıda başlıcaları yazılı fikir 
ve sanat mahsulleri işlenmedir : 

1. Tercümeler, 
2. Roman, hikâye, şiir ve tiyatro, piyes gibi 

eserlerden birinin bu sayılan nevilerden bir baş-' 
kasma çevrilmesi; 

3. Musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat 
eserlerinin filim haline sokulması veya filme 
alınmaya ve radyo ve televizyon ile yayıma mü
sait bir şekle sokulması; 

4. Musiki aranjman ve tertipleri; 
5. Güzel sanat eserlerinin bir şekilden di

ğer şekillere sokulması; 
6. Bir eser sahibinin bütün veya aynı cins-. 

ten olan eserlerinin külliyat haline konulması; 
7. Belli bir maksada göre ve hususi bir plân 

dâhilinde seçme ve toplama eserler tertibi ; 
S. Henüz yayımlanmamış olan bir eserin 

ilmî araştırma ve çalışma neticesinde yayımlan
maya elverişli hale getirilmesi (İlmî bir araştır
ma ve çalışma mahsulü olmıyan alelade trans
kripsiyonlarla faksimileler bundan müstesnadır.) 

9. Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi 
yahut kısaltılması. 

Işliyenin hususiyetini taşıyan işlenmeler, bu 
kanuna göre eser sayılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Ç) Alenileşmiş ve yayımlanmış eserler. 
MADDE 7. — Hak sahibinin rızasiyle umu

ma arzedilen bir eser alenileşmiş sayılır. 
Bir eserin aslından çoğaltma ile elde edilen 

nüshaları hak sahibinin rızasiyle satışa çıkarıl
ma veya dağıtılma yahut diğer bir şekilde ti
caret mevkiine konulma suretiyle umuma arze-
dilirse o eser yayımlanmış sayılır. 

5680 sayılı Basın Kanununun 3 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrası hükmü mahfuzdur. 

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

İkinci bölüm 
Eser sahibi 

A) Tarif 
I - Genel olarak 

MADDE 8. — Bir eserin sahibi, onu vücuda 
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getirendir. 

Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin ma
hiyetinden aksi anlaşılmadıkça; memur, hizmetli 
ve işçilerin; işlerini görürken vücuda getirdik
leri eserlerin sahipleri bunları çalıştıran veya 
tâyin edenlerdir. Bu kaide, tüzel kişilerin uzuvla
rına da şâmildir. 

Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin ma
hiyetinden aksi anlaşılmadıkça bir veya birden 
fazla kimseler, yayımlıyanın tâyin ettiği plân 
dairesinde bir eser vücuda getirmişlerse bu ese
rin sahibi yayımlıyandır. 

Bir sinema eserinin sahibi onu imal ettirendir. 
Bir işlenmenin sahibi, asıl eser sahibinin hak

ları mahfuz kalmak şar tiyi e, onu işliy endir. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

I I - Eser sahiplerinin birden fazla oluşu 
MADDE 9. — Birden fazla kimselerin birlik

te vücuda getirdikleri eserin kısımlara ayrıl
ması mümkünse, bunlardan her biri vücuda ge
tirdiği kısmın sahibi sayılır. 

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, eseri birlik
te vücuda getirenlerden her biri bütün eserin 
değiştirilmesi veya yayımlanması için diğerle
rinin iştirakini istiyebilir. Diğer taraf muhik 
bir sebep olmaksızın iştirak etmezse, mahkeme
ce müsaade verilebilir. Aynı hüküm malî hak
ların kullanılmasında da uygulanır. 

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

I I I - Eser sahipleri arasındaki birlik 
MADDE 10. — Birden fazla kimsenin iştira

kiyle vücuda getirilen eser ayrılmaz bir bütün 
teşkil ediyorsa, eserin sahibi, onu vücuda geti
renlerin birliğidir. 

Birliğe âdi şirket hakkındaki hükümler uy
gulanır. Eser sahiplerinden biri, birlikte yapıla
cak bir muameleye muhik bir sebep olmaksızın 
müsaade etmezse, bu müsaade mahkemece veri
lebilir. Eser sahiplerinden her biri, birlik men
faatlerine tecavüz edildiği takdirde tek başına 
hareket edebilir. 

Bir eserin vücuda getirilmesinde yapılan tek
nik hizmetler veya teferruata ait yardımlar, işti
rake esas teşkil etmez. 
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I BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

kabul edenler.. Etmiy enler.. Kabul edilmiştir. 

B) Eser sahipliği hakkında karineler 
I - Sahibinin adı belirtilen eserde 

MADDE 11. — Yayımlanmış eser nüshala
rında veya bir güzel sanat eserinin aslında, o 
eserin sahibi olarak adını veya bunun yerine 
tanınmış müstear adını kullanan kimse, aksi sa
bit oluncaya kadar o eserin sahibi sayılır. 

Umumi yerlerde veya radyo vasıtasiyle ve
rilen konferans ve temsillerde, mûtat şekilde 

I eser sahibi olarak tanıtılan kimse o eserin sahibi 
I sayılır; meğer ki, birinci fıkradaki karine yo-

liyle diğer bir kimse eser sahibi sayılsın. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

kabul edenler.. Etmiyenİer.. Kabul edilmiştir. 

j I I - Sahibinin adı belirtilmiyen eserlerde 
MADDE 12. — Yayımlanmış olan bir eserin 

sahibi 11 nci maddeye göre belli olmadıkça, ya-
yımlıyan; ve o da belli değilse çoğaltan, eser 
sahibine ait hak ve salâhiyetleri kendi namına 
kullanabilir. 

Bu salâhiyetler, 11 nci maddenin 2 nci fık
rasındaki karine ile eser sahibinin belli olma-

I dığı hallerde konferansı verene veya temsili ic
ra ettirene aittir. 

Bu maddeye göre salahiyetli kimselerle asıl 
hak sahipleri arasındaki münasebetlere, aksi 
kararlaştırılmamışsa, âdi vekâlet hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Sözcüsü bir 
tasrih yapmak istiyorlar. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
A SENA (Balıkesir) — Efendim, bir tashih yapa
cağız. Esbabı mucibede şu kayıt vardır. 10 - 11-
12 nci maddeler Hükümet tasarsmda olduğu gibi 
aynen kabul dilmiştir. 72 nci maddedeki Hükü
metin teklifi maddenin sonunda Borçlar Kanu-

I ııunun 388 nci maddesinin üçüncü fıkrası müs-
! tesna âdi vekâlet hükümleri uygulanır, kaydı da 
j var idi.Komisyonda müzakere edilirken 388 nci 
I maddenin üçüncü fıkrası hususi salâhiyete mütaal-
I İlik hükümleri ihtiva etmesi bakımından lüzumlu 
i görülmedi, zait telâkki edildi, bu itibarla çıka

rıldı. Bunu tashih ediyorum. Bu itibarla; 
] Gerekçe noksandır. 10, 11, 12 nci maddeler 
j Hükümet tasarısında, olduğu gibi kabul edil

miştir. Ancak Hükümet tasarısında 12 nci mad-
I denin son fıkrasındaki Borçlar Kanununun 888 
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nci maddenin üçüncü fıkrası çıkarılmıştır. Zapta t 
böyle geçirilmesini rica ederini, 

BAŞKAN — Söz istiyeıi yoktur. Maddeyi 
oyunuza, arzediyorum. Kabul edenler.., Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölüm I 
Fikrî haklar 

A) Eser sahibinin hakları | 
I - Genel olarak 

MADDE 13. — Fikir ve sanat eserleri üze
rinde .sahiplerinin malî ve mânevi menfaatleri 
bu kanun dairesinde himaye görür. ! 

Eser sahibine tanınan hak ve salâhiyetler | 
eserin bütünün-? ve parçalarına şâmildir. | 

BAŞKAN —- Söz istiyen yoktur. Maddeyi J 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen- I 
ler... Madde kabul edilmiştir. 

II - Mânevi haklar 
1. Umuma arz salâhyeti 

MADDİ] 14. — Bir eserin umuma arzedilip i 
edilmemesini, yayımlanma zamanını ve tarzını | 
münhasıran eser sahibi tâyin eder. j 

Bütün veya esaslı bir kısmı alenileşmemiş 
olan, yahut ana hatları her hangi bir suretle I 
henih; umuma tanıtılmıyan bir eserin muhte- [ 
vasi hakkında ancak o eserin sahibi malûmat I 
verebilir. ! 

Eserin umuma arzedilmesi veya yayımlan
ma tarzı, sahibinin şeref ve itibarını düşürecek 
mahiyette ise eser sahibi, başkasına salâhiyet 
vermiş olsa bile eserin gerek aslının ve gerek 
işlenmiş şeklinin umuma tanıtılmasını veya ya
yımlanmasını menedebilir. Bu haktan sözleşme 
ile vazgeçme hükümsüzdür. Diğer tarafın taz
minat hakkı mahfuzdur. I 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ! 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi- I 
yenler.. Madde kabul edilmiştir. j 

2. Adın belirtilmesi salâhiyeti } 
MADDE 15. — Eseri, sahibinin adı veya 

müstear adı ile yahut adsız olarak, umuma arz 
etmek veya yayımlama hususunda karar vermek 
salâhiyeti münhasıran eser sahibine aittir. 

Bir güzel sanat eserinden çoğaltma ile elde 
edilen k'opyelerle bir işlenmenin asıl veya ço- ' J 
ğaltılmış nüshaları üzerinde asıl eser sahibinin 
ad veya alâmetinin, kararlaştırılan veya âdet | 
olan şekilde belirtilmesi ve vücuda getirilen j 
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eserin bir kopye veya işlenme olduğunun açık-
ça gösterilmesi şarttır. 

Bir eserin kimin tarafından vücuda getiril
diği ihtilaflı ise, yahut her hangi bir kimse ese
rin sahibi olduğunu iddia etmekte ise, hakiki 
sahibi, hakkının tesbitini mahkemeden istiye-
bilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? (Yok ses
leri) Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

3. Eserde değişiklik yapılmasını menetmek 
MADDE 16. — Eser sahibinin izni olmadıkça 

eserde veyahut eser sahibinin, adında kısaltma
lar ekleme ve başka değiştirmeler yapılamaz. 

Kanunun veya eser sahibinin müsaadesiyle 
bir eseri işliyen, umuma arzeden, çoğaltan, ya-
yımlıyan, temsil eden veya başka bir suretle 
yayan kimse; işleme, çoğaltma, temsil veya 
yayım tekniği icabı zaruri görülen değiştirme
leri eser sahibinin hususi bir izni olmaksızın da 
yapabilir. 

Eser sahibi kayıtsız ve şartsız olarak izin 
vermiş olsa bile şeref veya itibarını yahut ese
rinin mahiyet ve hususiyetlerini bozan her türlü 
değiştirmelere muhalefet hakkını muhafaza 
eder. Bu haktan sözleşme ile vazgeçmek hüküm
süzdü?. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4. Eser sahibinin zilyed ve malike karşı 
hakları 

MADDE 17 — Çoğaltma veya işleme hak
kının sahibi bu hakların kullanılması için ge
rekli olan nispette eserden faydalanmayı, aslın 
zilyedinden talep edebilir. Şu kadar ki, hak 
sahibi eserin kendisine tevdiini istiyemez. 

Aslın maliki, eser sahibinin şeref veya itiba
rını düşürmemek şartiyle o eser üzerinde ka
nun dairesinde dilediği gibi tasarruf edebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Olmadığına göre maddeyi oyunuza ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. Hakların kullanılması 
a) Genel olarak 

MADDE 18. — Malî hakların devamı süresi 
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Iitei§]ölmi^s,s<e9@?isaitibi gerçek kişi ise yaşa
dığı ve tüzel kişi ise devam ettiği müddetçe 
M; 15 ve 16 ne* :msa&dfeter gereğince haiz ol
duğu haklan tallanabilir. Mümeyyiz bulunan 
'kütükler: ve kısıtlılar bu hakları kullanmada 
katfuhi temsilcilerinin rızasına muhtaç değildir
ler. 

RAİpCÂN ••-*> Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
İfeaibül edenler..; Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

b) Hakları kullanabilecek kimseler 
rMADDE 1 9 . — Eser sahibi 14 ve 15 nei mad

delerin birinci !fıkrasiyie kendisine tanınan salâ
hiyetlerin kullanılış tarzlarını tesbit etmemişse 
yahut bu ihustfsu her hangi bir kimseye bırakma-
mlşsa bu salâhiyetlerin ölümünden sonra külla-
Tiüması, vasiyeti tenfiz memuruna; bu tâyin edil
memişle sırasiyle sağ kalan eşi ile çocuklarına; 
Ve mansyp mirasçılarına; ana - babasına, kardeş
lerine aittir. 

Eser sahibinin ölümünden sonra yukarıki 
fıkrada sayılan kimseler eser sahibine 14, 15 ve 
16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında tanınan 
hakları, mali hakların devamı süresince ve her 
hâlde eser sahibinin ölümünden itibaren 50 yıl 
•içinde kendi namlarına kullanabilirler. 

Eser sahibi veya birinci ve ikinci fıkralara 
göre salahiyetli olanlar, salâhiyetlerini kullan
mazlarsa; eser sahibinden veya halefinden malî 
bir hak iktisap ©den kimse meşru bir menfaati 
bulunduğunu ispat şartiyle, eser sahibine 14,15 
ve 16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında tanı
nan haklaın kendi namına kullanabilir. 

Salahiyetli kimseler birden fazla olup müda
hale hususunda hırleşemezlerse; mahkeme, eser 
sahibinin muhtemel arzusuna en uygun bir şe
kilde basit yargılama usulü ile ihtilâfı halleder. 

18 nei madde ile yukarıki fıkralarda sayılan 
salahiyetli kimselerden • hiçbiri bulunmaz veya 
bulunup da salâhiyetlerini kullanmazlarsa yahut 
ikinci'fıkrada tâyin edilen süreler bitmişse eser; 
memleketin kültürü bakımından önemli görüldü
ğü takdirde Millî Eğitim Bakanlığı 14, 15 ve 16 
ncı maddelerin üçüncü fıkralarında eser .sahibine 
tanınan hakları kendi namına kullanabilir.. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
RİFAT ALABAY '(Konya) — Bir kelimeye j 

işaret edeceğim,;Osanteıî tâbir olmadığı için, (eş) i 
yerine ^sasğ kalan »karı veya koca) dehseydi daha | 
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iyi olurdu. 

BAŞKAN — Bu şekilde bir teklifiniz var mı? 
RİFAT ALABAY (Devamla) — Komisyon 

bir kere cevap versin de.. 
ADALET KOMİSYONU ADTNA VACÎD 

ASENA (Balıkesir) — (Eş) tâbiri karı veya ko-
caya da şâmildir. Bu itibarla ayrıca sarahate 
lüzum yoktur. Eş ya karıdır veya (kocadır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

i l i - Malî haklar 
1. Genel olarak 

MADDE 20. — Henüz alenileşmeıniş bir eser
den her ne şekil ve tarzda olursa olsun faydalan
ma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Aleni-
leşin iş bir eserden eser sahibine münhasıran tanı
nan faydalanma hakkı, bu kanunda malî hak ola
rak gösterilenlerden ibarettir. Malî haklar birbi
rine bağlı, değildir. Bunlardan birinin tasarrufu 
ve kullanılması diğerine tesir etmez. Bir işlenme
nin sahibi, kendisine bu sıfatla tanınan malî hak
ları, işleme hususunun serbest olduğu haller dı
şında, asıl eser sahibinin müsaade ettiği nispette 
kullanabilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyu
nuza arzediyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

2. Çeşitleri 
a) İşletme hakkı 

MADDE 21. — Bir eserden, onu işletmek 
suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser 
sahibino aittir. 

BAŞKAN —- Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

b) Çoğaltma hakkı 
MADDE 22. —. Bir eserden, onun aslını ve

ya işlenmelerini çoğaltmak suretiyle faydalan
ma hakki münhasıran eser sahibine aittir. Bir 
eserin işaret, ses veya resim nakline yarıyan 
plâk, filim ve eczalı kâğıt gibi mekanik vasıta
lara alınması da çoğaltma sayılır. Aynı kaide 
kabartma ve delikli kalıplar ve benzerleri hak
kında da caridir. 

Çoğaltma hakkı, güzel sanat eserlerine mü-
taallik plân ve krokilerin, bunları yapanlar ta
rafından: icra. ve tatbiki salâhiyetini de ihtiva 
ede?. 
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BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyu

nuza arzediyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. j 
Madde kabul edilmiştir. ! 

c) Yayma hakkı I 
MADDE 23. — Bir eserden; onun aslından j 

veya işlenmesinden çoğaltma ile elde edilmiş 
nüshalarını satışa çıkarmak veya dağıtmak ya
hut diğer bir şekilde ticaret mevkiine koymak 
suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser 
sahibine aittir. 

Yurt dışında çoğaltılmış nüshaların Türki
ye'ye sokulmaları halinde de birinci fıkra hük
mü uygulanır. 

Hak sahibi muayyen nüshaları, mülkiyeti 
devrederek ticaret mevkiine koyduktan sonra, 
bunların yayımı eser sahibine tanınan yayma 
hakkını ihlâl etmez. 

BAŞKAN —• Söz istiyen yok. Maddeyi oyu
nuza arzediyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

ç) Temsil hakkı 
MADDE 24. — Bir eserden, onun asıl veya 

işlenmelerini doğrudan doğruya yahut işaret, 
ses veya resim haline nakline yarıyan aletlerle 
umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak 
ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma 
hakkı münhasıran eser sahibine aittir. 

Temsilin umuma arzedilmek üzere vuku-
bulduğu mahalden başka bir yere her hangi bir 
teknik vasıta ile nakli de eser sahibine aittir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyu
nuza arzediyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

d) Radyo ile yayım hakkı 
MADDE 25. — Bir eserden, onun asıl veya 

işlenmelerini radyo veya buna benziyen ve işa
ret, ses, yahut resim nakline yarıyan diğer tek
nik tesislerle yaymak; böylece yayılan eserleri 
diğer bir radyo teşekkülünden naklen alarak 
ister telli, ister telsiz olsun tekrar yaymak veya. 
hoparlör yahut buna benziyen ve işaret, ses ya
hut resim nakline yarıyan diğer teknik tesisler
le umumi mahallerde temsil etmek suretiyle 
faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine 
aittir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. | 
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3. Süreler 

a) Genel olarak 
MADDE 26 — Eser sahibine tanınan malî 

haklar zamanla mukayyettir. 46 ve 47 nei mad
delerdeki haller dışmda koruma süresinin biti
minden sonra herkes, eser sahibine tanınan ma
lî haklardan faydalanabilir. 

Bir eserin aslı veya işlenmeleri için tanınan 
koruma süreleri birbirine tâbi değildir. 

Bu hüküm dokuzuncu maddenin birinci fık
rasındaki eserler hakkında da uygulanır. Koru
ma süresi, eserin alenileşmesinden önce. cereya
na başlamaz. 

Forma veya f asikül halinde yayımlanan eser
lerde son forma veya fasikülün yayımlandığı ta
rih, eserin aleniyeti tarihi sayılır. Fasıla ile ya 
yımlanan mütaaddit ciltlerden müteşekkil eser
lerin her bir cildi ile bülten, risale, mevkute ve 
yıllıklar gibi eserlerde aleniyet tarihi bunlardan 
her birinin yayımlanma tarihidir. 

Aleniyet tarihinden başlıyan süreler eserin 
ilk defa alenileştiği veya dördüncü fıkraya göre 
alenileşmiş sayıldığı yıldan sonraki senenin ilk 
gününden itibaren hesap olunur. 

Eser sahibinin ölümünden itibaren başlıyan 
sürelerin hesabında, eser sahibinin öldüğü seneyi 
takip eden yılın ilk günü başlangıç tarihi sayılır. 
10 ncu maddenin birinci fıkrasında zikredilen 
hallerde süre, eser sahiplerinden son sağ kalanı
nın Ölüm tarihinden sonra başlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... 
Madde kabul edilmiştir. 

b) Sürelerin devamı 
MADDE 27. — Koruma süresi eser sahibi

nin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 
50 yıl devam eder. 

Sahibinin ölümünden sonra alenileşen eser
lerde koruma süresi, ölüm tarihinden sonra 50 
yıldır. 

12 nci maddenin birinci fıkrasındaki hallerde 
koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 
50 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bit-, 
meşinden önce adını açıklamış bulunsun. 

Eser sahibi bir tüzel kişi ise, koruma süresi 
aleniyet tarihinden itibaren 20 yıldır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler.,. Kafeöl edilmiştir, 

— m 
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c) Türkçeye tercüme hususunda koruma süresi I 

MADDE 28. — İlk defa Türkçeden başka 
bir dilde yayımlanmış olan bir ilim ve edebiyat 
eseri yayımlandığı tarihten itibaren 10 yıl için
de eser sahibi veya onun müsaadesi ile başka 
bir kimse tarafından Türkçe tercümesi yapı
larak yayımlanmamış ise 10 yılın geçmesiyle bu 
eserin Türkçeye tercümesi serbesttir. 

Bu hüküm diğer işlemeler hakkında uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. 'Maddeyi ka 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

ç) El işleri, küçük sanat eserleri, fotoğraf 
ve sinema eserlerinde süre 

MADDE 29. — El işleri, küçük sanat eser
leri, fotoğraf ve sinema eserleri için koruma 
süresi aleniyeti tarihinden itibaren 20 yıldır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

B) Tahditler 
1. Âmme intizamı mülâhazasiyle 

MADDE 30. — Eser sahibine tanınan hak
lar, eserin ispatı maksadiyle mahkeme ve di
ğer resmî makamlar huzurunda ve alelıtlak za
bıta ve ceza işlerinde bir muameleye konu teş
kil etmek üzere kullanılmasına mâni değildir. 
Fotoğraflar, umumi emniyet mülâhazasiyle ve
ya adlî maksatlar için sahibinin rızası alınmak
sızın, resmî makamlar veya bunların emriyle 
başkaları tarafından her şekilde çoğaltılabilir 
ve yayılabilir. 

Eserin her hangi bir suretle ticaret mevkii
ne konmasını, temsilini veya diğer şekillerde 
kullanılmasını meneden, yahut müsaade veya 
kontrole bağlı tutan kamu hukuku hükümleri 
mahfuzdur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

II - Genel menfaat mülâhazasiyle 
1. Mevzuat ve içtihatlar 

MADDE 31. — Resmen yayımlanan veya 
ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, 
genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayıl
ması, işlenmesi veya her hangi bir suretle bun
lardan faydalanma serbesttir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. | 
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2. Nutuklar 

MADDE 32. — Büyük Millet Meclisinde ve 
diğer resmî meclis v l kongrelerde, mahkeme
lerde, umumi toplantılarda söylenen nutukla
rın, haber ve malumat verme maksadiyle ço
ğaltılması, umumi mahallerde okunması veya 
radyo vasıtasiyle ve başka suretle yayımı ser
besttir. 

Hâdisenin mahiyeti ve vaziyetin icabı ge
rektirmediği hallerde, nutuk sahibinin adı zik
re dilmiyebilir. 

Bu nutukları birinci fıkrada zikredilen
den başka bir maksatla çoğaltmak veya diğer 
bir suretle yaymak eser sahibine aittir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

3. Temsil serbestisi 
MADDE 33. — Yayımlanmış bir eserin; 

umumi mahallerde, münhasıran eğitim ve öğre
tim maksadiyle veya intifa kastı olmaksızın 
meccanen temsili serbesttir. 

Aynı kaide safi gelirleri tamamen hayır ga
yelerine tahsis edilen müsamereler hakkında 
da uygulanır. 

Bununla beraber eser sahibinin ve eserin 
adını mûtat şekilde zikretmek icabeder. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

4. Eğitim ve öğretim için seçme ve toplama 
eserler 

MADDE 34. — Yayımlanmış musiki, ilim ve 
edebiyat eserlerinden ve alenilesmiş güzel sanat 
eserlerinden, maksadın haklı göstereceği bir 
nispet dâhilinde iktibaslar yapılmak suretiyle, 
hal ve vaziyetinden eğitim ve öğretim gayesine 
tahsis edildiği anlaşılan seçme ve toplama eser
ler vücuda getirilmesi serbesttir. 2 ııci mad
denin üçüncü bendinde ve 4 ncü maddenin 1 
nci fıkrasının birinci ve beşinci bentlerinde gös
terilen neviden eserler, ancak seçme ve toplama 
eserin münderecatına aydınlatmak üzere iktibas 
edilebilir. 

Münhasıran okullara mahsus olarak hazır
lanan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ona
nan (okul - radyo) yayımları için de birinci fık
ra hükümleri uygulanır. 

Bütün bu hallerde eser ve eser sahibinin adı 
mûtat şekilde zikredilmek icabeder. 

— 288 — 
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BAŞKAN —•• Söz istiyen yok. Maddeyi ka-

buuedenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

6j, iktibas serbestisi 
MADDE 35. — Bir eserden apğıdjafei hal

lerde iktibas yapılması, caizdir: 
1. Alenileşmiş bir eserin bâzı cümle ve fık

ralarının müstakil bir ilim ve edebiyat eserine 
alınması; 

2. Yayımlanmış bir bestenin en çok tema, 
motif, pasaj ve fikir nevinden parçalarının müs
takil bir musiki eserine alınması; 

3. Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ve 
yayımlanmış diğer eserlerin, maksadın haklı 
göstereceği bir nispet dâhilinde Ve mündereca-
tını aydınlatmak maksadiyle bir ilim eserine 
konulması; 

4. Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ilmî 
konferans veya derslerde, konuyu aydınlatmak 
için projeksiyon ve buna benzer vasıtalarla gös
terilmesi. 

iktibasın belli olacak şekilde yapılması lâzım
dır. ilim eserlerinde, iktibas hususunda kullanı
lan eserin ve eser sahibinin adından başka bu 
kısmın alındığı yer belirtilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. Gazete münderecatı 
MADDE 36. — Basın Kanununun 15 nci 

maddesi hükmü mahfuz kalmak üzere basın ve
ya radyo tarafından umuma yayılmış bulunan 
günlük havadisler ve haberler serbestçe iktibas 
olunabilir. 

Gazete veya dergilerde çıkan içtimai, siyasi 
.veya iktisadi günlük meselelere mütaallik makale 
ve fıkraların iktibas hakkı sarahaten mahfuz 
tutulmuşsa aynen veya işlenmiş şekilde diğer 
gazete ve dergiler tarafından alınması ve radyo 
vasıtasiyle veya diğer bir suretle yayılması ser
besttir. iktibas hakkı mahfuz tutulsa bile sözü 
geçen makale ve fıkraların kısaltılarak basın 
özetleri şeklinde alınması radyo vasıtasiyle veya 
diğer bir suretle yayılması caizdir. 

Bütün bu hallerde, iktibas edilen gazete, der
gi ve ajansın ve eğre bunlar da başka bir kaynak
tan almmışlarsa o kaynağın adı, tarih ve sayı-
sııidan başka makale sahiplerinin adı, müstear 
adı veya alâmeti zikredilmek icabeder. 

BAŞKiAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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7. Röportaj 

MADDE 37. —• Röportaj mahi|retinje olmak 
üzere; günlük hâdiselere bağlı olarak fikir ve 
sanat Gürlerinden bâzı parçaların işaret, ses ve
ya resim nakline yarıyan vasıtalara alınması 
caizdir. Bu şejrilde alınmış parçaların çoğaltıl
ması, yayılması, temsil edilmesi veya radyo ile 
yayınlanması serbesttir. 

Alenileşmiş ilim ve edebiyat eserlerinden bâ
zı parçaların röportaj çerçevesini aşmamak şar-
tiyle radyo vasıtasiyle yayınlanması caizdir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I I - Hususi menfaat m^lâhazasiyle 
1. Şahsan kullanma 

MADDE 38. — Bütün fikir ve sanat eserle
rinin yayımlanma veya kâr maksadı güdülıhek-
sizin şahsan kullanmaya mahsus mahdut niiha-
lara münhasır kalmak, şartiyle, çoğaltılması ca
izdir. Bundan sinema eserleri müstesnadır. 

Musiki, ilim ve edebiyat eserlerinin muay
yen ve mahdut nüshalara münhasır kalmak şar
tiyle ivaz mukabilinde çoğaltılması da caizdir. 
Çoğaltmayı iş edinen bir kimse bunu ancak si
pariş üzerine el yazısı veya yazı makinesi ile 
yapabilir. 

Şu kadar ki, güzel sanat eserlerine mütaallik 
plân ve projelerle krokileri icra ve tatbik ve 
mimarlık eserlerini taklit yoliyle inşa, ancak eser 
sahibinin müsaadesiyle olur. 

Her kes birinci ve ikinci fıkradaki şartlar al
tında musiki, ilim ve edebiyat eserleri işleye
bileceği gibi başkasına da işletebilir. 

Nüshalar üzerinde bir kayıtla menedilmiş 
olmadıkça yayımlanmış bir eserin ücret mukabi
linde kiralanması caizdir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. Bestekârlara tanınan haklar 
MADDE 39. — Musiki eserlerinin sahibi, ya 

yımlanmış bir edebiyat . eserinin ufak parçala
rını, sahibinin müsaadesini almaksızın, beste-
leriyle birlikte çoğaltmak, yaymak, umumi ma
hallerde temsil etmek ve radyo vasıtasiyle yayr 
mak salâhiyetini haizdir. 

Birinci fıkrada sözü geçen güftelerin, kon
ser ve radyo programlarına konularak parasız 
dağıtılması ve plânkların üstünde veya bunlarla 
birlikte yerilmek üzere bastırılmış olması halle-
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rinde musiki eserlerinden ayrı olarak çoğaltılıp I 
yayılması caizdir. 

Bu imkânlardan faydalanan kimse, edebi
yat eserinin ve sahibinin adını mûtat şekilde 
bildirmeye mecburdur. 

BAŞKAN — Madde hakında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. Kopye ve teşhir 
MADDE 40. — Umumi yollar, caddeler ve 

meydanlara, temelli kalmak üzere konulan gü
zel sanat eserlerini; resim, grafik, fotoğraf ve 
saire ile çoğaltma, yayma, umumi mahallerde 
projeksiyonla gösterme, radyo ve benzeri vası
talarla yayımlama caizdir. Bu salâhiyet mimar
lık eserlerinde yalnız dış şekle münhasırdır. 

Üzerlerine, sahibi tarafından sarahaten me-
nedici bir kayıt konulmuş olmadıkça güzel sa
nat eserleri, malikleri veya bunların muvafa
katiyle başkaları tarafından umumi mahallerde 
teşhir edilebilir. 

Açık artırma ile satılacak eserler umuma teş
hir olunabilir. Umumi mahallerde teşhir edilen 
veya açık artırmaya konulan bir eseri sergi ve
ya artırmayı tertip eden kimseler tarafından 
bu maksatlarla çıkarılacak katalog, kılavuz ve
ya bunlara benzer matbualar vasıtasiyle çoğalt
ma ve yayma caizdir. 

Bu hallerde, aksine yerleşmiş âdet yoksa, 
eser sahibinin adının zikrinden vazgeçilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul edenler.. Kabul 
edilmiştir. 

4. Plâkların çalınması 
MADDE 41. — Eser sahibinin müsaadesiyle 

ses nakline yarıyan vasıtalara alınmış olan mu
siki, ilim ve edebiyat eserlerinin umumi mahal
lerde çalınması caizdir. Ancak eser sahipleri
nin, meslekî birlik vasıtasiyle uygun bir bedel 
talep etmek hakları mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

IV - Hükümete tanınan yetkiler 
1. Meslekî birlikler kurulması 

MADDE 42. — Eser sahipleri maddi ve mâ
nevi menfaatlerini müşterek bir tarzda kullan- I 
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mak ve korumak maksadiyle bu kanunun payı
mı tarihinden itibaren altı ay içinde meslekî-, bir
lik vücuda getirmedikleri takdirde; hükümet, 
bu birliğin kurulmasını sağlar. 

Üyelerine , sermaye koymak, kâr, ve zarara 
ve hukuki mesuliyete iştirak etmek vecibesi 
yüklememek şartiyle bu birlik hususi hukuka 
tâbi ve tüzel kişiliği haiz olur. Birliğin teşkilât 
ve idare tarzı ile teftiş ve murakabe usullerini 
gösteren statüler ilgililerin mütalâası alındık
tan sonra Adalet ve Millî Eğitim bakanlıkla
rınca tanzim ve Bakanlar Kurulunca tasdik 
olunur, ilgililer birliğe üye olmadıkça bunun 
sağladığı faydalardan ve statülere göre tahsili 
birliğe bırakılan malî haklardan faydalana
mazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. Radyo yayımları 
MADDE 43. — Yayımlanmış bulunan fikir 

ve sanat eserlerini sahiplerinin müsaadesini al
maksızın radyo ile yaymak hususunda radyo 
idarelerine Bakanlar Kurulunca bir kararname 
ile yetki verilebilir. Bu yetkiye, yayımlanan 
eserlerin umumi mahallerde hoparlör veya buna 
benzer teknik vasıtalarla nakledilmesine ruh
sat verme hakkı da dâhildir. 

Bu kararnamede radyo ile yayımlanmış veya 
yayımlanacak olan eseri işaret, ses veya resim 
nakline yarıyan muvakkat vasıtalara almak sa
lâhiyeti de radyo idarelerine verilebilir. Şu ka
dar ki; bu salâhiyetten faydalanan radyo ida
releri, eserleri yalnız kendi cihazlariyle ve mün
hasıran kendi yayım maksatları için bu vasıta
lara alabilirler. Bu vasıtalar maksada uygun 
olarak kullanıldıktan sonra muhafaza edilmek 
üzere Millî Kütüphaneye devredilir. 

Bu madde uyarınca yapılacak yayımlar için 
eser sahiplerine radyo idareleri tarafından ve
rilecek ücretler Adalet ve Millî Eğitim Bakan
lıklarınca birlikte tesbit ve Bakanlar Kurulu ta
rafından tasdik edilecek bir tarife üzerinden 
ödenir. Ancak 32, 34, 36, 37 ve 39 ncu maddeler 
gereğince yayımı esasen serbest olan hususlar 
için ücret verilmez. 

Kararnamede tarifeye göre yapılacak öde
melerin hak sahipleri yerine muayyen bir mes
lekî birliğe yapılması da tensip edilebilir, 
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ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD , 

AÖE&A (Balıkesir) — Hükümetin teklifinde 
aynen kabul edilmiştir diye bir kayıt vardır es
babı mucibede. Bunda bir zühul yapılmıstiı\ 
Hükümet teklifinin son fıkraşi şu mealdedir: 
(Karamame'de tarifeye göre yapılacak ödeme
ler hak sahipleri yerine muayyen bir meslek bir
liği yapmayı tensip edebilir.) Komisyon fıkra
nın tertibinde mahzur gördü. Bu şekilde tasarı
da tashihat yaptı, arzediyorum: 

Hak sahiplerine yapılması icabeden ödenek
ler statüsü gereğince onlara dağıtılmak üzere 
meslekî birliğe yapılır. Bu yoldaki tashihi arze
diyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen var mı? Komisyonun tashihi veçhile mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

3. Plâk imali 
MADDE 44. — Türkiye'de ses nakline ya-

rıyan âletleri imal eden müesseselere, hak sa
hiplerine meslekî birlik vasıtasiyle münasip 
bir bedel ödemek şartiyle yayımlanmış musiki 
eserlerini, sahiplerinin müsaadesi alınmaksızın 
bu aletlere almak yetkisi bir kararname ile ve
rilebilir. 

43 ncü maddenin 3 ncü ve 4 ncü fıkraları 
bu halde de uygulanır. 

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

4. Güzel sanat eserlerinin satış bedellerinden 
faiz verilmesi 

MADDE 45. — 4 ncü maddenin 1 nci ve 2 
nci bendinde sayılan güzel sanat eserlerinin 
asıllariyle 2 nci maddenin 1 nci bendinde ve 
3 ncü maddede sayılıp da yazarlarla bestecile
rin el yazısiyle yazılmış eserlerinin asıllarından 
biri eser sahibi veya mirasçıları tarafından bir 
defa satıldıktan sonra eser, koruma süresi 
içinde bir sergide veya açık artırmada yahut 
bu gibi' eşyayı satan bir mağazada satış konusu 
olarak elden ele geçtikçe bu satış bedeli ile bir 
önceki satış bedeli arasında açık bir nispet
sizlik bulunması halinde satıcıya her defasın
da, bedel farkından münasip bir payı eser sa
hibine, bu ölmüşse miras hükümlerine göre 
üçüncü, dereceye kadar (bu derece hariç) ka
nuni mirasçılarına ve eşine, bunlar da yoksa 

. 1951 0 : 1 
meslekî birliğe vermek borcu bir kararname ile 
yükletilebilir. vJ 

Kararnamede : 
1. Bedel f af kının yüzde onunu geçmemek 

şartiyle farkın nispetine göre tesbit edilecek 
bir pay tarifesi, 

2. Bedeli kararnamede tesbit edilecek mik
tarı aşmıyan satışların pay vermek borcundan 
muaf tutulacağı, 

3. Eser nevileri itibariyle meslekî birliğin 
hangi kolunun ilgili sayılabileceği, 
gösterilir. 

Satışın vukubulduğu müessese sahibi satıcı 
ile birlikte müteselsilen mesuldür. 

Cebrî satış hallerinde pay ancak diğer ala
caklar tamamen ödendikten sonra ödenir. 

Pay verme borcunun zaman aşımı, bu borcun 
doğumunu intaç eden satıştan itibaren beş yıldır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5. Devletin faydalanma salâhiyeti 
MADDE 46. — Çoğaltma ve yayımı tahibi 

tarafından açıkça menedilmemiş olan ve umumi 
kütüphane, müze ve buna benzer sair müesse
selerde saklı bulunan henüz yayımlanmamış eser
lerden faydalanma salâhiyeti bir kararname ile 
münhasıran Devlete veya meslekî birliğe, yahut 
Devletçe uygun görülecek bir kültür müessesesi
ne verilebilir; 

1. Eser sahibinin adını; 
2. Faydalanma salâhiyetinin hangi makam 

veya müesseseye verildiğini ve bir zamanla mu
kayyet olup olmadığını; 

3. Safi kârın kültürel gayelere tahsis edile
ceğini; 
ihtiva eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6. Kamuya maletme 
MADDE 47. — Bir kararname ile memleket 

kültürü için önemi haiz görülen bir eser üzerin
deki malî haklardan faydalanma salâhiyeti, hak 
sahiplerine münasip bir bedel ödenmesi suretiyle 
koruma süresinin bitiminden önce kamuya mal-
edilebilir. 

Bu hususta karar verilebilmesi için eserin 
Türkiye'de veya Türk vatandaşları tarafından 
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Türkiye dışında yayımlanmış olması ve aynı 
zamanda eser nüshalarının iki yıldan beri tü
kenmiş bulunması ve hak sahibinin münasip bir 
süre içerisinde bunun yenisini yayımlıyacağınm 
da ihtimal dışında görülmüş olması lâzımdır. 

Bu kararnamede: 
1. Eser ve sahibinin adı, 
2. Müktesep hakları ihlâl edilen kimselere 

ödenecek bedel, 
3. Malî hakları kullanacak makam veya 

müessese, 
4. Verilen bedelin itfasından sonra elde edi

lecek safi kârın hangi kültürel gayelere tahsis 
edileceği, *•* 
yazılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Btmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dördüncü bölüm 
Sözleşme ve tasarruflar 

A) Hayatta vâki tasarruflar 
I - Aslî iktisap 

MADDE 48. — Eser sahibi veya mirasçıları 
kendilerine kanunen tanınan malî hakları süre, 
yer ve muhteva itibariyle mahdut veya gayrimah-
dut, karşılıklı veya karşılıksız olarak başkala
rına devredebilirler. 

Malî hakları sadece kullanma salâhiyeti de 
diğer bir kimseye bırakabilir. (Ruhsat). 

Yukardaki fıkralarda sayılan tasarruf mu
ameleleri henüz vücuda getirilmemiş veya ta
mamlanacak olan bir esere taallûk etmekte ise 
bâtıldır. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

I I - Devren iktisap 
MADDE 49. — Eser sahibi veya mirasçıla

rından malî bir hak veya böyle bir hakkı kullan
ma ruhsatını iktisap etmiş olan bir kimse, ancak 
bunların yazılı muvafakatiyle bu hakkı veya 
kullanma ruhsatını diğer birine devredebilir. 

İşleme hakkının devrinde, devren iktisap 
eden kimse hakkında da eser sahibi veya miras
çılarının aynı suretle muvafakati şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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I I I - Sözleşmeler K 

1. Vücuda getirilecek eserler 
MADDE 50. — 48 ve 49 ncu maddelerde sa

yılan tasarruf muamelelerine dair taahhütler, 
eser henüz vücuda getirilmeden öriee yapılmış 
olsa dahi muteberdir. 

Eser sahibinin ilerde vücuda getireceği eser
lerin bütününe veya muayyen bir nev'ine taal
lûk eden bu kabîl taahhütleri taraflardan her 
biri, ihbar tarihinden bir yıl sonra hüküm ifade 
etmek üzere feshedebilir. 

Eser tamamlanmadan önce, eser sahibi ölür 
veya tamamlama kabiliyetini zayi eder, yahut 
kusuru olmaksızın eserin tamamlanması im
kânsız hale gelirse zikri geçen taahhütler ken
diliğinden münfesih olur. Diğer tarafın iflâs 
etmesi veya sözleşme uyarınca devraldığı malî 
hakları kullanmaktan âciz duruma düşmese ya
hut kusuru olmaksızın kullanmanın imkânsız 
hale gelmesi hallerinde de ayni hüküm caridir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. ilerdeki faydalanma imkânları 
MADDE .51. —• İlerde çıkarılacak mevzuatın 

eser sahibine tanıması muhtemel malî hakların 
devrine veya bunların başkaları tarafından kul
lanılmasına mütaallik sözleşmeler bâtıldır. 

ilerde çıkarılacak mevzuatla malî hakların 
şümulünün genişletilmesi veya koruma süresi
nin uzatılmasından doğacak salâhiyetlerden vaz
geçmeyi yahut bunların devrini ihtiva eden söz
leşmeler hakkında aynı hüküm caridir. 

BAŞKAN —• Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

IV - Şekil 
MADDE 52. — Malî haklara dair sözleşme 

' ve tasarrufların yazılı olması ve konuları olan 
hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

V - Tekeffül 
1. Hakkın mevcut olmaması 

MADDE 53. — Malî bir hakkı başkasına dev
reden veya kullanma ruhsatını veren kimse, ik
tisap edene karşı hakkın mevcudiyetini Borçlar 

— 292. — 



B : 10 2$. t 
Kanununun 169 ve 171 nei maddeleri hükmün
ce zâmindir. 

Haksız fiillerden've sebepsiz mal iktisabın-; 

dan'doğan talepler mahfuzdur. ; KI <;.-
BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 

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

2. Salâhiyetin mevcut olmaması 
MADDE 54. — Malî bir hakkı yahut kullan

ma ruhsatını devre salahiyetli olmıyan kimse
den iktisap eden, hüsnüniyet sahibi olsa bile hi
maye görmez. 

Salâhiyeti olmaksızın malî bir hakkı başka
sına devreden vsya kullanma ruhsatım veren 
kimse; salâhiyeti bulunmadığına diğer taraf in 
vâkıf olduğunu veya vâkıf olması lâzımgeldiğini 
ispat etmedikçe tasarrufun hükümsüz kalmasın
dan doğan zararı tazminle mükelleftir. Kusur 
halinde mahkeme; hakkaniyet gerektiriyorsa 
daha geniş bir tazminata hükmedebilir. 

Haksız fiillerden ve sebepsiz mal iktisabın
dan, doğan talepler mahfuzdur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

VI - Yorum kaideleri 
1. Şümul 

MADDE 55. — Aksi kararlaştırılmış olma
dıkça malî bir hakkın devri veya bir ruhsatın 
verilmesi eserin tercüme veya sair işlenmelerine 
şâmil değildir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

2. Ruhsat 
MADDE 56. — Euhsat; malî hak sahibinin 

başkalarına da aynı ruhsatı vermesine mâni de
ğilse (basit ruhsat), yalnız bir kimseye mahsus 
olduğu takdirde (tam ruhsat) dır. 

Kanun, veya sözleşmeden aksi anlaşılmadıkça 
her ruhsat basit sayılır. 

Basit ruhsatlar hakkında, hasılat kirasına, 
tam ruhsatlar hakkında intifa hakkına dair hü
kümler uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

3. Mülkiyetin intikali 
»MADDE 57. — Asıl veya çoğaltılmış nüs

halar üzerindeki mülkiyet hakkının devri, ak
si kararlaştırılmış olmadıkça, fikrî hakların 
devrini ihtiva etmez. 
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Bir güzel sanat eseri üzerinde çoğaltma hak

kını haiz olan. bir kimseden kalıp ve sair ço-
ğaltMa âletlerinin zilyetliğini iktisap eden kim
se, aks'i^ kararlaştırılmamışsa, çoğaltma hakkı
nı da iktisap etmiş sayılır. 

Bir sinema eserinin çoğaltılmış nüshaları 
üzerinde mülkiyet iktisap eden kimse, aksi ka-
rarlaştırılmamışsa, temsil hakkını da iktisap 
etmiş sayılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

VII - Cayma hakkı 
MADDE 58. — Malî bir hak veya ruhsat ik

tisap eden kimse, kararlaştırılan süre içinde ve 
eğer bir süre tâyin edilmemişse icabı hale göre 
münasip bir zaman içinde hak ve salâhiyetler
den gereği gibi faydalanmaz ve bu yüzden eser 
sahibinin menfaatleri esaslı surette ihlâl edilir
se eser sahibi sözleşmeden cayabilir. 

'Cayma hakkını kullanmak istiyen eser sahi
bi sözleşmedeki hakların kullanılması için no
ter vasıtasiyle diğer tarafa münasip bir mehil 
vermeye mecburdur. Hakkın kullanılması, ik
tisap eden kimse için imkânsız olur veya tara
fından reddedilir yahut bir mehil verilmesi ha
linde eser sahibinin menfaatleri esaslı surette 
tehlikeye düşmekte ise mehil tâyinine lüzum 
yoktur. 

Verilen mehil neticesiz geçerse veya mehil 
tâyinine lüzum yoksa noter vasıtasiyle yapıla
cak ihbar ile cayma tamam olur. Cayma ihba
rının tebliğinden itibaren dört hafta geçtikten 
sonra caymaya karşı itiraz dâvası açılamaz. 

İktisap edenin malî hakkı kullanmamakta 
kusuru yoksa veya eser sahibinin kusuru daha 
ağır ise hakkaniyet gerektiği hallerde iktisap 
eden, münasip bir tazminat istiyebilir. 

Cayma hakkından önceden vazgeçme caiz 
olmadığı ıgibi bu hakkın dermeyanmı iki yıldan 
fazla bir süre için meneden takyitler de hü
kümsüzdür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. • *&&*, 

VIII - Hakkın eser sahibine avdeti 
MADDE 59. — Eser sahibi veya mirasçıları 

malî bir hakkı muayyen bir gaye zımnında ya
hut muayyen bir süre için devretmişlerse gaye-
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nin ortadan kalkması veya sürenin geçmesiyle 
ilgili hak, sahibine avdet eder. Bu hüküm, 
başkasına devrine sözleşme ile müsaade^ edil
memiş olan malî bir hakki iktisap eden''kimse- * 
nin ölümü yahut iflâsı lîâlinde cari değildir; 
meğer ki, işin mahiyeti icâbı, hakkın kullanıl
ması, iktisap edenin şahsına bağlı bulunsun. 

Muayyen bir gaye zımnında veya muayyen 
bir süre için verilen ruhsatlar birinci fıkrada 
sayılan hallerde son bulur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. m 

B) Vazgeçme 
MADDE 60. — Eser sahibi yahut mirasçı

ları, kendilerine kanunen tanınan malî haklar
dan, önceden vâki tasarruflarını ihlâl etmemek 
şartiyle, bir resmî senet tanzimi ve bu hususun 
Resmî Gazetede ilânı suretiyle vazgeçebilirler. 

Vazgeçme, ilân tarihinden bağlıyarak koru
ma süresinin bitmesi halindeki hukuki neticeleri 
doğurur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

C) Haciz ve rehin 
I - Caiz olmıyan haller 

MADDE 61. — îcra ve îflâs Kanununun 24 
ve 30 nen maddelerinin hükümleri mahfuz kal
mak şartiyle: 

1. Eser sahibinin veya mirasçılardan biri
nin mülkiyeti altında bulunan henüz alenileşme-
miş bir eserin müsvedde veya asılları; 

2. Sinema eserleri hariç olmak üzere birinci 
bentte zikredilen eserler üzerindeki malî haklar; 

3. Eser sahibinin, malî haklara dair kukuki 
muamelelerden doğan paradan gayrı alacakları; 

Kanuni veya akdî bir rehin hakkının, cebri 
icranın veya hapis hakkının konusu olamaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

II - Caiz olan haller 
MADDE 62. — Aşağıdaki hükümler daire

sinde : 
1. Alenileşmiş bir eserin müsveddesi veya 

aslı; 
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2. Yayımlanmış bir eserin çoğaltılmış nüs

haları; 
3. Eser sahibinin korunmaya lâyık olan mâ

nevi menfaatlerini ihlâl etmtemek şartiyle alenî-
leşmiş bîr1 eser uzernldel;! malî haklârf;' 

4. Eser sahibinin malî haklara dair hukuki 
muamelelerden doğan para alacakları; 

Kanuni veya akdî bir rehin hakkının, cebri 
icranın yahut hapis hakkının konusunu teşkil 
edebilir. 

Birinci fıkrada sayılan konulara dair rehin 
sözleşmesinin muteber olması için yazılı şekilde 
yapılması lâzımdır. Sözleşmede rehin olarak veri
len ayrı ayrı gösterilmelidir. 

Güzel sanat eserlerine ait kalıplar ve sair 
çoğaltma vasıtaları, birinci fıkranın üçüncü 
bendinde yazılı malî haklar üzerinde cebrî icra 
tatbiki için lüzumlu görüldüğü nispette zilyed 
olan kimselerden geçici olarak alınabilir. 

Mimarlık eserleri hariç olmak üzere güzel 
sanat eserlerinin asılları ve eser sahibine yahut 
mirasçılarına ait musiki, ilim ve edebiyat eser
lerinin müsveddeleri, birinci fıkranın üçüncü 
bendinde yazılı malî haklar üzerinde cebrî icra 
tatbiki için lüzumlu görüldüğü nispette zilyed 
olan kimselerden geçici olarak alınabilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Ç) Miras 
I - Gnel olarak 

MADDE 63. — Bu kanunun tanıdığı malî 
haklar miras yolu ile intikal eder. 

Malî haklar üzerinde ölüme bağlı tasarruflar 
yapılması caizdir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

II - Müşterek eser sahiplerinden birinin ölümü 
MADDE 64. — Eseri birlikte vüvuda geti

renlerden biri, eserin tamamlanmasından yahut 
alenileşmesinden önce ölürse hissesi, diğerleri 
arasında taksime uğrar. Bunlar, ölenin miras
çılarına münasip bir bedel ödemekle mükellef
tirler. Miktar üzerinde uzlasamazlarsa bunu 
mahkeme tâyin eder. 

Eseri birlikte vücuda getirenlerden biri .ese
rin alenileşmesinden sonra ölürse diğerleri, öle-
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nin mirasçılariyle birliği devam ettirip ettirme-
mekte serbesttirler. 

Devama k^rar vermeleri halinde, sağ kalan 
eşe^ sahipleri mirasçılardan birUğe .kaçş^ frakla
rının kullanılması (huşusı^nd?k^ir temsilci tâyini
ni talep edebilirler. 

Devama karar verilmediği takdirde birinci 
fıkra hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

I I I - Mirasçıların birden fazla oluşu 
MADDE 65. — Eser sahibinin terekesinde 

bu kanunun tanıdığı malî haklar mevcut olup 
da Medeni Kanunun 581 n,ei maddesi uyarınca 
bir temsilci tâyin edilmişse, temsilci, bu haklar 
üzerinde yapacağı muameleler için mirasçıların 
kararını almaya mecburdur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Beşinci Bölüm 
Hukuk ve ceza dâvaları 

A) Hukuk dâvaları 
I - Tecavüzün ref'i dâvası 

1. Genel olarak 
MADDE 66. — Mânevi ve malî hakları te

cavüze uğnyan kimse tecavüz edene karşı teca
vüzün ref 'ini dâva edebilir. 

Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir 
işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri tara
fından yapılmışsa işletme sahibi hakkında da 
dâva açılabilir. 

Tecavüz edenin veya ikinci fıkrada yazılı 
kimselerin kusuru şart değildir. 

Mahkeme, eser sahibinin mânevi ve malî 
haklarını, tecavüzün şümulünü, kusurun olup 
olmadığını versa ağırlığını ve tecavüzün, ref'i 
halinde tecavüz edenin duçar olması muhtemel 
zararları takdir ederek halin icabına göre teca
vüzün ref'i için lüzumlu göreceği tedbirlerin 
tatbikına karar verir. 

BAŞKAN — SöıZ istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler .... Kabul edilmiştir. 

2. Mânevi haklara tecavüz halinde 
MADDE 67. — Henüz alenileşmemiş bir eser,. 
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sahibinin rızası olmaksızın veya arzusuna aykırı 
olarak umuma arzedldiği takdirde tecavüzün 
ref'i 4âyaşı, ancak umuma arz keyfiyetinin ço-
ğaltlmış, nüshaların yayımlanması suretiyle vâ
ki olması halinde açılabilir. jAynı hüküm, esere, 
sahibinin arzusuna aykırı olarak adının konul
duğu hallerde de caridir. 

Eser üzerinde sahibinin adı hiç konulmamış 
veya yanlış konulmuş yahut konulan ad iltibasa 
meydan verecek mahiyette olup da eser sahibi 15 
nci maddede zikredilen tesbit dâvasından başka 
tecavüzün ref'ini talep etmişse, tecavüz eden ge
rek aslına, gerek tedavülde bulunan çoğaltılmış 
nüshalar üzerine eser sahibinin adını derç etme
ye mecburdur. Masrafı tecavüz edene ait olmak 
üzere, hükmün en fazla 3 gazetede ilânı talep 
edilebilr. 

32, 33, 34, 35, 36, 39 ve 40 ncı maddelerde 
sayılan hallerde yanlış veya kifayetsiz kaynak 
tasrih edilmiş veyahut hiç kaynak gösterilme-
mişse ikinci fıkra hükmü uygulanır. 

Eser .haksız olarak değiştirilmiş ise hak sahi
bi aşağıdaki taleplerde bulunabilir: 

1. Eser sahibi, eserin değiştrilmiş şekilde 
çoğaltılmasının, yayım ve temsilinin, radyo ile 
yayımının menedilmesini ve tecavüz edenin, te
davülde bulunan çoğaltılmış nüshalardaki deği
şiklikleri düzeltmesini veya bunların eski ha
line getirilmesini talep edebilr. Değişiklik, ese
rin, gazete, dergi veya rodyo ile yayımı sırasın
da yapılmışsa eser sahibi, masrafı tecavüz edene 
ait olmak üzere, eseri değiştirilmiş şekilde yayım
lamış olan bütün gazete, dergi ve radyo ida
relerinden değişikliğin ilân yolu ile düzeltilme
sini talep edebilir. 

2. Güzel sanat eserlerinde, eser sahibi asl-
daki değişikliğin kendisi tarafından yapılma
dığının tanıtılmasını veya eserdeki adının kal
dırılmasını yahut değiştirilmesini talep edebilir. 
Eski halin iadesi mümkün ise ve değişikliğin 
izalesi âmmenin veya malikin menfaatlerini 
esaslı surette haleldar etmiyorsa eser sahibi ese
ri eski hale getirebilir. Bu hüküm mimarlık 
eserleri hakkında cari değildir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

3. Malî haklara tecavüz halinde 
MADDE 68. r— Eser, hak sahibinin müsaade-
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si olmadan tercüme edilmiş veya diğer biıj su
retle işlenmiş yahut radyo ile yayımlanmış ve
ya temsil edilmiş ise muvafakati alınmamış eser 
sahibi rzasınm alınması halinde talep edebilece
ği mûtat bedelin eju çok '% 50 fazlasını isti
yebilir. 

Bir eserin müsaadesiz çoğaltılan nüshaları 
henüz satışa çıkarılmamışla sahibi: 

Çoğaltlmış nüshaların ve çoğaltılmaya f an 
yan kalıpların imhasını veya, 

Maliyet fiyatını aşmamak şartiyle çoğaltıl
mış nüshaların ve çoğaltılmaya yarıyan kalıpla
rın münasip bir bedel mukabilnde kendisine 
verilmesini yahut^ 

Sözleşme yapılması halinde talep edebileceği 
mûtat bedelin en çok % 50 fazlasını istiyebilir. 

Müsaadesiz çoğaltılan bir eserin nüshaları 
satışa çıkarılmış ise veya satış keyfiyeti haksız 
bir tecavüz teşkil ediyorsa, sahibi tecavüz ede
nin elinde bulunan nüshalar hakkında ikinci 
fıkrada yazılı şıklardan birini seçebilir. Çoğaltıl
mış nüshalar tecavüz edenin elinden çjkmıjş ise 
bir sözleşmenin mevcudiyeti halinde talep ede
bileceği mûtat bedelin en çok !% 50 fazl|asını 
istiyebilir. 

Eser sahibinin talebi, sözleşmeden doğmuş 
sayılır ve kusur bulunmadığı takdirde haksız 
harekette bulunan kimsenin bundan sağlıyabi-
leceği istifade hududunu aşamaz. 

Bedel talebinde bulunan kimse tecavüz edene 
karşı onunla bir sözleşme yapmış olması halinde 
haiz olabileceği bütün hak ve salâhiyetleri der-
meyan edebilir. 

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

II - Tecavüzün men'i dâvası 
MADDE 69. — Malî veya mânevi hakj arın

da tecavüz tehlikesine mâruz kalan eser sahibi 
muhtemel tecavüzün önlenmesini dâva edebilir. 
Vâki olan tecavüzün devam veya tekrarı muh
temel görülen hallerde de aynı hüküm caridir. 

66 ncı maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü 
fıkralarının hükümleri burada da uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

nı 
MADDE 70. 

Tazminat dâvası 
- Mânevi hakları haleldar edi-
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len kimse, tecavüz edenin kusuru varsa zarar 
ve ziyan; kusur ve tecavüzün ağırlığı ieabettir-
diği takdirde, ayrıca mânevi zarar adı ile bir 
paranın verilmesini dâva edebilir. Mahkeme bu 
para yerine veya buna ek olarak başka bir mâ
nevi tazminat şekline de hükmedebilir. 

Malî hakları haleldar edilen kimse, tecavüz 
edenin kusuru varsa haksız fiillere mütaallik 
hükümler dairesinde tazminat talep edebilir. 

Birinci ve ikinci fıkralardaki hallerde, teca
vüze uğrıyan kimse tazminattan başka temin 
edilen kârın kendisine verilmesini de istiyebilir. 
Bu halde 68 nci madde uyarınca talep edilen 
bedel indirilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

B) Ceza dâvaları 
I - Suçlar 

1. Mânevi haklara tecavüz 
MADDE 71. — Bu kanunun hükümlerine 

aykırı olarak kasten: 
1. Eser sahibi veya halefinin rızası olma

dan henüz alenileşmemiş bir eseri umuma arze-
den veya yayımlıyan, 

2. Bir esere veya çağaltılmış nüshalarına 
sahip veya halefinin müsaade etmediği bir ad 
koyan, 

3. Başkasının eserini kendi eseri veja, ken
di eserini başkasının eseri olarak gösteren veya 
15 nci maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı 
hareket eden, 

4. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 40 ncı mad
delerdeki hallerde kaynak göstermiyen veya 
yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak 
gösteren, 
kimseler hakkında 500 liradan 5 000 liraya 
kadar ağır para cezasına veya bir haftadan üç 
aya kadar hapis cezasına hükmolunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

2. Malî haklara tecavüz 
MADDE 72. — Hak sahibinin muvafakati 

olmaksızın bu kanuna aykırı olarak kasten: 
1. Bir eseri her hangi bir şekilde işliyen, 
2. Bir eseri her hangi bir şekilde çoğaltan, 
3. Bir eser veya işlenmelerinin kendisi ta-
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rafından çoğaltılmış nüshalarını satan veya sa
tışa veyahut tedavüle arzeden, 

4. Bir eseri veya işlenmelerini temsil veya 
teşhir eden yahut umumi yerlerde gösteren ve
ya radyo yahut buna benzer vasıtalar ile yayan, 
kimseler hakkında 500 liradan 5 000 liraya 
kadar ağır para cezası veya bir haftadan üç 
aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler,. Madde kabul edil
miştir. 

3. Diğer suçlar 
MADDE 73. — Kasten: 
1. Bu kanun hükümlerine aykırı olarak 

çoğaltıldığını bildiği veya bilmesi icabettiği bir 
eserin nüshalarını satışa çıkaran veya bunlar
dan umumi yerlerde temsil veya radyo ile ya
yım maksadı ile yahut kâr temini için diğer 
her hangi bir suretle faydalanan, 

2. Bu kanun hükümlerine aykırı olarak 
satışa çıkarıldığını bildiği veya bilmesi icabet
tiği bir eserin nüshalarını başkalarına satan ve
ya bunlardan umumi yerlerde temsil veya rad
yo ile yayım maksadiyle veya kâr temini için 
her hangi bir suretle faydalanan, 

3. Mevcut olmadığını veya üzerinde tasar
ruf salâhiyeti bulunmadığını bildiği veya bil
mesi icabettiği malî hakkı veya ruhsatı başka
sına devreden veya veren yahut rehin eden ve
yahut her hangi bir tasarrufun konusunu ya
pan, 

4. Kendisine sözleşme veya kanunla müsa
ade edilen miktardan fazla nüsha çoğaltan ve
ya çoğalttıran, 
kimseler hakkında 1 000 liradan 10 000 liraya 
kadar ağır para cezası veya bir aydan bir yıla 
kadar hapis cezalı hükmolunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

H « Fail 
MADDE 74. — 71, 72 ve 73 ncü maddelerde 

sayılan suçlar, hizmetlerini ifa ettikleri sırada 
bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri 
tarafından işlenmiş ise, suçun işlenmesine mâ
ni olmıyan işletme sahibi veya müdürü yahut 
her hangi bir nam ve sıfatla olursa olsun iş
letmeyi fiilen idare eden kimse de fail gibi 
cezalandırılır. Cezayı mucip fiil işletme sahibi 
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veya müdürü yahut işletmeyi fiilen idare eden 
kimse tarafından emredilmiş ise bunlar fail 
gibi; temsilci veya müstahdem ise, yardımcı 
gibi cezalandırılır. 

Temsil edilmesinin kanuna aykırılığını bil
diği bir eserin umuma gösterilmesi için karşı
lıklı veya karşılıksız olarak bir mahalli tahsis 
eden veya böyle bir eserin temsilinde vazife 
veya rol alan kimse, yardımcı olarak cezalan-
dırıliî. 

Bir tüzel kişinin işleri çevrilirken 71, 72 ve 
73 ncü maddelerde sayılan suçlardan biri işle
nirse; masraf ve para cezasından tüzel kişi di
ğer suçlularla birlikte müteselsilen mesuldür. 

Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nei mad
delerinin hükümleri mahfuzdur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

I I I - Kovuşturma 
MADDE 75. — 71, 72 ve 73 ncü maddelerde 

sayılan suçlardan dolayı kovuşturma şikâyete 
bağlıdır. 

Tecüvüze mâruz kalan kimseden başka şi
kâyete salahiyetli olanlar şunlardır: 

1. Yetmiş birinci maddenin birinci fıkrası
nın 4 ncü bendindeki hallerde 35 nei madde 
gereğince kaynak gösterme mükellefiyetine ay
kırı fiiller bahis konusu ise, Millî Eğitim Ba
kanlığı veya tecavüz eden yahut tecavüze mâruz 
kalan kimsenin mensup olduğu ilim müessesesi; 

2. Yetmiş birinci maddenin birinci fıkrası
nın 4 ncü bendindeki hallerde 36 ncı madde ge
reğince kaynak gösterme mükellefiyetine aykı
rı fiiller bahis konusu ise, Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğü ve Türk Basınım temsil 
eden teşekküller. 

Ceza dâvasının, fiilin icrasından itibaren bir 
yıl içinde açılması gerekir. 

Bu kanunun şümulüne giren suçlara müta-
allik işler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 423 ncü maddesine giren acele işlerdendir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

C) Çeşitli hükümler 
I - Görev 

MADDE 76. — Bu kanunun tanzim ettiği 
hukuki münasebetlerden doğan dâvalarda, dâva 
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olunan şeyin miktarına ve kanunda gösterilen 
cezanın derecesine bakılmaksızın görevli merci 
asliye mahkemesidir. 

Şahsi dâva açılmışsa Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 358 nci maddesi uygulanır. 
Ceza dâvasiyle birlikte şahsi hak da talep edil
mişse beraet halinde, bu cihetlerin halli için ev
rak hukuk mahkemesine re'sen havale olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Btmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

II - İhtiyat tedbirleri 
MADDE 77. — Esaslı bir zararın veya âni 

bir tehlikenin yahut emrivakilerin önlenmesi 
iyin yahut diğer her hangi bir sebepten dolayı 
zaruri ve bu hususta ileri sürülen iddialarda 
kuvvetle muhtemel görülürse, mahkeme, bu ka
nunla tanınmış olan hakları ihlâl veya tehdide 
mâruz kalan kimsenin talebi üzerine, dâvanın 
açılmasından önce veya sonra diğer tarafa bir 
işin yapılmasını veya yapılmamasını emredebil 
•leceği gibi bir eserin çoğaltılmış nüshalarını 
veya hasren onu imale yarıyan kalıp ve buna 
benzer sair çoğaltma vasıtalarının ihtiyati ted
bir yolu ile geçici olarak zaptına karar verebi
lir. Kararda emre muhalefetin İcra ve iflâs 
Kanununun 343 ncü maddesindeki cezai neti
celeri doğuracağı tasrih edilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
imi edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

I I I - Hükmün ilânı 
MADDE 78. — 67 nci maddenin ikinci fık

rasında yazıl? halden maada, haklı olan taraf, 
muhik bir sebep veya menfaati varsa, masrafı 
diğer tarafa ait olmak üzere, kesinlekmiş olan 
kararın gazete veya buna benzer vasıtalarla ta
mamen veya hulâsa olarak ilân edilmesini talep 
etmek hakkını haizdir. 

İlânın şekil ve muhtevası kararda tesb-t • :ilir. 
İlân hakkı, hükmün kesinleşmesinden itiba

ren üç ay içinde kullanılmazsa düşer. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur Maddeyi ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

IV - Zabıt müsadere ve imha 
MADDE 79. — Bu kanun hükümlerine göre 

imali veya yayımı cezayi mucip olan çoğaltılmış 
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nüshalarla bunları çoğaltmaya yarıyan kalıp ve 

! buna benzer vasıtaların zabıt, müsadere ve im-
| hasında Ceza Kanununun 36 nci maddesi hü

kümleriyle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 392, 393 ve 394 ncü maddeleri uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

Altıncı Bölüm 
Çeşitli hükümler 

A) Sanatkâıların korunması 
I - Sinema eserlerinde 

MADDE 80. — Ticari maksatlarla imal edi
len sinema eserlerinde başrol alanlar, senaryo 
sahibi, besteci, rejisör, operatör, koro veya or
kestra şefi, solistler, filmi imal eden kimse
lerden filim ve reklâmlarda adlarının zikredil
mesini istiyebilirler. 

Birinci fıkrada sayılan kimseler sinema eser
lerinin umuma arzı veya radyo yahut buna ben
zer vasıtalarla yayımı sırasında yapılan reklâm 
ve ilânlarda da sinema veya radyo işletmelerin
de adlarının zikredilmesini istiyebilirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

II - İşaret, resim ve ses nakline yarıyan aletlerde 
MADDE 81. — ilim, edebiyat veya musiki 

eserlerinin okunma, çalınma veya temsili; doğru
dan doğruya veya radyo ve buna benzer vasıta-

ı larla yayımından faydalanılarak, dolayısiyle, 
işaret, ses ve resim nakline yarıyan aletler üze
rine alınırsa bunlar ancak sanatkârın muvafaka-

I tiyle çoğaltılabilir, yayımlanabilir. 
| Temsil, bir orkestra, koro veya tiyatro trupu 
j tarafından icra edilirse, yalnız şefin müsaadesi 
| kâfidir. 
! Sanatkâr veya trup; okuma, icra,veya temsil 
I için bir müteşebbis tarafından tutulmuş ise mü-
j teşebbisin de muvafakati alınmak lâzımdır. 
I 30, 33, 37, 38 ve 41 nci maddelerindeki haller-
i de müsaadeye lüzum yoktur. 
j Münferit sanatkârlar, koro ve orkstralarda 
i şef veya solistler, tiyatro truplarında şeflik 

eden veya baş rol alan aktörler, işaret, resim 
j ve ses nakline yarıyan vasıtalarda adlarının 
• zikredilmesini istiyebilirler. 
! BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyu-
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nuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

I I I - Müşterek hükümler 
MADDE 82. — Yukarıki maddelere göre ad

larının zikredilmesini istemeye salahiyetli olan
lar, 66, 69 ve 70 nci maddelerde yazılı haklar
dan faydalanabilirler. 

Kanunun 81 nei maddesinin 1 nei, 2 nci ve 
3 ncü fıkralarında zikredilen müsaadeyi alma
dan işaret, resim ve ses nakline yarıyan aletle
ri çoğaltan ve yayanlar hakkında 500. - liradan 
5000. - liraya kadar ağır para cezasına veya bir 
haftadan üç aya kadar hapis cezasına Iıükmolu-
nur. 

80 ve 81 nei maddelerde sayılan hallerde de 
66 nci madde ile 67 nci maddenin birinci, ikinci 
ve üçüncü fıkraları; altmış sekiz, altmış dokuz 
ve yetmişinci maddelerle yetmiş üçüncü madde
nin birinci fıkrasının birinci ve ikinei bendi eri 
ve 75, 76, 77, 78 ve 79 ncu madde hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

B) Haksız rekabet 
I - Ad ve alâmetler 

MADDE 83. — Bir eserin ad ve alâmetleri 
ile çoğaltılmış nüshaların şekilleri, iltibasa mey
dan verebilecek surette diğer bir eserde veya ço
ğaltılmış olarak kullanılamaz. 

1 nci fıkra hükmü umum en kullanılan ve 
ayırt edici bir vasfı bulunmıyan ad, alâmet ve 
dış şekiller hakkında kullanılamaz. 

Bu maddenin uygulanması kanunun 1 nci, 
2 nci ve 3 ncü bölümündeki şartların tahakkuku
na bağlı değildir. 

Basın Kanununun 14 ncü maddesinin mev
kute adları hakkındaki hükmü mahfuzdu :\ 

Tecavüz eden tacir olmasa bile, birinci fıkra 
hükmüne aykırı hareket edenler hakkında haksız 
rekabete mütaallik hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

I I - İşaret, resim ve ses 
MADDE 84. — Bir işareti, resmi veya sesi, 

bunları nakle yarıyan bir alet üzerine tesbit 
eden veya ticari maksatlarla haklı olarak çoğal-
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tan yahut yayan kimse, aynı işaretin, resmin, 
veya sesin 3 ncü bir kişi tarafından aynı vasıta
dan faydalanılmak suretiyle çoğaltılmasını veya 
yayımlanmasını menedebilir. 

Tecavüz eden tacir olmasa bile birinci fıkra 
hükmüne aykırı hareket edenler hakkında hak
sız rekabete mütaallik hükümler uygulanır. 

Eser mahiyetinde olmıyan her nevi fotoğraf
lar, benzer usullerle tesbit edUea resimler ve si
nema mahsulleri hakkında da bu madde hükmü 
uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

C) Mektuplar 
MADDE 85. — Eser mahiyetinde olmasa bile, 

mektup, hâtıra ve buna benzer yazılar yazanların 
ve bunlar ölmüş ise 19 ncu maddenin birinci fık
rasında yazılı kimselerin muvafakati olmadan ya-
ymlanamaz. Meğer ki, yazanın ölümünden itiba
ren on yıl geçmiş bulunsun. 

Mektuplar birinci fıkradaki şartlardan başka 
muhatap, veya muhatap ölmüş ise 19 ncu mad
denin birinci fıkrasında yazılı kimselerin muva
fakati olmadan yayınlananı az; meğer ki, muhata -
brı ölümünden itibaren 10 yıl geçmiş bulunsun. 

Yukardaki hükümlere aykırı hareket edenler 
hakkında Borçlar Kanununun 9 ncu maddesi ve 
Ceza Kanununun 197 ve 199 ncu maddeleri hü
kümleri uygulanır. 
- Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre yayı
mın caiz olduğu hallerde de Medeni Kanunun 24 
ncü maddesi hükmü mahfuzdur. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VAClD 
ASENA (Balıkesir) — 9 yazılmış, 49 olacak 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsünün tashi-
hiyle maddeyi oyunuza arzediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

D) Resim ve portreler 
I - Genel olarak 

MADDE 86. —• Eser mahiyetinde olmasalar 
bile, resim ve portreler tasvir edilenin, tasvir 
edilen ölmüşse 19 ncu maddenin birinci fıkra
sında sayılanların muvafakati olmadan tasvir 
edilenin ölümünden 10 yıl geçmedikçe, teşhir 
veya diğer suretlerle umuma arzedilemez. 

Birinci fıkradaki muvafakatin alınması : 
1. Memleketin siyasi ve içtimai hayatında 
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rol o vınlan kimselerin resimleri, 

2. Tasvir edilen kimselerin iştirak ettiği 
ged t resmi veya resmî tören yahut genel top
lantıları gösteren resimler, 

3. Günlük hâdiselere mütaallik resimlerle 
radyo ve filim haberleri, 
için şart değildir. 

Birinci fıkra hükmüne aykırı hareket eden
ler hakkında Borçlar Kanununun 49 ncu madde
si ile Türk Ceza Kanununun 197 ve 199 ncu 
maddeleri hükümleri uygulanır. 

Biıinei ve ikinci fıkra hükümlerine göre ya
yınım caiz olduğu hallerde de Medeni Kanunun 
24 ncü maddesinin hükmü mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi reyinize arzediyorum : Kabul e-
denler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. . 

II - istisnalar 
MADDE 87. — Aksi kararlaştırılırı aımş ise, 

bir kimsenin sipariş üzerine yapılan resim ve
ya portresinden, sipariş veren veya tasvir edilen 
veyahut bunların mirasçıları fotoğraf aldırtabilir. 

Bu hüküm baskı usulü ile yapılan portre ve 
resimler hakkında cari değildir. Şu kadar ki. 
bu suretle vücuda getirilen resim ve portrelerin 
birinci fıkrada sayılanlar için tedariki mümkün 
olmaz veya nispeten büyük güçlüğü mucip olur
sa bunların da fotoğrafları aldırılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktu;*. Maddeyi oyunuza arzediyoruın : Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

E) Kanunlar ihtilâfı 
MADDE 88. — Bu kanun hükümleri: 
1. Eser sahibinin vatandaşlığı gözetilmek

sizin Türkiye'de ilk defa umuma arzedilen ve 
Türkiye'de bulunup da henüz umuma arzedil-
memiş olan bütün eserlerle Türkiye'de bulunan 
bütün mektup ve resimlere; 

2. Türk vatandaşlarının henüz umuma ar-
zedilmemiş yahut ilk defa Türkiye dışında umu 
ma arzedilmiş bütün eserlerine; 

3. Türkiye Cumhuriyetinin bağlı bulundu
ğu milletlerarası bir andlaşmada uygun hüküm
ler bulunmak şartiyle yabancıların henüz umu
ma arzedilmemiş veya ilk defa Türkiye dışında 
umuma arzedilmiş bütün eserlerine uygulanır. 

Eser sahibinin mensup bulunduğu Devletin, 
Türk ener sahiplerinin haklarını kâfi derecede 
korunması veya Milletlerarası bir andlaşmanm 
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; yabancı eser sahiplerine taallûk ederi hususlar-
ı da istisna ve tahditlere cevaz vermesi hallerin-
, de Bakanlar Kurulunca bu maddenin birinci ve 

üçüncü bentleri hükümlerinden istisnalar yapıl-
j ması kararlaştırılabilir. 
j NECİP BÎLGE (Niğde) — «Uygun» tâbirin-
I den neyi kastediyorlar, izah edebilirler mi? 
j (Kürsüye "sesleri) 
j Efendim, bu maddenin üçüncü bendinde 
! «Türkiye Cumhuriyetinin bağlı bulunduğu mil-
; letlerarası bir anlaşmada uygun hükümler bu

lunmak suretiyle» denilmektedir. Yani «uygun» 
kelimesi kullanılmaktadır, bundan maksat ne-

I dii', karşılıklı hükümler midir, yoksa başka bir 
' mânası mı vardır? Bunun izahını rica edeceğim. 
j Bir de yine son fıkranın üçüncü satırında 
! «Korunması» kelimesi kullanılmıştır, ismimef-
I ul olarak geçmektedir, belki «koruması» ola-
! çaktı:1. Belki bir tertip hatası olmuştur. Çünkü 
1 «korunması» değil «koruması» olması ieabeder. 
! BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
! KOMİSYON ADINA VACID A SENA (Ba-
; b kesir) — «Uygun» kelimesi müsait mânasm-
,; da alınmıştır. Bu tâbir yabancılar hakkında da 
i kabiliyeti tatbikiye ifade ediyor. 
| REFET AKSOY (Ordu) — Benim anlayı-
i şım ; «uygun» kelimesinden muvafıktır mânasm-
I dadır. müsaittir kelimesini ifade etmez. 
| VACÎD ASENA (Devamla) — Teklif varsa 
I tevdi ediniz. 
j BAŞKAN - - Komisyon izahat verdi, değiş

tirgeniz varsa okutalım. 
KOMİSYON NAMINA MÜFİD ERKUYUM-

OU (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, burada 
I okunan kelimeler, yabancılar hakkında tatbikata 
i imkân veren hükümlerin bulunması haline mâ-
I tuf olarak kullanılmıştır. Yabancılar hakkında 
j bu hükümlerin tatbikına imkân varsa o zaman 
I tatbik edilecek demektir. Komisvon namına bu 
i 
| ciheti tavzih ediyorum. 
I BAŞKAN — Bu tavzih ile birlikte maddeyi 

oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Tavzih ile birlikte madde kabul edilmiştir. 

F) Geçici hükümler 
T - intikal hükümleri 

1. Genel olarak 
GECÎCÎ MADDE i. - Aşağıdaki madde

lerde aksi tâyin edilmemiş ise bu kanun hükünu 
leri, yürürlükten önce ilk defa memleket içinde 
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umuma arz yahut sicile kaydedilmiş eserlere 
de uygulanır. Eser veya mahsulün 8 Mayıs 1326 
tarihli Hakkı Telif Kanunu hükümlerine dâhil 
olup olmaması durumu dğeiştirmez. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce ale-
nileşmiş eserlere mütaallik koruma süreleri bu 
kanuna göre hesap edilir. 

Mevzuat ve sözleşmelerde kullanılan telif hak
kı, telif hakları, edebî mülkiyet, güzel sanatlar 
mülkiyeti ve buna benzer tâbirlerden bu kanu
nun benzer hallerde tanıdığı hak ve salâhiyetler 
anlaşılır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
eser üzerindeki haklar veya bunların kullanılışı 
tamamen veya kısmen başka birine bırakılmışsa 
bu kanunla eser sahibine tanınan yeni ve daha 
geniş hak ve salâhiyetler de devredilmiş sayıl
maz. Ayni hüküm koruma süresinin eskisine nis
petle daha uzun olması haline veya eski kanunun 
korumadığı eser ve mahsullere de uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur... Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

2. Müktesep hakların korunması 
GEÇİCİ MADDE 2. — Eski kanundaki süre

ler daha uzunsa bu kanunun yayımlanmasından 
önce yayımlanan eserler hakkında o süreler ce
reyan eder. 

Bu kanunun yayımlanmasından önce bir ese
rin haklı olarak yapılan bir tercüme veya işlen
mesi yayımlanmış ise tercüme eden veya işliye-
nin eski kanun hükümlerine göre iktisap ettiği 
hak ve salâhiyetlere halel gelmez. 

Eski kanun hükümlerine göre caiz olup da 
bu kanunla menedilen bir çoğaltmaya, bu ka
nunun yayımlanması tarihinde başlanılmış bulu
nursa çoğaltılma tamamlanabilir. Ve çoğaltılmış 
nüshalar yayımlanabilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesi zamanında 
mevcut olup da eski kanun hükümlerine göre ço
ğaltılması caiz olan nüshaların yayımlanmasına 
devam edilebilir. Aynı hüküm, işaret, resim ve 
ses nakline ya riyan aletlerle güzel sanat eserleri
nin çoğaltılmasına yarıyan kalıp ve buna benzer 
vasıtalar hakkında da uygulanır. 

Yukarıki fıkranın tanıdığı salâhiyeti kullan
mak istiyen kimse kanunun yürürlüğe girmesin
den itibaren 6 ay içinde bu nüsha ve aletleri sa-
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lâhiyetli makama bildirerek mühürletmeye mec
burdur. Gerekirse teferruat bir yönetmelikle tâ
yin olunabilir. 

CİHAD BABAN (İzmir) — Arkadaşlar, 
biliyorsunuz ki, bu kanunu tatile girmeden evvel 
tedvin etmiş ve o zaman Meclisten çıkarmak için 
hazırlamıştık. Olmadı. Ona göre bâzı hükümler 
metin içinde kalmış bulundu. Kanunun son mad
desinde; kanun, meriyete girdikten altı ay son
ra tatbik edilir diye bir hüküm vardır. Bu, bir
takım tercüme eserlerin, piyeslerin ve buna ben
zet' işlerin hazırlık devresi geçirmesi için kabul 
edilmiş bir müddettir, yani memlekette bu kanu
nun tatbikına geçilmesinden evvel kısa bir ha
zırlık devresi kabul edilmesi lüzumu hissedil
miştir. Halbuki araya tatil girip de kanun bugün 
huzurunuza gelince ve Berne Anlaşması da 1 Oeak 
1952 den itibaren bizim için mer'i olacağına 
göre bu müddet çok sıkışmaktadır. Onun için 
bilhassa gazetelerdeki tefrikalar için ve memleke
timizdeki mahdut tiyatrolara tevdi edilmiş olan 
piyesler için müddeti biraz uzatmak maksadiy-
le, komisyonla ve Hükümetle mutabık kalarak 
bir değiştirge takdim ediyorum. Buna göre 
«eski kanun hükümlerine göre caiz olup da bu 
kanunla menedilen bir tercümenin yayımlanma
sına, bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden 
evvel başlanılmış bulunursa, yayımlanma tamam
lanabilin. 

.Şu kadar ki bu yayımlanma müddeti bir se
neyi geçemez. Aynı hüküm umumi mahallerde 
temsil edilmek üzere bu nevi temsil müessesele
rine teslim edilen tercüme eserler hakkında da 
tatbik edilir.» 

Bu suretle tefrikaları, bu madde 1 Ocak tari
hine kadar geçecek olan müddet içinde neşredi
len tefrikaları, romanları ve piyesleri bir sene 
müddetle kurtarmaktadır. Kabulünüzü rica ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 

ASENA (Balıkesir) — Teklif • muvafıktır. Ko
misyon da aynen iştirak ediyor efendim. 

MAZAFFER KURBANOĞLU (Manisa — 
Cihad beyin teklifinde tiyatro eserlerinin teb
liğ edildiğini nasıl tesbit edeceğiz? 

VACİD ASENA (Balıkesir) — Kendi ara
larındaki münasebeti alâkadarlar elbette ispat 
ile mükelleftirler. (Reye reye sesleri) 
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Yüksek Başkanlığa 

Geçici madde 2 nin ikinei fıkrasından son
ra şu hükmün konmasını arz ve teklif ederim. 

izmir Milletvekili 
Cihad Baban 

Eski kanun hükümlerine göre caiz olup da 
bu kanunla menedilen bir tercümenin yayım-
lanmasma, bu kanunun yürürlüğe girmesi ta
rihinden evvel başlanılmış bulunursa, yayım
lanma tamamlanabilir. Şu kadar ki, bu ya
yımlanma müddeti bir seneyi geçemez. Aynı 
hüküm umumî mahallerde temsil edilmek üze
re bu nevi temsil müesseselerine teslim edi
len tercüme eserler hakkında da tatbik edilir. 

BAŞKAN — Komisyon da aynen kabul edi
yor. Okunan önergeyi oyunuza sunuyorum : 
Dikkate alanlar... Almıyanlar... Önerge dikka
te alınmıştır. 

Maddeyi bu değiştirge ile oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
değiştirge ilt beraber aynen kabul edilmiştir. 

I I - Kaldırılan hükümler 
MADDE 89. — 8 Mayıs 1326 tarihli Hakkı 

Teilif Kanuniyle diğer kanunların bu kanuna 
aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

G) Son hükümler 
I - Kanunun yürürlüğe girmesi 

MADDE 90. — Bu kanunun 42 ve 43 ncü 
maddeleri hükümleri kanunun yayımı tarihinden 
itibaren diğer hükümleri altı ay sonra yürür
lüğe girer. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VAClD 
ASENA (Balıkesir) — Efendim, kanun dört 
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beş ay eA v̂el hazırlanmıştı. Bu itibarla meriyeti 
hakkında 6 ay sonra kaydı ilâve edilmişti. Hal
buki bundan evvel Yüksek Meclisin kabul et
miş olduğu edebiyat ve sanat eserlerini koru
mak için kurulan Berne birliğine katılma hak
kındaki (5777) sayılı Kanun, bu birliğe dâhil 
olmak için Hükümete salâhiyet vermektedir. 
Bakanlar Kurulu bu hususta alâkalı mercilere 
müracaat etmiş bulunduğundan bu taleple mü
tenazır olmak ve aynı zamanda kendi fikir iş
çilerimizi korumak için bu kanunun da bir Ocak 
1952 tarihinde yürürlüğe girmesi lâzımdır. Mad
denin bu esas dairesinde değiştirilmesini arzedi-
yorum. 

BAŞKAN — Bu izah üzerine söz istiyen var-
mı? 

ADALET KOMİSYONU ADINA VAOlD 
ASENA (Balıkesir) —• 6 ay sonra yürürlüğe 
girer yerine şu şekil yazılacaktır. (1 Ocak 1952 
tarihinde yürürlüğe girer) Bu şekilde düzelti
lecektir. 

BAŞKAN —• Son tashih şekliyle maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Tashih şekliyle madde kabul edilmiştir. 

II • Kanunun yürütülmesine memur makam 
MADDE 91. — Bu kanunun hükümlerini 

Bakanla!' Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde kabul ve tasarının birinci müzakere
si bitmiştir. 

Vaktin gecikmiş olmasına binaen 30 . XI . 
1951 Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18.25 
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B —YAZILI 

1. — Konya Milletvekili Saffet Gürol'un ba- I 
tan Refah vapurunda ölen denizyolları mensup- \ 
larınm adlarına, yetim ve dullarına maaş ve ik- j 
ramiye verilip verilmediğine ve bunlar hakkında \ 
da bir kanun tasarısının Meclise şevkinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusuna Ulaştırma 
Bakanı 8 ey fi Kurtbek'in yazılı cevabı (6/466) 

Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma-Ulaştırma Bakanlığınca 

yazılı olarak cevap verilmesine yüksek delâleti
nizi arz ve rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Saffet Gürol 

1. — 23 . 6 . 1941 tarihinde batan Refah 
vapurunda, askerî şahıslar dışında ölen Deniz
yolları ve Limanları Umum Müdürlüğü mensup
ları kimlerdir? 

2. — Bunların yetim ve dullarına ne miktar
da maaş bağlanmış ve ikramiye verilmiştir? 

3. — ölenlerin önce şehit sayılarak yetim ve 
dullarına bu suretle maaş bağlandığı ve sonra 
bu kararın kaldırılması dolay isiyle eskiden veril
miş bir kısım paraların istirdadı cihetine gidil
diği doğru mudur? 

4. —Bakanlığın kendi mensupları iyin de, 
Refah vapurunda ölen askerî şahıslar hakkındaki 
5795 sayılı Kanun misillû bir tasarı veya teklif 
hazırlanması hususundaki mütalâası nedir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 28 . X I . 195.1 

Lim. ve Dz. îş. Da. Başkanlığı 
Şube : Ulaştırma Md. 

Sayı : U - 8 / 1 - 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

K : Genel Kâtip Kanunlar Md. 20 . X I . 195.1 
gün ve 6/466/2633/5893 sayılı yazıya : 

Refah Vapuru faciasında ölen gemi perso
nelinin yetim ve dullarına maaş ve ikramiye 
verilip verilmediği ve bunlar hakkında bir ka
nun tasarısının Meclise sevkının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Konya Milletvekili Saffet 
Gürol tarafından verilen ve yazılı olarak ce
vaplandırılması istenilen soru önergesi ince
lendi : 

1. 23 . V I . 1941 tarihinde Kıbrıs Adası 

1951 O : 1 
SORULAR 

açıklarında batan lievah adındaki şilep mefsuh 
Barzilay ve Benjamen Kumpanyasına ait olup 
Devlet Denizyolları İdaresiyle ilgisi yoktur. 

2. O tarihlerde Bakanlığımızca Millî Sa
vunma Bakanlığına yapılan müracaat üzerine: 
boğulan gemi mürettebatının sivil olmaları do-
layısiyle bunların vârislerine gereken yardımın 
gemi sahibi tarafından yapılması lâzımgeleceği 
mezkûr Bakanlıkça cevaben bildirilmişti. 

3. Bu geminin kaptan, makinist ve müret
tebatının hayat sigortaları mevcut olmadığı ci
hetle bu faciada ölen 25 gemi personelinin vâ 
rislyerine mezkûr kumpanya nezdinde Bakan
lığımızca yapılan teşebbüs üzerine müfredatı 
ilişik listede gösterilen ceman .18 100 liralık 
yardım sağlanmış ve o tarihlerde rnüstahikleri-
ne tevzi ettirilmişti. 

4. Boğulan gemi personelinin vârisleri 
tarafından o tarihlerde Bakanlığımıza yapılan 
müracaatlarda kendilerine Kumpanya tarafın
dan verilen tazminat miktarının azlığından şi
kâyet edilmiş ve bunun hiç olmazsa Millî Sa
vunma Bakanlığınca şehit vârislerine verilen 
4 000 lira miktarına yükseltilmesi istenilmişti. 
Bu talep Refah Vapuru Kumpanyasına bildiril
miş ise de alman cevapta çok zarar gördükleri 
cihetle daha fazla tazminat ödemelerine madde
ten imkân olmadığı bildirilmişti. Ayrıca Re
fah Vapurunun batış hâdisesi hakkında Dışiş
leri Bakanlığı ile yapılan muhabere neticesin
de bu hâdise hakkında her hangi yabancı bir 
devletin sorumluluğuna dair bir emare elde 
edilemediği ve bu sebeple her hangi bir devlet
ten tazminat talebinde bulunulamıyacağı belir
tilmişti. 

5. Mezkûr gemide boğulan sivil gemi mü
rettebatının yetim ve dullarına (Millî Savun
ma Bakanlığınca önce şehit sayılarak) maaş 
bağlandığı ve sonradan kaldırıldığı hususları 
mezkûr Bakanlığı ilgilendirmektedir. 

6. Mezkûr sivil personelin dul ve yetimle
rine şehit addedilerek maaş bağlanması husu
su Millî Savunma Bakanlığını alâkadar etmek
tedir. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
Ulaştırma Bakanı 

Seyfi Kurtbek 

— 303 — 
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Mağruk «Refah» Vapurunda boğulan zâbitan ve mürettebata yapılacak yardımların cetvelidir. 

Yardım 
Sıra miktarı 
No. İsim ve soyadı Pederi Doğumu Vazifesi Türk lirası 

1 
2 
3 
4 
.") 
G 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

İzzet Dalgakıran 
Hüseyin Şermed 
Salih Gülen 
Adem Mazlum 
Mükerrem Cihangirer 
Emin Çeken 
Mustafa Erkan 
Cemal İkiz 
Eyüp Kuşkaya 
Mustafa Soğuksu 
Mehmet Yılmaz 
Sefer Kalyoncu 
Sami Çelik 
Mehmet Ekşi 
Hasan Koç 
Ferhat Kort 
Kâzım Güneri 
Ömer Yılmaz. 
Dursun Günaydın 
Sefer Yılmaz 
Mahmut Yıldız 
Mehmet Seyyar 
Recep Çam 
Ali Tunç 
Mehmet Ali Çeliker 

Hasan 
Ali 
Ali 
Salih 
Durmuş 
Ali 
Seyfullah 
Yahya 
Şaban 
Mustafa 
Mustafa 
Ali 
Mehmet 
Zekeriya 
Ali 
Dursun 
Ş.akir 
Yunus 
Mehmet 
Mehmet 
Abdullah 
Âdil 
Yusuf 
Eyüp 
Halil 

Trablus 
İstanbul 
Rize 
Sürmene 
Develi 
İstanbul 
E ize 
<törele 
Tirebolu 
İ s1 anbul 
Rize 
Rize 
Görele 
Rize 
Tirebolu 
Rize 
(İörele 
Rize 
Rize 
Rize 
Görele 
Rize 
Rize 
Bolu 
Gerede 

1888 
1886 
1912 
1910 
1885 
1882 
1912 
1902 
1903 
1920 
1905 
1914 
1906 
1912 
1913 
1918 
1913 
1910 
1913 
1919 
1913 
1923 
1923 
1921 
1902 

Süvari 
2 nei Kaptan 
Üçüncü Kaptan 
Telsiz Memuru 
2 nei Çarkçı 
3. neü Çarkçı 
Makine lostromosu 
Gemici 

» 
» 
» 
» 

Ateşçi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kömürcü 
> 
» 
» 

Kamarot 
Aşçı 

2.500 
1.500 
1.000 
1.000 
1.500 
1.000 

600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

Yekûn 18.100 
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DÜZELTIŞLER 

Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 289 S. Sayılı Basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapı
lacaktır : " 

Sayfa Satır Yanlış Doğru 

51 14 MADDE 45. — Bir kararname ile MADDE 45. — 4 neü maddenin ... 
4 neü maddenin ... 

51 15 (Üçüncü derece hariç) (Bu derece hariç) 
51 17 . . . borcu yüklenebilir. • . . . borcu bir kararname ile yükle

nebilir. 
51 20 bunun farkın 
51 25 Eser nevileri itibariyle hangi kolun . Eser nevileri itibariyle meslekî bir-

iligili sayılabileceği gösterilir. ligin hanıgi kolunun ilgili sayılabi
leceği gösterilir. 

79 25 MADDE 80. — Hükümetin 81 nci MADDE 80. — Millî Eğitim Komis-
maddesi... yonunun 81 nci maddesi... 

83 38 MADDE 85. — Hükümetin 86 nci MADDE 85. — Millî Eğitim Komis-
maddesi.. yonunun 86 nci,maddesi... 

Birleşim Sahife Sütün Satır Yanlış Doğru 

260 2 32 Celâl Arat (İzmir) — Yalan Pertev Arat (İzmir) — Yalan 
mı? 

»>©<< 

T. B. M. M. Basımevi 





S. SAYIŞ ı , 2 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1951 yılı Haziran, Temmuz ve Ağus
tos ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis

yonu raporu (5/40) 

Meclis Hesaplarını înoeleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Meclis Hesaplarım 
İnceleme Komisyonu 

Esas No. 5/40 
Karar No. 2 

22. XI. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Lira K. 

7 190 881 59 1951 Haziran başında Ziraat Bankasında kalan para 
3 030 246 31 1951 Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 

10 221 127 90 Toplam 
5 069 659 96 1951 Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 

5 151 467 94 1951 Eylül başında bankada kalan para 

Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 1951 Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları gider kâğıtları 
incelendi. 

1951 Haziran ayı başında Ziraat Bankasında kalan para -Haziran, Temuz ve Ağustos aylarında 
Ziraat Bankasınca alınan paraya eklendikten ve toplamından da bu aylarda Ziraat Bankasınca har
canan para çıkarıldıktan sonra 1951 Eylül ayı başında Ziraat Bankasında (5 151 467) lira (94) ku
ruş kaldığı görülmüş ve bankanın hergün gönderdiği hesap pusulaları toplamı da buna uygun bu
lunmuş olmakla beraber yapılan tediyelere ait masraf kâğıtlarının da kanun ve mevzuata muvafık 
olduğu anlaşılmıştır. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Bş. 
îstanbul 

8. F. Keçeci 

Sözcü 
Gümüşane 
H. Zarbun 

Kâtip 
Çoruh 

A. Oigin 

Denetçi 
Kocaeli 

E. Alican 
Çorum 

H. Yemeniciler 
Kars 

A. Çetin 





S. Sayısı: 269 
Samsun Milletvekili Hasan Fehmi Ustaoğlu ve 5 arkadaşının, Millî 
Korunma Kanununun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu mad
desinin . yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi ve Tica

ret, İçişleri ve Adalet Komisyonları raporları (2/223) 

Yüksek Başkanlığa \ 

Kiralara ait Millî Korunma Kanununun artık kaldırılması zamanı gelmiş ve belki geçmiş bulu
nuyor. Bütün hür milletlerce mer'i ve mahfuz bulunan ve bizimle Medeni Kanun ve Anayasamızda 
sarih ve müemmen olan hürriyeti tasarruf hakkı bu Millî Korunma Kanunu ile hayli zamandır 
zedelenmekte ve belki külliyen felce uğratılmaktadır. Ve bu sebepledir ki vatandaşların cidden 
haklı şikâyetlerine mucip olagelmekte ve içinde bulunduğumuz Demokrasi havasiyle zıddı tam 
teşkil etmektedir. Anayasanın 70 nci maddesi söyledi?. 

Kişi dokunulmazlığı vicdan düşünme söz, yaym, yolculuk, bağıt, çalışma, mülk edinme, mânevi 
hakkını kullanma, toplanma, dernek kurma haklan ve hürriyetleri Türklerin tabiî haklarındandır. 
Medeni Kanunun 618 nci maddesi de şöyledir. Bir şeye mâlik olan o şey" e kanun dairesinde diledi
ği gibi tasarruf etmek hakkını haizdir. Haksız olarak o şeye vaziyet eden her hangi bir şeye karşı 
istihkak dâvası ikame ve her nevi müdahaleyi menedebilir. işte kanunlarımızda hakkı tasarrufun 
dokunulmazlığı sarih olduğu halde Millî Korunma Kanunu kiraları beşte bire indirmek suretiyle' 
bir zümrenin sırtına diğer bir zümreyi bindirmiş vo eski mü k sahiplerini mağdur ettiği gibi bele
diyeleri, evkafı ve Hazineyi de mutazarrır etmiştir. Vakıulhal bâzı fevkalâde buhranlı ve zaruret 
zamanlarda istisnai ve bir an için muvakkat tedbirler alınırsa da böyle on seneyi mütecaviz uzun 
bir zaman zaruret ve buhran iddiası mesmu olmamak lâzmıgelir. Lehülhamt hali hazırda mülk sa
hiplerine böyle" bir mağduriyeti kabul ettirecek bir fevkalâdelik göremiyoruz. Kiralara ait korun
ma kanunu meselesinde mülk sahibi ile kiracılar arasında iki tü rü itilâf ve şikâyet vakası vardır. 
Birincisi bedeli icarının miktarında diğeri mülk sahibi mülkünü kiracının elinden kurtaramamak-
ta (Müstecir bundan on on iki sene evvel ucuzluk devirde kiralamış aradan &u kadar zaman ge-
çipte her şeyin fiyatı beş, altı misli arttığı halde (Nasılki bu kabîl kira vatandaşlar arasında elan 
kesretle mevcuttur.) Mülk sahibi bedeli icarenin miktarına dokunmakta memnu olduğu gibi müddetin 
hitamiyle müstecire tahliye ettirme hakkından da memnu bulunuyor. 

Şimdi.bu halde mülk sahibinin şikâyetini % 100 zam ile halletmek bir çare olmaktan çok uzak
tır. Evvelâ herşey bir misli değil beş, altı misli artmıştır. Sonra bu zam sistemi mülk sahibinin yine 
mülkünü müstecirin elinden kurtaramamak gayesini istihdaf eder. Belki bu hususta yapılacak hakkani
yetli bir iş mülk sahibinin hali hazır rayice göre bir bedeli icarı istemek ve almak hakk.nı kendine 
vermektir. Ve eğer bedeli icarenin tâyininde uyuşamazlarsa belediye heyetlerine havale ettirip bele
diye kanaati kiracılara narh vaz'ettiği gibi bu hususta da rayice göre bir bedel takdir ve tâyin eder. 

Tahliye dâvasına gelince eğer mülk esasen kkaya verilmek ve gereğinden kazanmak içiiı hazırlan-
mışsa oteller, apartımanlar gibi müstecirle akdi icare ile mezun olduğu salâhiyetin fevkinde bir tarzı 
istimal ihdas etmemiş ve mülkü tahrip eder bir halde bulunmamış bununla beraber kirayı 
da berveçhi akit ifa eder bulunmuş ise o halde tahliye dâvası mesmu ölmıyabilir. Lâkin bu halde yu
karda arzolunduğu gibi hali hazır değeri ile bedeli icar vermek şarttır. Ve eğer mülk esasen bu ka
bil olmayıp da belki zaruretli zamanlarda hasbelikti za evini kiraya vermiş bu kere icabı hal kendisi sa
kin olmak istiyorsa bu dâvanın mesmu olmaması için bir vecip ve bir hak yoktur. Velhasıl 12 sene
dir müstecire keyfemayeşa elin mülkünü yok pahasına bir kira ile işgale hak ve salâhiyet tanımak ve 
hele havadan yüzlerce, binlerce lira alarak âhara devredebilmek fırsatını bahşetmek idarei hazira
nın müsaade edeceği işlerden değildir. 



İşte şimdiye kadar bu elim ve can sıkıcı haller ile bir kısım vatandaşları üzen ve zaman zaman 
acı şikâyetlerini davet eden ye ismiyle gayrimütenasip bulunan bu kanunun kiralara ait ciheti
nin lağvını ve tamamen ortadan kaldırılmasını teklif ve talebederiz. 

Samsun ıMilletvekili Tokad Milletvekili Samsun Milletvekili 
H. Alışan M. özd&mir H. F. Ustaoğlu 

Samsun Mijletveküi Balıkesir Milletvekili 
H.&eer A. E. heri ; " T " ; " , 

Yozgad Milletvekili 
Y. Karshoğlu 

SAMSUN MİLLETVEKİLİ HASAN FEHMİ 
USTAOĞLU VE 5 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Milli Korunma Kanununun 5020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 nâu maddesinin yürürlükten kah 

dırtlması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
21. I I . 194? tarihli ve 5020 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 30 ncu maddesi yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
iüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. 2/223 
Karar No. 29 

$ . YX . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

14 . V . 1951 tarihinde komisyonumuza havale 
bUyürulan 2/223 esas sayılı, Samsun Milletve
kili Hasan F^hmi Ustaoğlu ve beş arkadaşımn 
Millî Korunma Kanımunnn 5020 sayılı Kanunla 
deştirilen 30 neû maddesinin yürürlükten kal
dırılması hakkındaki kanun teklifi, alâkalı Ba
kanlıklar mümessillerinin ve kantin, teklifi sahi
binin huzuriyle 30 . V.'. 1951 tarihînde komis
yonumuzda okunmuş; ve 

Bundan evvel Amasya Milletvekili İsmet 01-
gatj'ın ayni maksat için vermiş olduğu kanun 
teklifinin uzun müzakerelerden sonra reddedil
miş olduğu göz önünde tutan komisyonumuz, 
mesken buhranını doğuran şartların devam etti
ğini pn mevzuda yeni hamlelerin henüz kayde
dilmediğini, kiraların serbest bırakılmasınin sos
yal bünyede geniş tepkiler yâratacağmı, kira 
mevzuunda fiisbî bir serbesti tevlit edecek olan 
Amasya Milletvekili İsmet Olgaç ve Eskişehir 
Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun kanun teklif
lerinin Kenüz Yüksek Meclise sunulmadığını, 

kira mevzuunda tedrici bir serbestliğin daha 
doğru olacağı, mülâhazasiyle Samsun Milletve
kili Hasan Fehmi Ustaoğlu ve 5 arkadaşının ka
nun teklifinin oy birliği ile reddine karar veril
miştir. 

Havalesi gereğince İçişleri Kontisyosuna se
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu

lur. 
Ticaret Ko. Başkan) 

Urzurum 
8. Başak 

Kâtip 
Ankara 
8. Benli 

Amasya 
//. Koray 

İmzada bulunamadı 
İstanbul 

B. Nedim Göknti 
Kastamonu 

Ş. Kerimzade 

Sözcü 
Balıkesir 
E. Güreli 

Afyon K. 
•&. Yiğitbaşı 

Ankara 
E. Bulgurlu 

Kocaeli 
E. AUcan 
Kütahya 
M. AlMn 

(S . Sayısı : 269) 



İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 2/223 
Karar No. 46 

18 , VH . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Samsun Milletvekili Hasan Fehmi Ustaoğlu 
ve beş arkadaşının, Millî Korunma Kanununun 
5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu mad
desinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki 
kanun teklifi, Yüksek Başkanlıkça komisyonu
muza havale olunmakla teklif sahibi ve hükü
met temsilcisinin iştirakleriyle görüşüldü: 

Teklif sahibi yazılı gerekçesini uzun uzadı-
ya izah ettikten sonra, kanun teklifinin kabulünü 
istedi. 

Hükümet temsilcisi ise, bahse konu kanunun 
fevkalâde haller için yapıldığım, fevkalâde halle
rin lise halen berdevam olduğunu etraflıca izah 
ederek, teklifin kanunlaşmasına taraftar olma
dığını ilâve etti. 

Hükümet temsilcisinin teklif hakkında be
lirtmiş olduğu endişeleri yerinde gören komis
yonunuz Ticaret Komisyonu mazbatasında be
lirtilmiş olan mucip sebeplere iştirak ederek, Ti

caret Komisyonunun raporunun kabuliyle tekli
fin reddine oy birliğiyle karar verildi. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri K. Başkanı 
Kırklareli 

Faik Üstün 
Sözcü 

Zonguldak 
A. Yurddbayrak 

Balıkesir 
Salâhattin Başkan 

Elâzığ 
Abdullah Demirtaş 

Niğde 
Ferit Ecer 

Trabzon 
Hamdi Orhon 

Başkanvekili 
Bursa 

Necdet Yûmaz 
Kâtip 
Amasya 
K. Eren 

Çoruh 
Zihni TJroH 
Kütahya 
T*. Aysal 

Orda 
Hamdi Şarlan 

İmzada bulunamadı 
Van 

îzzet Akm 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/223 
Karar No. 61 

Yüksek Başkanlığa 

1 . VIII. 1951 

Samsun Milletvekili Hasan Fehmi Ustaoğlu 
ve arkadaşlarının Millî Korunma Kanununun 
30 ncu madesinin yürürlükten kaldırılmasına 
mütedair bulunan teklifleri Komisyonumuzda 
Adalet Bakanlığı mümessili ile teklif sahiple
rinden H. F. Ustaoğlu hazır oldukları halde tet
kik edildi; 

1. Millî Korunma Kanununun 5020 sayılı 
Kanunla tadil edilen 30 ncu madesinin : 

a) Anayasanın 70 nci madesine muhalif 
bulunmasından; 

b) Kanunu Medeninin vaz'eylediği tasar
ruf haklarını ihlâl ettiğinden; 

c) Yurdumuzda iktisadi şartların değiş
mesine ve hayat pahalılığının artmasına rağ
men ; kanunun, kira karşılıklarına mütallik had
leri sabit nispet ve miktarlar üzerinden tevkif 
ederek mal sahipleriyle kiracılar arasında mu
hik bir kıstas temin edemediğinden; 

d) Umumiyetle geçinme muvazenesindeki 
berveçhibalâ tahavvülât dolayısiyle fevkalâde 
tedbirlerin bu mevzuda devamı tecviz edilemi-
yeeeğinden durumu ıslah sadedinde kira akit
lerinin ıtlakiyle serbest bırakılmasının madelet 
esaslarına daha uygun bir keyfiyet olacağın
dan bahsile teklifin yapıldığı anlaşıldı: 
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2. Mevzu niüzakefe edildi: 
a) Birinci Dünya Harbinin iktisadi saha

da husule getirdiği buhran; Hârbıü İıitâmıri-
aaii sonraki bevreöle normale doğru muntazam 
bir seyir ve istikamet takip ethıekte idi. 

b) İkinci Dünya Harbinin başlaması ve 
bu harbin evvelki harb ile nispet ve mukayese
ye imkân vermiyecek kadar ağır şartları, ikti
sadi sahada inkişaf ve salâh seviyesini durdur
muş, düşürmüş ve hayat standardında geniş 
mikyasta menfi tesirler husule getirmiş oldu
ğundan; bütün dünya devletleri, daha ziyade 
gayrimüsait ahvalin hudusuna mâni olmak, im
kânı \-ermemek için bir nevi fikir beraberliği 
ile hareket ederek, kendi bünyelerine uygun 
düşebilecek tedbirleri almışlardır, ki yurdumuz 
dahi (fevkalâde) diye tavsif edilen mümasil ted
birlere tevessül etmek mecburiyeti karşısında 
bulunduğundan, bu saikle hazırlanan tasarı 
(Millî Korunma) Kanunu hüviyeti ile tatbik 
mevkiine konulmuş ve kanun, ihtiva ettiği hü
kümlerin kifayetsiz bulunduğu düşüncesiyle 
mütaaddit değişikliklere tâbi tutulmuştur. An
cak, sevkedilen bütün hükümlerin tatbikatta 
hâsıl ettiği netice ise, millî, içtimai ve iktisadi 
ihtiyacın muhassalası olmadığını göstermiştir. 
Fakat her ne olursa olsun kanun aynı zamanda 
bir rejim tesis etmiştir ve teessüs eden rejimin 
ıslâhı ise irçok sebeplerle ancak zaman mefhu
muna bağlı bulunduğu meydanda olan bir haki
kattir. 

Binaenaleyh; kira akitlerinin uzun zaman

dan beri Millî Korunma Kanununun takyidaii 
dairesinde âmme inzibatina tâbi tutulması, bu
güne kadar âİinâii tedbirlerle mesken ihtiyaç 
ve buhranının önlehememesinden dolayı ê aS 
itibariyle tâbi bulunduğu İıususi hukuk hü
kümlerine tam bir serbesti iİe iritikaİ ettirilmesi 
içtimai bünyemizde başkaca ihtilât husule ge
tireceği mülâhazası mevzuda hâkim bir kanaat 
olarak tecelli etmiştir. Yalnız mevcut şartlara 
ve bunların tehavvüUerine uygun olarak ted
rici bir surette serbestiye sevkedilmesinin de 
maslahata uygun bulunduğu da mütalâa edil
miştir. # . 

Netice : 
Teklifin yukarda serdolunan sebeplere bi

naen reddine çoğunlukla karar verilmiştir. 
Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üze

re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Baş. 
Ankara 

0. T. lltekin 
Ankara 

O.Ş. Çiçekdağ 
Elâzığ 

ff. A. Yöney 
Kars 

A, Çetin 
Samsun 

F. Tüzel 

Bu raor Sözcüsü Kâtip 
Balmesir 
V. Asana 

Çoruh 
M. Güney 
Erzurum 
E. Karan 
Konya 
M. Obuz 
Seyhan 

Serbest olması 
fikrindeyim 

S. Serçe 

Balıkesir 
V. Asana 

Edirne 
M. Enginün. 

İstanbul 
A. Moshos 
Kütahya 

8.8. Nasuhoğlu 
Yozgad 

N. Ü. Alçılı 

• * w ^ » — « " 
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S. Sayısı: 289 
Fikir ve Sanat Eserleri hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 

Adalet komisyonları raporları (1 /74 ) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 2 . XI . 1950 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1677, 6-3881 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Fikir ve Sanat Eserleri hakkında Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
27 . X . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanım tasarısının 
gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A, Menderes 

GEREKÇE 

1. Meşrutiyet devrinin mahsulü. olup, bundan 40 yıl önce hazırlanmış olan ve 8 Mayıs 1326 
(1910) gününden beri yürürlükte bulunmuş olan Hakkı Telif Kanunu gerek şümul ve gerek ruh 
itibariyle tanzim edilmiş olduğu zamanın izlerini taşımaktadır. 

Şümul itibariyle kanun, tekniğin son 40 yıl içindeki umulmadık bir inkişafı neticesinde, kültür 
hayatı için son derece mühim önem kazanan filim ve radyoyu tabiatiyle hiç nazara almadığı gibi, işa
ret, resim ve ses nakline yarıyan âletler, hususiyle fotoğraf makinesi ve gramofon plâklarının 
yardımiyle yapılabilen çoğaltma ve yayım imkânlarını da gereği gibi takdir etmemiştir. 

Ruh itibariyle kanun, o zaman hukuk sahasında hâkim olan «aiırf mamelek hakkı» nazariyesine 
dayanarak fikir eserlerini vücuda getirenlerin sırf maddi ve malî menfaatlerini korumakla uğraş
mış, manevi menfaatlerini ise (ki buna frenkçe «droit moral» denir) kale almamıştır. 

Zikri geçen hususlardan sarfınazar, milletin fikir ve küAtür hayatiyle çok yakından ilgili olan 
bu Telif Hakkı Kanunu, bundan 40 yal önceki Osmanlı imparatorluğunun daha doğrusu o zaman 
fikir cereyanlarının merkezi olan istanbul'un fikfrî durumuna az çok uyabilmiş ise de, memleke
timizin son 25 yıl içindeki kültür ve hukuk inkılâpları neticesinde meydana gelmiş olan bugünkü 
millî fikir ve kültür hayatiyle modern mevzuatımıza asla tekabül etmemektedir 

Bu durumdanı daha doğrusu bu uygunsuzluk ve kifayetsizlikten zarar gören, yalnız ilim, fikir 
ve sanat erbabı değil, bütün memleketin irfan hayatıdır. Çünkü milletin serveti demek olan vatan
daşların ibda kabiliyeti, kolay para kazanmak hırsı ile hareket edenlerin istismar yollarına karşı 
kâfi derecede korunmadıkça ilim, fikir ve sanat adamlarımızdan memleketimizin muhtaç olduğu 
keyfiyet ve kemmiyette fikir mahsulleri, hele dünya çapında eserler beklenemez. Bu sebeplerden 
dolayı Telif Hakkı Kanununun değiştirilmesinin bir zaruret olduğu fikri yıllardan beri ilgilileri 
meşgul ederek 1938 yılında toplanmış olan Neşriyat Kongresinde açık ifadesini bulmuştur. Hem 
kongrenin çalışmalarından hem de son on yıl içinde bu sahaya taallûk eden ilmî yayımlardan fay
dalanılarak memleketimizin özel ihtiyaçlarına ve en modern yabancı kanunlarla milletlerarası 
andlaşmalara uygun gelen bu tasarı hazırlanmıştır. 



- 2 — 
Hususiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10 .' XII . 1948 tarihli ve 217 (İli) sayılı kara* 

riyle kabul olunan «însan Hakları Evrensel Beyannamesi» nin 27 nci maddesine «Herkesin sahi
bi bulunduğu her türlü ilim, edebiyat veya sanat eserlerinden, mütevellit mânevi ve maddî menfa
atlerinin korunmasına hakkı vardır» dendiğine göre fikir eserleri sahasındaki hukuki koruma 
keyfiyeti mülki olmaktan çıkarak evrensel bir mahiyet kazandıktan sonra hemen hemen bütün 
Avrupa Devletlerinin dâhil bulundukları Bern Birliğine memleketimizin de katılması zarureti ta
sarının hazırlanmasında nazara alınmıştır. 

26 . VI . 1948 de Brüksel'de tadil ve itmam edilen Bern Sözleşmesine göre eser sahiplerine 
bağışlanan himaye, ferdin, uyruğu olduğu Devletin kanunlarına değil, belki de evrensel ve doğ
rudan doğruya sözleşmeye dayandığı cihetle sözü geçen Birliğin üyesi olan veya olmak istiyen 
Devletlerin bu sahada haiz oldukları yaşama erkleri az çok tahdit edilmiştir. Vatandaşlara bah
şedilecek himayenin vüsat ve şümulü yabancılara bağışlanması mecburi bulunan himayeden daha 
az olamaz. Bu itibarla tasarının maddeleri Bern Sözleşmesinin mecburi hükümlerine uygun ola
rak kaleme alınmıştır. Bununla beraber Bern Sözleşmesinin Âkıd Devletlere hareket serbestisi bı
raktığı bütün hallerde bu imkândan memleketimizin özel ihtiyaçlarına uygun bir şekilde faydala-
nılmıştır. (Meselâ tasarının 8-10, 19, 28, 29, 31-47, 48-65, 70-89 neu maddeleri). Bu bakımdan ya
bancı ülkelerde yayımlanmış olan ilim ve edebiyat eserlerinin Türkçeye tercüme edilmesi mese
lesinin halli bilhassa dikkate şayandır: 

Her ne kadar Bern sözleşmesine iştirak eden bütün devletler tercüme hakkını da kayıtsız şart
sız olarak tanımak mecburiyetinde iseler de sözleşmenin 25 nci maddesinin 3 ncü fikrasma göre, 
iltihak eden memleket> sözleşmenin bugünkü metninin 8 nci maddesi yerine, tercümeleri ilgilendir
diği nispette 1896 da Paris'te yeniden gözden geçirilmiş olan 1886 yılı Birlik Sözleşmesinin 5 nci 
maddesinin hükümlerini ikame etmek istediğini İltihak Beyannamesinde bildirebilir. Bu yabancı 
eser sahiplerine mahfuz tutulan tercüme hakkı, asıl eserin menşe memleketinde yayımlanmasından 
itibaren on yıllık bir süre içinde eser sahibi tarafından kullanılmamışsa hükümden düşer. Demek 
oluyor ki, memleketimiz 1951 tarihinde Bern Sözleşmesine mezkûr kayıt dairesinde iştirak edecek 
olursa, 1941 yılma kadar menşe memleketinde neşredilmiş olup da tercüme hakkının doğrudan 
doğruya eser sahiplerince kullanılmadığı bütün yabancı eserler, izinsiz ve karşılıksız olarak Türk
çeye çevrilebilecektir ve her yılın geçmesiyle bu imkân kendiliğinden 1941 yılından sonra yayım
lanacak yabancı eserlere de sirayet edecektir, tşte bu esas, tasarının 28 ve 89 ncu maddelerinde 
ifadesini bulmuştur. 

II - Tasarının ruhu şu dört umdede tasrih edilebilir : 
1. Modern çoğaltma ve yayım tekniğinin müsaadesi nispetinde fikir mahsullerini bir nevi tica

ret eşyası gibi halka para mukabilinde arzeden kimselerin elde ettikleri gelir kaynağından mezkûr 
«metaı» yaratmış olanlara da faydalanma imkânını vermek. 

2. Fikir ve sanat eserleriyle onları vücuda getirmiş olanlara karşı gösterilmekte olan hürmet
sizlikleri ve yalnız eser sahiplerinin şahsiyet haklarını ihlâl etmekle kalmıyarak aynı zamanda mem
leketin medeni seviyesini ve ibda kabiliyetini de inkâr edip Millî şeref ve haysiyeti rencide eden 
intihal fiillerini önlemek. 

3. Eser sahiplerine tanınması lâzımgelen malî ve mânevi haklar saklı kalmak şartiyle, gerek 
âmmenin, gerek fertlerin, fikir eserlerinden en geniş ölçüde faydalanmalarını temin etmek. 

4. Maksada elverişli ve müessir dâva imkânlarını sağlamak. 
III - Tasarıda kullanılan tâbir ve terimlerin, bir taraftan bugünkü hukuk sistemimizle Ana-

yasa ve ana kanunlarımızdaki hukuk diline tekabül etmesi, diğer taraftan da ilgili sahanın bugünkü 
gerçek durumuna uygun düşmesi lâzımdır. 

1. (Mülkiyet) mefhumu Medeni Kanunumuzda ancak menkul ve gayrimenkuller, yani maddi 
şeyler hakkında kullanılmakta olduğundan (Ebedî ve bedii mülkiyet), (Güzel sanatlar mülkiyeti), 
(fikrî mülkiyet) gibi tâbirler mevzuatımıza aykırı düştüğü maksada da elverişsiz ve hattâ tehlike
lidir. Çünkü düşünce mahsulleri üzerindeki haklar tıpkı şahsiyet veya maddî eşyaya mütaallik 
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haklar gibi mutlak mahiyette olmakla beraber Medeni Kanunumuzun mülkiyete dair hükümleri 
bunlara kıyas yoliyle dahi uygulanamaz. Yürürlükte olan Hakkı Telif Kanununda kullanılan 
(Temellük hakkı) tâbiri ise bugünkü hukuk dilimze tamamen yabancıdır. 

2. (Telif) ve (Müellif) tâbirlerine gelince : Dilimizde telif mefhumundan ilmî veya edebî bir 
eserin vücuda getirilmesi anlaşıldığı halde güzel sanat, musiki ve sinema eserlerinin ibdama 
(Telif) denmemektedir. Hattâ ilim ve edebiyat eserlerinde bile (Telif) kelimesi ancak aslın ya
ratılması anlamına gelmektedir. Fakat tercüme, adaptasyon, iktitaf ile de bir eser vücuda getiril
diği zaman bunlar, dil itibariyle, telif kelimesinin şümulüne girmemektedirler. Aynı mülâhazalar 
(Müellif) tâbiri hakkında da varittir. 

3. (Telif hakkı) veya (Müellif hakkı) gibi tâbirler bugünkü gerçek duruma naaaran dar ve 
elverişsiz olduğu cihetle ilim ve edebiyat eserlerinden başka musiki, güzel sanat ve sinema eser
lerini de içine alan terimler daha muvafık görülmüştür. 

a) Bugün yürürlükte bulunan kanunun kutlandığı (Mahsulâtı veya âsârı fikriye ve kalemiye) 
tâbirine karşılık olarak tasarıda (Fikir ve sanat eseri) terimi seçilmiştir ki, bununla, hem düşünce 
hem de muhayyile mahsulleri kasdedilmektedir. 

b) Ayn üzerindeki haklara (ayni haklar) adı verilmiş olduğu gibi fikir eserleri üzerindeki 
haklara da (fikrî haklar) adını vermekten daha tabiî birşey yoktur. Nitekim adı geçen terim telif 
hakkı tâbirinin yerine geçerek 12 yıldan beri gerek hukuk fakültelerimizde okutulan ve konuya mah
sus dersin başlığında gerek ilmî yayımlarda köktutmuştur. 

c) Haklar üzerindeki tasarruf imkânına (sahiplik) ve bu imkânını haiz olan kimseye (hak sa
hibi) dendiğine göre, fikir eserleri üzerindeki fikrî hakların heyeti umumiyesine (fikrî haklar sahip
liği) ve fikrî hakları haiz olan kimseye de (fikrî haklar sahibi) denmek lâzımgelecek ise de bunların 
yerine kullanılmış olan (eser sahipliği) ve (eser sahibi) terimleri eser ile onu vücuda getiren arasın
daki sıkı rabıtayı daha iyi bir tarzda ifade etmektedir. 

d) Tasarıya verilmiş olan başlığa gelince : Fikir ve sanat Eserleri Kanunu başlığı ana kanuı? 
larımızm taşıdıkları unvanlara uygun olarak seçilmiştir. Çünkü bir tercüme hatası olan (ayni 
haklar) başlığı müstesna, şahsın hukuku, aile hukuku, miras hukuku, Borçlar Kanunu gibi baş
lıklar, tanzim edilen müesseseyi göstermektedir, yoksa sadece .şahsiyet haklarını, mirasçının veya 
alacaklının haklarını değil. Tasarının konusunu teşkil eden hukuk sahasında da ağırlık merkezi 
©ser sahiplerine tanınan hakları tâyin değil, belki fikir ve sanat eserlerinin doğuracağı hukuki 
münasebetleri tanzim etmek olduğundan (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) başlığının iltizamiyle 
hem Medeni Kanundaki sisteme uyulmuş hem de tanzimi maksut olan hukuki müessese gösteril
miş olur. Bu başlığı (Koruma) kelimesini eklemenin doğru olacağı mülâhaza edilebilirse de hi
maye mevzuu; eser değil, eser üzerindeki malî ve mânevi menfaatler olduğundan koruma kelime
sinin eklenmesi muvafık görülmemiştir. 

IV - Tasarının bünyesine gelince: Korunması lâzımgelen konuyu, fikir eserlerini vücuda geti
ren kimselerle âmmenin bunlardan faydalanmalarını temin eden sübjektif haklar teşkil ettiğin
den mezkûr hakların tâyin ve tesbiti için zaruri olan üç unsur, ezcümle (fikir ve sanat eseri), 
(eser sahibi) ve (fikrî haklar) mefhumları tasarının ilk üç bölümünde tanzim edilmiştir. 

1. Yedi maddeden ibaret olan birinci bölümde, düşünce ve muhayyile mahsullerinden hangi
lerinin keyfiyet itibariyle kanunun çerçevesi içine girdiği yani fikir eseri olarak vasıflandırılabi-
leceği hususu tâyin edildikten sonra (madde 1 ve 6), fikir ve sanat eseri olarak kabul edilen 
bütün mahsulleri mahiyet veya tezahür şekillerini kale almaksızın aynı hükümlere tâbi tutmak 
imkânsız olduğu ve bu itibarla roman, sinema filmi, tablo, sahne eseri, güfteli beste, ilmî konfe
rans gibi birbirinden çok farklı olan eserler birbirinden az çok farklı hükümlere ihtiyaç göster
diği için pratik mülâhazalara dayanan bir tasnif yapılmış ve nazara alınması lâzımgelen bütün 
fikir eserleri, 
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a) ÎÜm ve edebiyat eserleri (madde 2) 
b) Musiki eserleri ( » , 3) 
c) Güzel sanat eserleri ( » 4) 
d) Sinema eserleri ( » 5) 

adları altında dört grup halinde toplanmıştır. 
Bu suretle bir taraftan (fikir ve sanat eseri) tâbirinden nelerin anlaşılması lâzımgeldiği, ez

cümle alâmeti farika, ihtira beratı, faydalı resim ve model gibi mahsullerin bu kanunun dışında 
kaldığı derhal belli olmakta, diğer taraftan da kanunda yazılı misaller, şüphe ve tereddüt halin
de, yargıç için bir nevi direktif vazifesini görmekte ve nihayet gruplardan her birine mahsus 
bâzı özel hükümlerin tatbik ve tefsiri (meselâ madde 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 53, 54) kolaylaş
tırılmış bulunmaktadır. 

Fikir ve sanat eseri sayılamamakla beraber mahiyet veya ilgileri itibariyle yürürlükte olan 
Telif Hakkı Kanununda nazara alman bâzı mahsuller hakikaten özel hükümlere muhtaç olduğun
dan tasarının 84 - 88 nci maddelerinde eserlerin ad, alâmet ve dış şekillerini iltibasa meydan ve-
rilmiyeeek surette diğer bir eserde kullanılmıyac ağı, işaret, resim ve ses nakline yarıyan aletlerin 
suiistimal edilemiyeceği, mektup ve hâtıraların haksız olarak yayımlanamıyacağı, resim ve portre
lerin de yalnız muayyen şartlar altında teşhir veya neşir edilebileceği gibi meseleler memleketimi
zin özel ihtiyaçlarına uygun ve modern yabancı kanunlara muvazi olarak halledilmiştir. 

2. Tasarının beş maddeden ibaret olan ikinci bölümünde eser sahibi meselesi hükümlere bağ
lanmıştır. Fikir ve sanat eseri, sahibinin hususiyetini taşıyan düşünce veya muhayyile mahsulü 
olduğu için ancak eseri vücuda getiren kimse keli menin asıl mânasında eser sahibi olabilirse de ga
yet mantıki ve muvafık olan bu esas tatbikat bakımından bâzı güçlükler doğurmaktadır. (Me
selâ memur veya müstahdem yahut birden çok kimseler tarafından vücuda getirilen eserlerde). 
Bu gibi güçlükleri gidermek maksadiyle tasarının .8 - 10 ncu maddelerinde özel hükümler teklif 
edilmiştir ki, bunlar bugünkü kaidelerin esas itibariyle aynı olmakla beraber henüz tanzim edil
memiş olan bâzı hususları medeni hukuk prensip lerine uygun .olarak yeniden düzen altına almak
tadır. Pratik kolaylıklar sağlamak düşüncesiyle bir sinema eserinin sahibi olarak, bu eseri film 
haline sokan müessese kabul edildiğinden eserin ibdaı ile ilgili ilan sanatkârların mânevi men
faatlerinin de ayrıca korunması lâzımgelmiştir ki, bu maksada tasarının 81 - 83 ncü moddeleri tahsis 
edilmiştir. 

Eser sahipliğine mütaallik karineler bugün yürürlükte olan kanunda olduğu gibi bütün diğer 
memleketlerin mevzuatında da bulunmaktadır. Bu karinelerden maksat, eser sahibi sıfatiyle her 
hangi bir hak iddia eden kimsenin, kendisinin eser sahibi olduğunu ispat külfetini kolaylaştırmak
tadır. Bu hususta çoğaltılması kabil olan eserlerin sicile kaydı ve bir veya birden çok nüshanın 
muayyen bir mercie tevdii hususları önemli rol oynamak tadır. Fakat bugünkü durum tatmin 
edici değildir. Çünkü 2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanunundaki ağır tevdi mec
buriyeti karşısında, sırf tescil maksadiyle üç nüshanın daha tevdii külfeti, hikmeti, vücudunu kay
betmiştir. Bundaki başka hakkın iddiasını tescile tâbi tutmak, eser sahiplerinin durumunu sağla
maktan ziyade haksız olarak son derece güçleştirmektedir. Bundan dolayıdır ki* bütün modern 
mevzuatla milletlerarası andlaşmalarda eser sahibine tanınan haklar tescil külfetine tâbi tutulma
maktadır. Bu sebeplerden dolayı tescil usulünden vazgeçilmiştir. 

3. Tasarının, 35 maddeden ibaret olan üçüncü bölümü (Fikrî haklar) başlığı altında kanunun 
temelini teşkil etmektedir. Bu maddelerde, bir fikir eserinden temin edilecek faydalar hususun
da, bir yandan eser sahibine diğer yandan âmmeye ve fertlere tanınan hak ve salâhiyetler sayıl
makta ve geniş bir tarzda tanzim edilmektedir. 

Tasarının 13 ncü maddesinde: «fikir ve sanat eserleri üzerinde sahiplerinin malî ve mânevi 
menfaatleri bu kanun dairesinde himaye görür» dendiğine göre eserin sahibine, sahipliği dolayı-
siyle kendisinin eser ve onun parçaları üzerindeki malî ve mânevi menfaatlerini korumak için, 
tahditsiz takyitsiz olarak değil, belki âmme ve üçüncü kişilerin maddi ve mânevi menfaatlerini 
tartarak yalnız münasip görülen ölçü ve genişlikte süpjektif haklar tanınmıştır. Bu süpjektif hak-
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îar bir taraftan mahiyeti itibariyle daha ziyade mânevi, diğer taraftan mahiyeti itibariyle daha 
ziyade malî olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Birincilere mûtat terminolojiye uygun olarak 
(Mânevi haklar) adı verilmiş ve bunlar tasarının 14 - 19 ncu maddelerinde ayrı ayrı gösterilmiş
tir. Diğerleri ise, yine mûtat terminolojiye uygun olarak (Malî haklar) tabiriyle adlandırılmış ve 
tasarının 20 - 29 ncu maddelerinde ayrı ayrı gösterilmiştir. Nihayet tasarının 30 - 47 nci madde
leri, eser sahibine tanınan hakların, âmme intizamı mülâhazası ve âmme ile diğer fertlerin men
faatleri dolayısiyle mâruz kaldığı tahditleri ihtiva etmektedir. Eser sahipliğinden doğan hak ve 
salâhiyetlerin mahiyet, vüsat ve şümulü bu suretle kanunun bünyesinden kolayca anlaşılabilir. 

Münferit fikrî haklara gelince : 
A) Mânevi mahiyette olanlar, ezcümle eseri umuma arzetmek veya etmemek salâhiyeti, sahi

binin adını zikretmek veya etmemek salâhiyeti, eserde değiştirmeler yapmak veya yapmamak 
salâhiyeti, eser sahibinin zilyed ve malike karşı haiz olduğu haklar bugün yürürlükte olan ka
nunda hiç nazara alınmamış ve bunlara yalnız Borçlar Kanununda neşir mukavelesi münasebe
tiyle biraz temasedilmiştir. Bu büyük boşluk tasarıda; Medenî Kanunumuzda şahsiyetin hima
yesi hakkında hâkim olan ruha uygun olarak doldurulmuş ve bu suretle tanınan salâhiyetler mak
sada elverişli dâva imkânları ile müeyyidelendirilmistir. (Madde 66 - 71). 

B) Eser sahibinin gayrimaddi yani manevî menfaatlerinin himayesine atfedilen büyük öneme 
rağmen tarihî gelişim ve bugünkü sosyal durum açıkça gösteriyor ki, hukuki koruma isteğinin ha
kiki, saiki, eser sahibinin malî menfaatlerinin tecavüze rağmen veya böyle bir tehlikeye mâruz bu
lunmasıdır. Bütün Devletlerin kanunlarında bu keyfiyet nazara alınmışsa da yine muhtelif mem
leketlerin mevzuatında bu hususta farklar görülmektedir. Zira her Devletin kanun vazu, eser 
sahibinin malî menfaatlerine hudutsuz bir himaye tanımamakta, hattâ bilâkis Devlet ve münfe
rit vatandaşların menfaati namına halin icabına göre, bâzan pek ehemmiyetli bazan daha az 
önemli tahditler koymaktadır. Demek oluyor ki fikir ve sanat eserleri hakkındaki bir kanunun 
hakiki şümul ve temayülü eser sahibine tanınan haklardan değil,ancak kanun yapanın isabetli 
olacağı zanniyle koyduğu tahditlerden anlaşılabilir. Bu sebeplerden dolayı tasarının 20 nci mad
desinde, alenileşmiş ve bu suretle insanlığın kültür servetinin bir cüzü haline gelmiş olan bir 
eserin sahibinin, ancak bu kanunun kendisine tanıdığı malî haklardan faydalana bileceği prensibi 
ifadesini bulmuştur. Demek oluyor ki: 

a) Eser sahibine sırf eser sahipliğinden doğan ve tasarının 21 - 25 nci maddelerinde sayı
lan malî haklar, ezcümle eseri işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve radyo ile yayım hakları tevcih 
edilmektedir. Eser sahibi başka faydalanma imkânlarını kendisi için mahfuz bulunduramaz. 

b) Eser sahibine tan-man malî haklar ancak kanunun tâyin ettiği süre, yer ve konu dairesinde 
kendisine bağışlanmıştır. Bu hakların zaman itibariyle olan hududu 26 - 29 ncu maddelerde, konu 
bakımından olan hududu ise 30 - 47 nci maddelerde, yer itibariyle olan hududu da 89 ncu madde
de gösterilmiştir. ? ? * ! »¥ s ?*7*r *? *?** *-? '"* -

c) Eser sahipliğinden doğan çeşitli malî haklar iktisadi ve hukuki bakımdan birbirinden müs
takil oldukları için bunlar - yürürlükte olan kanunla hemahenk olarak - eümleten veya ayrı ayrı 
devredilebilir. Bunlardan birinin tasarrufu ve kullanılması diğerine tesir etmez (Madde 20). 

d) Hak sahibinin rızası olmadıkça eserden faydalanılamıyacağı cihetle eser sahibinden başka 
ancak onun hukuki halefleri malî haklardan kanunen, sözleşme hükmü veya idari tasarrufla ken
dilerine intikal etmiş olduğu ölçüde istifade edebilirler. (Bu hususa ait mufassal hükümler tasa
rının 48 - 65 nci maddelerine konmuştur). 

O) Bununla beraber gerek yürürlükte olan kanunun gerek tasarının ifade tarzı; eser sahibi
ne, eserini işlemek, çoğaltmak, yaymak, temsil etmek hususunda kanunen bir sübjektif hak tanın
dığı yolunda bir zehap uyandırmamalıdır. Her hangi bir kanuni hükme hacet olmadan da eser sa
hibi bu imkânlara maliktir ve telif hakkının meçhul olduğu devirlerde de bu imkândan faydalana-
gelmiştir. Kanun ve tasarının ifade etmek istedikleri ve (Malî hak) kalıbına soktukları keyfiyet, 
hakikati halde, bir şeyi yapmak salâhiyeti değil, bir şeyin yapılmasını men veya yapılmasına müsa
ade etmek salâhiyetidir. Bütün bu haklar bu suretle mutlak haklar seviyesine yükseltilmiş olduğu 
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ve bu hakların hukuki mahiyeti, tecavüzleri meni ve refetimek fonksiyonunda mündemiç bulunduğu 
cihetle, eser saJhibine kanunen tanınan malî haklar da, 'bünyeleri itibariyle meni ve refi salâhiyetleri
ni ihtiva eden mutlak haklardandır. Bu haklar, eser sahibini; eserinin; kendisinin müsaadesi ol
maksızın iktisadi maksatlarla işlenmesi, çoğaltılması, yayımlanması, alenen söylenmıesi, teşhir veya 
temsil edilmesi veya radyo vasıtasiyle yayımına karşı korumaya matuftur. 

Malî hakların bu seciyesi; bir yandan, eser sahibinin refi ve men hakkını haiz bulunmadığı hal
lerin sayılmış olmasından (Madde 30 - 47) öte yandan, hakikati halde bu refi ve meni salâhiyet
lerinin hukuki ifade şekillerinden başka birgey olmıyan ceza ve hukuk dâvalarından (Madde 66 - 80) 
anlaşılmaktadır. Nihayet bu refi ve meni salâhiyetleri eser sahibine, karşılıklı veya karşılıksız olarak 
eserinin işlenmesini, çoğaltılmasını, yayınlanmasını, temsil edebilmesini ve radyo ile yayılmasını üçün
cü kişilere müsaade etmek yani meni salâhiyetinden muayyen ölçüde feragat etmek imkânını temin 
etmektedir. Bu imkân hukuk tekniği bakımından iki surette ifade edilebilir: Eser sahibi ya bir 
ruhsat vermektedir yahutta meni salâhiyetini tamamen veya kısmen üçüncü bir şahsa devretmektedir 
(Madde 48 - 59.) Bu devretme imkânının zaruri neticesi olarak malî hakların bir yandan miras 
yoliyle intikâl edeceği (Madde 63 - 65) diğer yandan da muayyen şümul ve vüsatte rehin veya hac
ze konu olabileceği (Madde 61 ve 62) prensipleri kabul olunmuştur. 

V - Tasarının bugün yürürlükte olan Kanuna nazaran arzettiği yeniliklerden en önemli olanları 
yukarda gösterilmiş olmakla beraber bâzı özel meselelere de temas etmek faydadan hâli olmasa ge
rektir :. 

1. Bugünkü Kanuna göre fikir ve sanat eseri mefhumuna, dâhil olmıyan mimarlık eserleriyle 
fotoğraf ve sinema eserleri tasarıya göre fikrî haklara konu olabilir (Madde 4 No. 3 ve 5, madde 5). 

2. Tercüme gibi aslına nispetle müstakil olmıyan fikir mahsulleri (işlenme) olarak adlandırıl
mış ve aslın sahibinin hakları saklı kalmak şartiyJe fikir eseri olarak tanınmıştır (Madde 6, 8 fıkra 5). 

3. Bir eserin alenileşmiş veya yayımlanmış olması fikrî hakların kullanılması bakımından önem
li olduğu için bu iki terim tarif edilmiştir (Madde 7). 

4. Bugünkü mevzuatımıza göre yalnız operalar için mahfuz tutulan temsil hakkı, bütün musiki 
eserlerinin umumi yerlerde icrasına teşmil edilmiştir (Madde 24). 

5. Asıl ve işlenmeleri radyo veya buna benzer bir vasıtayla yayma hakkı açıkça eser sahibine ta
nınmıştır (Madde 25). 

6. Koruma süresi hakkındaki 26 - 29 ncu maddeler bugünkü kanunun tâyin ettiği süreleri uzat
maktadır. Normal süre, Bern Sözleşmesinin 1948 yılı Brüksel metnine uygun olarak, eser sahibinin 
ölümünden itibaren elli yıl ile tahdit edilmiştir. Memleketimizde yayımlanmış ve Türkçeden baş
ka bir dilde yazılmış olan ilim ve edebiyat eserlerinin resmî dil olan Türkçeye çevrilmesini hızlan
dırmak maksadiyle 28 nci madde hükmü teklif edilmiştir. 

7. Eser sahiplerine tanınan hakları takyit eden tahditler bir taraftan tekniğin bugünkü sevi
yesinden ileri gelmektedir. Diğer taraftan halkın fikir ve sanat eserlerinden istifade imkânlarını 
sğalamak bakımından meşru sayılmalıdır. Devlete terettüp eden nâzım rolü bilhassa bu sahada 
önemlidir. Bu sebeplerden dolayı tasarının 42-47 nci maddelerinde Hükümete verilmesi teklif edi
len salâhiyetlere Devlet müdahalesi nazariyle değil, belki pek çapraşık bir durumu maksada en 
elverişli tarzda tanzim zarureti nazariyle bakmak lâzımdır. Radyo yayımları ve plâk imali mesele
lerine mütaallik hükümler (Madde 43 ve 44), herkese kendine ait olanı vermek esasını gerçekleş
tirmek için Hükümete muayyen salâhiyetler tanımaktadır. Memleket kültürü için önemi haiz bir 
eser üzerindeki malî haklardan koruma süresinin bitiminden sonraki faydalanma salâhiyetinin 
münhasıran Devlete veya bir kültür müessesesine verilebilmesi keyfiyeti (Madde 46), milletin bü
yük simaları eserlerinin millî duyguları rencide edecek bir tarzda ticari rekabete konuyu teşkil 
edeceklerini önlemek maksadını taşımaktadır. Bir eserin nüshaları iki yıldan beri tükenmiş bulun 
duğu ve hak sahibinin münasip bir süre içerisinde bunun yenisini yayımlıyacağı da ihtimal dışın 
da görülmüş olduğu takdirde memleket kültürü için önemi haiz görülen bir eser üzerindeki malî 
haklardan faydalanma salâhiyetinin, hak sahiplerine münasip bir bedel ödenmesi suretiyle kamu
ya mal edilebilmesi tedbiriyle (Madde 47), halkın meşru ihtiyacı bu yoldan, hak sahiplerinin men-
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iaatleri ihlâl edilmeksizin, temin edilebilir. Tasarının 42 nci maddesine gelince: Her ne kadar eset 
sahiplerine kâfi derecede bir himaye bahşedilirse de, tasarının güttüğü gayenin tahakkuk edebil
mesi için, eser sahiplerinin, haklarını korumak hususunda uyanık bulunmaları ve kanunun tatbi-
kında faal bir rol oynamaları behemahal lâzımdır. Bu ihtiyaç, birçok memleketlerde eser sahiplerin
den mürekkep kâh ihtiyari kâh mecburi meslekî birlik, dernek veya sendikaların kurulmasına mün
cer olmuştur. 

Bu meslekî birliklerin vazifesi, eser sahiplerine kanunen tanınan salâhiyetleri bunların «Yedi 
emini» sıfatiyle kullanmak ve icabında müdafaa etmektir. Memleketimizde bir editörler derneği 
mevcut olduğu halde eser sahiplerini içine alan meslekî birlikler henüz yoktur. Tasarı ile korun
mak istenilen çeşitli ve bazan birbirlerine zıt olan menfaatlerin fiilen temini için meslekî birliklerin 
kurulması ve memleket şartlarına ııygun tarifelerin tanzimi bu sahadaki teknik ve hukuki güçlük
lerin giderilmesi bakımından zaruri olduğundan Hükümete, lüzumu halinde bu nevi meslekî birlik
leri kurdurmak salâhiyetinin verilmesi teklif edilmiştir. 

8. Muamele ve tasarruflar bölümündeki en önemli yenilikler, sözleşmelere mütaallik 50 - 59 ncu 
maddelerle haciz ve rehin meselesini halleden 61 ve 62 nci maddeleridir. Zikri geçen hükümlerden 
maksat, eser sahiplerine kanunen tanınan malî hakların, sözleşme yoliyle ellerinden alınmasını 
önlemek, fakat diğer taraftan da eser sahiplerine kredi açan alacaklıların menfaatlerini sağla
maktır. 

9. Hukuk ve ceza dâvalarına mütaallik 66 - 80 nci maddeler eser sahiplerine tam bir himayeyi 
temin etmek maksadiyle son teferruata kadar gerek maddi hukuk, gerek usul hukuku bakımından 
tanzim edilmiştir. 

Tesbit dâvası, tecavüzün ref i dâvası, tecavüzün men'i dâvası ve tazminat dâvası ile ihtiyati ted
birler hakkındaki kaideler ilk bakışta fazla teferruatlı telâkki edilebilirse de bu hukuk sahasına 
umumiyetle pek seyrek temas etmek fırsatını bulan yargıçlar için faydalı direktifler rolünü oynı-
yabilirîer. 

Cezai kovuşturma şikâyete bağlı olmakla beraber şikâyet salâhiyeti, tecavüze mâruz kalan kim
seden başka âmme menfaati mülâhazasiyle halin icabına göre Millî Eğitim Bakanlığı, ilmî müesse
seler, Basın ve Yayın Müdürlüğüne de tanınmıştır. Bundan başka bu sahada bazan, suçtan 
faydalanan kimse ile suçu işliyen kimse birbirinden farklı kimseler olduğundan 74 ncü maddede 
fail mefhumu münasip bir şekilde genişletilmiştir. 

10. Kanunlar ihtilâfına mütaallik olan 89 ncu maddenin 1 numaralı bendi bugünkü mevzuata 
tekabül ettiği halde maddenin diğer hükümleri önemli bir boşluğu doldurmak maksadiyle teklif 
edilmiştir. , . ? 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Milli Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/74 
Karar No. 6 

19 .1.1951 

Yüksek Başkanlığa 

Fikir ve sanat eserleri hakkında Adalet Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
27 . X 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile ge
rekçesi Komisyonumuzun 11.1.1951, 12 .1.1951 
ve 13 .1.1951 tarihlerindeki toplantılarında 
Adalet Bakanlığı temsilcisi ve Ankara Üniversi
tesi Hukuk Fakültesi Ordinaryüs Profösürü 
Hirseh'in huzuru ile incelendi : 

Yukarda sözü geçen tasarının, Komisyonu
muzca Bern Mukavelesi ahkâmına uygun olduğu 
görüldü. Ancak tasarının 6, 35, 46 ve 81 nci 
maddelerinin aşağıdaki şekilde tadili ciheti, 
maddelere realiteye muvafık ve tahdidi bir ma
hiyet izafe endişesiyle terviç olundu. Buna ilâ
veten tasarıda vuzuhu temin gayesiyle bâzı ke
limelerde de değişiklikler yapıldı. 

Adı geçen tasarı ve ilişikleri Adalet Komis

yonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı 
Edirne 

C. Köprülü 
Kâtip 

Balıkesir 
Y. Pelvan 

Burdur 
M. Özbey 

Denizli 
F. Başaran 

Kars 
T. Taşkımn 

Sej^han 
A. N. Asya 

Bu rapor Sözcüsü 
îzmir 

H. E. Ackvar 

Ankara 
ö. Bilen 
Çanakkale 
Ö. Mart 

Gümüşane 
V. M. Kocatürk 

Bize 
A. Morgu 

Trabzon 
M. E. Tarakçıoğlu 

Adalet Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/74 
Karar No. 65 

Yüksek Başkanlığa 

9 . VIII. 1951 

Fikir ve sanat eserleri hakkında Adalet Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
27 . X . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise sunulmasına karar verilen kanun tasarısı 
Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu halde 
incelendi. 

Temsilciden alınan tamamlayıcı izahattan ve 
dosyanın tetkikından sonra işbu kanun tasarısı 
gerekçesinin; 

1. Meşrutiyet devrinin mahsulü olup, bun
dan 40 yıl önce hazırlanmış olan ve 8 Mayıs 
1326 (1910) gününden beri yürürlükte bulun
muş olan Hakkı Telif Kanunu gerek şümul ve 
gerek ruh itibariyle tanzim edilmiş olduğu za

manın izlerini taşımaktadır. 
»Şümul itibariyle kanun, tekniğin son 40 yıl 

içindeki umulmadık bir inkişafı neticesinde, kül
tür hayatı için son derece mühim önem kaza
nan filim ve radyoyu tabiatiyle hiç nazara al
madığı gibi, işaret, resim ve ses nakline yan
yon aletler, hususiyle fotoğraf makinesi ve gra
mofon plâklarının yardımiyle yapılabilen ço
ğaltma ve yayım imkânlarını da gereği gibi 
takdir etmemiştir. 

Euh itibariyle kanun, o zaman hukuk saha
sında hâkim olan «sırf mamelek hakkı» naza
riyesine dayanarak fikir eserlerini vücuda ge
tirenlerin sırf maddi ve malî menfaatlerini ko-
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tumaJkla uğraşmış, mânevi menfaatlerini ise (ki 
U&na^enkçe «droit moral» denir) kaale alma-
rifıştır. 

' Zikri geçen hususlardan sarfınazar, milletin 
fikir ve kültür hayatiyle çok yakından ilgili 
olan bu Telif Hakkı Kanunu, bundan 40 yıl 
önceki Osmanlı İmparatorluğunun daha doğru
su o zaman fikir cereyanlarının merkezi olan 
İstanbul'un fikrî durumuna az çok uyabilmiş 
ise de, memleketimizin son 25 yıl içindeki kül
tür ve hukuk inkılâpları neticesinde meydana 
gelmiş olan bugünkü millî fikir ve kültür ha
yatiyle modern mevzuatımıza asla tekabül etme
mektedir. 

Bu durumdan daha doğrusu bu uygunsuz
luk ve kifayetsizlikten zarar gören, yalnız ilim, 
fikir ve sanat erbabı değil, bütün memleketin 
irfan hayatıdır. Çünkü milletin serveti demek 
olan vatandaşların ibda kabiliyete, fko^y pa
ra kazanmak hırsı ile hareket edenlerin istis
mar yollarına karşı kâfi derecede korunmadık
ça ilim, fikir ve sanat adamlarımızdan memle
ketimizin muhtaç olduğu keyfiyet ve kemmiyet-
te'fikir mahsulleri, hele dünya çapında eserler 
beklenemez. Bu sebeplerden dolayı Telif Hak
kı Kanununun değiştirilmesinin bir zaruret ol
duğu fikri yıllardan beri ilgilileri meşgul ede
rek 1938 yılında toplanmış olan Neşriyat Kon
gresinde açık ifadesini bulmuştur. Hem kon
grenin çalışmalarından, hem de son on yıl için
de bu sahaya taallûk eden ilmî yayımlardan 
faydalanılarak memleketimizin özel ihtiyaçları
na ve en modern yabancı kanunlarla milletler-
tarası andlaşmalara uygun gelen bu tasarı ha
zırlanmıştır. 

Hususiyle Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunun 10. X I I . 1948 tarihli ve 217 (111) sayılı 
karariyle kabul olunan «İnsan Hakları Evren
sel Beyannamesi» nin 27 nci maddesine «Her
kesin sahibi bulunduğu her türlü ilim, edebi
yat veya sanat eserlerinden mütevellit mânevi 
ve maddi menfaatlerinin korunmasına hakkı 
vardır.» dendiğine göre fikir eserleri sahasın
daki hukuki koruma keyfiyeti mülki olmaktan 
çıkarak evrensel bir mahiyet kazandıktan son
ra hemen hemen bütün Avrupa Devletlerinin 
dâhil bulundukları Berne Birliğine memleketi
mizin de katılması zarureti tasarının hazırlan
masında nfczara alınmıştır. 

26 . V I . 1948 de Brüksel'de tadil ve itmam 
edilen Berne Sözleşmesine >g*öre eser sahiplerine 
bağışlanan himaye, ferdin, uyruğu olduğu 
Devletin kanunlarına değil, belki de evrensel 
ve doğrudan doğruya sözleşmeye dayandığı ci
hetle sözü geçen Birliğin üyesi olan veya olmak 
istiyen Devletlerin bu sahada haiz oldukları ya
şama erkleri az çok tahdit edilmiştir. Vatandaş
lara bahşedilecek himayenin vüsat ve şümulü 
yabancılara bağışlanması mecburi bulunan hima
yeden daha az olamaz. Bu itibarla tasarının 
maddeleri Berne Sözleşmesinin mecburi hüküm
lerine uygun olarak kaleme alınmıştır. Bunun
la beraber, Berne Sözleşmesinin Âkıd Devlet
lere hareket serbestisi bıraktığı bütün hallerde 
bu imkândan memleketimizin özel ihtiyaçlarına 
uygun bir şekilde faydalanılmıştır. (Meselâ ta
sarının 18 - 10, 19, 28, 29, 31 - 47, 48-65, 70-89 
ncu maddeleri) Bu bakımdan yabancı ülkeler
de yayımlanmış olan ilim ve edebiyat eserleri
nin Türkçeye tercüme edilmesi meselesinin hal
li bilhassa dikkate şayandır. 

Her ne kadar Berne Sözleşmesine iştirak 
eden bütün devletler tercüme hakkım da kayıt
sız şartsız olarak tanımak mecburiyetinde ise
ler de sözleşmenin 25 nci maddesinin 3 ncü fık
rasına ıgöre, iltihak eden memleket, sözleşmenin 
bugünkü metninin 8 nci maddesi yerine, ter
cümeleri ilgilendirdiği nispette 1896 da Paris'
te yeniden gözden geçirilmiş olan 1886 yılı Bir
lik Sözleşmesinin 5 nci maddesinin hükümleri
ni ikame etmek istediğini İltihak Beyanname
sinde bildirebilir. Bu yabancı eser sahiplerine 
mahfuz tutulan tercüme hakkı asıl eserin men
şe memleketinde yayımlanmasından itibaren 
on yıllık bir süre içinde eser sahibi tarafından 
kullanılmamışsa hükümden düşer. Demek olu
yor ki, memleketimiz 1951 tarihinde Bıerne 
Sözleşmesine mezkûr kayıt dairesinde iştirak 
edecek olursa, 1941 yılma kadar menşe mem
leketinde neşredilmiş olup da tercüme hakkı
nın doğrudan doğruya eser sahiplerince kulla
nılmadığı bütün yabancı eserler, izinsiz ve 
karşılıksız olarak Türkçeye çevrilebilecektir ve 
her yılın geçmesiyle bu imkân kendiliğinden 
1941 yılından sonra yayımlanacak yabancı eser
lere de sirayet edecektir. İşte bu esas, tasa
rının 28 ve 89 ncu maddelerinde ifadesini bul
muştur. 
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II - Tasarının ruhu şu dört umdede tasrih 
edilebilir : 

1. Modern çoğaltma ve yayım tekniğinin 
müsaadesi nispetinde fikir mahsullerini bjr ne
vi ticaret eşyası gibi halka para mukabilinde 
arzeden kimselerin elde ettikleri gelir kayna
ğından mezkûr «metaı» yaratmış olanlara da 
faydalanma imkânını vermek. 

2. Fikir ve sanat eserleriyle onları vücuda 
getirmiş olanlara karşı gösterilmekte olan hür
metsizlikleri ve yalnız eser sahiplerinin şahsi
yet haklarını ihlâl etmekle kalmıyarak aynı 
zamanda memleketin medeni seviyesini ve jbda 
kabiliyetini de inkâr edip millî şeref ve haysi
yeti rencide eden intihal fiillerini önlemek. 

3. Eser sahiplerine tanınması lâzjmgelen 
malî ve mânevi haklar saklı kalmak şartiyle, 
gerek âmmenin, gerek fertlerin, fikir eserlerin
den en geniş ölçüde faydalanmalarını temin 
etmek. 

4. Maksada elverişli ve müessir dây& im
kânlarını sağlamak. 

III - Tasarıda kullanılan tâbir ve terimlerin 
bir taraftan bugünkü hukuk sistemimizle Ana
yasa ve ana kanunlarımızdaki - hukuk diline 
tekabül etmesi, diğer taraftan da ilgili saha
nın bugünkü gerçek durumuna uygun düşmesi 
lâzımdır. 

1. (Mülkiyet) mefhumu Medeni Kanunu
muzda ancak menkul ve gayrimenkuller, yani 
maddi şeyler hakkında kullanılmakta olduğun
dan (Ebedi ve bediî mülkiyet), (Güzel sanat
lar mülkiyeti), (fikrî mülkiyet) gibi tâbirler 
mevzuatımıza aykırı düştüğü maksada 3a el
verişsiz ve hattâ tehlikelidir. Çünkü düşünce 
mahsulleri üzerindeki haklar tıpkı şahsiyet ve
ya maddi eşyaya mütaallik haklar gibi mutlak 
mahiyette olmakla beraber Medeni Kanunu
muzun mülkiyete dair hükümleri bunlara, kı
yas yoliyle dahi uygulanamaz. Yürürlükte olan 
Hakkı Telif Kanununda kullanılan (Temellük 
hakkı) tâbiri ise bugünkü hukuk dilimize ta
mamen yabancıdır. 

2. (Telif) ve (Müellif) tâbirlerine gelin
ce : Dilimizde telif mefhumundan ilmî veya 
edebî bir eserin vücuda getirilmesi anlaşıldığı 
halde güzel sanat, musiki ve sinema eserleri
nin idbaına (Telif) denmemektedir. Hattâ ilim 
ve edebiyat eserlerinde bile (Telif) kelimesi 
ancak aslın yaratılması anlamına gelmektedir. 

Fakat tercüme, adaptasyon iktitaf ile de bir 
eser vücuda getirildiği, mm&n bun3#r, dü iti
bariyle telif kelimesinin şümulüne : girmemekte
dirler. Aynı mülâhazalar (Müellif) tâbiri hak
kında da varittir. 

3. (Telif hakkı) veya (Müellif hakkı) gibi 
tâbirler bugünkü gerçek duruma nazaran dar 
ve elverişsiz .olduğu cihetle ilim ve edebiyat eser
lerinden başka musiki, güzel sanat ve sinema 
eserlerini de içine alan terimler daha muvafık 
görülmüştür. 

a) Bugün yürürlükte bulunan kanunun 
kullandığı (Mahsulâtı veya asarı fikriye ve ka-
lemiye) tâbirine karşılık olarak tasarıda (Fikir 
ve sanat eseri) terimi seçilmiştir ki, bununla, 
hem düşünce hem de muhayyile mahsulleri kas-
dedilmektedir. 

b) Aym üzerindeki haklara (Ayni haklar) 
adı verilmiş olduğu gibi fikir eserleri- üzerindeki 
haklara da (Fikrî haklar) adını vermekten da
ha tabiî bir şey yoktur. Nitekim adı geçen te
rim telif hakkı tâbirinin yerine geçerek 12 yıl
dan beri gerek Hukuk fakültelerimizde okutu
lan ve konuya mahsus dersin başlığında gerek 
ilmî yayımlarda köktutmuştur. 

c) Haklar üzerindeki tasarruf imkânına 
(Sahiplik) ve bu imkânı haiz olan kimseye 
(Hak sahibi) dendiğine göre, fikir eserleri üze
rindeki fikrî hakların heyeti umumiyesine (Fikrî 
haklar sahipliği) ve fikrî hakları hafcs oln kimse
ye de (Fikrî haklar sahibi ) denmek lâzımgelecek 
•ise de, bunların yerine kullanılmış olan (Eser 
sahipliği) ve ( Eser sahibi) terimleri eser ile 
onu vücuda getiren arasındaki sıkı. rabıtayı daha 
iyi bir tarzda ifade etmektedir. 

d) Tasarıya verilmiş olan başlığa gelince: 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu- başlığı ana 
kanunlarımızın taşıdıkları unvanlara uygun ola
rak seçilmiştir. Çünkü bir tercüme hatası olan 
(ayni haklar) başlığı müstesna, şahsın hukuku, 
aile hukuku, miras hukuku, Borçlar Kanunu 
gibi başlıklar, tanzim edilen müesseseyi göster
mektedir, yoksa sadece şahsiyet haklarını, mi
rasçının veya alacaklının haklarını değil. Tasa
rının konusunu teşkil eden hukuk sahasında da 
ağırlık merkezi eser sahiplerine tanınan hakla
rı tâyin değil, belki fikir ve sanat eserlerinin 
doğuracağı hukuki münasebetleri tanzim etmek 
olduğundan (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) 
başlığının iltizamiyle hem Medeni Kanundaki 
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- 1 İ -
sistemi uyulmuş hem de tanzimi maksut olan 
hufcuki^müesseşe gösterilmiş ölür. 6 u başlığı 
(Koruma) kelimesini eklemenin doğru olacağı 
mülâhaza edilebilirse de himaye mevzuu; eser 
değil, eser üzerindeki malî ve mânevi menfaat
ler olduğundan koruma kelimesinin eklenmesi 
muvafık görülmemiştir. 

IV - Tasarının bünyesine gelince: Korunması 
lâzımgelen. konuyu, fikir eserlerini vücuda geti
ren kimselerle âmmenin bunlardan faydalanma
larını temin eden sübjektif haklar teşkil ettiğin
den mezkûr hakların tâyin ve tesbiti için zaruri 
olan üç unsur, ezcümle (fikir ve sanat eseri), 
(eser sahibi) ve (fikrî haklar) mefhumları ta
sarının ilk üç bölümünde tanzim edilmiştir. 

1. Yedi maddeden ibaret olan birinci bö
lümde, düşünce ve muhayyile mahsullerinden 
hangilerinin keyfiyet itibariyle kanunun çerçe
vesi içine girdiği yani fikir eseri olarak vasıf-
landırılabileceği hususu tâyin edildikten sonra 
(madde 1 ve 6) fikir ve sanat eseri olarak 
kabul edilen bütün mahsulleri mahiyet veya 
tezahür şekillerini kaale almaksızın aynı hüküm
lere tâbi tutmak imkânsız olduğu ve bu itibarla 
roman, sinema filmi, tablo, sahne eseri, güf
te İİ beste, ilmî konferans gibi birbirinden çok 
farklı olan eserler birbirinden az çok farklı hü
kümlere ihtiyaç gösterdiği için pratik mülâha
zalara dayanan bir tasnif yapılmış ve nazara 
alınması lâzımgelen bütün fikir eserleri. 

a) ÎMm ve edebiyat eserleri (Madde 2) 
b) Musiki -eserlere! (Madde 3) 
c) Güzel sanat eserleri (Madde 4) 
d) Sinema eserleri (Madde 5) 
Adları altında dört grup halinde toplanmış

tır. 
Bu suretle bir taraftan (fikir ve sanat eseri) 

tâbirinden nelerin anlaşılması lâzımgeldiği, 
ezcümle alâmeti farika ihtira beratı, faydalı re
sim ve model gibi mahsullerin bu kanunun dı
şında kaldığı derhal belli olmakta, diğer taraf
tan da kanunda yazılı misaller, şüphe ve tered
düt halinde, yargıç için bir nevi direktif vazi
fesini görmekte ve nihayet gruplardan her biri
ne mahstts bâzı özel hükümlerin tatbik ve tef
s in (meselâ madde 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 
58, W) kolaylaştırılmış bulunmaktadır. 

Fikir ve sanat eseri sayılamamakla beraber 
mahiyet veya ilgileri itibariyle yürürlükte olan 

Telif Hakkı Kanunlunda nazara1 alman bâzı mah
suller hakikaten özel hükümlere muhtaç olduğun
dan tasarının 84 - 88 nci maddelerinde eserlerin 
ad, alâmet ve dış şekillerini iltibasa meydan ve-
rilmiyecek surette diğer bir eserde kullanılmı-
yacağı işaret, resim ve ses nakline yarıyan alet
lerin suiistimal edilemiyeceği mektup ve hâtıra
ların haksız olarak yayımlanamıyacağı, resim 
ve portrelerin de yalnız muayyen şartlar altın
da teşhir veya neşredilebileeeği gibi meseleler 
memleketimizin özel ihtiyaçlarına uygun ve 
modern yabancı kanunlara muvazi olarak halle
dilmiştir. 

2f Tasarının beş maddeden ibaret olan ikin
ci bölümünde eser sahibi meselesi hükümlere 
bağlanmıştır. Fikir ve sanat eseri, sahibinin 
hususiyetini taşıyan düşünce veya muhayyile 
mahsulü olduğu için ancak eseri vücuda geti
ren kimse kelimenin asıl mânasında eser sa
hibi olabilirse de gayet mantıki ve muvafık olan 
bu esas tatbikat bakımından bâzı güçlükler do
ğurmaktadır. (Meselâ memur veya müstahdem 
yahut birden çok kimseler tarafından vücuda 
getirilen eserlerde.) 

Bu gibi güçlükleri gidermek maksadiyle ta
sarının 8 - 10 ncu maddelerinde özel hükümler 
teklif edilmiştir ki, bunlar bugünkü kaidelerin 
esas itibariyle aynı olmakla beraber henüz tan
zim edilmemiş olan bâzı hususları medenî hu
kuk prensiplerine uygun olarak yeniden düzen 
altına almaktadır. Pratik kolaylıklar sağlamak 
düşüncesiyle bir sinema eserinin sahibi olarak, 
bu eseri film haline sokan müessese kabul edil
diğinden eserin ibdaı ile ilgili ilân sanatkârla
rın mânevi menfaatlerinin de ayrıca korunma
sı lâzımgelmiştir, bu maksada tasarının 81 - 83 
ncü maddeleri tahsis edilmiştir. 

Eser sahipliğine mütaallik karineler bugün 
yürürlükte olan kanunda olduğu gibi bütün 
diğer memleketlerin mevzuatında da bulunmak
tadır. Bu karinelerden maksat, eser sahibi sı-
fatiyle her hangi bir hak iddia eden kimsenin, 
kendisinin eser sahibi olduğunu ispat külfetini 
kolaylaştırmaktadır. Bu hususta çoğaltılması 
kabil olan eserlerin sicile kaydı ve bir veya bir
den çok nüshanın muayyen bir mercie tevdii 
hususları önemli rol oynamaktadır. Fakat bu
günkü durum tatmin edici değildir. Çünkü 
2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme 
Kanunundaki ağır tevdi mecburiyeti karşısın-
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Ğa, sırf tescil maksadiyle üç nüshanın daha tev
dii külfeti, hikmeti vücudunu kaybetmiştir. 
Bundaki başka hakkın iddiasını tescile tâbi 
tutmak, eser sahiplerinin durumunu sağlamak
tan ziyade haksız olarak son derece güçleştir
mektedir. 'Bundan dolayıdır ki, bütün modern 
mevzuatla milletlerarası andlaşmalarda eser sa
hibine tanınan haklar tescil' külfetine tâbi tu
tulmamaktadır. (Bu sebeplerden dolayı tescil 
usulünden vazgeçilmiştir. 

3. Tasarmin, 35 maddeden ibaret olan 
üçüncü bölümü (Fikrî haklar) başlığı altında 
kanunun temelini teşkil etmektedir. Bu mad
delerde, bir fikir eserinden temin edilecek fay
dalar hususunda, bir yandan eser sahibine, di
ğer yandan âmmeye ve fertlere tanınan hak ve 
salâhiyetler sayılmakta ve geniş bir tarzda tan
zim edilmektedir. 

Tasarının 13 ncü maddesinde : «Fikir ve sa
nat eserleri üzerinde sahiplerinin malî ve mâ
nevi menfaatleri bu kanun dairesinde himaye 
görür» dendiğine göre eserin sahibine, sahip
liği dolayısiyle kendisinin eser ve onun parça
ları üzerindeki malî ve mânevi menfaatlerini 
korumak için tahditsiz, talkyıtsız olarak değil, 
belki âmme ve üçüncü kişilerin maddi ve mâne
vi menfaatlerini tartarak yalnız münasip görü
len ölçü ve genişlikte sübjektif haklar tanın
mıştır. Bu sübjektif haklar bir taraftan mahi
yeti itibariyle daha ziyade mânevi, diğer ta
raftan mahiyeti itibariyle daha ziyade malî ol
mak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Birincilere 
mûtat terminolojiye uygun olarak (mânevi hak
lar) adı verilmiş ve bunlar tasarının 14 - 19 ncu 
maddelerinde ayrı ayrı gösterilmiştir. Diğerle
ri ise, yine mûtat terminolojiye uygun olarak 
(Malî haklar) tabiriyle adlandırılmış ve tasa
rının 20-29 ncu maddelerinde ayrı ayrı göste
rilmiştir. Nihayet tasarının 30-47 nci madde
leri, eser sahibine tanınan hakların, âmme in
tizamı mülâhazası ve âmme ile diğer fertlerin 
menfaatleri dolayısiyle mâruz kaldığı tahditle
ri ihtiva etmektedir. Eser sahipliğinden doğan 
hak ve salâhiyetlerin mahiyet, vüsat ve şümu
lü bu suretle kanunun bünyesinden kolayca an
laşılabilir. 

Münferit fikrî haklara gelince: 
A) Mânevi mahiyette olanlar, ezcümle ese

ri umuma arzetmek veya etmemek salâhiyeti, 
sahibinin adını zikretmek veya etmemek salâ

hiyeti, eserde değiştirmeler yapmak. vey% yap
mamak salâhiyeti, eser sahibinin zîlyed ve ma
like karşı hâiz olduğu haklar bugün yürürlükte 
olan kanunda hiç nazara alınmamış ve bunlara 
yalnız Borçlar Kanununda neşir mukavelesi 
münasebetiyle biraz temas edilmiştir. Bu bü
yük boş.uk tasarıda; Mederii Kânunumuzda 
şahsiyetin himayesi hakkında hâkim olan ruha 
uygun olarak doldurulmuş ve bu suretle tanı
nan salâhiyetler maksada elverişli dâva imkân* 
lan ile müeyyidelendirilmiştir. (Madde 66-71). 

B) Eser sahibinin gayrimaddi yani mâne
vi menfaatlerinin himayesine atfedilen büyük 
öneme rağmen tarihî gelişim ve bugünkü sosyal 
durum açıkça gösteriyor ki, hukuki koruma 
isteğinin hakiki, saiki, eser sahibinin malî 
menfaatlerinin tecavüze rağmen veya böyle bir 
tehlikeye mâruz bulunmasıdır. Bütün devletle
rin kanunlarında bu keyfiyet nazara alınmış
sa da yine muhtelif memleketlerin mevzuatın
da bu hususta farklar görülmektedir. Zira her 
devletin kanun vâzıı, eser sahibinin malî men
faatlerine hudutsuz bir himaye tanımamakta, 
hattâ bilâkis Devlet ve münferit vatandaşların 
menfaati namma halin icabına göre, bâzan pek 
ehemmiyetli bâzan daha az önemli tahditler koy
maktadır. Demek oluyor ki fikir ve sanat eser
leri hakkındaki bir kanunun hakiki şümul ve 
temayülü eser sahibine tanınan haklardan değil, 
ancak kanun yapanın isabetli olacağı «zanniyle 
koyduğu tahditlerden anlaşılabilir. Bu sebepler
den dolayı tasarının 20 nci maddesinde, aleni-
leşmiş ve bu suretle insanlığın kültür servetinin 
bir cüzü haline gelmiş olan bir eserin sahibinin 
ancak bu kanunun kendisine tanıdığı malî hak
lardan faydalanabileceği prensibi ifadesini bul
muştur. Demek oluyor ki: 

a) Eser sahibine sırf eser sahipliğinden 
doğan ve tasarının 21 - 25 nci maddelerinde 
sayılan malî haklar, ezcümle eseri işleme, çoğalt
ma, yayma, temsil ve radyo ile yayım haklan 
tevcih edilmektedir. Eser sahibi başka faydalan
ma imkânlarım kendisi için mahfuz bulundu-
ramaz. 

b) Eser sahibine tanınan malî haklar an
cak kanunun tâyin .ettiği süre, yer ve konu da
iresinde kendisine bağışlanmıştır. Bu hakların 
zaman itibariyle olan hududu 26 - 29 ncu 
maddelerde, konu bakımından olan hududu 
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ise 3Û'; 47 nci maddelerde, yer itibariyle olan 
hududu da 89 neu maddede gösterilmiştir. 
, c) .; Eser sahipliğinden doğan çeşitli malî 

haklar iktisadi ve hukuki bakımdan birbirinden 
müstakil olduklan için bunlar - yürürlükte olan 
kanunla hemahenk olarak - cümleten veya ayrı 
ayrı devredilebilir. Bunlardan birinin tasarru
fu ve kullanılması diğerine tesir etmez (mad
de 20). 

d) Hak sahibinin rızası omadıkça eserden 
faydalamlamıyaeağı cihetle eser sahibinden baş
ka ancak onun hukuki halefleri malî haklardan 
kanunen, sözleşme hükmü veya idari tasarruf
la kendilerine intihal etmiş jolduğu ölçüde isti
fade edebilirler. (Bu hususa ait mufassal hü
kümler tasarının 48 - 65 nci maddelerine kon
muştur). 

G) Bununla beraber gerek yürürlükte olan 
kanunun gerek tasarının ifade tarzı; eser sahi
bine, eserini işlemek, çoğaltmak yaymak, temsil 
etmek hususunda kanunen bir sübjektif hak ta
nındığı yolunda bir zehap uyandırmamalıdır. 
Her hangi bir kanuni hükme hacet olmadan da 
eser sahibi bu imknlara maliktir ve telif hakkımin 
meçhul olduğu devirlerde de bu imkândan fayda-
lanagelmıştir. Kanun ve tasarının ifade etmek 
istedikleri ve (malî hak) kalıbına soktukları key
fiyet hakikati halde, bir şeyi yapmak salâhiyeti 
değil, bir şeyin, yapılmasını meni veya yapılmasına 
müsaade etmek salâhiyetidir, Bütün bu haklar 
bu suretle mutlak haklar seviyesine yükseltilmiş 
olduğu ve bu hakların hukuki mahiyeti, tecavüz
leri meni ve refetmek fonksiyonunda mündemiç 
bulunduğu cihetle, eser sahibine kanunen tanınan 
malî haklar da, bünyeleri itibariyle meni ve ref 'i 
salâhiyetlerini ihtiva eden mutlak haklardandır. 
Bu haklar, eser sahibini; eserinin; kendisinin 
müsaadesi olmaksızın iktisadi maksatlarla işlen
mesi, çoğaltılması, yayımlanması, alenen söylen
mesi teşhir veya temsil edilmesi veya radyo vası-
tasiyle yayımına karşı korumaya matuftur. 

Malî hakların bu seciyesi; bir yandan, eser 
sahibinin refi meni hakkını haiz bulunmadığı 
hallerin sayılmış olmasından (Madde 30 - 47) 
öte yandan, hakikati halde bu refi ve meni sa
lâhiyetlerinin hukuki ifade şekillerinden başka 
birşey olmıyan ceza ve hukuk dâvalarından 
(Madde 66 - 80) anlaşılmaktadır. Nihayet bu 
refi ve men'i salâhiyetleri eser sahibine, karşı
lıklı veya karşılıksiz olarak eserinin işlenmesini 

çoğaltılmasını, yayınlanmasın!, temsil edebilme
sini ve radyo ile yayılmasını üçüncü kişilere mü
saade etmek yani men'i salâhiyetinden muayyen 
ölçüde feragat etmek imkânını temin etmektedir. 
Bu imkân hukuk tekniği bakunindan iki surette 
ifade edilebilir. Eser sahibi ya bir ruhsat ver
mektedir, yahutta men'i salâhiyetini tamamen 
veya kısmen üçüncü bir şahsa devretmektedir. 
(Madde 48 - 59) Bu devretme imkânının zaruri 
neticesi olarak malî hakların bir yandan miras 
yoliyle intikal edeceği (Madde 63 - 65) diğer 
yandan da muayyen şümul ve vüsatte rehin ve
ya hacze konu olabileceği (Madde 61 ve 62) pren
sipleri kabul olunmuştur. 

V - Tasarının bugün yürürlükte olan kanuna 
nazaran arzeeti^i yenilikler a en en önemli olanla
rı yukarda gösterilmiş olmakla beraber bâzı özel 
meselelere de temas etmek faydadan hâli olması 
gerektir: 

1. Bugünkü kanuna göre fikir ve sanat eseri 
mefhumuna dâhil olmıyan mimarlık eserleriyle 
fotoğraf ve sinema eserleri tasarıya göre fikrî 
haklara konu olabilir. (Madde 4 No. 3 ve 5, mad
de 5). 

2. Tercüme gibi aslına nispetle müstakil ol
mıyan fikir mahsulleri (İşlenme) olarak adlandı
rılmış ve asim sahihinin hakları saklı kalmak 
şartiyle fikir eseri olarak tanınm'ıştır. (Madde 6, 
8 fıkra 5) 

3. Bir eserin alenileşmiş veya yayımlanmış 
olması fikri hakların kullanılması bakımından 
önemli olduğu için bu iki terim tarif edilmiş
tir. (Madde :7). 

4. Bugünkü mevzuatımıza göre yalnız ope
ralar için mahfuz tutulan temsil hakkı, bütün 
musiki eserlerinin umumi yerlerde icrasına teş
mil edilmiştir. (Madde 24). 

5. Asıl ve işlenmeleri radyo veya buna ben
zer bir vasıta ile yayma hakkı açıkça eser sahi
bine tanınmıştır. (Madde 25). 

6. Koruma süresi hakkındaki 26 - 29 ncu 
maddeler bugünkü kanunun tâyin ettiği süreleri 
uzatmaktadır. Normal süre, Bern Sözleşmesinin 
1948 yılı Bürüksel metnine uygun olarak, eser 
şahinin ölümünden itibaren 50 yıl ile tahdit edil
miştir. Memleketimizde yayımlanmış ve türkçe-
den başka bir dilde yazılmış olan ilim ve edebi
yat eserlerinin resmî dil olan Türkçeye çevril
mesini hızlandırmk maksadiyle 28 nci madde 
hükmü teklif edilmiştir. 
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7. Jfâser sahiplerine tanınan hakları takyit 
eden tahditler bir taraftan tekniğin bugünkü se
viyesinden ileri gelmektedir. Diğer taraftan 
halkın fikir ve sanat. eserlerinden istifade im
kânlarını sağlamak bakımından meşru sayılma
lıdır. Devlete terettüp eden nâzını rolü bilhassa 
b& sahada önemlidir.. Bu. sebeplerden dolayı 
^asarının 42 - 47 nei maddelerinde Hükümete ve
rilmesi teklif edilen salâhiyetlere Devlet müda
halesi nazariyle değil, belki pek çapraşık bir du
rumu maksada en elverişli tarzda tanzim zartt»» 
reli nazariyle bakmak lâzımdır. Radyo yay im
lam ve plâk. imali meselelerine mütaallik hü-

. kümler (Madde 43 ve 44), herkes kendine 
ait olanı vermek esasını gerçekleştirmek için 
Hükümete muayyen salâhiyetler tanımaktadır. 
Memleket kültürü için önemi haiz bir eser üze
rindeki malî haklardan koruma süresinin biti
minden sonraki faydalanma salâhiyetinin 
münhasıran Devlete veya bir kültür müessese
sine verilebilmesi keyfiyeti (Madde 46)., mille
tin': büyük simaları eserlerinin millî duyguları 
rencide edecek bir tarzda ticari rekabete ko
nuya teşkiL edeceklerini önlemek maksadım 
taşımaktadır; Bir eserin nüshaları iki yıldan 
beri tükenmiş bulunduğu ve hak sahibinin mü-
nasip bir süre içerisinde bunun yenisini yayım-
lıyacağı da ihtimal dışında görülmftş olduğu 
takdirde memleket kültürü için önemi haiz gö
rülen. bir eser üzerindeki malî haklardan fay
dalanma salâhiyetinin, hak sahiplerine müna
sip bir bedel ödenmesi süratiyle kamuya male-
dilebilmesi tedbiri ile (Madde 47), halkın; meş
ru ihtiyacı bu yoldan, hak sahipl^rmin menfa
atleri ihlâl edilmeksizin, temin edilebilir. Tasa
rının 42 ııci maddesine gelince, her ne kadar 
eser sahiplerine kâfi dereces bir himaye bağış^ 
ediİİTse de, tasarının güttüğü gayenin tahak
kuk edebilmesi içi», eser sahipterinin, ^ es&r sa
hiplerinin, haklarını korumak hususunda uya
nık bakınmaları ve kanunun tatbikmda faal 
bir rol oynamaları b«hemahal la&tBfcdir. Bu ih
tiyaç, bk'gok memleketlerde ese*r saMp)e*i»d«« 
mürekkep ,kâh ihrtiya^i kâh öa^eburi meslekî 
hiçlik, dernek v«ya sendikaların kurülıaâsma 
müfM&er olmuftiM?. 

B& mesrlekî Birliklerin vaâi£ft»i, es«r sahip
lerce kanunca tanınan ^l&hdyetkri banların 
(yediemini) srfatiyle kullanmak ve icafe«ada 
müdafaa etmektir. Memleketimizde bir editör

ler dermeği mevcut ölâfsgn kaide eser sah%İew 
rini içme alan meslekî birlikler henüz yoktur. 
Tasarı ile korunmak istenilen çeşitli' ve bazan 
birbirlerine zıt olan" menf«fitlerin fiilem 
temini için meslekî bMMerin kurtûması ve 
memleket şartlarına uygun tariiilerin tanzimi 
bu sahadaki teknik ve httkuki güçlüklerin gide
rilmesi bakımından asaruri olduğundan Hü
kümete, lüzumu halinde bu nevi meslekî- bir
likleri kurdurmak salâhiyetinin verilmem teklif 
edilmiştir. 

8. Muamele ve tasarruflar bölümündeki en 
önemli yenilikler, sözleşmelere mütaallik 50 - 5f> 
ncu maddelerle haciz ve rehin meselesini halle
den 61 ve 62 nei maddekridar. Zikri #eç«a M* 
kümlerden maksat, eser sahiplerine kanunen 
tanınan malî hakların, sözleşme yoliyle ellerin» 
den alınmasını önlemek, fakat diğsear taraftan 
da eser sahiplerine kredi açan alacmklîl&rın men
faatlerini sağlamaktır. 

9 Hukuk ve ecza dâvalarına mütaallik 66-80 
nei maddeler eser sahiplerin© tam bir himayeyi 
temin etmek maksadiyle son teferruata kadar ge
rek maddi hukuk, gerek usul hukuku bakımından 
tanzim edilmiştir. 

Tesbit dâvası, tecavüzün ref 'i dâvası, teeavü-
zün men *i dâvası ve tazminat dâvası ile ihtiyati 
tedbirler hakkındaki kaideler ilk başta fazla 
tefemıatlı telâkki edebilirse de İm hukuk 
sahasına umumiyetle pek seyrek temas etmek fır. 
satma bulan yargıçla* için laydak direktifler 
rolünü e^ayaMlMer. 

öeaai kovttfturma şikâyete bağlı olmakla be
raber şikâyet salâhiyeti, tecavüze maraz kalan 
kimseden başka âmme menfaati mülâhazasiyle 
hakn ieabına göre Millî Eğitim Bakantiğı, 
ilmi Müeaaıeseler, Basın ve Yayım Müdürlüğüne 
de ttftımmıştır. Bundan başka bu sahada bazan, 
suçta» faydalanan kimse ile suçu işliye» kimse 
birbirinden farklı kimseler eîdmğundan 74 neft 
maddede fail mefhtımii münasip bir şekilde 
genişletilmştir. 

~ 10. Kanunlar ihtilâfına mütaallik olan 89 
nen maddenin I No: İn bendi bugünkü mevzuata 
tekabül ettiği halde maddenin diğer hükümleri 
ötıemli bir boşfeğn doldttrmak maksadiyle teklif 

Mülâhazalariyle hasırlandığı müşanade edil
miştir. 

Komisyonda yapılan t&un göî*&fmeİe*öeB son-

(S. Sayun: 289) 
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ra bn tasarının, memleketimizin ihtiyacına uygun 
olduğu vj£ buna cevap vereceği görülmüş ve ka
bule şayan bulunduğuna oy birliğiyle karar ve
rilmek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Maddeler üzerinde komisyonca yapılan deği
şikliklerin mucip sebepleri şöylece hulâsa edile
bilir : 

1, 2, 3, 4, ve 5 nci maddeler Hükümet teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

6 ncı madde, Millî Eğitim Komisyonu tara
fından değiştirildiği veçhile aynen kabul edil
miştir. 

7 nci madde, Millî Eğitim Komisyonunun 
maddesindeki (Konulmak) kelimesi (konulma) 
ya çevrilmiş ve son fıkrasında bahsedilen Basın 
Kanununun mmıarasi da ilâve edilmiştir. 

8 nci madde, Hükümet teklifi, bu madde ile 
tesbit edilen mevzuu ifade ve tertip bakımından 
daha esaslı ve şümullü görüldüğünden dolayı ay
nen kabul edilmiştir. 

9 ncu madde, bu maddenin son fıkrasındaki 
(Müsaade mahkemece) ibaresi (Mahkemece mü
saade) şekliyle takdim ve tehir olunmuştur. 
10, İl* 12 nci maddeler, Hükümet tasarısı aynen 
kabul edilmiştir. 

13, 14 ncü maddeler, Millî Eğitim Komisyo
nunun tadili aynen kabul edilmiştir. 

15 nci madde, Hükümet tasarısı aynen kabul 
edilmiştir. 

16 ncı madde, Hükümet tasarısındaki bu 
maddenin muhtevi bulunduğu hükümler itiba
riyle, ikinci fıkranın (eser sahibi kayıtsız ve 
şartsın olarak) djye başlıyan kısmı bu fıkradan 
ayrılmış ve üçüncü fıkra olarak tertip olun
muştur. 

Î7 nci madde, Hükümet tasansı aynen kabul 
edilmiştir. 

18 nci madde, bu madde hükmüne vuzuh ve
rebilmek için metne (gerçek kişi ise) ibaresi 
(eser sahibî) ibaresine takdimen konulmuştur. 

19 ncu madde, bu kanunun şümulüne giren 
ihtilâf atta asliye mahkemeleri merci olarak kabul 
edilmiş olduğundan, kaza sisteminde başkaca de
ğişiklik vücuda getiren ve bu maddede bahsolu-
nan (sulh mahkemeleri) kaldırılmış ve kanundaki 
hükümlerin tenazurunu teminen (mahkeme) ola
rak düzeltilmiştir.; ' 

20 nci madde, Millî Eğitim Komisyonunun 
hazırladığı metin, bu maddede tesbit olunan hü

kümlerin teselsülü bakmamdan tek fıkra halinde 
yazılmış ve maddenin sonundaki (aşıl eser sa
hibinin bahşettiği) ibaresi de maksut olan hü
küm bakımından (eser sahibinin müsaade ettiği 
nispette kullanılır) şekline tebdil olunmuştur. 

21, 22, 23, 24 ve 25 nci maddeler, Hükümet 
tasarısı veçhile aynen kabul edilmiştir. 

26 ncı' madde, Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin aynen kabul edilmiştir. 

27. 28 ve 29 ncu maddeler, 27 nci maddenin 
son fıkrasındaki (koruma süresi eserin aleniyet 
tarihinden başlıyarak 20 yıldır) fıkrası (koruma 
süresi aleniyet tarihinden itibaren 20 yıldır) tar
zında tashih edilerek her üç madde aynen kabul 
edilmiştir. 

30, 31, 32, 33 ve 34 ncü maddeler, Hükümet 
tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

35 nci madde, Millî Eğitim Komisyonunun 
metninde, madde ile vaz'edilen hükümlerde deği
şiklik yapılmadan yalnız redaksiyon tashihleri 
yapılarak, madde bu dairede kabul edilmiştir. 

36 ncı madde, bu maddede bahsi feeen Basın 
Kanununun 19 ncu maddesi kaldırılarak mevzu 
île alâkalı mezkûr kanunun 15 nci maddesi yazıl-
mıştm 

Basın Kanunju 7 nci maddenin izahında bildi
rildiği veçhile halen mer'i bulunan 5680 sayılı 
Kanundur. 

37 nci madde, Hükümet tasarısı aynen kabul 
edilmiştir. 

38 nci madde, Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin» aynen alınmış, ancak bu met
nin üçüncü fıkrasındaki (tahdit) tertip hatası 
olarak maddeye girmiş olduğundan kaldırılarak 
maksut olan (taklit) kelimesi konulmuş ve yine 
bu fıkranın sonunu bağlıyan (caizdir) kelimesi 
(olur) a çevrilmiştir. 

39 re 40 ncı maddeler, ibare tasfhihleriyle 
Hükümet teklifi aynen kabul edilmiştir. 

41 nci madde, Mîllî Eğitim Komisyonunun 
değiştirdiği maddenin sonundaki (ancak eser 
sahiplerinin uygun bedel talep etmek hakları 
mahfuzdur) tarzındaki ibareye bu kanun hü
kümlerine göre eser sahipleri, teşkil edilecek 
birlikler vasıtasiyle haklarını koruyacakların
dan (ancak eser sahiplerinin meslekî birlik va
sıtasiyle uygun bir bedel talep etmek hakları 
mahfuzdur) tarzında ilâve yapılarak madde 
aynen kabul olünmtfcgtar. 

(-S. Sayısı: 989) 



42 nci rnadd©, Hükümet tarafından hazır
lanan bu madde Millî Eğitim Komisyonu tara
fından da aynen kabul edilmiş ise de, komisyo
numuzda yapılan müzakerelerde tebellür eden 
vaziyet ve Hükümet temsilcisinden alman mü
temmim malûmat ve izahat üzerine; eser sa
hiplerinin bu kanunun istihdaf ettiği birlikleri 
teşkil için bidayeten serbest bırakılmaları uy
gun görülmüş ve kanunun meriyete girmesi lâ-
zımgelen tarih de hesaplanarak eser sahipleri
nin kuracakları birlikler için altı aylık bir me
hil verilmiştir. Meslek sahipleri kanunun vaz'-
ettiği bu müeyyideyi yerine getirmedikleri ve
ya aralarında ihtilâf zuhur ettiği takdirde; 
Hükümet tarafından alınacak tedbirlerle kanu
ni müdahalede bulunması ve birliğin faaliyete 
geçirilmesi esası kabul edilmiş ve maddenin bi
rinci fıkrası, izah olunan mueip sebeplere göre 
değiştirilmiş, mütaakıp fıkrada gramer tashih
leri yapılarak madde bu suretle tadilen kabul 
olunmuştur. 

43 ncü madde, Hükümet tasarısı aynen ka
bul edilmiştir. 

44 ncü madde, Hükümet tasarısındaki met
ne (meslekî birlik vaşıtasiyle) ve (kararname 
ile verilir) ibareleri ilâve edilmiştir. îlâveler 
42 ve 43 ncü maddeler ile sevkolunan hüküm
lere müstenit bulunmuş ve bu suretle tenazur 
temin edilmiştir. 

45 nci madde, Hükümet tasarısının ilk fık
rasının (münasip bir payı eser sahibine, bu öl
müş ise, eşine ve çocuklarına, bunlar da yoksa 
ilgili meslekî birliğe vermek borcu yükletile-
bilir.) Tarzındaki hüküm, (miras hükümlerine 
göre üçüncü dereceye kadar «üçüncü derece 
hariç» kanuni mirasçılarına ve eşine, bunlar da 
yoksa meslekî birliğe vermek borcu yükletile-
bilir.) Eserleriyle değiştirilmiştir. 

Bu madde, droit de süite takip hakkını ted
vin etmektedir. 

Esasen bu madde hükmü doğrudan doğru
ya miras mevzuuna, Kanunu Medenide tesbit 
olunan kaidelere temas etmediği, tamamen ha
ricinde kaldığı mütalâa edilmiştir. Bu hüküm
le istihdaf olunan gaye, sanatkârı ve kendisiy
le daha sıkı bir irtibat halinde bulunan yakın
larını ve neticeten meslekî birliklerin faaliye
tini korumaktan ibarettir. Çünkü, yapılan tet-
kikata nazaran eser sahiplerinin ekser ahvalde 
vücuda getirdikleri eserleri birçok âmillerin 

tazyiki altında hakiki değerindin çok aâ bir 
bedel ile satİİfeları ve sefaleteı düşllltlerf hal
buki esterlerin başka şartların tahİİlkuîİu ile 
yüksek bedellerle satıldığı anlaşılmış olduğun
dan kanun binnetice sefalet haline düşen sa
natkâr ile bu vaziyette bulunmaları varit ve muh
temel yakınlarını himayeyi derpiş etmiştir. 

Maddenin 1 ve 2 nci bentleri aynen muhafaza 
edilmiş ve 4, 5 ve 6 nci bentler 3 n ı̂ımaralı bende 
ilâve edilmiş ve bu bentlerde bâzı ibare tashih
leri yapılmıştır. 

46 nci madde, Millî Eğitim Komisyonu tara
fından hazırlanan metindeki tabı noksanlığı dü
zeltilerek aynen kabul edilmiştir. 

47, 48 ve 49 ncu maddeler, Hükümet teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. Yalnız 49 ncu 
maddedeki (açık) kelimesi tereddüt ve iltibasları 
husule getireceği cihetle kaldırılmış ve muhtemel 
suiistimallere de mâni olmak için bunun yerine 
(yazılı) hükmü ilâve edilmiş ve alâkalıların hak
larını korumaları bakımından tedbirli bulunma
ları lâzımgeleceğî mütalâa olunmuştur. 

Bu maddenin ikinci fıkrasındaki (mirasçıla
rın muvafakati şarttır) ibaresi de, yukarda izah 
olunan sebeplere müsteniden bu fıkraya giren hu
susların da (yazılı) olarak tevsikim teminen fık
raya (aynı suretle) ibaresinin ilâvesi muvafık gö
rülmüştür. 

50 ncî madde, Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirdiği metin tabı hatalarının ıslahiyle ay
nen kabul olunmuştur. 

51 ncî madde, bu madde de Hükümet teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiş ve ikinci fıkranın 
son kısmına da, birinci fıkra hükmü ile ahenk ve 
tenazur bakımından (aynı hüküm) ibaresi eklen
miştir. 

Bu maddenin sevkına ait sebeplere gelince, 
vaz'edilen prensip, umumi kaidelere aykırı bulun
makta ve şahsın iradesinin izharını tahdide tâbi 
tutmakta ise de», bu istisnai hükmün va/'ı hâdi
senin hususiyetine binaen lüzumlu görülmüş ve 
şu hususlar düşünülmüştür : 

a) Bir müellif, vücuda getireceği eserleri 
tamamen naşirlere satmaktadır. Satış keyfiyeti 
ekseriya müelliflerin malî vaziyetlerinin dar ol
masından ileri gelmektedir. Bu itibarla, her 
türlü malî imkânlara sahip bulunan naşirlerin, 
müelliflerin haklarını suiistimalden menedilme-
leri adalet mülâhazalarıma müsteniden uygun gö
rülmüştür. [ 
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— 17 — 
b) ¥ine vatandaşlar arasıada vukuu muh

temel ihtilâfın doğurtacağı huzursuzluğu önliyen 
bir tedbir bulunduğuna da kanaat hâsıl olmuş
tur, Çünkü yeni buluşların yarattığı inkılâp ve 
inkılâbın arzettiği hususiyet yani esere temin et
tiği kjymetin, ihtilâflara mevzu olması keyfi
yetidir ki, bu, bir müellifin tiyatro için hazır
ladığı bir temsil eserinin; bilâhara filimciliğin 
ve radyonun keşfi üzerine, filme alınmadı ve 
radyo ile neşredilmesi gibi önceden bilinmesi ka
bil olmıyan mevzularla izah olunabilir. Binaen
aleyh mukavelenin inikadında mevcut vaziyetin 
kabulü halinde mevzuun muahhar buluşlara inti
kal edemiyeceği ve bunun istikrar sağlıyacağı ne
ticesine varılmış ve madde hükmü bu mucip se
beplere göre kabule iktiran etmiştir. 

52 nci madde, Hükümet tasarısındaki birinci 
fıkra aynen kabul edilmiş ve ikinci fıkra hükmü 
tamamen kaldırılmıştır. 

Malî haklara mütedair bulunan bütün muka
vele ve tasarrufların şekle bağlanması prensibi 
tercih olunarak yazılı muhafaza edilmiş ve 
ayni zamanda kanun mevzuuna dâhil hâdise ve 
münasebetlerin de tenevvuu dikkat nazarıma alı
narak mukavelede, ihtilâf tevlidine sebep olma
ması için mukavelenin taallûk ettiği haklara ait 
bütün şartların zikredilmesi de mecburi tutul
muş ve bu mülâhazalara müsteniden yazılı mu
kavele teati edilmeden fiilî olarak icraya başlanan 
akitlerin hükümsüz olması lâzımgeldiği ve bunun 
da alâkalıların emrivaki ihdas etmelerine mâni 
olacağı, mükerrer ve mütaakip anlaşmalar yapı
larak suiistimallere mahal bırakmıyacağı netice
sine varılmıştır. 

53 ve 54 ncü maddeler, Millî Eğitim Komis
yonunun değiştirdiği metin aynen kabul edil
miştir. 

55, 56, 57, 58, 59, ve 60 ncı maddeler, Hükü
met tasarısındaki mevcut esaslarla aynen kabul 
edilmiş yalnız 58 nci maddedeki, (mühlet) in 
hukuki ıstılaha uygun olan şekli (mehil) kabul 
edilmiştir. 

61 nci madde, Millî Eğitim Komisyonundaki 
tadilât dairesinde kabul olunarak, 2 ve 3 numara
lı bentlerindeki (Yedinci) kelimesinin yanlış ya
zılmasından dolaya (Birinci) ve (Adlî) de (Ak-
dî) olarak düzeltilmiştir. 

62, 63, 64, 65, 66 ve 67 nei maddeler, Hükümet 
tasarısında olduğu gibi aynen kabul edilmiş ve 
67 nci maddenin 2 nci bendine ipham husule ge

tirmemesi için (eski halin iadesi mümkün) iba
resinden sonra hükmü teyit zımnında (ise) ilâve 
edilmiştir. 

68 nci madde, Millî Eğitim Komisyonunun 
hazırladığı metnin esasları aynen kabul edil
miş ve 1, 2, 3 rakamlariyle tesbit edilen kısım
dan, maddenin tertip tarzına ve yazılış şekline 
nazaran zait görülerek bu rakamlar silinmiştir. 

Kezalik; metinde hak sahiplerinin müsa
adesi alınmadan eserin tercümesi ve saire gibi 
ahvalde alâkadarların istiyecekleri fazla bedeli 
ifâde eden %• '50 nispetleri, yazılış şekliyle 
müphem görülmüş olduğundan tatbikatta güç
lüğü mucip olmaması için (% 60) lerden evvel 
(en çok) ibaresi konularak talep edilecek mik
tarın âzami haddi gösterilmiştir ki maddenin 
sevkmdaki düşünce bu merkezde olduğu gibi 
keyfiyet işbu tashihle hukuk prensiplerine in
tibak ettirilmiştir. 

69 ve 70 nci maddeler, Hükümet tasarısı ay
nen kabul edilmiştir. 

71 nci madde, maddenin 1, 2 ve 3 ncü bent
leri Hükümet tasarısındaki esaslar dairesinde 
l^abul edilmiş ve 4 ncü bendin 2 nci fıkrasının 
sonundaki hapis ve para cezalarının birlikte ve
rileceğine mütedair bulunan kısmı, bu madde 
ile ihlâl edilen hakların mahiyetleri nazarı iti
bara alınarak kaldırılmıştır. Bu 4 ncü ben
din son. fıkrasındaki hüküm, cezai mesuliyet
ten ziyade hukuki ve bu cümleden olan tazmi
ni mahiyette bulunduğundan maddeden çıka
rılmıştır. 

72 nci madde, Hükümet tasarısındaki me
tinde esasa müessir olmamak ve ifade tarzına 
münhasır kalmak üzere tashihler yapılmış ve 
son fıkrası da 71 nci maddenin 4 ncü bendinin 
son kısmındaki mülâhazalara müsteniden me
tinden tayyedilmiştir. 

73 nıcü madde, bu maddedeki cezai müeyyi
deler, 71 nci maddede yapılan tadilât ile mü
tenazır olarak ıslah ve ilga edilmiştir. 

74 ncü madde, Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metnin (71, 72, 73 ncü maddelerde 
sayılan suçlar, hizmetlerini ifa ettikleri sırada 
bu işletmenin) diye başlıyan kısmındaki (bu iş
letmenin) ibaresi maddeye vuzuh vermediğinden 
ve (bu işletmenin) delâlet ettiği mâna da 71, 
72 ve 73 ncü maddelerle memnuiyet altma alı-
rmı fiillerin, işletme mensupları tarafından iş
lenmesi hali kastedildiğinden iltibasa ve atıf-
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lara ve sair suretle tefsire mahal kalmaması için 
(bir işletmenin) şekline çevrilmiş ve yine bu 
fıkrada (Kasten veya ihmal suretiyle) suçlara 
izafe etmek kastına- makrun olarak konulan ve 
ceza unsurlarının tefrikma müncer olan hü
küm, zikri geçen maddelerdeki fiillerin karak
terlerine göre varit bulunmamış, mevzuubahs 
maddelerdeki suçların mücerret işlenmesi key
fiyeti ceza mesuliyetini intaç etmesi lâzımgele-
ceği mülâhaza edildiğinden teşevvüş husule ge
tirerek ve suç unsurunu tesbit edemiyecek olan 
(kasten veya ihmal suretiyle) ibaresinin kaldı
rılmasına karar verilmiştir. 

İkinci fıkranın (Karşılıkh veya karşılıksız 
olarak kendine ait) bir mahallî diye sevkedilen 
hüküm, tahsis ifade eder ve aynı zamanda (ken
dine ait) tâbiri de mülkiyet ve tasarruf esas
larına da hamlolunabilir. Halbuki bu fıkranın 
istihdaf ettiği mevzu; tahsis edilecek mahalle, 
tahsis edenin umumiyetle yani her ne suretle 
olursa olsun zilyed bulunması ve ondan intifa 
edebilmesi veyahut her hangi bir yeri füzulen 
göstermesi keyfiyetidir ve takyidi değil, tnutlaktır, 
bu itibarla izah olunan mânayi tazammun etme
si için (kendine ait) tâbiri çıkarılmış ve şümu-
liyle vaziyetin ifadesini teminen fıkranın bu 
kısmı (karşılıklı veya karşıliksız olarak bir ma
hallî tahsis eden) şekliyle değiştirilmiştir. Mad
denin üçüncü fıkrası, maddeye vuzuh verilmesi 
bakımından redaksiyon "tashihlerine tâbi tutul
muştur. 

75 nci madde, Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği maddenin başlangıcındaki (71, 72, 
73) tertibindeki noksanlık izale edilerek (71, 72, 
73) olarak* düzeltilmiş ve 1 numaralı bendin 
(Millî Eğitim Bakanlığı veya tecavüz eden) iba
resi, rabıt edatiyle yekdiğerine bağlandığı ci
hetle tecavüz vukuunda gerek Bakanlığın ve ge
rekse tecavüz edenin müşterek hareket etmeleri 
lâzımgeldiğine dair bir fikir husule getireceği 
aşikâr bulunduğundan bu mahzur ve ihtilâtm 
husulüne meydan vermemek için (ve) yerine 
tefrik edatı olan (veya) konularak, sevkedilen 
hükmün manası tesbit edilmiştir. 

76 nci madde, Hükümet teklifi aynen ka
bul olunmuştur. 

77 nci madde, bu madde Hükümet tasarısın
daki esaslar dairesinde kabul olunmuş ise de 
metindeki (ihtiyati tedbir olmak üzere geçici ola
rak) müşevveş ve usulü kaidelere göre (ihtiyati 

( S . Sa: 

tedbir) esaslarını ifade edemediğinde» vHultuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununda kabûlr edilen 
ihtiyati tedbir hükümlerine matuf olmak üzere 
(ihtiyati tedbir yoluyla) ibaresiyle metinde tas-
hihat yapılmıştır. 

78 nci madde, Hükümet tasarısı aynen ka
bul edilmiştir. 

79 ncu madde, bu maddenin (çoğaltılmış 
nüshalarla, .çoğaltmaya) ibaresine (bunları) ilâ-

s ve olunarak (çoğaltılmış nüshalarla, bunları ço
ğaltmaya) tarzında düzeltilmiştir. 

80 nci madde, 71, 72 ve 73 ncü maddelerle 
ceza müeyyidesi altında bulundurulan fiillerin 
tekerrüründe, muayyen cezaların birer misli ar
tırılacağına dair olan Hükümet tasarısı ile Millî 
Eğitim Komisyonunun aynen kabul ettiği bu 
madde, Türk Ceza Kanunundaki tekerrür esas-
lariyle kabili telif görülmemiş olduğu gibi, te
kerrür esaslarının hilâfına daha ziyade teşdit 
edici mahiyetinde bulunmadığı neticesine de 
varıldığından bu madde tasarıdan çıkarılmıştır. 

80 nci madde, Millî Eğitim Komisyonunun 
81 nci maddesi 80 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

81 nci madde, bu madde Hükümet tasarısı
nın 82 nci maddesindeki esaslar dairesinde 81 
nci madde olarak kabul edilmiş yalnız maddenin 
başındaki (bir) kelimesi kaldırılmış ve (musiki 
eserlerin okuma) tarzındaki ibaresi de (musiki 
eserlerinin okunma) diye düzeltilerek vuzuhu sağ
lanmıştır. 

82 nci madde, Hükümet tasarısının 83 ncü 
maddesi 82 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
80 nci maddenin kaldırılmasından dolayı, ikinci 
fıkradaki 82 nci madde 81 nci madde olarak dü
zeltilmiş ve suçun ihmal ve teseyyüp ile işlen
mesi halinde bu fiil için tâyin edilen cezai hü
küm, 71 nci madde ile kabul edilen esas gözeti
lerek kaldırılmış ve son fıkradaki 81 ve 82 nci 
maddelere müteallik rakamlar 80 nci maddenin 
tayymdan dolayı 80 ve 81 olarak düzeltilmiştir. 

83 ncü madde, Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği 84 numaralı metinde mânaya vuzuh 
vermesini teminen gerekli tashihat yapılarak 

£şj (alâmetleri' veya çoğaltılmış) yerine, (alâmetleri 

!

| ile çoğaltılmış) konulmuş, (diğer bir eserde kul-
I lanılamaz) ifadesi tahdidi mahiyette görüldüğfin-
I deii, (diğer bir eserde veya çoğaltılmış olarak) 
I ibareliyle tevsi edilmek suretiyle 83 ncü madde 
I olarak kabul olunmuştur. 
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84 ncü madde, Hükümet tasarısının 85 nci 
maddesi esas itibariyle 84 ncü madde olarak 
kabul * ve metinde bâzı ibare tashihleri yapılmış 
ve tefrik edatlariyle hükümlerde iltibasa mahal 
bırakılmamıştır. 

85 nci madde, Millî Eğitim Komisyonunun 
86 ncı maddesi 85 nci madde olarak aynen kabul 
olunmuştur. 

86 ncı madde, Hükümet tasarısının 87 nci 
maddesi 86 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 
Yalnız 1 nci fıkrada maksut mânaya halel gel
memek üzere ifade tashihleri yapılmıştır. Mad
denin 3 numaralı bendindeki (günlük hâdiselere 
mütaallik radyo ve filim haberleri) maddenin 
ihzar esaslarına göre noksajı görüldüğünden bu 
bende resimler de ilâve olunmuş ve bu surette 
bende (günlük hâdiselere mütaallik resimlerle 
radyo ve filim haberleri) ibaresi konulmuştur. 

87 nci madde, Hükümet tasarısının 88 nci 
maddesi. 87 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Metinde sipariş edilen resimlerden istifade hak
kının tahdidi muvafık görülmediğinden madde
nin birinci fıkrasında gerekli tadilât yapılmış ve 
(tasvir edilen yahut bunların kanuni mirasçıları 
fotoğraf aldırtabilii') hükmü konulmuştur. 

88 nci madde, Hükümet tasarısının 89 ncu 
maddesi aynen kabul ve madde numarası 88 ola
rak tashih olunmuştur. 

Geçici birinci madde, Hükümet tasarısı aynen 
kabul edilmiştir. 

Geçici ikinci madde, Millî Eğitim Komis 
yonunun tadili kabul edilmiş ve ikinci fıkrada
ki tabı hatası olan (iktibas) kelimesi (iktisarO 
diye tashih olunmuş ve kezalik bu maddenin 
tatbikatını kolaylaştırmak üzere bir yönetmelik 
ihzarı lüzumu son fıkrada zikredilmiş ise de, 
mecburiyeti tazammun etmemek üzere âmir hü
küm kaldırılmış ancak, tatbikatta müşkilât 
zuhuru halinde, bu lüzum ve zaruret icabı ola
rak yönetmelik yapılmasının takdirinin icra or
ganlarına tevdi edilmesi uygun görüldüğünden 

maddenin sonundaki (olunur) kelimesi kaldırı
larak yerince (olunabilir) konulmuştur. 

Geçici üçüncü madde, Hükümet tasarısın
daki bu madde kanunun meriyete girmesinden 
evvel işlenmiş suçlara ait vazife ve usule mü
taallik hükümleri ihtiva etmekte ise de bu 
esasların umumi kaidelere tâbi olması bakımın
dan, hususi mahiyette hüküm şevkine mahal 
görülmemiş ve kaldırılmıştır. 

89 ncu madde, Hükümet tasarısının 90 ncı 
maddesi 89 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

90 ncı madde, gerek Hükümet tasarısın
daki ve gerekse Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul etmiş olduğu metinlerde kanunun neşri 
tarihinden itibaren altı ay sonra meriyet mev
kiine gireceği zikredilmiş ise de, 42 ve 43 ncü 
maddelerin hedef tuttuğu meslekî birlikler te
şekkül etmediği takdirde kanun hükümlerinin 
tamamen işliyemiyeceği düşünülerek birliklerin 
teşekkülünü ve faaliyete geçmelerini temin et
mek için maddede gerekli tadilât yapılmış ve 
Hükümet tasarısının 91 nci maddesi 90 ncı 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Kamutayın Yüce tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
yerine 

Balıkesir 
M. Erkuyumcu 

Amasya 
/ . Olgaç 
Çorum 

H. Ortakcıoğlu 
Erzurum 

E. Karan 
Konya 

M. Öbuz 

Bu Rapor 
Sözcüsü 

Balıkesir 
V. Asena 

Ankara 
0. Ş. Çiçekdağ 

Edirne 
M. Enginün 

Gazianteb 
0. Kınoğlu 
Kütahya 

S. 8. Nasuhoğlu 

Kâtip 
Balıkesir 
V. Asena 

Çankırı 
C. Boynuk 

Elâzığ 
H. A. Yöney 

İstanbul 
A. Moshos 

Samsun 
F. Tüzel 

Seyhan Yozgad 
8. Serçe N. Ü. Aletli 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

Birinoi Bölüm 

Fikir ve sanat eserleri 

— 20 -
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN DEĞİ§-

TÎKtŞÎ 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

Birinci Bölüm 

Fikir ve sanat eserleri 

A) Tarif 

MADDE 1. — Bu kanuna göre eser; sahibi
nin hususiyetini taşıyan ve aşağıdaki hüküm
ler uyarınca ilim. ve edebiyat, musiki, güzel sa
natlar veya sinema eserleri sayılan her nevi 
fikir ve sanat mahsulüdür. 

B) Fikir ve sanat eserlerinin çeşitleri 

1 - İlim ve edebiyat eserleri 

MADDE 2. — İlim ve edebiyat eserleri şun
lardır : 

1. Her hangi bir şekilde dil ile ifade olu
nan bütün eserler; 

2. Her nevi rakislar, pantomimalar ve bu
na benzer sözsüz sahne eserleri, 

3. Bedii vasfı bulunmıyan her nevi teknik 
ve ilmî mahiyette fotoğraf eserleriyle her nevi 
haritalar, plânlar, projeler, krokiler, resimler; 
coğrafyaya, topografyaya, mimarlığa ait ma
ketler ve benzerleri. 

II - Musiki eserleri 

MADDE 3. — Musiki eserleri, her nevi söz
lü ve sözsüz bestelerdir. 

III - Güzel sanat eserleri 

MADDE 4. — Güzel sanat eserleri; bedii 
vasfı haiz olan : 

1. Yağlı ve sulu boya tablolar, resimler, de
senler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tez
hipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usul
lerle maden, taş, ağaç veya diğer bir madde 
üzerine çizilen veya tesbit edilen eserler, 

2. Heykeller, kabartmalar ve oymalar, 
3. Mimarlık eserleri, 
4. Elişleri ve küçük sanat eserleri, 
5. Fotoğraf eserleri, 

A) Tarif 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nei maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

B) Fikir ve sanat eserlerinin çeşitleri 

I - İlim ve edebiyat eserleri 

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

<dir. 
Güzel sanat eserleriyle 2 nci maddenin 3 ncü 

I I - Musiki eserleri 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

I I I - Güzel sanat eserleri 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edlmiştir. 
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ADALET KOMISYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

Birinci Bölüm 

Fikir ve Sanat Eserleri 

A) tar i f 

MADDE 1. -T- Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

B) Fikir .ve Sanat Eserlerinin çeşitleri 

I - îlim ve Edebiyat eserleri 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

II - Musiki Eserleri 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

III - Güzel Sanat Eserleri 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü madde
si aynen kabul edilmiştir. 
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Hü. 

(bendinde sayılan eserlerin diğer kanunlara gö
re faydalı model ve resim olarak korunması fikir 
ve sanat eserleri olmak sıfatlarına halel getir
mez. 

IV - Sinema eserleri 

MADDE 5. — Sinema eserleri şunlardır : 
1. Sinema filimleri, 
2. öğretici ve teknik mahiyette olan veya 

günlük olayları teSbit eden filimler, 
3. Her nevi ilmî, teknik veya bedii mahi

yette projeksiyon diyapozitifleri. 
Yukarda zikredilen eserler filim ve camdan 

başka bir madde üzerine tesbit edilmiş olsa da 
projeksiyonla gösterildiği takdirde sinema eser
leri gurupuna girer. 

Sırf beste, nutuk, konferans ve saireyi nak
le yarıyan filimler sinema eseri sayılmaz. 

O) işlenmeler 

MADDE 6. — Diğer bir eserden istifade su
retiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle 
müstakil olmıyan ve aşağıda b'aslıcaları yazılı 
fikir ve sanat mahsulleri işlenmedir : 

1. Tercümeler, 
2. Roman, hikâye, şiir ve tiyatro piyesi .gi-

hi eserlerden birinin bu sayılan nevilerden bir 
başkasına çevrilmesi, 

3. Musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat 
eserlerinin filim haline sokulması veya filme 
alınmaya ve radyo ile yayıma müsait bir şekle 
sokulması, 

4. Musiki aranjman ve tertipleri, 
5. Güzel sanat eserlerinin bir. şekilden di

ğer şekillere sokulması, 
6. Bir eser sahibinin bütün veya aynı cins

ten olan eserlerinin külliyet haline konulması, 
* 7. Belli bir maksada göre ve hususi bir 
plân dâhilinde seçme ve toplama eserler tertibi, 

8. Henüz yayımlanmamış olan bir eserin 
ilmî araştırma veya çalışma neticesinde yayım
lanmaya elverişli hale getirilmesi, 

9. Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi, 
yahut kısaltılması, 

îşliyenin hususiyetini taşıyan işlenmeler, bu 
kanuna göre eser sayılır. 

M. E. K. 

IV - Sinema eserleri 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

C) İşlenmeler 

MADDE 6. — Diğer bir eserden istifade su
retiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müs
takil olmıyan ve aşağıda başlıcaları yazılı fikir ve 
sanat mahsulleri işlenmedir ; 

1. Tercümeler, 
2. Roman, hikâye, şiir ve tiyatro piyesi gibi 

eserlerden birinin bu sayılan nevilerden bir baş-
' kasma çevrilmesi, 

3. Musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat 
eserlerinin filim haline sokulması veya filme alın
maya ve radyo ve televizyon ile yayma müsait 
bir şekle sokulması. 

4. Musiki aranjman ve tertipleri; 
5. Güzel sanat eserlerinin bir şekilden diğer 

şekillere sokulması; 
6. Bir eser sahibinin bütün veya aynı cins

ten olan eserlerinin külliyat haline konulması; 
7. Belli bir maksada göre ve hususi bir plân 

dâhilinde seçme ve toplama eserler tertibi; 
8. Henüz yayımlanmamış olan bir eserin 

ilmî araştırma ve çalışma neticesinde yayımlan
maya elverişli hale getirilmesi (îhnî bir araştır
ma ve çalışma mahsulü olmıyan alelade trans
kripsiyonlarla faksimileler bundan müstesnadır.) 

9. 'Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi 
yahut kısaltılması; 

(S. Sayısı : 289 ) 



23 — 
Ad. K. 

IV - Sinema Eserleri 

MADDE 5. —• Hükümetin beşinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

C) İşletmeler 

MADDE 6. — Millî Eğitim Komisyonunun 
6 ncı maddesi aynen kabııl edilmiştir. 

k 
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Ç) Alenileşmiş ve yayımlanmış eserler. 

MADDE 7. — Hak sahibinin rızasiyle umu
ma arzedilen bir eser alenileşmiş sayılır. 

Bir eserin aslından çoğaltma ile elde edilen 
nüshaları hak sahibinin rızasiyle satışa çıkarıl
ma veya dağıtılma yahut diğer bir şekilde tica
ret mevkiine konma suretiyle umuma arzedilir-
se o eser yayımlanmış sayılır. 

Basın Kanununun 3 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrası hükmü saklıdır. 

İkinci bölüm 

Eser sahibi 

A) Tarif. 
1 - Genel olarak 

MADDE 8. — Bir eserin sahibi, onu vücuda 
getirendir. 

Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin ma
hiyetinden aksi anlaşılmadıkça; memur, hizmet
li ve işçilerin; işlerini görürken vücuda getir
dikleri eserlerin sahipleri bunları çalıştıran ve
ya tâyin edenlerdir. Bu kaide, tüzel kişilerin 
uzuvlarına da şâmildir. 

Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin ma
hiyetinden aksi anlaşılmadıkça bir veya birden 
fazla kimseler, yayımlıyanm tâyin ettiği plân 
dairesinde bir eser vücuda getirmişlerse bu ese
rin sahibi yayımlıyandır. 

Bir sinema eserinin sahibi onu imal ettiren
dir. 

Bir işlenmenin sahibi, asıl eser sahibinin hak
la rı saklı kalmak şartiyle, onu işliyendir. 

İT - Eser sahiplerinin birden fazla oluşu 

MADDE 9. — Birden fazla kimselerin bir
likte vücuda getirdiği eserin kısımlara ayrıl
ması mümkünse, bunlardan herbiri vücuda ge
tirdiği kısmın sahibi sayılır. 

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, eseri bir
likte vücuda getirenlerden herbiri bütün eserin 
değiştirilmesi veya yayımlanması için diğerleri-

( S . Sflj 
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Işliyenin hususiyetini taşıyan işlenmeler, bu 
kanuna göre eser sayılır. 

Ç) Alenileşmiş ve yayımlanmış eserler 

MADDE 7. — Hak sahibinin rızasiyle umu
ma arzedilen bir eser alenileşmiş sayılır. 

Bir eserin aslandan çoğaltma ile elde edilen 
nüshaları hak sahibinin rızasiyle satışa çıkarılma 
veya dağıtılma yahut diğer bfy* şekilde ticaret mev
kiine konmak suretiyle umuma arzedilirse o eser 
yayımlanmış sayılır. 

Basın Kanununun 3 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrası hükmü mahfuzdur. 

ikinci Bölüm 

Eser Sahibi 

A) Tarif 
1. Genel olarak 

MADDE 8. — Bir eserin sahibi, onu vücuda 
getiren aralarındaki özel sözleşmeden veya işin 
mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça; memur, hiz
metli ve işçilerin; işlerini görürken vücuda ge
tirdikleri eserlerin sahipleri bunları çalıştıran 
veya tâyin edenlerdir. Bu kaide, tüzel kişilerin 
uzuvlarına da şâmildir. 

Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin 
mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça bir veya bir
den fazla kimseler, yayımlıyanm tâyin ettiği 
plân dairesinde bir eser vücuda getirmişlerse 
bu eserin sahibi yayımlıyandır. 

Bir sinema eserinin sahibi onu imal ettiren
dir. 

Bir işlenmenin sahibi, asıl eser eser sahibi
nin hakları mahfuz kalmak şartiyle onu işliyen
dir. 

n - Eser sahiplerinin birden fazla oluşu 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Ç) Alenileşmiş ve Yayımlanmış Eserler 

MADDE 7. — Hak sahibinin rızasiyle umu
ma arzedilen bir eser alenileşmiş sayılır. 

Bir eserin aslından çoğaltma ile elde edilen 
nüshaları hak sahibinin rızasiyle satışa çıkarıl
ma veya dağıtılma yahut diğer bir şekilde ti
caret mevkiine konulma suretiyle umuma arze-
dilirse o eser yayımlanmış sayılır. 

5680 sayılı Basın Kanununun 3 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrası hükmü mahfuzdur. 

ikinci bölüm 

Eser sahibi 

A) Tarih 
I - Genel olarak 

MADDE 8. — Bir eser sahibi, onu vücuda 
getirendir. 

Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin ma
hiyetinden aksi anlaşılmadıkça memur, hizmetli 
ve işçilerin; işlerini görürken vücuda getirdik
leri eserlerin sahipleri bunları çalıştıran veya 
tâyin edenlerdir. Bu kaide, tüzel kişilerin uzuv
larına da şâmildir. 

Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin ma
hiyetinden aksi anlaşılmadıkça bir veya birden 
fazla kimseler, yaymlryanın tâyin ettiği plân 
dairesinde bir eser vücuda getirmişlerse bu ese
rin sahibi yayımlıyandır. 

Bir sinema eserinin, sahibi onu imâl etti
rendir. 

Bir işlenmenin sahibi, asıl eser sahibinin 
hakları mahfuz kalmak şartiyle, onu işliyendir. 

II - Eser sahiplerinin birden fazla oluşu 

MADDE 9. — Birden fazlaj kimselerin birlik
te vücuda getirdikleri eserin kısımlara ayrıl
ması mümkünse, bunlardan her biri vücuda ge
tirdiği kısmın sahibi sayılır. 

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, eseri birlik
te vücuda getirenlerden her biri bütün eserin 
değiştirilmesi veya yayımlanması için diğerle-
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nin iştirakini istiyebilir. Diğer taraf muhik bir 
sebep olmaksızın iştirak etmezse, müsaade, mah
kemece verilebilir. Aynı hüküm malî hakların kul
lanılmasında da uygulanır. 

III - Eser sahipleri arasındaki birlik 

MADDE 10. — Birden fazla kimsenin iştira
kiyle vücuda getirilen eser ayrılmaz bir bütün 
teşkil ediyorsa, eserin sahibi, onu vücuda geti
renlerin birliğidir. 

Birliğe âdi şirket hakkındaki hükümler uy
gulanır. Eser sahiplerinden biri, birlikte yakıla
cak bir muameleye muhik bir sebep olmaksızın 
müsaade etmezse, bu müsaade mahkemece veri
lebilir. Eser sahiplerinden her biri, birlik men
faatlerine tecavüz edildiği takdirde tek başına 
hareket edebilir. 

Bir eserin vücuda getirilmesinde yapılan tek
nik hizmetler veya teferruata ait yardijmlar, 
iştirake esas teşkil etmez. 

B) Eser sahipliği hakkında karineler 
I - Sahibinin adı belirtilen eserlerdir 

MADDE 11. — Yayımlanmış eser nüshala
rında veya bir güzel sanat eserinin aslında, 
o eserin sahibi olarak adını veya bunun yerine 
tanınmış müstear adını kullanan kimse, aksi sa
bit oluncaya kadar o eserin sahibi sayılır. 

Umumi yerlerde veya radyo vasıtasiyle ve
rilen Konferans ve temsillerde, mûtat şekilde 
eser sahibi olarak tanıtılan kimse o eserin sahibi 
sayılır; meğer ki, birinci fıkradaki karine yo-
liyle diğer bir kimse eser sahibi sayılsın. 

II - Sahibinin adı belirtilmiyen eserlerde 

MADDE 12. — Yayımlanmış olan bir eserin 
sahibi 11 nci maddeye göre belli olmadıkça, 
yayımlıyan; ve o da belli değilse çoğaltan, eser 
sahibine ait hak ve salâhiyetleri kendi namına 
kullanabilir. 

Bu salâhiyetler, 11 nci maddenin 2 nci fık
rasındaki karine ile eser sahibinin belli olma
dığı hallerde konferansı veren veya temsili icra 
ettirene aittir. 

Bu maddeye göre salahiyetli kimselerle asıl 
hak sahipleri arasındaki münasebetlere, aksi ka

i l . E. K. 

III - Eser sahipleri arasındaki birlik 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu umdesi 
aynen kabul edilmiştir. 

B) Eser sahipliği hakkında karineler, 
I - Sahibinin adı belirtilen eserlerde 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

II - Sahibinin adı belirtilmiyen eserlerde 

MADDE 12. — Hükümetin 12 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 
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rinin iştirakini istiyebilir. Diğer taraf muhik 
bir sebep olmaksızın iştirak etmezse, mahkeme
ce müsaade verilebilir. Aynı hüküm malî hak
ların kullanılmasında da uygulanır. 

III - Eser sahipleri arasındaki birlik 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

B) Eser sahipliği hakkında karineler 
I - Sahibinin adı belirtilen eserlerde 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

II - Sahibinin adı belirtümiyen eserlerde 

MADDE 12. — Yayımlanmış olan bir eserin 
sahibi 11 nci maddeye göre belli olmadıkça, ya-
yımlıyan; ve o da belli değilse çoğaltan, eser 
sahibine ait hak ve salâhiyetleri kendi namına 
kullanabilir. 

Bu salâhiyetler, 11 nci maddenin 2 nci fık
rasındaki karine ile eser sahibinin belli olma
dığı hallerde konferansı verene veya temsili ic
ra ettirene aittir. 

Bu maddeye göre salahiyetli kimselerle asıl 
hak sahipleri arasındaki münasebetlere, aksi 

( 8. Sayısı : 289 ) 



Hü. 

rarlaştırılmamışsa, Borçlar Kanununun 388 nei 
maddesinin 3 ncü fıkrası müstesna, âdi vekâlet 
hükümleri uygulanır. 

Üçüncü Bölüm 

Fikrî haklar 

A) Eser sahibinin hakları 
I - Genel olarak 

MADDE 13. — Fikir ve sanat eserleri üze
rinde sahiplerinin malî ve mânevi menfaatleri 
bu kanun dairesinde himaye görür. 

Eser sahibine tanman hak ve salâhiyetler 
eserin bütününe ve borçlarına şâmildir. 

II - Mânevi haklar 
1. Umuma arz salâhiyeti 

MADDE 14. — Bir eserin umuma arzedilip 
edilmemesini, yayımlanma zamanını ve tarzını 
münhasıran eser sahibi tâyin eder. 

Bütününü veya esaslı bir kısmı alenileşme-
mi§ olan, yahut ana hatları herhangi bir suret
le henüz umuma tanıtılmıyan bir eserin muhte
vası hakkında ancak o eserin sahibi malûmat 
verebilir. 

Eserin umuma arzedilmesi veya yayımlan
ma tarzı, sahibinin şeref ve itibarını düşürecek 
mahiyette ise eser sahibi, başkasına salâhiyet 
vermiş olsa bile, eserin gerek aslının ve gerek 
işlenmiş şeklinin umuma tanıtılmasını veya ya
yımlanmasını menedebilir. Bu haktan sözleşme 
ile vazgeçme hükümsüzdür. Diğer tarafın taz
minat hakkı saklıdır. 

2. Adın belirtilmesi salâhiyeti 

MADDE 15. — Eseri, sahibinin adı veya 
müstear adı ile yahut adsız olarak, umuma arz 
etme veya yayımlama hususunda karar vermek 
salâhiyeti münhasıran eser sahibine aittir. 

Bir güzel sanat eserinden çoğaltma ile elde 
edilen kopyelerle bir işlenmenin aslı veya ço
ğaltılmış nüshaları üzerinde asıl eser sahibinin 
ad veya alâmetinin, kararlaştırılan veya âdet 
plan şekilde belirtilmesi ve vücuda getirilen 
eserin bjr kopye yeya işlenme olduğunun açık-

(•S. Say: 

M. E. K. 

Üçüncü bölüm 

Fikrî haklar 

A) Eser sahibinin hakları 
I - Genel olarak 

MADDE 13. —• Fikir ve sanat eserleri üze
rinde sahiplerinin malî ve mânevi menfatleri bu 
kanun dairesinde himaye görür. 

Eser sahibine tanınan hak ve salâhiyetler 
eserin bütününe ve parçalarına şâmildir. 

II - Mânevi haklar 
1. Umuma arz salâhiyeti 

MADDE 14. — Bir eserin umuma arzedilip 
edilmemesini, yayımlanma zamanını ve tarzını 
münhasıran eser sahibi tâyin eder. 

Bütününü veya esaslı bir kısmı alenileşmiş 
olan, yahut ana hatları her hangi bir suretle he
nüz umuma tanıtılmıyan bir eserin muhtevası 
hakkında ancak o eserin sahibi malûmat verebilir. 

Eserin umuma arzedilmesi veya yayımlanma 
tarzı, sahibinin şeref ve itibarını düşürecek ma
hiyette ise eser sahibi, başkasına salâhiyet ver
miş olsa bile eserin gerek aslı ve gerek işlen
miş şeklinin umuma tanıtılmasını veya yayım
lanmasını menedebilir. Bu haktan sözlenme il© 
vazgeçme hükümsüzdür. Diğer tarafın tazminat 
hakkı mahfuzdur. 

2. Adın belirtilmesi salâhiyeti 

MADDE 15. — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen kaibul edilmiştir. 

: 289) 



— 29 
Ad. K. 

kararlastırılmamışsa, âdi vekâlet hükümleri uy
gulanır. 

üçüncü bölüm 

Fikrî haklar 

A) Eser sahibinin hatları 
I - Genel olarak 

MADDE 13. — Milî Eğitim Komisyonunun 
13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

II - Mânevi haklar 
1. Umuma arz salâhiyeti 

MADDE 14. — Bir eserin umuma arzedilip 
edilmemesini, yayımlanma zamanını ve tarzını 
münhasıran eser sahibi tâyin eder. 

Bütünü veya esaslı bir kısmı alenileşmemiş 
olan, yahut ana hatları her hangi bir suretle 
henüz umuma tanıtılmıyan bir eserin muhte
vası hakkında aneak o eserin sahibi malûmat 
verebilir. 

iEserin umuma arzedilmesi veya yayımlan
ma tarzı, sahibinin şeref ve itibarını düşürecek 
mahiyette ise eser sahibi, başkasına salâhiyet 
vermiş olsa bile eserin gerek aslının ve gerek 
işlenmiş şeklinin umuma tanıtılmasını veya ya
yımlanmasını menedebilir. Bu haktan sözleşme 
ile vazgeçme hükümsüzdür. Diğer tarafın taz
minat hakkı mahfuzdur. 

2. Adın belirtilmesi salâhiyeti 

MADDE 15. — Hükümetin 15 ncî maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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ça gösterilmesi şarttır. 
Bir eserin kimin tarafından vücuda getiril

diği ihtilaflı ise, yahut herhangi bir kimse ese
rin sahibi olduğunu iddia etmekte ise, hakikî 
sahibi, hakkının tesbitini mahkemeden isteye
bilir. 

3. Eserde değişiklik yapılmasını menetmek. 

MADDE 16. — Eser sahibinin izni olmadık
ça eserde veyahut eser sahibinin adında kısalt
malar, ekleme ve başka değiştirmeler yapıla
maz. 

Kanunun veya eser sahibinin müsaadesiyle 
bir eseri işliyen, umuma arzeden, çoğaltan, ya-
yımlıyan, temsil eden veya başka bir suretle ya
yan kimse; işleme, çoğaltma, temsil veya yayım 
tekniği icabı zaruri görülen değiştirmeleri eser 
sahibinin hususi bir izni olmaksızın da yapabi
lir. Eser sahibi kayıtsız ve şartsız olarak izin 
vermiş olsa bile şeref veya itibarını yahut ese
rinin mahiyet ve hususiyetlerini bozan her tür
lü değiştirmelere muhalefet hakkını muhafaza 
eder. Bu haktan sözleşme ile vazgeçmek hü
kümsüzdür. 

4. Eser sahibinin zilyed ve malike karşı 
hakları 

MADDE 17. — Çoğaltma veya işleme hak
kının sahibi bu hakların kullanılması için ge
rekli olan nispette eserden faydalanmayı, aslın 
zilyedinden talep edebilir. Şu kadar ki, hak 
sahibi eserin kendisine tevdiini istiyemez. 

Aslın maliki, eser sahibinin şeref veya itiba
rını düşürmemek şartiyle o eser üzerinde Ka
nun dairesinde dilediği gibi tasarruf edebilir. 

5. Hakların kullanılması 
a) Genel olarak 

MADDE 18. — Malî hakların devamı süresi 
bitmiş olsa da, eser sahibi yaşadığı ve tüzelkişi 
ise devam ettiği müddetçe 14, 15 ve 16 ncı 
maddeler gereğince haiz olduğu hakları kulla
nabilir Mümeyyiz bulunan küçükleir ve kısık
lılar bu hakları kullanmaktan kanuni temsilci
lerinin rızasına muhtaç değildirler. 

M. E. K. 

3. Eserde değişiklik yapılmasını menetmek 

MADDE 16. — Hükümetin 16 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

4. Eser sahibinin zilyed ve malike karşı haklan 

MADDE 17. — Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

5. Hakların kullanılması 
&) Genel olarak 

MADDE 18. — Hükümetin 18 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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3. Eserde değişiklik yapılmasını menetmek 

MADDE 16. — Eser sahibinin izni olmadıkça 
eserde veyahut eser sahibinin adında kısaltma
lar, ekleme ve başka değiştirmeler yapılamaz. 

Kanunun veya eser sahibinin müsaadesiyle 
bir eseri işliyen, umuma arzeden^ çoğaltan, ya-
yımlıyan, temsil eden veya başka bir suretle 
yayan kimse; işleme, çoğaltma, temsil veya 
yayım tekniği icabı zaruri görülen değiştirmeleri 
eser sahibinin hususi bir izni olmaksızın da ya
pabilir. 

Eser sahibi kayıtsız ve şartsız olarak izin ver
miş olsa bile şeref veya itibarını yahut eserinin 
mahiyet ve hususiyetlerini bozan her türlü değiş
tirmelere muhalefet hakkını muhafaza eder. Bu 
haktan sözleşme ile vazgeçmek hükümsüzdür. 

4. Eser sahibinin zilyed ve malike karşı hakları 

MADDE 17. — Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

5j. Hakların kullanılması 
a) Genel olarak 

MADDE 18. — Malî hakların devamı süresi 
bitmiş olsa da, eser sahibi gerçek kişi ise yaşadığı 
ve tüzel kişi ise devam ettiği müddetçe 14, 15 ve 
16 ncı maddeler gereğince haiz olduğu haklan 
kullanabilir. Mümeyyiz bulunan küçükler ve kı
sıtlılar bu hakları kullanmada kanuni temsilci
lerinin, rızasına muhtaç değildirler. 
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b) Hakları kullanabilecek kimseler 

MADDE 19. — Eser sahibi 14 ve 15 nci mad
delerin birinci fıkrasiyle kendisine tanınan sa
lâhiyetlerin kullanılış tarzlarını tesbit etme
mişse yahut bu hususu her hangi bir kimseye 
bırakmamışsa bu salâhiyetlerin ölümünden son
ra kullanılması, vasiyeti tenfiz memuruna; bu 
tâyin edilmemişse sırasiyle sağ kalan eşi ile 
çocuklarına ve mansup mirasçılarına; ana - ba
basına; kardeşlerine aittir. 

Eser sahibinin ölümünden sonra yukarıki 
fıkrada sayılan kimseler eser sahibine 14, 15 ve 
16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında tanınan 
hakları, malî hakların devamı süresince ve her 
halde eser sahibinin ölümünden itibaren 50 yıl 
içinde" kendi namlarına kullanabilirler. 

Eser sahibi veya birinci ve ikinci fıkralara 
göre salahiyetli olanlar, salâhiyetlerini kullan
mazlarsa ; eser sahibinden veya halefinden malî 
bir hak iktisabeden kimse meşru bir menfaati 
bulunduğunu ispat şârtiyle, eser sahibine 14, 15 
ve 16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında tanı
nan hakları kendi namına kullanabilir. 

Salahiyetli kimseler birden fazla olup müda
hale hususunda birleşemezlerse ihtilâfı, sulh 
mahkemesi eser sahibinin muhtemel arzusuna en 
uygun bir şekilde basit yargılama usulü hüküm
lerine göre halleder. 

18 nci madde ile yukarıki fıkralarda sayılan 
salahiyetli kimselerden hiçbiri bulunmaz veya 
bulunup da salâhiyetlerini kullanmazlarsa ya
hut ikinci fıkrada tâyin edilen süreler bitmişse 
eser; memleketin kültürü bakımından önemli 
görüldüğü takdirde Millî Eğitim Bakanlığı 14, 
15 ve 16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında 
eser sahibine tanınan hakları kendi namına kul
lanabilir. 

III - Malî haklar 
1. Genel olarak * 

MADDE 20. — Henüz alenileşmemiş bir 
eserden, her ne şekil ve tarzda olursa olsun fay
dalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. 
Alenileşmiş bir eserden eser sahibine münhası
ran tanınan faydalanma hakkı, bu kanunda 
malî hak olarak gösterilenlerden ibarettir. Malî 
haklar birbirinden müstakildir. Bunlardan bı-

M. E. K. 

b) Halkları kullanabilecek kimseler 

MADDE 19. — Hükümetin 19 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

III - Malî halklar 
1. Genel olarak 

MADDE 20. — Henüz alenileşmemiş bir eser
den her ne şekil ve tarzda olursa olsun faydalan
ma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. 

Alenileşmiş bir eserden eser sahibine mün
hasıran tanınan faydalanma hakkı, bu kanunda 
malî hak olarak gösterilenlerden ibarettir. Malî 
haklar birbirine bağlı değildir. Bunlardan biri-
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b) Hakları kullan^iîşcek Jrimseler 

MADDE 19. — Eser sahibi 14 ve 15 nei mad
delerin birinci fıkrasiyle kendisine tanınan salâ
hiyetlerin kullanılış tarzlarını tesbît etmemişse 
yahut bu hususu her hangi bir kimseye bırakma-
mışsa bu salâhiyetlerin ölümünden sonra kulla
nılması, vasiyeti tenfiz memuruna; bu tâyin edil-
memişse sırasiyle sağ kalan eşi ile çc.ouklarına; 
ve mensup mirasçılarına"; ana - babasına; kardeş
lerine aittir. 

Eser sahibinin ölümünden sonra yukarıki 
fıkrada sayılan kimseler eser sahibine 14, 15 ve 
18 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında tanınan 
hakları, mali hakların devamı süresince ve her 
halde eser sahibinin ölümünden itibaren 50 yıl 
içinde kendi namlarına kullanabilirler. 

Eser sahibi veya birinci ve ikinci fıkralara 
göre salahiyetli olanlar, salâhiyetlerini kullan
mazlarsa; eser sahibinden veya halefinden malî 
bir hak iktisap eden kimse meşru bir menfaati 
bulunduğunu ispat, şartiyle, eser sahibine 14, 15 
ve 16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında tanı
nan hakları kendi namına kullanabilir. 

Salahiyetli kimseler birden, fazla olup müda
hale hususunda birleşemezlerse; mahkeme, eser 
sahibinin muhtemel arzusuna en uygun bir şe
kilde basit yargılama usulü ile ihtilâfı halleder. 

18 nci m a ı î e ile yukarıki fıkralarda sayılan 
salahiyetli kimselerden hiçhjri bulunmaz, veya 
bulunu pta salâhiyetlerini kullanmazlarsa yahut 
ikinci fıkrada tâyin edilen*süreler bitmişse eser; 
memleketin kültürü bakımından önemli görüldü
ğü takdirde Millî. Eğitim Bakanlığı 14, 15 ve 16 
ncı maddelerin üçüncü fıkralarında eser sahibine 
tanınan hakları kendi namına kullanabilir. 

I I I - Malî haklar 
1. Genel olarak 

MADDE 20. — Henüz alenileşmemiş bir eser
den her ne şekil ve tarzda olursa olsun faydalan
ma hakkı jnunhasıran eser sahibine aittir. Aleni-
leşmiş bir eserden eser sahibine münhasıran tanı
nan faydalanma hakkı, bu kanunda malî hak ola
rak gösterilenlerden ibarettir. Malî haklar birbi
rine bağlı değildir. Bunlardan birinin tasarrufu 
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rinin tasarrufu ve kullanılması diğerine tesir 
etmez. 

Bir işlenmenin sahibi, kendisine bu sıfatla 
tanınan malî hakları, işleme hususunun serbest 
olduğu haller dışında, asıl eser sahibinin bahşet
tiği nispette kullanabilir. 

2. Çeşitleri 
a) İşleme hakkı 

MADDE 21. — Bir eserden, onu işlemek su
retiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sahi
bine-aittir. 

b) Çoğaltma hakkı 

MADDE 22. — Bir esörden, onun aslını veya 
işlenmelerini çoğaltmak suretiyle faydalanma 
hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Bir ese
rin işaret, ses veya resim nakline yarıyan plâk, 
filim ve eczalı kâğıt gibi mekanik vasıtalara 
alınması da çoğaltma sayılır. Aynı kaide ka
bartma ve delikli kalıplar ve benzerleri hakkın
da da caridir. 

Çoğaltma hakkı, güzel sanat eserlerine mü-
taallik plân ve kro'kilerin, bunları yapanlar ta
rafından icra ve tatbiki salâhiyetini de ihtiva 
eder. 

c) Yayma hakkı 

MADDE 23. — Bir eserden; onun aslından 
veya işlenmesinden çoğaltma ile elde edilmiş 
nüshalarını satışa çıkarmak veya dağıtmak ya
hut diğer bir şekilde ticaret mevkiine koymak 
suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser 
sahibine' aittir. 

Yurt dışında çoğaltılmış nüshaların Türki
ye'ye sokulmaları halinde de birinci fıkra hük
mü uygulanır. 

Hak sahibi muayyen nüshaları, mülkiyeti 
devrederek ticaret mevkiine koyduktan sonra, 
bunların yayımı eser sahibine tanınan yayma 
hakkını ihlâl etmez. 

ç) Temsil hakkı 

MADDE 24. — Bir eserden, onun asıl veya 
işlenmelerini doğrudan doğruya yahut işaret, 
ses veya resim nakline yarıyan aletlerle umu-

M. E. K. 

nin tasarrufu ve kullanılması diğerine tesir et
mez bir işlenmenin sahibi, kendisine bu sıfatla 
tanınan malî hakları, işleme hususunun serbest 
olduğu haller dışında, asıl eser sahibinin bah
şettiği nispette kullanılabilir. 

2. Çeşitleri 
a) İşletme hakkı 

MADDE 21. — Hükümetin 21 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

b) Çoğaltma hakkı 

MADDE 22. — Hükümetin 22 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

c) Yayma hakkı 

• MADDE 23, — Hükümetin 23 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Ç) Temsil hakkı 

MADDE 24. — Hükümetin 24 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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ve kuilanümasfı diğerine tesir etmei bir işlenme
nin sahibi, kendisine bu sıfatla tanınan malî hak
ları, işleme hususunun serbest olduğu haller dı
şında, asıl eser sahibinin müsaade ettiği nipette 
kullanabilir. 

2. Çeşitleri 
a) işleme hakkı 

MADDE 21. — Hükümetin 21 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

b) Çoğaltma hakkı 

MADDE 22. — Hükümetin 22 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

c) Yayma hakkı 

MADDE 23. — Hükümetin 23 neü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

ç) Temsil hakkı 

MADDE 24. — Hükümetin 24 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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mi mahallerde okumak, çalmak, oynamak re 
göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma 
hakkı münhasıran eser sahibine aittir. 

Temsilin umuma arzedilmek üzere vuku-
bulduğu mahalden başka bir yere her hangi bir 
teknik vasıta ile nakli de «ser sahibine aittir. 

d) Badyo ile yayım hakkı 

MADDE 25. — Bir eserden, onun asıl veya 
işlenmelerini radyo veya buna benziyen ve işa
ret, ses, yahut resim nakline yarıyan diğer tek
nik tesislerle yaymak; böylece yayılan eserleri 
diğer bir radyo teşekkülünden naklen alarak 
ister telli, ister telsiz olsun tekrar yaymak veya 
oparlör yahut buna benziyen ve işaret, ses ya
hut resim nakline yarıyan diğer teknik tesisler
le umumi mahallerde temsil etmek suretiyle 
faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine 
aittir. 

3. Sürejer 
a) Genel olarak 

MADDE 26. — Eser sahibine tanınan malî 
haklar zamanla mukayyettir. 46 ve 47 nci mad
delerdeki haller dışında koruma süresinin biti
minden sonra herkes, eser sahibine malî haklar
dan faydalanabilir. 

Bir eserin aslı veya işlenmeleri için tanı
nan koruma süreleri birbirinden müstakildir. 
Bu hüküm 9 nou maddenin birinci fıkrasındaki 
eserler hakkında da uygulanır. 

Koruma süresi, eserin alenileşmesinden ön
ce cereyana başlamaz. 

Koruma veya fasikül halinde yayımlanan 
eserlerde son forma veya fasikülün yayımlan
dığı tarih, eserin aleniyet tarihi sayılır. Fasıla 
ile yayımlanan mütaaddit ciltlerden müteşekkil 
eserlerin her bir cildi ile belleten, risale ve yıl
lıklar gibi eserlerde aleniyet tarihi bunlardan 
her birinin yayımlanma tarihidir. 

Aleniyet tarihinden başlıyan süreler eserin 
ilk defa alenileştiği veya dördüncü fıkraya göre 
alenileşmiş sayıldığı yıldan sonraki senenin ilk. 
gününden itibaren hesap olunur. 

Eser sahibinin ölümünden itibaren başlıyan 
sürelerin hesabında, eser sahibinin öldüğü se
neyi takibeden yılın ilk günü başlangıç tarihi 

M. B. E. 

d) Radyo ile yayım hakkı 

MADDE 25. — Hükümetin 25 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

3. Süreler 
a) Genel olarak 

MADDE 26. — Eser sahibine tanınan malî 
haklar zamanla mukayyettir. 46 ve 47 nci mad
delerdeki haller dışında koruma süresinin biti
minden sonra herkes, eser sahibine tanınan 
malî haklardan faydalanabilir. 

Bir eserin aslı veya işlenmeleri için tanınan 
koruma süreleri biribirine tâbi değildir. 

Bu hüküm dokuzuncu maddenin birinci fık
rasındaki eserler hakkında da uygulanır. Ko
ruma süresi, eserin alenileşmesinden önce cere
yanına başlamaz. 

Forma veya fasikül halinde yayımlanan 
eserlerde son forma veya fasikülün yayımlan
dığı tarih, eserin aleniyet tarihi sayılır. Fasıla 
ile yayımlanan mütaaddit ciltlerden müteşekkil 
eserlerin her bir cildi ile bülten, risale, mevkute 
ve yıllıklar gibi eserlerde aleniyet tarihi bun
lardan her birinin yayımlanma tarihidir. 

Aleniyet tarihinden başlıyan süreler eserin 
ilk defa alenileştiği veya dördüncü fıkraya göre 
alenileşmiş sayıldığı yıldan sonraki senenin ilk 
gününden itibaren hesap olunur. 

Eser sahibinin ölümünden itibaren başlıyan 
sürelerin hesabında, eser sahibinin öldüğü se
neyi takip eden yılın ilk günü başlangıç tarihi 
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d) Radyo ile yayım hakkı 

MADDE 25. — Hükümetin 25 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

3. Süreler 
a) Genel olarak 

MADDE 26. — Eser sahibine tan'man malî 
haklar zamanla mukayyettir. 46 ve 47 nci mad
delerdeki haller dışında koruma süresinin biti
minden sonra herkes, eser sahibine tanman malî 
haklardan faydalanabilir. 

Bir eserin aslı veya işlenmeleri için tanınan 
koruma süreleri birbirine tâbi değildir. 

Bu hüküm dokuzuncu maddenin birinci fık
rasındaki eserler hakkında da uygulanır. Koruma 
süresi, eserin alenileşmesinden önce cereyana baş
lamaz» 

Forma veya fasikül halinde yayımlanan eser
lerde son forma veya fasikülün yayımladığı ta
rih, eserin aleniyeti tarihi sayılır. Fasıla ile ya
yımlanan mütaaddit ciltlerden müteşekkil eserle
rin her bir cildi ile bülten, risale, mevkute ve 
yıllıklar-gibi eserlerde aleniyet tarihi bunlardan 
her birinin yayımlanma tarihidir. 

Aleniyet tarihinden başlıyan süreler eserin ilR 
defa âlenileştiği veya dördüncü fıkraya göre âle-
nileşmiş sayıldığı yıldan sonraki senenin ilk gü
nünden itibaren hesap olunur. 

Eser sahibinin ölümünden itibaren başlıyan sü 
relerin hesabında, eser saMbinjn öldüğü seneyi ta
kip eden yılın ilk günü başlangıç tarihi sayılır. 
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sayılır. 10 ncu maddenin birinci fıkrasında zik
redilen hallerde süre, eser sahiplerinden son 

kalanın ölüm tarihinden sonra baslar. 

b) Sürelerin devamı 

MADDE 27. — Koruma süresi eser sahibi
nin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 
50 yıl devam eder. 

Sahibinin ölümünden sonra alenileşen eser
lerde koruma süreşj, ölüm tarihinden sonra 50 
yıldır. 

12 nci maddenin birinci fıkrasındaki haller
de koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden 
sonra 50 yıldır; meğer ki, eser sahibi bu süre
nin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun, 

Eser sahibi bir tüzelkişi ise, koruma süresi 
eserin aleniyet tarihinden başlıyarak 20 yıldır. 

c) Türkçeye tercüme hususunda koruma süresi 

MADDE 28. — İlk defa Türkçeden başka 
bir dilde yayımlanmış olan bir ilim ve edebiyat 
eseri yayımlandığı tarihten itibaren .10 yıl için
de eser sahibi veya onun müsaadesi ile başka 
bit- kimse tarafından Türkçe tercümesi yapıla
rak yayımlanmamış ise 10 yılın geçmesiyle bu 
eserin Türkçeye tercümesi serbesttir. 

Bu hüküm diğer işlemeler hakkında uygu
lanmaz. 

ç) Elişleri, küçük sanat . eserleri, fotoğraf ve 
sinema eserlerinde süre 

MADDE 29. — Elişleri, küçük sanat eser
leri, fotoğraf ve sinema eserleri için koruma 
süresi aleniyet tarihinden bağlıyarak 20 yıldır. 

B) Tahditler 
1 - Âmme intizamı mülâhazasiyle 

• 
MADDE 30. — Eser sahibine tanınan hak

lar, eserin ispat maksadiyle mahkeme ve diğer 
resmî ma'kamlar huzurunda ve alelıtlak zabıta 
ve ceza işlerinde, bir muameleye konu teşkil etmek 
üzere kullanılmasına mâni değildir. Fotoğraf
lar, umumi emniyet mülâhazasiyle.veya adlî mak
satlar için sahibinin rızası alınmaksızın, resmî ma
kamlar veya bunların emriyle başkaları tara
fından her şekilde çoğaltılabilir ve yayılabilir. 

M. E. K. 

sayılır. Onuncu maddenin birinci fıkrasında 
zikredilen hallerde, süre, eser sahiplerinden 
sonra sağ kalanın ölüm tarihinden sonra başlar. 

b) Sürelerin devamı 

MADDE 27. — Hükümetin 27 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. * 

e) Türkçeye tercüme hususunda koruma süresi 

MADDE 28. — Hükümetin 28 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

ç) Elişleri, küçük sanat eserleri, fotoğraf ve 
sinema eserlerinde süre 

MADDE 29.' — Hükümetin 29 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

B) Tahditler 
I - Âmme intizamı mülâhazasiyle 

MADDE 30. — Eser sahibine tanınan hak
lar, eserin ispatı maksadiyle mahkeme ve diğer 
rösmî makamlar huzurunda ve alelıtlak zabıta 
ve ceza işlerinde bir muameleye konu teşkil et
mek üzere kullanılmasına mâni değildir. Fotoğ
raflar, umumi emniyet mülâhazasiyle veya adlî 
maksatlar için sahibinin rızası alınmaksızın, 
resmî makamlar veya bunların emriyle başka
ları tarafından her şekilde çoğaltılabilir" ve ya-
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10 ncu maddenin ' birinci fıkrasında zikredilen 
hallerde süre, -eser sahiplerinden son sağ kalanı
nın ölüm tarihinden sotara başlar. 

b) Sürenin devamı 

MADDE 27. — Koruma süresi es«r sahibi
nin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 
50 yıl devam eder. 

Sahibinin ölümünden sonra alenüeışen eser
lerde koruma süresi, ölüm tarihinden sonra 50 
yıldır. 

12 nci maddenin birinci fıkrasındaki hallerde 
koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 
50 yıldır; meğer ki, eser sahibi bu sürenin bit
mesinden önce adını açıklamış buhınsun. 

Eser sahibi bir tüzel kişi ise, koruma süresi 
aleniyet tarihinden itibaren 20 yıldır. 

c)' Türkçeye tercüme hususunda koruma süresi 

MADDE 28. — Hükümetin 28 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

ç) El işleri, küçük sanat eserleri, fotoğraf 
ve sinema eserlerinde süre 

MADDE 29. — El işleri, küçük sanat eserleri, 
fotoğraf ve sinema eserleri için koruma süresi 
aleniyet tarihinden itibaren 20 yıldır. 

B) Tahditler 
1. Âmme intizamı mülâhazasiyle 

MADDE 30. — Eser sahibine tanınan hak
lar, «eserin ispatı maksadiyle mahkeme ve di
ğer resmî makamlar huzurunda ve alelıtlak za
bıta ve ceza işlerinde bir muameleye konu teş
kil etmek üzere kullanılmasına mâni değildir. 
Fotoğraflar, umumi emniyet mülâhazasiyle veya 
adlî maksatlar için sahibinin rızası olmaksızın, 
resmî makamlar veya bunların emriyle başkala
rı tarafından her şekilde çoğaltılabilir ve ya-
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Eserin her hangi bir suretle ticaret mevîkiine 
konmasını, temsilini veya diğer şekillerde kul
lanılmasını meneden, y&hut müsaade veya kon
trole bağlı tutan kamu hukuku hükümleri sak
lıdır. 

II - Genel menfaat mülâhazasiyle 
I - Mevzuat ve içtihatlar 

MADDE 31. — Resmen yayımlanan veya 
ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ,* 
genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayıl
ması, işlenmesi veya he'r hangi diğer bir suretle 
bunlardan faydalanma serbesstir. 

2. Nutuklar 

MADDE 32. — Büyük Millet Meclisinde ve 
diğer resmî meclis ve kongrelerde, mahkeme
lerde, umumi toplantılarda söylenen nutukla
rın, haber ve malûmat verme maksadiyle çoğal
tılması, umumi mahallerde okunması veya rad
yo vasıtasiyle ve başka suretle yayımı serbest
tir. 

Hâdisenin mahiyeti ve vaziyetin icabı ge
rektirmediği'hallerde, nutuk sahibinin adı zik-
redilmiyebilr. 

Bu nutukları birinci fıkrada zikredilenden 
başka bir maksatla çoğaltmak veya diğer bir 
suretle yaymak eser sahibine aittir. 

3. Temsil serbestisi 

MADDE 33. — Yayımlanmış bir .eserin; 
umumi mahallerde, münhasıran eğitim ve öğre
tim maksadiyle veya intifa kasdı olmaksızın 
meccanen temsili serbesttir. 

Aynı kaide safi gelirleri tamamen hayır ga
yelerine tahsis edilen müsamereler hakkında 
da uygulanır. 

Bununla beraber eser sahibinin ve eserin 
.* a.dmı mûtat şekilde zikretmek icabeder. 

4. Eğitim ve öğretim için seçme ve toplama 
eserler 

MADDE 34. — Yayımlanmış musiki, ilim 
ve edebiyat eserlerinden ve âlenileşmiş güzel-
âanat eserlerinden, maksadın haklı göstereceği 

*M. E. K. 

yılabilir. 
Eserin her haa|g;i bir suretle -ticaret mevkii- • 

ne konmasının temsilini veya diğer şekillerde 
kullanılmasını meneden, yahut müsaade veya 
kontrole bağlı tutan kamu hukuku hükümleri 
mahfuzdur. 

[I - Genel menfaat mülâhazasiyle 
1. Mevzuat ve içtihatlar 

MADDE 31. — Hükümetin 31 nci mad
desi, aynen kabul edilmiştir. 

2. Nutuklar 

MADDE 32. - ^ Hükümetin 32 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

3. Temsil serbestisi 

MADDE 33. — Hükümetin 33 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

4. Eğitim ve öğretim için seçme ve toplama 
eserler 

MADDE 34. — Hükümetin 34 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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yılabilir. 
Eserin herhangi bir suretle ticaret mevkii

ne konmasının, temsilini veya diğer şekillerde 
kullanılmasını meneden, yahut müsaade veya 
kontrole bağlı tutan kamu hukuku hükümleri 
mahfuzdur. 

II - Genel menfaat mülâhazasiyle 
1. Mevzuat ve içtihatlar 

MADDE 31. — Hükümetin 31 nci maddesi 
aynen kabul edilmi§tir. 

2. Nutuklar 

MADDE 32. — Hükümetin 32 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

3. Temsil serbestisi 

MADDE 33. — Hükümetin 33 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

4. Eğitim ve öğretim için seçme ve toplama 
eserler 

MADDE 34. — Yayımlanmış musiki, ilim ve 
edebiyat eserlerinden ve alenileşmiş güzel sanat 
eserlerinden maksadın haklı göstereceği bir 
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bir nispet dahilinde iktibaslar yapılmak sure
tiyle, hal ve vaziyetinden eğitim ve öğretim ga
yesine tahsis edildiği anlaşılan seçme ve topla
ma eserler vücuda getrilmesi serbesttir. 2 noi 
maddenin üçüncü bendinde ve 4 ncü maddenin 
birinci fıkrasının birinci ve beşinci bentlerinde 
gösterilen nevinden eserler, ancak seçme ve 
toplama eserin münderecatını aydınlatmak tine
re iktibas edilebilir. 

Münhasıran okullara mahsus olarak hazırla
nan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ona
nan okul radyo yayımları için de birinci fıkra 
hükümleri uygulanır. 

Bütün bu hallerde eser ve eser sahibinin adı 
mûtat şekilde zikredilmek icabeder. 

5. iktibas serbestisi 

MADDE 35. — Bir eserden aşağıdaki haller
de yapılan iktibaslar caizdir : 

1. Alenileşmiş bir eserin bâzı cümle ve fık
ralarını, müstakil bir ilim ve edebiyat eserine al
mak, 

2. Yayımlanmış bir bestenin bâzı parçaları
nı müstakil bir musiki eserine almak, 

3. Alenileşimiş güzel sanat eserlerini ve ya
yımlanmış diğer eserleri, maksadın haklı göste
receği bir nispet dâhilinde, münderecatını ay

dınla tmak maksadiyle bir ilim eserine koymak, 
4. Alenileşmdş güzel sanat eserlerini, ilmî 

konferans veya derslerde t konuyu aydınlatmak 
için projeksiyon ve buna benzer vasıtalarla gös
termek. 

İktibasın belli olacak şekilde yapılması lâ
zımdır. ilim eserlerinde, iktibas hususunda kul
lanılan eserin ve eser sahibinin adından başka 
bu kısmın alındığı kaynak belirtilir. 

6. Gazete münderecatı 

MADDE 36. — Basın Kanununun 15 nci 
maddesi hükmü saklı kalmak üzere basın veya 
radyo tarafından umuma yayılmış bulunan gün
lük havadisler ve haberler serbestçe iktibas olu
nabilir. 

Gazete veya dergilerde çıkan içtimai, siyasi 
veya iktisadi günlük meselelere mütaallik ma-

5. iktibas serbestisi 

MADDE 35. — Bir eserden aşağıdaki hal
lerde yapılan iktibarlar caizdir: 

1. Alenileşmiş bir eserin bâzı cümle ve fık
ralarını, müstakil bir ilim ve edebiyat işlerini 
almak; 

2. Yayımlanmış bir bestenin en çok tema, 
motif, pasaj ve fikir nev'inden parçalarını müs
takil bir musiki eserini almak; 

3. Alenileşmiş güzel sanat eserlerini ve ya
yımlanmış diğer eserleri, maksadın haklı gös
tereceği bir nispet dâhilinde, münderecatını 
aydınlatmak maksadiyle bir ilim eserine koy
mak; 

4. Alenileşmiş güzel sanat eserlerini, ilmî 
konferans veya derslerde, konuyu aydınlatmak 
için projeksiyon ve buna benzer vasıtalarla gös
termek ; 

iktibasın belli olacak şekilde yapılması lâ
zımdır. ilim eserlerinde, iktibas hususunda kul
lanılan eserin ve eser sahibinin adından başka 
bu kısmın alındığı yer belirtilir. 

6. Gazete münderecatı 

MADDE 36. — Basın Kanununun 19 nçu 
maddesi hükmü mahfuz kalmak üzere basın ve
ya radyo tarafından umuma yayılmış bulunan 
günlük havadisler ve haberler serbestçe iktibas 
olunabilir. 

Gazete veya dergilerde çıkan içtimai, siyasi 
veya iktisadi günlük meselelere mütaallik m&-
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nispet dâhilinde iktibaslar yapılmak suretiyle, ı 
hal ve variyetinden eğitim ve öğretim gayesine 
tahsis edildiği anlaşılan seçme ve toplama eser
ler vücuda getirilmesi serbesttir. 2 nci mad
denin. üçüncü bendinde ve 4 ncü maddenin 1 nci 
fıkrasının birinci ve beşinci bentlerinde göste
rilen neviden eşerler, ancak seçme ve toplama 
eserin münderecatmı aydınlatmak üzere iktibas 
edilebilir. ı 

Münhasıran okullara mahsus olarak hazır
lanan ve Millî Eğitim [Bakanlığı tarafından ona
nan (okul - radyo) yayımları için de birinci 
fıkra hükümleri uygulanır. I 

Bütün bu hallerde eser ve eser sahibinin adı 
mûtat şekilde zikredilmek icebeder. 

6. İktibas serbestisi 

MADDE 36. —. Bir eserden aşağıdaki* hal
lerde iktibas yapılması caizdir: 

1. Alenileşmiş bir eserin bâzı cümle ve fık
ralarının müstakil bir ilim ve edebiyat eserine 
alınması; 

2. Yayımlanmış bir bestenin en çok tema, 
motif, pasaj ve fikir nevinden parçalarının müs
takil bir mûsiki eserine alınması; 

3. Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ve 
yayımlanmış diğer eserlerin, maksadın haklı 
göster-eıejsği bir nispet dâhilinde ve mündereca
tmı aydınlatmak maksadiyle bir ilim eserine 
konulması; 

4. Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ilmî 
konferans veya derslerde, konuyu aydınlat
mak için projeksiyon ve buna benzer vasıtalar
la gösterilmesi; 

iktibasın belli olacak şekilde yapılması lâ
zımdır. ilim eserlerinde, iktibas hususunda 
kullanılan eserin ve eser sahibinin adından baş
ka bu kısmın alındığı yer belirtilir. 

6. Gazete münderecatı 

MADDE 36. — Basın Kanununun 15 nci 
maddesi hükmü mahfuz kalmak üzere basın ve
ya radyo tarafından umuma yayılmış bulunan 
'günlük havadisler, ve haberler serbestçe iktibas 
olunabilir. 

Gazete veya dergilerde çıkan içtimai, siyasi 
veya iktisadi günlük meselelere mütaallik ma- j 
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kale ve fıkraların iktibas hakkı açıikça saklı tu-
tulmamışsa aynen veya işlenmiş şekilde diğer 
gazete ve dergiler tarafından alınması ve radyo 
vasıtasiyle veya diğer bir suretle yayımlanması 
serlbesttir. İktibas hakkı açıkça saklı tutulsa bi
le sözü geçen makale ve fıkraların kısaltılarak 
basın özetleri şeklinde alınması radyo vasıta
siyle veya diğer bir suretle yayılması caizdir. 

Bütün bu hallerde, iktibas edilen gazete, 
dergi ve ajansın ve eğer bunlar da başka bir 

^kaynaktan almmışlarsa o kaynağın adı, tarih 
ve sayısından - başka makale sahiplerinin adı, 
müstear adı veya alâmeti, zikredilmek icabeder. 

7. Röportaj 

MADDE 37. — Röportaj mahiyetinde olmak 
üzere; günlük hâdiselere bağlı olarak fikir ve 
sanat eserlerinden bâzı parçaların işaret,, ses ve
ya resim nakline yarıyan Vasıtalara alınmasr 
caizdir. Bu şekilde alınmış parçaların çoğaltıl
ması, yayılması, temsil edilmesi veya radyo ile 
yayımlanması serbesttir. 

Alenileşmiş ilim ve edelbiyat eserlerinden bâ
zı parçaların röportaj çerçevesini aşmamak şar
tiyle radyo vasıtasiyle yayımlanması caizdir. 

III - Hususi menfaat mülâhazasiyle 
1. Şahsan kullanma 

MADDE 38. — Sinema eserleri müstesna, 
'bütün fikir ve sanat eserlerinin; yayımlanma 
veya kâr maksadı güdülmeksizin şahsan kullan
maya mahsus mahdut nüshalara münhasır kal
mak şartiyle, çoğaltılması caizdir. #

3 

Musiki, ilim ve edebiyat eserlerinin muay
yen vejnahdut nüshalara münhasır kalmak şar
tiyle, ivaz mukabilinde çoğaltılması da caizdir. 
Çoğaltmayı iş edinen bir kimse bunu ancak 

sipariş üzerine el yazısı veya yazı makinesiyle 
yapabilir. 

Şu kadar ki, güzel sanat eserlerine mütaal-
lik plân ve projelerle krokileri icra ve tatbik 
ve mimarlık eserlerini taklit yoliyle inşa, ancak 
eser sahibinin müsaadesiyle caizdir. 

Herkes birinci ve ikinci fıkradaki şartlar al
tında musiki, ilim ve edebiyat eserlerini işliye-
bileceği gibi başkasına da işletebilir. 

( S . S&j 
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kale, ve fıkraların iktibas hakkı sarahaten 
mahfuz tutulmamışsa aynen veya işlenmiş sekil

ide diğer gazete ve dergiler tarafından alınması 
ve radyo vasıtasiyle veya diğer bir suretle ya
yımlanması serbesttir. İktibas hakkın mahfuz 
tutulsa bile sözü geçen makale ve fıkraların kı
saltılarak basın özetleri şeklinde alınması rad
yo vasıtasiyle veya diğer bir suretle yayılması 
caizdir. 

Bütün bu hallerde, iktibas edilen gazete, der
gi ve ajansın ve eğer bunlar da başka bir kay
naktan almmışlarsa o kaynağın adı, tarih ve 
sayısından başka makale sahiplerinin adı, müs
tear adı veya alâmeti zikredilmek icabeder. 

7. Röportaj 

MADDE 37. — Hükümetin 37 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

IH - Hususi menfaat mülâhazasiyle 
1. Şahsan kullanma 

MADDE 38. — Bütün fikir ve sanat eserle
rinin yayımlanma veya kâr maksadı güdülmek
sizin şahsan kullanmaya mahsus „ mahdut 
nüshalara münhasır kalmak şartiyle, çoğaltılması 
caizdir. Bundan sinema eserleri müstesnadır. 

Musiki, ilim ve edebiyat eserlerinin muayyen 
ve mahdut nüshalara münhasır kalmak şartiyle 
ivaz mukabilinde çoğaltılması da caizdir. Çoğalt
mayı iş edinen bir kimse bunu ancak sipariş üze
rine el yazısı veya yazı makinesi ile yazabilir. 

Şu kadar ki, güzel sanat eserlerine mütaallik 
plân ve projelerle krokileri icra ve tatbik ve mi
marlık eserlerini tahdit yoliyle inşa, ancak eser 
sahibinin müsaadesiyle caizdir. 

Herkes bfrinci ve ikinci fıkradaki şartlar al
tında musiki, ilim ve edebiyat eserlerini işliyebi-
leceği gibi başkasına da işletebilir. 

Nüshalar üzerinde bir kayıtla men edilmiş ol-
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kale ve fıkraların iktibas hakkı sarahaten mah
fuz tutulmamışsa aynen veya işlenmiş şekilde 
diğer gazete ve dergiler tarafından alınması 
ve radyo vasıtasiyle veya diğer bir suretle ya
yılması serbesttir. İktibas hakkı mahfuz tutul
sa bile sözü geçen makale* ve fıkraların kısaltı
larak basın özetleri şeklinde alınması radyo va
sıtasiyle veya diğer bir suretle yayılması caiz
dir. 

Bütün bu hallerde, iktibas edilen gazete, 
dergi ve ajansın ve eğer bunlar da başka bir 
kaynaktan almmışlarsa o kaynağın adı, tarih. 
ve sayısından başka makale sahiplerinin adı, 
müstear adı veya alâmeti zikredilmek icabeder. 

7. Röportaj 

MADDE 37. — Hükümetin 37 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

I II - Hususi menfaat mülâhazasiyle 
1. Şahsan kullanma 

MADDE 38. — Bütün fikir ve sanat eserle
rinin yayımlanma veya kâr maksadı güdülmek-
sizin şahsan kullanmaya mahsus mahdut nüs
halara münhasır kalmak şartiyle, çoğaltılması 
caizdir. Bundan sinema es'erleri müstesnadır. 

Musiki, ilim ve edebiyat eserlerinin muay
yen ve mahdut nüshalara münhasır kalmak şar
tiyle ivaz mukabilinde çoğaltılması da caizdir. 
Çoğaltmayı iş edinen bir kimse bunu ancak si
pariş üzerine el yazısı veya yazı makinesi ile 
yazabilir. 

Şu kadar ki, güzel sanat eserlerine müta-
allik plân ve projelerle krokileri icra ve tatbik 
ve mimarlık eserlerini taklit yoliyle inşa, an
cak eser sahibinin müsaadesiyle olur. 

Her kes birinci ve ikinci fıkradaki şartlar al
tında musiki, ilim ve edebiyat eserlerini işliye-
bileceği gibi başkasına da işletebilir. 
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Nüshalar üzerinde bir kayıtla menedilmiş ol
madıkça yayımlanmış bir eserin ücret mukabi
linde kiralanması caizdir. 

2. Bestekârlara tanıman haklar 

BADDE 39. — Musiki eserlerinin sahibi, 
yayımlanmış bir edebiyat eserinin ufak parça
larını, sahibinin müsaadesini almaksızın, beste-
leriyle birlikte çoğaltmak, yaymak, umumi ma
hallerde temsil etmek ve radyo vasıtasiyle yay
mak salâhiyetini haizdir. 

Birinci fıkrada sözü geçen güftelerin, kon
ser ve radyo programlarına konularak parasız 
dağıtılması ve plâkların üstünde veya bunlarla 
birlikte verilmek üzere bastırılmış olması hal
lerinde musiki eserlerinden ayrı olarak çoğal
tılıp yayılması caizdir. 

Bu imkânlardan faydalanan kimseler, ede
biyat eserinin ve sahibinin adını mûtat şekil
de bildirmeye mecburdurlar. 

3. Kopye ve teşhir 

MADDE 40. — Umumi yollar, caddeler ve 
meydanlara temelli kalmak üzere konulan güzel 
sanat eserlerini; resim, grafik, fotagraf ve sa
ire ile çoğaltma, yayma, umumi mahallerde 
projeksiyonla gösterme, radyo ve benzeri vası
talarla yayımlama caizdir .Bu salâhiyet mimar
lık eserlerinde yalnız dış şekle münhasırıdır. 

Üzerine, sahibi tarafından sarahaten men-
edici bir kayıt konulmuş olmadıkça güzel sanat 
eserlerinin, malikleri veya bunların muvafaka
tiyle başkaları tarafından umumi mahallerde 
teşhiri caizdir. 

Açık artırma ile satılacak eserler umuma 
teşhir olunabilir. Umumi mahallerde teşhir edi
len veya açık artırmaya konulan bir eseri ser
gi veya artırmayı tertibeden kimseler tarafın
dan bu maksatlarla çıkarılacak katalog, kıla-. 
vuz veya bunlara benzer matbualar vasıtasiyle 
çağaltma ve yayma caizdir. 

Bu hallerde, aksine yerleşmiş âdet yoksa, 
eser sahibinin adının zikrinden vazgeçilebilir. 

4. Plâkların çalınması 

MADDE 41. —• Eser sahibinin müsaadesiyle 
ses nakline yarıyan vasıtalara, alınmış olan mu-

M, B. K. 
madıkça yayımlanmış bir eserin ücret mukabilin
de kiralanması caizdir. 

2. 'Bestekârlara tanınan haklar 

MADDE 39. — Hükümetin 39 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

3. Kopye ve teşhir 

MADDE 40. — Hükümetin 40 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

4. Plâkların çalınması 

MADDE 41. — Eser sahibinin müsaadesi ile 
ses nakline yarıyan vasıtalara alınmış olan musiki 
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Nüshalar üzerinde bir kayıtla menedilmiş 
olmadıkça yayımlanmış bir eserin ücret muka
bilinde kiralanması caizdir. 

2. Bestekârlara tanınan haklar 

MADDE 39. — Musiki eserlerinin sahibi, ya
yımlanmış bir edebiyat eserinin ufak parçala
rını, sahibinin müsaadesini almaksızın, beste-
leriyle birlikte çoğaltmak, yaymak, umumi ma
hallerde temsil etmek ve radyo vasıtasiyle yay
mak salâhiyetini haizdir. 

Birinci fıkrada sözü geçen güftelerin, kon
ser ve radyo programlarına konularak parasız 
dağıtılması ve plâkların üstünde veya bunlarla 
birlikte verilmek üzere bastırılmış olması halle
rinde musiki eserlerinden ayrı olarak çoğaltılıp 
yayılması caizdir. 

Bu imkânlardan faydalanan kimse, edebi
yat eserinin ve sahibinin adını mûtat şekilde 
bildirmeye mecburdur. 

3. Korpye ve teşhir 

MADDE 40. — Umumi yollar, caddeler ve 
meydanlara, temelli kalmak üzere konulan gü
zel sanat eserlerini; resim, grafik, fotoğraf ve 
saire ile çoğaltma, yayma, umumi mahallerde 
projeksiyonla gösterme, radyo ve benzeri vası
talarla yayımlama caizdir. Bu salâhiyet mimar
lık eserlerinde yalnız dış şekle münhasırdır. 

Üzerlerine, sahibi tarafından sarahaten me-
nedici bir kayıt konulmuş olmadıkça güzel sa
nat eserleri, malikleri veya bunların muvafa
katiyle başkaları tarafından umumi mahallerde 
teşhir edilebilir. 

Açık artırma ile satılacak eserler umuma teş
hir olunabilir. Umumi mahallerde teşhir edilen 
veya açık* artırmaya konulan bir eseri sergi ve
ya artırmayı tertip eden kimseler tarafından 
bu maksatlarla çıkarılacak katalog, kılavuz ve
ya bunlara benzer matbualar vasıtasiyle çoğalt
ma ve yayma caizdir. 

Bu hallerde, aksine yerleşmiş âdet yoksa, 
eser sahibinin adının zikrinden vazgeçilebilir. 

4. Plânların çalınması 

MADDE 41. — Eser sahibinin müsaadesiyle 
ses nakline yarıyan vasıtalara alınmış olan mu-
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siki, ilim ve edebiyat eserlerinin umumi ma
hallerde çalınması caizdir. Ancak eser sahiple
rinin uygun bir bedel talep etme hakları sak 
lıdır. 

I V - Hükümete tanınan yetkiler 
1. Meslekî birlikler kurulması 

MADDE 42. — Hükümet, eser sahiplerinin 
mânevi ce maddi menfaatlerini müşterek bir 
tarzda kullanmak ve korumak maksadiyle ilgi
lilerin meslekî birlikler kurdurabilir. 

Üyelerine; sermaye koymak, kâr ve zarara 
ve hukuki mesuliyete iştirak etmek vecibesi 
yüklememek şartiyle bu birlikler hususi huku
ka tâbi ve tüzelkişiliği haiz olurlar. Bunların teş
kilât ve idare tarzlariyle teftiş ve murakabe usul
lerini gösteren statüler ilgililerin mütalâası alın
dıktan sonra Adalet ve Millî Eğitim Bakanlıkla
rınca tanzim ve Bkaanlar Kurulunca tasdik.olu
nur. ilgililer birliklere üye olmadıkça bunların 
sağladıkları faydalardan ve statülere göre tahsili 
birliklere bırakılan malî haklardan faydalana
mazlar. 

2. Radyo yayımları 

MADDE 43. — Yayımlanmış bulunan fikir 
ve sanat eserlerini sahiplerinin müsaadesini al
maksızın radyo ile yaymak hususunda radyo 
idarelerine Bakanlar Kurulunca bir kararname 
ile yetki verilebilir. Bu yetkiye, yayımlanan 
eserlerin umumi mahallerde oparlör veya buna 
benzer teknik vasıtalarla nakledilmesine ruhsat 

* verme hakkı da dâhildir. 
Bu kararnamede radyo ile yayımlanmış veya 

yayımlanacak olan eseri işaret, ses veya resim 
nakline yarıyan muvakkat vasıtalara almak sa
lâhiyeti de radyo idarelerine verilebilir. Şu ka
dar k i ; bu salâhiyetten faydalanan radyo ida
releri, eserleri yalnız kendi cihazlariyle ve mün
hasıran kendi yayım maksatları için bu vasıta
lara alabilirler. Bu vasıtalar maksada uygun 
olarak kullanıldıktan sonra muhafaza edilmek 
üzere'Millî Kütüphaneye devredilir. 

Bu madde uyarınca yapılacak yayımlar için 
eser sahiplerine radyo idareleri tarafından ve
rilecek ücretler Adalet ve Millî Eğitim Bakan
lıklarınca birlikte tesbit ve Bakanlar Kurulu ta-

48 — 
M. E. K. 

ilim ve edebiyat eserlerinin umumi ^mahallerde 
çalışması caizdir. Ancak eser sahiplerinin uygun 
bir bedel talep etmek hakları mahfuzdur. 

IV - Hükümete tanınan yetkiler 
1. Meslekî birlikler kurulması 

MADDE 42. — Hükümetin 42 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

2; Radyo yayımları 

MADDE 43. — Hükümetin 43 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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siki ilim ve edebiyat eserlerinin umumi mahal
lerde çalınması caizdir. Ancak eser sahipleri
nin, meslekî birlik vasıtasiyle uygun bir bedel 
talep etmek hakları mahfuzdur. 

IV - Hükümete tanınan yetkiler 
1. ıMeslekî birlikler kurulması 

MADDE 42. —• Eser sahipleri maddi ve mâ
nevi menfaatlerini müşterek bir tarzda kullan
mak ve korumak maksadiyle bu kanunun yayı
mı tarihinden itibaren altı ay içinde meslekî bir
lik vücuda getirmedikleri takdirde; Hükümet, 
bu birliğin kurulmasını sağlar. 

Üyelerine, sermaye koymak, kâr ve zarara 
ve hukuki mesuliyete iştirak etmek vecibesi 
yüklememek şartiyle bu birlik hususi hukuka 
tâbi ve tüzelkişiliği haiz olur, birliğin teşkilât 
ve idare tarzı ile teftiş ve murakabe usullerini 
gösteren statüler ilgililerin mütalâası alındık
tan sonra Adalet ve Mîllî Eğitim Bakanlıkla
rınca tanzim ve Bakanlar Kurulunca tasdik 
olunur. İlgililer birliğe üye olmadıkça bunun 
sağladığı faydalardan ve statülere göre tahsili bir
liğe bırakılan malî haklardan faydalanamazlar. 

2. Radyo yayımları 

MADDE 43. — Hükümetin 43 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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rafından tasdik edilecek bir tarife üzerinden 
ödenir. Ancak 32, 34, 36, 37 ve 39 ncu maddeler 
gereğince yayımı esasen serbest olan hususlar 
için ücret verilmez. 

Kararnamede tarifeye göre yapılacak ödeme
lerin hak sahipleri yerine muayyen bir meslekî 
birliğe yapılması da tensip edilebilir. 

3. Plâk imali. 

MADDE 44. — Bir kararname ile Türkiye'
de ses nakline yarıyan aletleri imal eden mües
seselere, hak sahiplerine münasip bir bedel öde
mek şartiyle yayımlanmış musiki eserlerini, sa
hiplerinin müsaadesi alınmaksızın bu aletlere al
mak yetkisi verilebilir. 

43 ncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkra
ları bu halde de uygulanır. 

4. Güzel sanat eserlerinin satış bedellerinden 
pay verilmesi 

MADDE 45. — Bir kararname ile; 4 ncü 
maddenin birinci ve ikinci bendinde sayılan gü
zel sanat eserlerinin asıllariyle 2 nci maddenin 
birinci bendinde ve 3 ncü maddede sayılıp da 
yazarlarla bestecilerin el yazısı ile yazılmış eser
lerinin asıllarından biri eser sahibi veya mirasçı
ları tarafından bir defa satıldıktan sonra eser, 
koruma süresi içinde bir sergide veya açık- artır
mada yahut bu gibi eşyayı satan bir mağazada 
satış konusu olarak elden ele geçtikçe bu satış 
bedeli ile bir önceki satış bedeli arasında açık 
bir nispetsizlik bulunması halinde satıcıya her 
defasında, "bedel farkından münasip bir payı 
eser sahibine, bu ölmüşse eşine ve çocuklarına 
bunlar da yoksa, ilgili meslekî birliğe vermek 
borcu yükletilebilir. . 

Kararnamede : 
1. Bedel farkının yüzde onunu geçmemek 

şartiyle farkın nispetine göre tesbit edilecek bir 
pay tarifesi, 

2. Satış bedeli kararnamede tesbit edilecek 
miktarı aşmıyan satışların pay vermek borcun
dan muaf tutulacağı, 

3. Eser nevileri uyarınca hangi meslekî 
birliğin ilgili say.Iabileceği, 

4. Satışın vukubulduğu müessese sahibinin 
satıcı ile birlikte müteselsilen mesul olacağı, 

( S. Sayısı : 289 ) 

M. E. K. 

3. Plâk imali 

MADDE 44. — Hükümetin 44 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

4. Güzel sanat eserlerinin satış bedellerinden 
pay verilmesi 

MADDE 45. — Hükümetin 45 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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3, Plân imali 

MADDE 44. — Türkiye'de ses nakline ya-
rıyan âletleri imal eden müesseselere, hak sa
hiplerine meslekî birlik vasıtasiyle münasip ı 
bir bedel ödemek şartiyle yayımlanmış musiki i 
eserlerini, sahiplerinin müsaadesi alınmaksızın j 
bu aletlere almak yetkisi bir kararname ile ve
rilebilir. 

43 ncü maddenin 3 ncü ve 4 ncü fıkraları ı 
bu halde de uygulanır. 

* 
4. Güzel Sanat eserlerinin satış bedellerin

den pay verilmesi 

MADDE 45. — Bir kararname ile 4 ncü 
maddenin 1 nci ve 2 nei bendinde sayılan gü
zel sanat eserlerinin asıllariyle 2 nci maddenin 
1 nci bendinde ve 3 ncü maddede sayılıp da 
yazarlarla bestecilerin el yazısiyle yazılmış 
eserlerinin asllarından biri eser sahibi veya mi
rasçıları tarafından bir defa satıldıktan sonra 
eser, koruma süresi içinde bir sergide veya açık 
artırmada yahut bu gibi eşyayı satan bir mağa
zada satış konusu olarak elden ele geçtikçe bu satış 
bedeli ile bir önceki satış bedeli arasında açık 
bir nispetsizlik bulunması halinde satıcıya her 
defasında, bedel farkından münasip bir payı 
eser sahibine, bu ölmüşse miras hükümlerine 
göre üçüncü dereceye kadar (Üçüncü derece ha
riç) kanuni mirasçılarına ve eşine, bunlar da 
yoksa meslekî birliğe vermek borcu yükletilebilir. 

Kararnamede : 
1. Bedel farkının yüzde onunu geçmemek 

şartiyle bunun nispetine göre tesbit edilecek 
bir pay tarifesi, 

2. Bedeli kararnamede tesbit edilecek mik
tarı aşmıyan satışların pay \ ermek borcundan \ 
muaf tutulacağı, I 

3. Eser nevileri itibariyle hangi kolun ilgili 
sayılabileceği gösterilir. 

Satışın vukubulduğu müessese sahibi satıcı 
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5. Cebrî satış hallerinde payın ancak bü
tün diğer alacaklar tamamen ödendikten sonra 
ödeneceği, 

6. Pay vermek borcunun, bu borcun doğu
munu intaç eden satısdan itibaren 5 yıllık bir 
zamanaşımına tâbi olacağı, 

Yazılır. 

5. Devletin faydalanma salâhiyeti 

MADDE 46. — Koruma süresinin bitiminden 
bir yıl önce Resmî Gazetede ilân edilecek bir ka
rarname ile memleket kültürü için önemi haiz 
bir eser üzerindeki malî haklardan koruma sü
resinin bitiminden sonraki faydalanma salâhi
yeti münhasıran Devlete veya Devletçe uygun 
görülecek bir kültür müessesesine verilebilir. 

Kararnamede : 
1. Eser ve sahibinin adı, 
2. Tekelin hangi makam veya müesseseye 

verildiği ve bir zamanla mukayyet olup olmadığı, 
3. Safi kârın hangi kültürel gayelere tahsis 

edileceği, 
yazılır. 

Yukarki hükümler çoğaltma ve yayımı sa
hibi tarafından açıkça menedilmemişse, umumi 
kütüpane, müze ve buna benzer sair müesseseler
de saklı olan henüz yayımlanmamış eserlere de 
uygulanır. 

6. Kamuya maletme. 

MADDE 47. — Bir kararname ile memleket 
kültürü* için önemi haiz görülen bir eser üzerin
deki malî haklardan faydalanma salâhiyeti, hak 
sahiplerine münasip bir bedel ödenmesi suretiyle 
koruma süresinin bitiminden önce kamuya ma-
ledilebilir. 

Bu hususta karar verilebilmesi için eserin 
Türkiye'de veya Türk vatandaşları tarafından 
Türkiye dışında yayımlanmış olması ve aynı 
zamanda eser nüshalarının iki yıldan beri tü
kenmiş bulunması ve hak sahibinin münasip bir 
süre içerisinde bunun yenisini yayımlıyacağınm 
da ihtimal dışında görülmüş olması lâzımdır. 

Bu kararnamede: 
1. Eser ve sahibinin adı, 
2. Müktesep hakları ihlâl edilen kimselere 

ödenecek bedel, 

( S. Sayı 
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5. Devletin faydalanma salâhiyeti 

MADDE 46. — Çoğaltma ve yayımı sahibi ta
rafından açıkça men edilmiş, olan umumi kütü
pane, müze ve buna benzer sair müesseselerde 
saklı bulunan henüz yayımlanmamış eserlerden 
faydalanma salâhiyeti bir kararname ile mün
hasıran Devlete veya meslekî birliğe, yahut Dev
letçe uygun görülecek bir kültür müessesesine ve
rilebilir. 

Kararname : 
1. Eser sahibinin a<il, 
2. Tekelin hangi makam veya müesseseye 

verildiği ve bir zamanla mukayyet olup olmadığı, 
3. Safi kârın kültürel gayelere tahsis edile

ceği, yazılıdır. 

6. Kamuya maletme 

MADDE 47. — Hükümetin 47 nçi maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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ile birlikte müteselsilen mesuldür. 
Cebri satış hallerinde payı ancak diğer ala

caklar tamamen ödendikten sonra ödenir. 
Pay verme borcunun, tzaman aşımı, bu borcun 

doğumunu intaç eden satıştan itibaren beş yıldır. 

5. Devletin faydalanma salâhiyeti 

MADDE 46. — Çoğaltma ve yayımı sahibi 
tarafından açıkça menedilmemiş olan ve umumi 

kütüphane, müze ve buna benzer sair müesse
selerde saklı bulunan henüz yayımlanmamış, eser
lerden faydalanma salâhiyeti bir kararname ile 
münhasıran Devlete veya mesleki birliğe, yahut 
Devletçe uygun görülecek bir kültür müessesesi
ne verilebilir; 

Kararname: 
1. Eser sahibinin .adını; 
2. Faydalanma' salâhiyetinin hangi makam 

veya müesseseye verildiğini ve bir zamanla mu
kayyet olup olmadığını; 

3. Safi kârın kültürel gayelere tahsis edile
ceğini ihtiva eder. 

6. Kamuya maletme 

MADDE 47. -— Hükümetin 47 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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3. Malî hakları kullanacak makam veya 
müessese, 

4. Verilen bedelin itfasından sonra, elde 
edilecek safi kârın hangi kültürel gayelere tah
sis edileceği, 

Yazılır. 

Dördüncü bölüm 

Sözleşme ve tasarruflar 

A) Hayatta vâki tasarruflar 
1 - Aslî iktisap 

MADDE 48. —• Eser sahibi veya mirasçıları 
kendilerine kanunen tanınan malî hakları süre, 
yer ve muhteva itibariyle mahdut veya gayri-
mahdut, karşılıklı veya karşılıksız olarak baş
kalarına devredebilirler. 

Malî hakları sadece kullanma salâhiyeti de 
diğer bir kimseye bırakılabilir, (ruhsat) 

Yukarda fıkralarda sayılan tasarruf muame
leleri henüz vücuda getirilmemiş veya tamam
lanacak olan bir esere taallûk etmekte ise bâ
tıldır. 

I I - Devren iktisap 

MADDE 49. — Eser sahibi veya mirasçıla
rından malî bir hak veya böyle bir hakkı kul
lanma ruhsatını iktisap etmiş olan bir kimse, 
ancak bunların açık muvafakatiyle bu hakkı 
veya kullanma ruhsatını diğer birine devrede
bilir. 

İşletme hakkının devrinde, devren iktisap 
eden kimse hakkında da eser sahibi veya miras
çılarının muvafakati şarttır. 

I I I - Sözleşmeler 
1. Vücuda getirilecek eserler 

MADDE 50. — 48 ve 49 ncu maddelerde sa
yılan tasarruf muamelelerine dair taahhütler, 
eser henüz vücuda getirilmeden önce yapılmış 
olsa dahi muteberdir. 

Eser sahibinin ileride vücuda getireceği eser
lerin bütününe veya muayyen bir cinsine taal
lûk eden bu nevi taahhütleri taraflardan her-
biri, ihbar tarihinden bir yıl sonra hüküm ifade 

M. E. K. 

Dördüncü Bölüm 

Sözleşme ve tasarruflar 

A) Hayatta vâki tasarruflar 
I - Asli iktisap 

MADDE 48. — Hükümetin 48 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

I I - Devren iktisap 

MADDE 49. — Hükümetin 49 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

I H I - Sözleşmeler 
1. Vücuda getirilecek eserler 

MADDE 50. — 48 ve 49 ncu maddelerde sa
yılan tasarruf muamelelerine dair taahhütler, 
eser henüz vücuda getirilmeden önce yapılmış 
olsa dahi muteberdir. 

Eser sahibinin ileri de vücuda getireceği eser
lerin bütününe veya muayyen bir nev'ine taallûk 
eden bu kabil tezahürleri taraflardan, her biri, 
ihbar tarihinden, bir yü sonra hüküm ifade etmek 
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Dördüncü bölüm 

Sözleşme ve tasarruflar 

A) Hayatta vâki tasarruflar 
I - Aslî iktisap 

MADDE 48. — Eser sahibi veya mirasçıları 
kendilerine kanunen tanınan malî hakları süre, 
yer ve muhteva itibariyle mahdut veya gayrimah-
dut, karşılıklı veya karşılıksız olarak başkala
rına devredebilirler. 

Malî hakları sadece kullanma salâhiyeti de 
• diğer bir kimseye bırakılabilir. (Ruhsat). 

Yukardaki fıkralarda sayılan tasarruf mu
ameleleri henüz vücuda getirilmemiş veya tamam
lanacak olan bir esere taallûk etmekte ise batıl
dır. 

II - Devren iktisap 

MADDE 49. — Eser sahibi veya mirasçıla
rından malî bir hak veya böyle bir hakkı kullan
ma ruhsatını iktisap etmiş olan bir kimse, ancak 
bunların yazılı muvafakatiyle bu hakkı veya 
kullanma ruhsatını diğer birine devredebilir. 

îşlenme hakkının devrinde, devren iktisap 
eden kimse hakkında da eser sahibi veya miras
çılarının aynı suretle muvafakati şarttır. 

III - Sözleşmeler 
1. Vücüde getirilecek eserler 

MADDE 50. — 48 ve 49 ncu maddelerde sa
yılan tasarruf muamelelerine dair taahhütler, 
eser henüz vücuda getirilmeden önce yapılmış 
olsa dahi muteberdir. 

Eser sahibinin ilerde vücuda getireceği eser
lerin bütününe veya muayyen bir nev'ine taal
lûk eden bu kabîl taahhütleri taraflardan her 
biri, ihbar târihinden bir yıl sonra hüküm ifade | 
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etmek üzere feshedilir. 
Eser tamamlanmadan önce eser sahibi ölür 

veya tamamlama kabiliyetini zayi eder yahut 
kusuru olmaksızın eserin tamamlanması imkân
sız hale gelirse zikri geçen taahhütler kendili
ğinden münfesih olur. Diğer tarafın iflâs etmesi 
veya sözleşme uyarınca devraldığı malî hakları 
kullanmaktan âciz duruma düşmesi yahut ku
suru olmaksızın kullanmanın imkânsız hale gel
mesi hallerinde de aynı hüküm caridir. 

2. İlerideki faydalanma imkânları 

MADDE 51. —• İleride çıkarılacak mevzua
tın eser sahibine tanıması muhtemel malî hak
ların devrine veya bunların başkaları tarafın
dan kullanılmasına mütaallik sözleşmeler bâ
tıldır. 

Aynı hüküm; ileride çıkarılacak mevzuatla 
malî haklar şümulünün genişletilmesi veya, ko
ruma süresinin uzatılmasından doğacak salâ
hiyetlerden vazgeçmeyi yahut bunların devrini 
ihtiva eden sözleşmeler hakkında da caridir. 

TV - Şekil 

MADDE 52. — Malî haklara dair sözleşme 
ve tasarrufların yazılı olması ve konuları olan 
hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır. 

Şu kadar ki yazılı şekilde olmıyan sözleşme 
taraflarca icra edilmiş veya icraya başlanmışsa 
şekil eksikliği dermeyan edilemez. Fakat bu 
halde de sözleşmenin münderecatı tanıkla is
pat edilemez. 

V - Tekeffül 
1. Hakkın mevcut olmaması 

MADDE 53. — Malî bir hakkı başkasına 
devreden veya kullanma ruhsatını veren kimse, 
iktisap edene karşı hakkın mevcudiyetini 
Borçlar Kanununun 169 ve 171 nci maddeleri 
hükmünce zâmindir. 

Haksız fiillerden ve sebepsiz mal iktisabın
dan doğan talepler saklıdır. 

2. Salâhiyetin mevcut olmaması 

MADDE 54. — Malî bir hakkı yahut kul
lanma ruhsatını devre salahiyetli olmıyan kim-

M. E. K. 

üzere feshedebilir. 
Eğer tamamlanmadan önce, eser sahibi ölür 

veya tamamlama kabiliyetini zayi eder, yahut 
kusuru olmaksızın eserin tamamlanması imkân
sız hale gelirse zikri geçen taahhütler kendiliğin
den münfesih olur. Diğer tarafın iflâs etmesi 
veya sözleşme uyarınca devraldığı malî hakları 
kullanmaktan âciz duruma düşmesi yahut kusu
ru olmaksızın kullanmanın imkânsız hale gelmesi 
hallerinde de aynı hüküm caridir. 

2. İlerdeki faydalanma imkânları 

MADDE 51. — Hükümetin 51 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

IV - Şekil 

MADDE 52. — Hükümetin 52 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

V - Tekeffül 
1. Hakkın mevcut olmaması 

MADDE 53. — Malî bir hakkı başkasına 
devreden veya kullanma ruhsatını veren kimse, 
iktisap eden karşı hakkın mevcudiyetini Borç
lar Kanununun 169 ve 171 nci maddeleri hük
münce zâmindir. 

Haksız fiillerden sebepsiz mal iktisabından, 
doğan talepler mahfuzdur. 

2. Salâhiyetin mevcut olmaması 

MADDE 54. — Malî bir hakkı yahut kullan
ma ruhsatını devre salahiyetli olmıyan kimseden 
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etBotek üzere feshedebilir. 
Eser tamamlanmadan önce, eser sahibi ölür 

veya tamamlama kabiliyetini zayi eder, yahut 
kusuru olmaksızın eserin tamamlanması im
kânsız hale gelirse zikri geçen taahhütler ken
diliğimden münfesih olur. Diğer tarafın iflâs 
etmesi, veya »sözleşme uyarınca devraldığı malî 
hakları kullanm&ktan âciz duruma düşmesi ya
hut kusuru olmaksızın kullanmanın imkânsız 
hale gelmesi hallerinde de ayni hüküm caridir. 

2. İlerdeki faydalanma imkânları 

MADDE 51. — İlerde çıkarılacak mevzuatın-
eser sahibine tanıması muhtemel malî hakların 
devrine veya bunların başkaları tarafından kul
lanılmasına mütaallik sözleşmeler bâtıldır. 

İlerde çıkarılacak mevzuatla malî hakların 
şümulünün genişletilmesi veya koruma süresi
nin uzatılmasından doğacak salâhiyetlerden vaz
geçmeyi yahut bunların devrini ihtiva eden söz
leşmeler hakkında aynı hüküm caridir. 

IV - Şekil 

MADDE 52. — Malî haklara dair sözleşme 
ve tasarrufların yazılı olması ve konulan olan 
hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır. 

V - Tekeffül 
1. Hakkın mevcut olmaması 

MADDE 53. — Malî bir hakkı başkasına dev
reden veya kullanma ruhsatını veren kimse, ik
tisap edene kargı hakkın mevcudiyetini Borç
lar Kanununun 169 ve 171 nci maddeleri hük
münce zâmindir. 

Haksız fiillerden ve sebepsiz mal iktisabın
dan doğan talepler mahfuzdur. 

2. Salâhiyetin mevcut olmaması 

MADDE 54. — Millî Eğitim Komisyonunun; 
54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(•& S a w 98B) 
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seden iktisap eden, hüsnüniyet sahibi olsa bi
le, himaye görmez. 

Salahiyetli olmaksızın malî bir hakkı başka
sına devreden veya kullanma ruhsatını veren 
kimse; salâhiyeti bulunmadığına diğer tarafın 
vâkıf olduğunu veya vâkıf olması lâzımgeldiği-
ni ispat etmedikçe tasarrufun hükümsüz kal
masından doğan zararı tazmin ile .mükelleftir. 
Kusur halinde yargıç; hakkaniyet gerektiriyor
sa daha geniş bir tazminata hükmedebilir. 

Haksız fiillerden ve sebepsiz mal iktisabın
dan doğan talepler saklıdır. 

VI - Yorum kaideleri 
1. Şümul 

MADDE 55. — Aksi kararlaştırılmış olma
dıkça malî bir hakkın devri veya bir ruhsatın 
verilmesi eserin tercüme veya sair işlemelerine 
şâmil değildir. 

2. Ruhsat 

MADDE 56. — Ruhsat; malî hak sahibinin 
başkalarına da aynı ruhsatı vermesine mâni 
değilse (basit ruhsat), yalnız bir kimseye mah
sus olduğu takdirde (tam ruhsat) dır. 

Kanun veya sözleşmeden aksi anlaşılmadık
ça her ruhsat basit sayılır. 

Basit ruhsatlar hakkında hâsılat kirasına, 
tam ruhsatlar hakkında intifa hakkına dair hü
kümler uygulanır. 

8. Mülkiyetin intikali 

MADDE 57. — Asıl veya çoğaltılmış nüs
halar üzerindeki mülkiyet hakkının devri, ak
si kararlaştırılmış olmadıkça, fikrî hakların 
devrini ihtiva etmez. 

Bir güzel sanat eseri üzerinde çoğaltma hak
kını haiz olan bir kimseden kalıp ve sair ço
ğaltma âletlerinin zilyetliğini iktisap eden kim
se, aksi kararlaştırılmamışsa, çoğaltma hakkı
nı da iktisap etmiş sayılır. 

Bir sinema eserinin çoğaltılmış nüshaları 
üzerinde mülkiyet iktisap eden kimse, aksi ka
rarlaştırılmamışsa, temsil hakkını da iktisap 
etmiş sayılır. 

M. E. K. 

iktisap eden, hüsnüniyet sahibi olsa bile himaye 
görmez. 

Salâhiyetf olmaksızın malî bir hakkı başka
sına devreden veya kullanma ruhsatını veren 
kimse; salâhiyeti bulunmadığına diğer tarafın 
vâkıf olduğunu veya vâkıf olması lâzımgeldiğini 
ispat etmedikçe tasarrufun hükümsüz kalmasın
dan doğan zararı tazminle mükelleftir. Kusur 
halinde mahkeme; hakkaniyet gerektiriyorsa 
daha geniş bir tazminata hükmedebilir. 

Haksız fiillerden ve sebepsiz mal iktisabın
dan doğan talepler mahfuzdur. 

VI - Yorum kaideleri 
1. Şümul 

MADDE 55. — Hükümetin 55 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

2. Ruhsat 

MADDE 56. — Hükümetin 56 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

3. Mülkiyetin intikali 

MADDE 57. — Hükümetin 57 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı ; 299 ) 
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VI - Yorum kaideleri 
1. Şümul 

MADDE 55. — Hükümetin 55 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

2. Ruhsat 

. MADDE 56. — Hükümetin 56 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

3. Mülkiyetin intikali 

MADDE "57. -*- Hükümetin 57 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 289) 
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VII - Cayma hakkı 

MADDE 58. — Malî bir hak veya ruhsat 
iktisap eden kimse, kararlaştırılan süre içinde 
ve eğer bir süre tâyin edilmemişse ieabı hale 
göre münasip bir zaman içinde hak ve salâhi
yetlerden gereği gibi faydalanmaz ve bu yüz
den eser sahibinin menfaatleri esaslı surette ih
lâl edilirsıe eser sahibi sözleşmeden cayabilir. 

Cayma hakkını kullanmak istiyen eser sa
hibi sözleşmedeki hakların kullanılması için 
noter vasıtasiyle diğer tarafa münasip bir müh
let vermeye mecburdur. Hakkın kullanılması, 
iktisap eden kimse için imkânsız olur veya tara
fından ret edilir yahut bir mühlet verilmesi 
halinde eser sahibinin menfaatleri esaslı surette 
tehlikeye düşmekte ise mehil tâyinine lüzum 
yoktur. 

Verilen mühlet neticesiz geçerse veya mehil 
tâyinine lüzum yoksa noter vasıtasiyle yapılacak 
ihbar ile cayma tamam olur. Cayma ihbarının 
tebliğinden itibaren dört hafta geçtikten sonra 
caymaya karşı itiraz dâvası açılamaz. 

İktisap edenin malî hakkı kullanmamakta 
kusuru yoksa veya eser sahibinin kusuru daha 
ağır ise hakkaniyet gerektiği hallerde iktisap 
eden, münasip bir tazminat istiyebilir. 

Cayma hakkından önceden vazgeçme caiz ol
madığı gibi bu hakkın dermeyanını iki yıldan 
fazla bir süre cin meneden takyitler de hüküm
süzdür. 

VIII - Hakkın eser sahibine avdeti 

MADDE 59. — Eser sahibi veya mirasçıları 
malî bir hakkı muayyen bir gaye zımnında ya
hut muayyen bir süre için devretmişlerse gaye
nin ortadan kalkması veya süıenin geçmesiyle 
ilgili hak, sahibine avdet eder. Bu hüküm, 
başkasına devrine sözleşme ile müsaade edil
memiş olan malî bir hakkı iktisap eden kimse
nin ölümü yahut iflâsı halinde cari değildir;. 
meğer ki, işin mahiyeti icabı, hakkın kullanıl
ması, iktisap edenin şahsına bağlı bulunsun. 

Muayyen bir gaye zımnında veya muayyen 
bir süre için verilen ruhsatlar birinci fıkrada 
sayılan hallerde son bulur. 

rr 
M. E . K. 

VII - Cayma hakkı 

MADDE 58. — Hükümetin 58 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

VIII - Hakkın eser sahibine avdeti 

MADDE 59. — Hükümetin 59 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(S . Sayısı : 289) 
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VII - Cayma hakkı 

MADDE 58. — Malî bir hak veya ruhsat ik
tisap eden kimse, kararlaştırılan süre içinde ve 
eğer bir süre tâyin edihnemisse icabı hale göre 
münasip bir zaman içinde hak ve salâhiyetler
den gereği gibi faydalanmaz ve bu yüzden eser 
sahibinin menfaatleri esaslı surette ihlâl edilir
se eser sahibi sözleşmeden cayabilir. 

Cayma hakkını kullanmak istiyen eser sahi
bi sözleşmedeki hakların kullanılması için No
ter vasıtasiyle diğer tarafa münasip bir mehil 
vermeye mecburdur. Hakkın kullanılması, ik
tisap eden kimse için imkânsız olur veya tara
fından reddedilir yahut bir mehil verilmesi ha
linde eser sahibinin menfaatleri esaslı surette 
tehlikeye düşmekte ise mehil tâyinine lüzum 
yoktur. 
Verilen mehil neticesiz geçerse veya mehil tâ
yinine lüzum yoksa Noter vasıtasiyle yapıla
cak ihbar ile cayma tamam olur. Cayma ihba
rının tebliğinden itibaren 4 hafta geçtikten 
sonra caymaya karşı itiraz dâvası açılamaz. 

iktisap edenin malî hakkı kullanmamakta 
kusuru yoksa veya eser sahibinin kusuru daha 
ağır ise hakkaniyet gerektiği hallerde iktisap 
eden, münasip bir tazminat istiyebilir. 

Cayma hakkından önceden vazgeçme caiz 
olmadığı gibi bu hakkın dermeyanını 2 yıldan 
fazla bir süre için men eden takyitler de hü
kümsüzdür. 

VIIT - Hakkın eser sahibine avdeti 

MADDE 59. — Hükümetin 59 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 289 ) 
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B) Vazgeçme 

MADDE 60. — Eser sahibi yahut mirasçı
ları, kendilerine kanunen tanınan malî haklar
dan, önceden vâki tasarruflarını ihlâl etmemek 
şartiyle, bir resmî senet tanzimi ve bu hususun 

•Resmî Gazetede ilânı suretiyle vazgeçebilirler. 
Vazgeçme, ilân tarihinden başlıyarak koru

ma süresinin bitmesi halindeki hukuki netice
leri doğurur. 

C) Haciz ve rehin 
I - Caiz olmıyan haller 

MADDE 61. — icra ve îflâs Kanununun 24 
ve 30 ncu maddelerinin hükümleri saklı kalmak 
şartiyle : 

1. Eser sahibinin veya mirasçılardan biri
nin mülkiyeti altında bulunan henüz alenileş-
memiş bir eserin müsvedde veya asılları; 

2. Sinema eserleri hariç olmak üzere bi
rinci bendde zikredilen eserler üzerindeki malî 
haklar; 

3. Eser sahibinin, malî haklara dair hukuki 
muamelelerden doğan paradan gayrı alacak
ları ; " 

Kanuni veya akdî bir rehin hakkını, cebrî 
icranın veya hapis hakkının konusu olamaz. 

II - Caiz olan haller 

MADDE 62. — Aşağıdaki hükümler daire
sinde : 

1. Alenileşmiş bir eserin müsveddesi veya 
aslı; 

2. Y*ayımlanmış bir eserin çoğaltılmış nüs
haları ; 

3. Eser sahibnin korunmaya lâyık olan mâ
nevi menfaatlerini ihlâl etmemek şartiyle aleni-
legmiş bir eser üzerindeki malî hakları; 

4. Eser sahibinin malî haklara dair hukuki 
muamelelerden doğan para alacakları; 

Kanuni veya akdî bir rehin hakkının, cebrî 
icranın yahut hapis hakkının konusunu teşkil 
edebilir. 

Birinci fıkrada sayılan konulara dair rehin 
sözleşmesinin muteber olması için yazılı şekilde 
yapılması lâzımdır. Sözleşmede rehin olarak 
verilenler ayrı ayrı gösterilmelidir. 

M. E. K. 

B) Vazgeçme 

MADDE 60. — Hükümetin 60 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

C) Hacüs ve rehin 
I - Caiz oimıyan haklar 

MADDE 61. — İcra ve îflâs Kanununun 24 
ve 30 ncu maddelerinin hükümleri mahfuz kal
mak şartiyle: 

1. Eser sahibinin veya mirasçılardan biri
nin mülkiyeti altında bulunan henüz alenileşme-
miş bir eserin müsvedde veya asılları; 

2. Sinema eserleri hariç olmak üzere yedin
ci bentte zikredilen esıerler üzerindeki malî 
haklar; 

3. Esıer sahibinin, malî haklara dair huku
ki muamelelerden doğan paradan gayrı alacak
ları ; 

Kanuni veya adlî bir rehini hakkını, cebrî 
icranın veya hapis hakkının konusu olamaz. 

II - Caiz olan haller 

MADDE 62. — Hükümetin 62 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 289 ) 
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B) Vazgeçme 

MADDE 60. — Hükümetin 60 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

C) Haciz ve rehin 
I - Caiz olmıyan haklar 

MADDE 61. — icra ve îflâs Kanununun 
24 ve 30 ncu maddelerinin hükümleri mahfuz 
kalmak şartiyle: 

1. Eser sahibinin veya mirasçılardan biri
nin mülkiyeti altında bulunan henüz alenileş-
memiş bir eserin müsvedde veya asılları; 

2. Sinema eserleri hariç olmak üzere birin
ci bentte zikredilen eserler üzerindeki malî 
haklar; 

3. Eser sahibinin, malî haklara dair huku
ki muamelelerden doğan paradan gayrı ala
cakları ; 

Kanuni veya akdî bir rehin hakkının, cebri 
icranın veya hapis hakkının konusu olamaz. 

II - Caiz olan haller 

MADDE 62. — Hükümetin 62 nci maddesi 
aynea kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 289 ) 
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Güzel sanat eserlerine ait kalıplar ve sair 
çoğaltma vasıtaları, birinci fıkranın üçüncü 
bendinde yazılı malî haklar üzerinde cebrî icra 
tatbiki için lüzumlu görüldüğü nispette zilyed 
olan kimselerden geçici olarak alınabilir. 

Mimarlık eserleri hariç olmak üzere güzel 
sanat eserlerinin asılları ve eser sahibine yahut 
mirasçılarına ait musiki, ilim ve edebiyat eser
lerinin müsvedeleri, birinci fıkranın üçüncü 
bendinde yazılı malî haklar üzerinde cebrî icra 
tatbiki için lüzumlu görüldüğü nispette zilyed 
olan kimselerden geçici olarak alınabilir. 

Ç) Miras 
I - Genel olarak 

MADDE 63. — Bu kanunun tanıdığı malî 
haklar miras yolu ile intikal eder. 

Malî haklar üzerinde ölüme bağlı tasarruf
lar yapılması caizdir. 

I I - Müşterek eser sahiplerinden birinin ölümü 

MADDE. 64. — Eseri birlikte vücuda geti
renlerden biri, eserin tamaımlanmasmdıan yahut 
alenileşmesinden önce ölürse hissesi, diğerleri 
arasında taksime uğrar. Bunlar, ölenin miras
çılarına münasip bir bedel ödemekle mükeller-
tirler. Miktar üzerinde uzlaşamazlarsa bunu 
mahkeme tâyin eder. 

Eseri birlikte vücuda getirenlerden biri ese
rin alenileşmesinden sonra ölürse diğerleri, öle
nin mirasçılariyle birliği devam ettirip etirme-
mekte serbesttirler. 

Devama karar vermeleri halinde, sağ kalan 
eser sahipleri mirasçılardan birliğe karşı hak
larının kullanılması hususunda bir temsilci tâ
yinini talep edebilirler. 

Devama karar verilmediği takdirde birinci 
fıkra hükümleri uygulanır. 

III - Mirasçıların birden fazla oluşu 

MADDE 65. — Eser sahibinin terekesinde 
bu kanunun tanıdığı malî haklar mevcut olup 
da Medeni Kanunun 581 nci maddesi uyarınca 
bir temsilci tâyin edilmişse, temsilci, bu haklar 
üzerinde yapacağı muameleler için mirasçıların 
kararını almaya mecburdur. 

M. E. K. 

Ç) Miras 
I - Genel olarak 

MADDE 63. — Hükümetin 63 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

II - Müşterek eser sahiplerinden birinin ölümü 

MADDE 64. — Hükümetin 64 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

TII - Mirasçıların birden fazla oluşu 

MADDE 65. —• Hükümetin 65 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S : Sayısı : 289) 
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Ç) Miras 
I - Genel olarak 

MADDE 63. — Hükümetin 63 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

II - Müşterek eser sahiplerinden birinin ölümü 

MADDE 64. — Hükümetin 64 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

III - Mirasçıların birden fazla oluşu 

MADDE 65. — Hükümetin 65 nci maddesi 
aynen kabml edilmiştir. 

(S. Sayısı : 2B9 ) 



Beşinci Bölüm 

Hukuk ve cem dâwlan 

A) Hukuk dâvaları 
I - Tecavüzüm, ref'i dâvası 

1. Genel olarak 

MADDE 66. — Mânevi ve malî hakları te
cavüze uğrıyan kimse tecavüz edene karşı teca
vüzün ref'ini dâva edebilir. 

Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir 
işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri tam
undan yapılmışsa işletme sahibi hakkında da 
dâva açılabilir. 

Tecavüz eden veya ikinei fıkrada yazıb 
kimselerin kusuru şart değildir. 

Mahkeme, eser sahibinin mânevi ve malî 
haklarını, tecavüzün şümulünü, kusurun olup 
olmadığını varsa ağırlığını ve tecavüzün ref'i 
halinde tecavüz edenin duçar olması muhtemel 
zararları takdir ederek halin icabına göre tecar 
vüzün ref'i için lüzumlu göreceği tedbirlerin 
tatbikına karar verir. 

2. Mânevi haklara tecavüz halinde 

MADDE 67. — Henüz alenileşmemi? bir 
eser, sahibinin rızası olmaksızın veya arzusuna 
aykırı olarak umuma arzedildiği takdirde teca
vüzün ref'i dâvası, ancak umuma arz keyfiye
tinin çoğaltılmış nüshaların yayımlanması su
retiyle vâki olması halinde açılabilir. Aynı hü
küm, esere, sahibinin arzusuna aykırı olarak adı
nın konulduğu hallerde de caridir. 

Eser üzerinde sahibinin adı hiç konulmamış 
veya yanlış konulmuş yahut konulan ad iltibasa 
meydan verecek mahiyette olup da eser sahibi 15 
nci maddede zikredilen tesbit dâvasından başka 
tecavüzün ref'ini talep etmişse, tecavüz eden ge
rek aslma, gerek tedavülde bulunan çoğaltılmış 
nüshalar üzerine eser sahibinin adını dercetme-
ye mecburdur. Masrafı tecavüz edene ait olmak 
üzere, hükmün en fazla üç gazetede ilânı talep 
edilebilir. 

32, 33, 34, 35, 36, 39, ve 40 nci maddelerde 
sayılan hallerde yanlış veya kifayetsiz kaynak 
tasrih edilmiş veyahut hiç kaynak gösterilme-
mişse ikinci fıkra hükmü uygulanır. 

M. fi. K. 

Beşinci Bölüm 

Hukuk ve Ceza dâvaları 

A) »Hukuk Dâvaları 
I - Tecavüzün ref'i dâvası 

1. Genel olarak 

MADDE 66. —- Hükümetin 66 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

2. Mânevi haklara tecavüz halinde 

MADDE 67. — Hükümetin 67 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 289 ) 
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Beşinci Bölüm 

Hukuk ve ceza dâvaları 

A) Hukuk dâvaları 
I - Tecavüzün ref'i dâvası 

1. Genel olarak 

MADDE 66. — Hükümetin 66 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

2. Mânevi haklara tecavüz halinde 

MADDE 67. — Henüz alenileşmemiş bir eser, 
sahibinin rızası olmaksızın veya arzusuna aykırı 
olarak umuma arzedildiği takdirde tecavüzün 
ref 'i dâvası, ancak umuma arz keyfiyetinin çoğal
tılmış nüshaların yayınlanması suretiyle vâki ol
ması halinde açılabilir. Aynı hüküm, esere, sahi
binin arzusuna aykırı olarak adının konulduğu 
hallerde de caridir. 

Eser üzerinde sahibinin adı hiç konulmamış 
veya yanlış konulmuş yahut konulan ad iltibasa 
meydan verecek mahiyette olup da eser sahibi 15 
nci maddede zikredilen tesbit dâvasından başka 
tecavüzün ref'ini talep etmişse, tecavüz eden ge
rek aslına, gerek tedavülde bulunan çoğaltılmış 
nüshalar üzerine eser sahibinin adını derç etmeye" 
mecburdur. Masrafı tecavüz edene ait olmak 
üzere, hükmün en fazla 3 gazetede ilânı talep 
edilebilir. 

32, 33, 34, 35, 36, 39 ve 40 ncı maddelerde 
sayılan hallerde yanlış veya kifayetsiz kaynak 
tasrih edilmiş veyahut hiç kaynak gösterilmemişse 
ikinci fıkra hükmü uygulanır, 

( S. Sayısı : 289 ) 
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Eser haksız olarak değiştirilmiş ise hak sa
hibi aşağıdaki taleplerde bulunabilir: 

1. Eser sahibi, ©serin değiştirilmiş şekilde 
çoğaltılmasının, yayım ve temsilinin, radyo ile 
yayımın menedilmesini ve tecavüz edenin, te
davülde bulunan çoğaltılmış nüslıalardaki deği
şiklikleri düzeltmesini veya bunların eski hali
ne getirilmesini talep edebilir. Değişiklik, ese
rin, gazete, dergi veya radyo ile yayımı sıra
sında yapılmışsa eser sahibi, masrafı tecavüz 
edene ait olmak üzere, eseri değiştirilmiş şeki'-
de yayımlamış olan bütün gazete, dergi ve rad
yo idarelerinden değişikliğin ilân yoliyle düzel
tilmesini talep edebilir. 

2. Güzel sanat eserlerinde, eser sahibi asıl
daki değişikliğin kendisi tarafından yapılmadığı
nın tanıtılmasını veya eserdeki adının kaldırıl
masını yahut değiştirilmesini talep edebilir. Es
ki halin iadesi mümkün ve değişikliğin izalesi 
âmmenin veya mâlikin menfaatlerini esas'ı su
rette haleldar etmiyorsa eser sahibi eseri eski 
hale1 getirebilir. Bu hüküm mimarlık eserleri 
hakkında cafi değildir. 

3. Malî haklara tecavüz halinde 

MADDE 68. — Eser, haksız olarak tercüme 
edilmiş veya diğer bir suretle işlenmiş yahut 
radyo ile yayımlanmış veya temsil edilmiş ise 
muvafakati alınmamış eser sahibi, rızasının alın
ması halinde talep edebileceği mûtat bedelin 
% 50 fazlasını istiyebilir. 

Bir eserin haksız olarak çoğaltılan nüsha
ları henüz satışa çıkarılmamışsa sahibi: 

1. Çoğaltılmış nüshaların ve çoğaltılmaya 
yarıyan kalıpların imhasını veya, 

2. Maliyet fiyatını aşmamak şartiyle ço
ğaltılmış nüshaların ve çoğaltmaya yarıyan 
kalıpların münasip bir bedel mukabilinde ken
disine verilmesini yahut, 

3. Sözleşme yapılması halinde talep edebi
leceği mûtat bedelin yüzde 50 fazlasını istiye
bilir. 

Haksız olarak çağaltılan bir eserin nüshala
rı satışa çıkarılmış ise veya satış keyfiyeti hak
sız bir tecavüz teşkil ediyorsa, sahibi tecavüz 
edenin elinde bulunan nüshalar hakkında ikin
ci fıkrada yazılı şıklardan birini seçebilir. Ço-

3. Malî haklara tecavüz halinde 

MADDE 68. — Eser, hak sahibinin müsaa
desi olmadan tercüme edilmiş veya diğer bir 
suretle işlenmiş yahut radyo ile yayınlanmış ve
ya temsil edilmiş ise muvafakati alınmamış eser 
sahibi rızasının alınması halinde talep edebile
ceği mûtat bedelin % 50 fazlasını istiyebilir. 

Bir eserin müsaadesiz çoğaltılan nüshaları 
henüz satışa çıkarılmamışsa sahibi: 

1. Çoğaltılmış nüshaların ve çoğaltılmaya 
yarıyan kalıpların imhasını veya, 

2. Maliyet fiyatını aşmamak uartiyle ço
ğaltılmış nüshaların ve çoğaltılmaya yarıyan 
kalıpların münasip bir bedel mukabilinde ken
disine verilmesini, yahut, 

3. Sözleşme yapılması halinde talep ede
bileceği mûtat bedelin % 50 fazlasını istiyebilir. 

Müsaadesiz çoğaltılan bir eserin nüshaları 
satışa çıkarılmış ise veya satış keyfiyeti haksız 
bir tecavüz teşkil ediyorsa, sahibi tevacüz ede
nin elinde bulunan nüshalar hakkında ikinci 
fıkrada yazılı şıklardan birini seçebiliı. Çoğaltıl
mış nüshalar tecavüz edenin elinden çıkmış ise 
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E&er haksız olarak değiştirilmiş ise hak sahibi 
aşağıdaki taleplerde bulunabilir ; 

J. Eser sahibi, eserin değiştirilmiş şekilde 
çoğaltılmasının, yayım ve temsilinin, radyo ile 
yayımın menedilmesini ve tecavüz edenin, teda
vülde bulunan çoğaltılmış nüshalardaki değişik
likleri düzeltmesini veya bunların eski haline ge
tirilmesini talep edebilir. Değişiklik, eserin, ga
zete, dergi veya radyo ile yayımı sırasında yapıl
mışsa eser sahibi, masrafı tecavüz edene ait ol
mak üzere, eseri değiştirilmiş şekilde yayımlamış 
olan bütün gazete, dergi ve radyo idarelerinden • 
değişikliğin ilân yolu ile düzeltilmesini talep ede
bilir. 

2. Güzel sanat eserlerinde, eser sahibi asıl
daki değişikliğin kendisi tarafından yapılmadığı
nın tanıtılmasını veya eserdeki adının kaldırıl
masını yahut değiştirilmesini talep edebilir. "Eski 
halin iadesi mümkün ise ve değişikliğin izalesi 
âmmenin veya malikin menfaatlerini esaslı surette 
haleldar etmiyorsa eser sahibi eseri eski hale 
getirebilir. Bu hüküm mimarlık eserleri hakkın
da cari değildir. 

3. Malî haklara tecavüz halinde 

MADDE 68. — Eser, hak sahibinin müsaadesi 
olmadan tercüme edilmiş veya diğer bir suretle 
işlenmiş yahut radyo ile yayımlanmış veya temsil 
edilmiş ise muvaffakati alınmamış eser sahibi rı
zasının alınması halinde talep edebileceği mûtat 
bedelin en çok % 50 fazlasını istiyebilir. 

Bir eserin müsaadesiz çoğaltılan nüshaları he
nüz satışa ç.ıkarılmamışsa sahibi : 

Çoğaltılmış nüshaların ve çoğaltılmaya yarı-
yan kalıpların imhasını veya, 

Maliyet fiyatını aşmamak şartiyle çoğaltılmış 
nüshaların ve çoğaltılmaya yarıyan kalıpların 
münasip bir bedel mukabilinde kendisine veril
mesini, yahut, 

Sözleşme yapılması halinde talep edebileceği 
mûtat bedelin en çok % 50 fazlasını istiyebilir. 

Müsaadesiz çoğaltılan bir eserin nüshaları sa
tışa çıkarılmış ise veya satış keyfiyeti haksız bir 
tecavüz teşkil ediyorsa, sahibi tecavüz edenin 
elinde bulunan nüshalar hakkında ikinci fıkra
da yazılı şıklardan birini seçebilir. Çoğaltılmış 
nüshalar tecavüz edenin elinden çıkmış ise bir 
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ğaltılmış nüshalar tecavüz edenin elinden çık
mış ise bir sözleşmenin mevcudiyeti halinde ta
lep edebileceği mûtat bedelin yüzde elli fazla
sını istiyebilir. 

Eser sahibinin talebi, sözleşmeden doğmuş 
sayılır; ve kusur bulunmadığı takdirde haksız 
harekette bulunan kimsenin bundan sağlıya-
bileceği istifade hududunu aşamaz. 

Bedel talebinde bulunan kimse tecavüz ede
ne karşı onunla bir sözleşme yapmış olması ha
linde haiz olabileceği bütün hak ve salâhiyet
leri dermeyan edebilir. 

II. - Tecavüzün men'i dâvası 

MADDE 69. — Malî veya mânevi haklarında 
tecavüz tehlikesine mâruz kalan eser sahibi 
muhtemel tecavüzün önlenmesini dâva edebilir. 
Vâki olan tecavüzün devam veya tekrarı muh
temel görülen hallerde de aynı hüküm caridir. 

66 nci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü 
fıkralarının hükümleri burada da uygulanır. 

III - Tazminat dâvası 

MADDE 70. — Mânevi hakları haleldar edi
len kimse, tecavüz edenin kusuru varsa zarar 
ziyan ve kusur ve tecavüzün ağırlığı icafeettir-
diği takdirde, ayrıca mânevi zarar adı ile bir 
paranın verilmesini dâve edebilir. Mahkeme bu 
para yerine veya buna ek olarak başka bir mâ
nevi tazminat şekline de hüküm edebilir. 

Malî hakları haleldar edilen kimse, tecavüz 
«denin kusuru varsa haksız fiillere mütaallik 
hükümler dairesinde tazminat talep edebilir. 

Birinci ve ikinci fıkralardaki hallerde, teca
vüze uğrıyan kimse tazminattan başka temin 
edilen kârın kendisine verilmesini de istiyebilir. 
Bu halde 68 nci madde uyarınca talep edilen be
del indirilir. • 

• B) Ceza dâvaları * 
I - Suçlar 

1. Mânevi haklara tecavüz 

MADDE 71. — Bu kanunun hükümlerine ay
kırı olarak kasten : 

1. Eser sahibi veya halefinin rızası olmadan 
henüz alenileşmemiş bir eseri umuma arzeden 

M. E. K. 
I 

bir sözleşmenin mevcudiyeti halinde talep ede
bileceği mûtat bedelin % 50 fazlasını istiye
bilir. 

Eser sahibinin talebi, sözleşmeden doğmuş 
sayılır ve kusur bulunmadığı takdirde haksız 
harekette bulunan kimsenin bundan sağlıyabile-
ceği istifade hududunu aşamaz. 

Bedel talebinde bulunan kimse tecavüz ede
ne karşı onunla bir sözleşme yapmış olması ha
linde haiz olabileceği bütün hak ve salâhiyetleri 
dermeyan edebilir. 

II - Tecavüzün men'i dâvası 

MADDE 69. — Hükümetin 69 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

III - Tazminat dâvası 

MADDE 70. —Hükümetin 70 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

B) Ceza dâvaları 
I - Suçlar 

1. Mânevi haklara tecavüz 

MADDE 71. — Hükümetin 71 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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sözleşmenin mevcudiyeti halinde talep edebileceği 
mûtat bedelin en çok % 50 fazlasını istiyebilir. 

Eser sahibinin talebi, Sözleşmeden doğmuş 
sayılır ve kusur bulunmadığı takdirde haksız ha
rekette bulunan kimsenin bundan sağhyabilece-
ği istifade hududunu aşamaz. 

Bedel talebinde bulunan kimse tecavüz edene 
karşı onunla bir sözleşme yapmış olması halinde 
haiz olabileceği bütün hak ve salâhiyetleri der-
meyan edebilir. 

II - Tecavüzün men'i dâvası 

MADDE 69. — Hükümetin 69 ncıv maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

III - Tazminat dâvası 

MADDE 70. — Mânevi hakları haleldar edi
len kimse, tecavüz edenin kusuru varsa zarar ve 
ziyan; kusur ve tecavüzün ağırlığı icabettirdiği 
takdirde, ayrıca mânevi zarar adı ile bir paranın 
verilmesini dâva edebilir. Mahkeme bu para yeri
ne veya buna ek olarak başka bir mânevi tazmi
nat şekline de hükmedebilir. 

Malî hakları haleldar edilen kimse, tecavüz 
edenin kusuru varsa haksız fiillere inütaallik hü-
kümer dairesinde tazminat talep edebilir. 

Birinci ve ikinci fıkradaki hallerde, tecavü
ze uğrıyan kimse tazminattan başka temin edilen 
kârın kendisine verilmesini de istiyebilir. Bu hal
de 68 nci madde uyarınca talep edilen bedel in
dirilir. 

B) Ceza dâvaları 
I - Suçlar 

1. Mânevi haklara tecavüz, 

MADDE 71. — Bu kartonun hükümlerine ay
kırı olarak kasten.: 

1. Eser sahibi veya halefinin rızası olmadan 
henüz âlenileşmemiş bir eseri umuma arzeden ve-
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veya yayıanlıyan, 
2. Bir esere veya çoğaltılmış misinalarına 

»ahip veya halefinin müsaade etmediği bir ad 
ifcoyan, 

3. Başkasının eserini kendi eseri veya ken
di eserini başkasının eseri olarak gösteren veya 
15 nci maddenin ikinci fıkrası hükmîme aykırı 
hareket eden, 

4. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 40 nci mad-
delerdekiı hallerde kaynak göstermiyen veya 
yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak 
gösteren, 

Kimseler hakkında 500 liradan 5 000 liraya 
kadar ağır para cezasına veya bir haftadan üç 
aya kadar hapis cezasına yahut her ikisine bir
den hüfcmolunur. 

Birinci fıkradaki suçu ihmal veya teseyyüp 
ile işliyenler hakkında 100 liradan 1 000 liraya 
kadar hafif para cezasına hü'kmiolunur. 

2. Malî haklara tecavüz 

MADDE 72. — Hak sahibinin muvafakatini 
almadan bu kanuna aykırı olarak kasten : 

1. Bir eseri her hangi bir şekilde işliyen, 
2. Bir eseri her hangi bir şekilde çoğaltan, 
3. Bir eser veya işlenmelerinin kendisi tara

fından çoğaltılmış nüshalarını satan veya satı
şa veyahut tedavüle arzeden, 

4. Bir eseri veya işlenmelerini temsil veya 
teşhir eden yahut umumi yerlerde gösteren ve
ya radyo yahut buna benzer araçlarla yayan, 

Kimseler hakkında 500 liradan 5 000 liraya 
kadar ağır para cezasına veya bir haftadan üç 
aya kadar hapis cezasına yahut her ikisine bir
den hükmolunur. 

Birinci fıkradaki suçu ihmal ve teseyyüp ile 
işliyenler hakkında 100 liradan 1 000 liraya ka
dar hafif para cezasına hüklmolunutr. 

3. Diğer suçlar 

MADDE 73. — Kasten : 
1. Bu kanun hükümlerine aykırı olarak ço

ğaltıldığını bildiği veya bilmesi icaJbettiği bir 
eserin nüshalarını satışa çıkaran veya bunlar
dan umumi yerlerde temsil veya radyo ile ya
yım mak'sadiyle yahut kâr temini için her han
gi diğer bir suretle faydalanan, 

M. E. K. 

2. Malî haklara tecavüz 

MADDE 72. — Hükümetin 72 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

3. Diğer suçlar 

MADDE 73. — Hükümetin 73 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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ya yayımlıyan, 
2. Bir esere veya çoğaltılmış nüshalarına 

sahip, veya halefinin müsaade etmediği bir ad 
koyan, | 

3. Başkasının eserini kendi eseri veya ken
di eserini başkasının eseri olarak gösteren veya 
15 nci maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı 
hareket eden, 

4. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 40 ncı mad
delerdeki hallerde kaynak göstermiyen veya yan
lış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak gös
teren, 

Kimseler hakkında 500 liradan 5.000 liraya 
kadar ağır para «ezasına veya bir haftadan üç 
aya kadar hapis cezasına hükmolunur, 

2. Malî haklara tecavüz 

MADDE 72. — Hak sahibinin muvafakati 
olmaksızın bu kanuna aykırı olarak kasten: 

1. Bir eseri her hangi bir şekilde işliyen, 
2. Bir eseri her hangi bir şekilde çoğaltan, 
3. Bir eser veya işlenmelerinin kendisi ta

rafından çoğaltılmış nüshalarını satan veya sa
tışa veyahut tedavüle arzeden, 

4. Bir eseri veya işlenmelerini temsil veya 
teşhir eden yahut umumi yerlerde gösteren ve
ya radyo yahut buna benzer vasıtalar ile yayan, 

Kimseler hakkında 500 liradan 5.000 liraya 
kadar ağır para cezası veya bir haftadan üç 
aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

3. Diğer suçlar 

MADDE 73. —Kasten: 
1. Bu kanun hükümlerine aykırı olarak ço

ğaltıldığını bildiği veya bilmesi icabettiği bir 
eserin nüshalarını satışa çıkaran veya bunlar
dan umumi yerlerde temsil veya radyo ile ya
yım maksadı ile yahut kâr temini için diğer her 
hangi bir suretle faydalanan, 
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2. Bu kanun hükümlerine aykırı olarak sa
tışa çıkarıldığını bildiği veya bilmesi icabettiği 
bir eserin nüshalarını başkalarına satan veya 
bunlardan umumi yerlerde temsil veya radyo 
ile yayım maksadiyle veya kâr temini için her 
hangi bir suretle faydalanan, 

3. Mevcut olmadığım veya üzerinde tasar
ruf salâhiyeti bulunmadığını bildiği veya bil
mesi icabettiği malî hakkı veya ruhsatı başka
sına devreden veya veren yahut rehin eden ve
yahut her hangi bir tasarrufun konusunu ya
pan, 

4. Kendisine sözleşme veya kanunla mü
saade edilen miktardan fazla nüsha çoğaltan 
veya çoğalttıran, 

Kimseler hakkında 1 000 liradan 10 000 lira
ya kadar ağır para cezası veya bir aydan bir 
yıla kadar hapis cezası veya her ikisine birden 
hüküm olunur. 

Birinci fıkradaki suç ihmal veya teseyyüp 
ile işlenmiş olursa 100 liradan 1 000 liraya kadar 
hafif para cezasına hüküm olunur. 

II „' Fail 

MADDE 74. • - 71, 72, ve 73 ncü maddelerde 
sayılan suçlar, hizmetlerini ifa ettikleri sırada 
bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri ta
rafından işlenmiş ise; kasten veya ihmal sure
tiyle suçun işlenmesine mâni olmıyan işletme 
sahibi veya müdürü yahut her hangi nam ve 
sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen idare eden 
kimse de fail gibi cezalandırılır. Cezayı mucip 
fiil işletme sahibi veya müdürü yahut işletmeyi 
fiilen idare eden kimse tarafından emredilmiş 
ise bunlar fail gibi; temsilci veya müstahdem 
ise, yardımcı gibi cezalandırılır. 

Temsil edilmesinin kanuna aykırılığını bil
diği bir eserin umuma gösterilmesi için karşılıklı 
veya karşılıksız olarak kendine ait bir mahalli 
tahsis eden veya böyle bir eserin temsilinde va
zife veya rol alan kimse, yardımcı olarak ceza
landırılır. 

Bir.tüzel kişinin işleri çevrilirken 71, 72 ve 
73 ncü maddelerde sayılan suçlardan biri işle
nirse para cezası ve masraflardan tüzel kişi, di
ğer suçlularla birlikte müteselsilen mesuldür. 

Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci madde
lerinin hükümleri saklıdır. 

M. E. K. 

I I - Fail 

MADDE 74. — 7, 72 ve 73 ncü maddelerde 
sayılan suçlar, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bu 
işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri tarafın
dan işlenmiş ise, kasten veya ihmal suretiyle su
çun işlenmesine mâni olmıyan işletme sahibi ve
ya müdürü yahut her hangi bir nam ve sıfatla 
olursa olsun işletmeyi fiilen idare eden kimse de 
fail gibi cezalandırılır. Cezayı mucip fiil işletme 
sahibi veya müdürü yahut işletmeyi fiilen idare 
eden kimse tarafından emredilmiş ise bunlar fail 
gibi; temsilci veya müstahdem ise, yardımcı gibi 
cezalandırılır. 

Temsil edilmesinin kanuna aykırılığını bildi
ği bir eserin umuma gösterilmesi için karşılıklı 
veya karşılıksız olarak kendine ait, mahalli tah
sis eden veya böyle bir eserin temsilinde vazife ve
ya rol olan kimse, yardımcı olarak cezalandırılır. 

Bir tüzel kişinin işleri çevrilii&en 71, 72 ve 
73 ncü maddelerde sayılan suçlardan biri işle
nirse para c«zası ve masraflardan tüzel kişi, di
ğer suçlularla birlikte müteselsilen mesuldür. 

Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci mad
delerinin hükümleri mahfuzdur. 
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2. İBu kaıran hükümlerine aykırı olarak 
satışa çıkarıldığını bildiği veya bilmesi icabetti-
ği bir eserin nüshalarını başkalarına satan ve
ya bunlardan umumi yerlerde temsil veya rad
yo ile yayım maksadiyle veya kâr temini için 
her hangi bir suretle faydalanan, 

3. Mevcut olmadığını veya, üzerinde tasar
ruf salâhiyeti bulunmadığını bildiği veya bil
mesi ieabettiği malî hakkı veya ruhsatı başka
sına devreden veya veren yahut rehin eden ve
yahut her hangi bir tasarrufun konusunu ya
pan, 

4. Kendisine sözleşme veya kanunla müsa
ade edilen miktardan fazla nüsha çoğaltan ve
ya çoğalttıran, 

Kimseler hakkında 1.000 liradan 10.000 li
raya kadar ağır para cezası veya bir aydan bir 
yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

II - Fail 

MADDE 74. — 71, 72 ve 73 ncü maddelerde 
sayılan suçlar, hizmetlerini ifa ettikleri sırada 
bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri 
tarafından işlenmiş ise, suçun işlenmesine mâ
ni olmıyan işletme sahibi veya müdürü yahut 
her hangi bir nam ve sıfatla olursa olsun 
işletmeyi fiilen idare eden kimse de fail gi
bi cezalandırılır. Cezayı mucip fiil işletme 
sahibi veya müdürü yahut işletmeyi fiilen 
idare eden kimse tarafından emredilmiş ise 
bunlar fail gibi; temsilci veya müstahdem ise, 
yardımcı gibi cezalandırılır. 

Temsil edilmesinin kanuna aykırılığını bil
diği bir eserin umuma gösterilmesi için karşı
lıklı veya karşılıksız olarak bir mahalli tahsis 
eden veya böyle bir eserin temsilinde vazife 
veya rol alan kimse, yardımcı olarak cezalan
dırılır. 

(Bir tüzel kişinin işleri çevrilirken 71, 72 ve 
73 ncü maddelerde sayılan suçlardan biri işle
nirse ; masraf ve para cezasından tüzel kişi di
ğer suçlularla birlikte müteselsilen mesuldür. 

Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci mad
delerinin hükümleri mahfuzdur. 
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İÜ - Kovuşturma 

MADDE 75. — 71, 72 ve 73 ncü maddelerde 
sayılan suçlardan dolayı kovuşturma şikâyete 
bağlıdır. 

Tecavüze mâruz kalan kimseden başka şi
kâyete salahiyetli olanlar şunlardır : 

1. 71 nci maddenin birinci fıkrasının dör
düncü bendindeki hallerde 35 nci madde gere
ğince kaynak gösterme mükellefiyetine aykırı 
fiiller bahis konusu ise, Millî Eğitim Bakanlığı 
ve tecavüz eden yahut tecavüze mâruz kalan 
kimsenin mensup olduğu bilim müessesesi; 

2. 71 nci maddenin birinci fıkrasının dör
düncü bendindeki hallerde 36 nci madde gere
ğince kaynak gösterme mükellefiyetine aykırı 
fiiller bahis konusu ise, Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü ve Türk basınını temsil eden 
teşekküller. 

Bir ceza dâvasının, fiilin icrasından itiba
ren bir yıl içinde açılması gerekir. 

Bu kanunun şümulüne giren suçlara mütaal-
lik işler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
423 ncü maddesine giren acele işlerdendir. 

C) Çeşitli hükümler 
I - Görev 

MADDE 76. — Bu kanunun tanzim ettiği hu
kuki münasebetlerden doğan dâvalarda, dâva 
olunan şeyin miktarına ve kanunda gösterilen 
cezanın derecesine bakılmaksızın görevli merci 
asliye mahkemesidr. 

Şahsi dâva açılmışsa Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun, 358 nci maddesi uygulanır. 
Ceza dâvasiyle birlikte şahsi hak da talep edil
mişse beraet halinde, bu cihetlerin halli için ev
rak hukuk mahkemesine re'sen havale olunur, 

II - İhtiyati tedbirler 

MADDE 77. — Esaslı bir zararın veya ânı 
bir tehlikenin yahut emrivakilerin önlenmesi 
için yahut diğer her hangi bir sebepten dolayı 
zaruri ve bu hususta ileri sürülen iddialar da 
kuvvetle muhtemel görülürse, mahkeme, bu ka
nunla tanınmış olan hakları ihlâl veya tehdide 
mâruz kalan kimsenin talebi üzerine, dâvanın 
açılmasından önce veya sonra diğer tarafa bir 

(S. S&: 
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III - Kovuşturma 

MADDE 75. — 7, 72, 73 ncü maddelerde sa
yılan suçlardan dolayı kovuşturma şikâyete bağ
lıdır. 

Tecavüze mâruz kalan kimseden başka şikâ
yete salahiyetli olanlar şunlardır : 

1. Yetmiş birinci maddenin birinci fıkrasının 
4 ncü bendindeki hallerde 35 nci madde gereğin
ce kaynak gösterme mükellefiyetine aykırı fiil
ler bahis konusu ise, Millî Eğitim Bakanlığı ve 
tecavüz eden yahut tecavüze mâruz kalan kim
senin mensup olduğu ilim müessesesi; 

2. Yetmiş birinci maddenin birinci fıkrası
nın, 4 ncü bendindeki hallerde 36 nci madde ge
reğince kaynak gösterme mükellefiyetine aykı
rı fiiller bahis konusu ise, Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğü ve Türk basınını temsil 
eden teşekküller. 

Ceza dâvasının, fiilin icrasından itibaren bir 
yıl içinde açılması gerektir. 

Bu kanunun şümulüne giren suçlara müta-
«,1lık işler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
423 ncü maddesine giren acele işlerdendir. 

C) Çeşitli hükümler 
I • Görev 

MADDE 76. — Hükümetin 76 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

II - İhtiyari tedbirler 

MADDE 77. — Hükümetin 77 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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III - Kovuşturma 

MADDE 75. — 71, 72 ve 73 ncü maddeler-
de sayılan suçlardan dolayı kovuşturma şikâ
yete bağlıdır. 

Tecavüze mâruz kalan kimseden başka şi
kâyete salahiyetli olanlar şunlardır: 

1. Yetmiş birinci maddenin birinci fıkrası
nın 4 ncü bendindeki hallerde 35 nci madde 
•gereğince kaynak ıgösterme mükellefiyetine ay
kırı fiiller bahis konusu ise, Millî Eğitim Ba
kanlığı veya tecavüz eden yahut tecavüze mâ
ruz kalan kimsenin mensup olduğu ilim mües
sesesi; 

2. Yetmiş birinci maddenin birinci fıkrası
nın 4 ncü bendindeki hallerde 36 ncı madde ge
reğince kaynak ıgösterme mükellefiyetine aykı
rı fiiller bahis konusu ise, Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğü ve Türk Basınını 
temsil eden teşekküller. 

Ceza dâvasının, fiilin icrasından itibaren bir 
yıl içinde açılması gerektir. 

Bu kanunun şümulüne giren suçlara müta-
allik işler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu-

V nun 423 nıcü maddesine giren acele işlerdendir. 

C) Çeşitli hükümler 
I - Görev 

MADDE 76. — Hükümetin 76 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

II - İhtiyari tedbirler 

MADDE 77. — Esaslı bir zararın veya- âni 
bir tehlikenin yahut emrivakilerin önlenmesi 
için yahut diğer her hanıgi bir sebepten dolayı 
zaruri ve bu hususta ileri sürülen iddialarda 
kuvvetle muhtemel görülürse, mahkeme, bu 
kanunla tanınmış olan hakları ihlâl veya tehdi
de mâruz kalan kimsenin talebi üzerine, dâva
nın açılmasından önce veya sonra diğer tarafa 

(S. Sayısı : 289) 



Hü. M. E. K\ 

işin yapılmasını veya yapılmamasını emredebi
leceği gibi bir eserin çoğaltılmış nüshalarını 
veya hasren onu imale yarıyan kalıp ve buna 
benzer sair çoğaltma vasıtalarının ihtiyati tedbir 
olmak üzere geçici olarak zaptına karar vere
bilir. Kararda emre muhalefetin İcra ve îflâs 
Kanununun 343 ncü maddesindeki cezai netice
leri doğuracağı tasrih edilir. 

III - Hükmün ilânı 

MADDE 78. — 67 nci maddenin ikinci fık
rasında yazılı halden maada, haklı olan taraf, 
muhik bir sebep veya menfaati varsa, masrafı 
diğer tarafa ait olmak üzere, kesinleşmiş olan 
kararın gazete veya buna benzer vasıtalarla ta
mamen veya hulâsa olarak ilân edilmesini talep 
etmek hakkını haizdir. 

îlânm şekil ve muhtevası kararda tesbit 
edilir. 

ilân hakkı, hükmün kesinleşmesi »iden itiba
ren üç ay içinde kullanılmazsa düşer. 

IV - Zabıt, müsadere ve imha 

MADDE 79. — Bu kanun hükümlerine göre 
imali veya yayımı cezayi mucip olan çoğaltılmış 
nüshalarla çoğaltmaya yarıyan kalıp ve buna 
benzer vasıtaların zabıt, müsadere ve imhasında 
Ceza Kanununun 36 ncı maddesi hükümleriyle 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 392, 393 
ve 394 ncü maddeleri uygulanır. 

V - Tekerrür 

MADDE 80. — 74 ncü maddede aslî fail ola
rak gösterilen kimselerin suçlarının tekerrürü 
halinde 71, 72 ve 73 ncü maddelerdeki cezalar 
iki misline çıkarılır. 

A) Sanatkârların korunması 
I - Sinema eserlerinde 

MADDE 81. — Ticari maksatlarla imal edi
len sinema eserlerinde baş rol alanlar, senaryo 

III - Hükmün ilânı 

MADDE 78. — Hükümetin 78 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

IV - Zabıt, müsadere ve imha 

MADDE 79 .— Hükümetin 79 neu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

V - Tekerrür 

MADDE 80 — Hükümetin 80 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Altıncı Bölüm 

Çeşitli hükümler 

A) Sanatkârların korunması 
1. Sinema eserlerinde 

MADDE 81. — Ticari maksatlarla imal edi
len sinema eserlerinde baş rol alanlar, seneryo 

Altıncı bölüm 

Çeşitli hükümler 
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bir işin yapılmasını veya yapılmamasını emre-
debileeeği gibi bir eserin çoğaltılmış nüshaları
nı veya hasren onu imale yarıyan kalıp ve bu
na benzer sair çoğaltma vasıtalarının ihtiyati 
tedbir yolu ite igeçiei olarak zaptına karar ve
rebilir. Kararda emre muhalefetin îcra ve İf
lâs Kanununun 343 ncü maddesindeki cezai ne
ticeleri doğuracağı tasrih edilir. 

III - Hükmün ilânı 

MADDE78. — Hükümetin 78 nci maddesi 
ayran kabul edilmiştir. 

IV - Zabıt müsadere ve imha. 

MADDE 79. — Bu kanun hükümlerine göre 
imali veya yayımı cezayi mucip olan çoğaltılmış 
nüshalarla bunları çoğaltmaya yarıyan kalıp ve 
buna benzer vasıtaların zabıt, müsadere ve im
hasında Ceza Kanununun 36 ncı maddesi hü
kümleriyle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 392, 393 ve 394 ncü maddeleri uygulanır. 

Altıncı bölüm 

Çeşitli hükümler 

A) Sanatkârların korunması 
1. Sinema eserlerinde 

MADDE 80. — Hükümetin 81 nci maddesi 
80 nei madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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sahibi, rejisör, operatör, koro veya orkestra şefi, 
filmi imal eden kimseden filim ve reklâmlarda 
adlarının zikredilmesini isteyebilirler. 

Birinci fıkrada sayılan kimseler .sinema eser
lerinin umuma arzı veya radyo yahut buna ben
zer vasıtalarla yayımı sırasında yapılan reklâm 
ve ilânlarda da sinema veya radyo işletmelerin
den adlarının zikredilmesini istiyebilirler. 

II - işaret, resim Vv, Jes nakline yarıyan âletlerde 

MADDE 82. — Bir ilim, edebiyat veya mu
siki eserlerin okuma, çalınma veya temsili; doğ
rudan doğruya veya radyo ve buna benzer va
sıtalarla yayımından faydalanılarak, dolayısiyle 
işaret, ses ve resim nakline yarıyan aletler üze
rine alınırsa bunlar ancak sanatkârın muvafa
katiyle çoğaltılabilir, yayımlanabilir. 

Temsil, bir orkestra, koro veya tiyatro tru
pu tarafından icra edilirse, yalnız şefin müsaa
desi kâfidir. 

Sanatkâr veya t r u p ; okuma, icra, veya tem
sil için bir müteşebbis tarafından tutulmuş ise 
müteşebbisin de muvafakati alınmak lâzımdır. 

30, 33, 37, 38 ve 41 nci maddelerdeki haller
de müsaadeye lüzum yoktur. 

Münferit sanatkârlar, koro ve orkestralar
da şef veya solistler, tiyatro truplarında şeflik 
eden veya baş rol alan aktörler, işaret, resim 
ve ses nakline yarıyan vasıtalarda adlarının 
zikredilmesini istiyebilirler. 

III - Müşterek hükümler 

MADDE 83. — Yukarıki maddelere göre 
adlarının zikredilmesini istemeye salahiyetli 
olanlar, 66, 69 ve 70 nci maddelerde yazılı hak
lardan faydalanabilirler. 

Kanunun 82 nci maddesinin birinci, ikinci 
ve üçüncü fıkralarında zikredilen müsaadeyi 
almadan işaret, resim ve ses nakline yarıyan 
aletleri çoğaltan ve yayanlar hakkında 500 li
radan 5 000 liraya kadar ağır para cezasına ve
ya bir haftadan üç aya kadar hapis cezasına 
yahut her ikisine birden hüküm olunur. Suç 
ihmal ve teseyyüp ile işlenmişse 10 liradan 500 
liraya kadar hafif para cezasına hüküm olu
nur. 

( S . Sayış: 
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sahibi, besteci, rejisör, operatör, koro veya 
orkestra şefi, solistler, filmi imal eden kimse
lerden filim ve reklâmlarda adlarının zikredil
mesini istiyebilirler. 

Birinci fıkrada sayılan kimseler sinema eser
lerinin umuma arzı veya radyo yahut buna ben
zer vasıtalarla yayımı sırasında yapılan reklâm 
ve ilânlarda da sinema veya radyo işletmelerinde 
adlarının zikredilmesini istiyebilirler. 

II - işaret, resim ve ses nakline yarıyan aletlerde 

MADDE 82. — Hükümetin 82 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Müşterek hükümler 

MADDE 83. — Hükümetin 83 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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II - İşaret, resim ve ses nakline yarıyan âletlerde 

MADDE 81. — İlim, edebiyat veya musiki 
eserlerinin okunma, çalınma veya temsili; doğru
dan doğruya veya radyo ve buna benzer vasıta
larla yayımından faydalanılarak, dolayısiyle, 
işaret, ses ve resim nakline yarıyan âletler üze
rine alınırsa bunlar ancak sanatkârın muvafa
katiyle çoğaltılabilir, yayınlanabilir. 

Temsil, bir orkestra, koro veya tiyatro trupu 
tarafından icra edilirse, yalnız şefin müsaadesi 
kâfidir. 

Sanatkâr veya trup; okuma, icra, veya temsil 
için bir müteşebbis tarafından tutulmuş ise mü
teşebbisin de muvafakati alınmak lâzımdır. 

30, 33, 37, 38 ve 41 nci maddelerdeki hallerde 
müsaadeye lüzum yoktur. 

Münferit sanatkârlar, koro ve orkestralarda 
şef veya solistler, tiyatro truplarında şeflik 
eden veya baş rol alan aktörler, işaret, resim 
ve ses nakline yarıyan vasıtalarda adlarının 
zikredilesini istiyebilirler. 

III - Müşterek hükümler 

MADDE 82. — Yukarıki maddelere göre ad
larının zikredilmesini istemeye salahiyetli olan
lar, 66, 69 ve 70 nci maddelerde yazılı haklar
dan faydalanabilirler. 

Kanunun 81 nci maddesinin 1 nci, 2 nci ve 
3 ncü fıkralarında zikredilen müsaadeyi alma
dan işaret, resim ve ses nakline yarıyan aletle
ri çoğaltan ve yayanlar hakkında 500. - liradan 
5000. - liraya kadar ağır para cezası veya bir 
haftadan üç aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

80 ve 81 nci maddelerde sayılan hallerde de 
66 nci madde ile 67 nci maddenin birinci, ikinci' 
ve üçüncü fıkraları; altmış sekiz, altmış dokuz 
ve yetmişinci maddelerle yetmiş üçüncü madde- | 
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81, 82 ve 83 ncü maddelerde sayılan haller
de de 66 ncı madde ile 67 nei maddenin birinci, 
ikinci ve üçüncü fıkraları; 68, 69, 70 nci mad
delerle 73 ncü maddenin birinci fıkrasının bi
rinci ve ikinci bentlerisve 75, 76, 77, 78, 79 ve 
80 nci madde hükümleri uygulanır. 

B) Haksız rekabet 
I - Ad ve alâmetler 

MADDE 84. — Bir eserin ad ve alâmetleri 
veya çoğaltılmış nüshaların dış şekilleri, iltiba
sa meydan verebilecek surette diğer bir eserde 
kullanılamaz. 

Birinci fıkra hükmü umumen kullanılan ve 
ayırt edici bir vasfı bulunmıyan ad, alâmet ve 
dış şekiller hakkında uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanışı kanunun birinci, 
ikinci ve üçüncü bölümündeki şartların tahak
kukuna bağlı değildir. 

Basın Kanununun 14 ncü maddesinin mev
kute evleri hakkındaki hükmü saklıdır. 

Tecavüz eden tacir olmasa bile, birinci fık
ra hükmüne aykırı hareket edenler hakkında 
haksız rekabete mütaallik hükümler uygulanır. 

II - İşaret, resim ve ses 

MADDE 85. — Bir işaret, resim veya sesi, 
bunları nakle yarıyan bir alet üzerine tesbit 
eden ve bunları ticari maksatlarla haklı olarak 
çoğaltan veya yayan kimse, aynı işaret, resim, 
veya sesin üçüncü bir kişi tarafından aynı va
sıtadan faydalanılmak suretiyle çoğaltılmasını 
veya yayımlanmasını menedebilir. 

Tecavüz eden tacir olmasa bile birinci fıkra 
hükmüne aykırı hareket edenler hakkında hak
sız rekabete mütaallik hükümler uygulanır. 

Eser mahiyetinde olmryan her nevi fotoğ
raflar, benzer usullerle tesbit edilen resimler 
ve sinema mahsulleri hakkında da bu madde 
hükmü uygulanır. 

O) Mektuplar 

MADDE 86. — Eser mahiyetinde olmasa
lar bile mektup, hâtıra ve buna benzer yazılar 
yazanların ve bunlar ölmüş ise 19 ncu madde
nin birinci fıkrasında yazılı kimselerin muvafa-

M. E. K. 

B) Haksız rekabet 
I - Ad ve alâmetler 

MADDE 84. — Bir eserin ad ve alâmetleri 
veya çoğaltılmış nüshaların şekilleri, iltibasa 
meydan verebilecek surette diğer bir eserde kul
lanılamaz. 

Birinci fıkra hükmü umumen kullanılan ve 
ayırt edici bir vasfı bulunmıyan ad, alâmet ve 
dış şekiller hakkında uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanışı kanunun 1 nci, 2 nci 
ve 3 ncü bölümündeki şartların tahakkukuna 
bağlı değildir. 

Basın Kanununun 14 ncü maddesinin mevku
te adları hakkındaki 'hükmü mahfuzdur. 

Tecavüz eden tacir olmasa bile, birinci fıkra 
hükmüne aykırı hareket edenler hakkında haksız 
rekabete mütaallik hükümler uygulanır. 

II - İşaret, resim ve ses 

MADDE 85. — Hükümetin 85 nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

C) Mektuplar 

MADDE 86. — Eser mahiyetinde almasaiile, 
mektup, hâtıra ve buna benzer yazılar yazanların 
ve bunlar ölmüş ise 19 ncu maddenin birinci fık
rasında yazılı kimselerin muvafakati elmadan ya-
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mn biribaci fıkrasının birinci ve ikinci bendleri 
ve 75, 76, 77, 78 ve 79 ncu madde hükümleri 
ı?ygft!ftTH7. , 

B) Haksız rekabet 
I - Ad ve alâmetler 

MADDE 83. — Bir eserin ad ve alâmetleri 
ile çoğaltılmış nüshaların şekilleri, iltibasa mey
dan verebilecek surette diğer bir eserde veya ço
ğaltılmış olarak kullanılamaz. 

1 nei fıkra hükmü umumen kullanılan ve 
ayırt edici bir vasfı bulunmıyan ad, alâmet ve 
dış şekiller hakkında uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanması kanunun 1 nci, 
2 nci ve 3 ncü bölümündeki şartların tahakku-
kuna bağlı değildir. 

Basın Kanununun 14 ncü maddesinin mev
kute adları hakkındaki hükmü mahfuzdur. 

Tecavüz eden tacir olmasa bile, birinci fıkra 
v hükmüne aykırı hareket edenler hakkında hak

sız rekabete müteallik hükümler uygulanır. 

II - İşaret, resim ve ses 

MADDE 84. —• Bir işareti, resim veya sesi, 
bunları nakle yarıyan bir âlet üzerine tesbit 
eden veya ticari maksatlarla haklı olarak ço
ğaltan yahut yayan kimse, ayni işaretin, res
min, veya sesin yahut 3 ncü bir kişi tarafından 
aynı vasıtadan faydalanılmak suretiyle çoğal
tılmasını veya yayımlanmasını menedebilir. 

Tecavüz eden tacir olmasa bile birinci fık
ra hükmüne aykırı hareket edenler hakkında 
haksız rekabete mütaallik hükümler uygulanır. 

Eser mahiyetinde olmıyan her nevi fotoğ
raflar, benzer usullerle tesbit edilen resimler 
ve sinema mahsulleri hakkında da bu madde 
hükmü uygulanır. 

C) Mektuplar 

MADDE 85. — Hükümetin 86 nci maddesi 
85 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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kati olmadan yayımlanamaz. Meğer ki, yaza
nın ölümünden itibaren on yıl geçmiş bulunsun. 

Mektuplar birinci fıkradaki şartlardan baş
ka muhatap, veya muhatap ölmüş ise 19 ncu 
maddenin birinci fıkrasında yazılı kimselerin 
muvafakati olmadan yayımlanamaz; meğer ki, 
muhatabın ölümünden itibaren on yıl geçmiş 
bulunsun. 

Yukardaki hükümlere aykırı hareket edenler 
hakkında Borçlar Kanununun 49 ncu maddesi 
Ye Ceza Kanununun 197 ve 199 ncu maddeleri 
hükümleri uygulanır* 

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre ya
yımın caiz olduğu hallerde de Medeni Kanu
nun 24 ncü maddesi hükmü saklıdır. 

D.) Besim ve portreler 
1. Genel olarak 

MADDE 87. — Eser mahiyetinde olmasalar 
bile, resim ve portreler tasvir edilenin, tasvir 
edilen ölmüşse 19 ncu maddenin birinci fıkra
sında sayılanların muvafakati olmadan teşhir 
veya diğer suretlerle umuma arzedilemez; me
ğer ki tasvir edilenin ölümünden itibaren on yıl 
geçmiş bulunsun. 

Birinci fıkradaki muvafakatin alınması: 
1. Memleketin siyasi ve içtimai hayatında 

rol oynıyan kimselerin resimleri, 
2. Tasvir edilen kimselerin iştirak ettiği ge

çit resmi veya resmî tören yahut genel toplan
tıları gösteren resimler, 

3. Günlük hâdiselere mütaallik radyo ve 
filim haberleri, 
halleri için şart değildir. 

Birinci fıkra hükmüne aykırı hareket eden
ler hakkında Borçlar Kanununun 49 ncu madde
siyle Ceza Kanununun 197 ve 199 ncu madde
leri hükümleri uygulanır. 

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre ya
yımın caiz olduğu hallerde de Medeni Kanunun 
24 ncü maddesinin hükmü saklıdır. 

II - İstisnalar 

MADDE 88. — Aksi kararlaştırılmam^ ise, 
bir kimsenin sipariş üzerine yapılan resim ve 
portresinden, sipariş veren veya mirasçıları ya
hut tasvir edilen ve bu da ölmüş ise, usul ve fü-

If. fi. & 

yınlanamaz. Meğer M, yazanın ölümünden itiba-
.ren on yıl geçmiş bulunsun. 

Mektuplar birinci fıkradaki şartlardan tjaşka 
muhatap, veya muhatap ölmüş ise 19 neu mad
denin birinci fıkrasında yazılı kimselerin muva
fakati olmadan yayınlanamaz; meğer ki, muhata
bın ölümünden itibaren 10 yıl geçmiş bulunsun. 

Yukardaki hükümlere aykırı hareket edenler 
hakkında Borçlar Kanununun 9 ncu maddesi ve 
Ceza Kanununun 197 ve 199 ncu maddeleri hü
kümleri uygulanır. 

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre yayı
mın caiz olduğu hallerde de Medeni Kanunun 24 
ncü maddesi hükmü mahfuzdur. 

D) Besim ve Portreler 
I - Genel olarak 

MADDE 87. — Hükümetin 87 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

n - istisnalar 

MADDE 88. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

nci maddesi 
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D) Resim ve portreler 
I - Genel olarak 

MADDE 86. — Eser mahiyetinde olmasalar 
bile, resim ve portreler tasvir edilenin, tasvir 
edilen ölmüşse 19 ncu maddenin birinci fıkra
sında sayılanların muvafakati olmadan tasviı» 

V edilenin ölümünden 10 yıl geçmedikçe, teşhir 
veya diğer suretlerle umuma arzedilemez. 

Birinci fıkradaki muvafakatin alınması: 
1. Memleketin siyasi ve içtimai hayatın

da rol oynıyan kimselerin resimleri, 
2. Tasvir edilen kimselerin iştirak ettiği 

geçit resmi veya resmî tören yahut genel top
lantıları gösteren resimler, 

3. Günlük hâdiselere mütaallik resimlerle 
radyo ve film haberleri, 
için şart değildir. 

Birinci fıkra hükmüne aykırı hareket eden
ler hakkında Borçlar Kanununun 49 ncu maddesi 
ile Türk Ceza Kanununun 197 ve 199 ncu madde
leri hükümleri uygulanır. 

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre ya
yımın caiz olduğu hallerde de Medeni Kanunun 
24 ncü maddesinin hükmü mahfuzdur. 

11 - istisnalar 

MADDE 87. — Aksi kararlaştırılmamış ise, 
bir kimsenin sipariş üzerine yapılan resim ve 
portresinden, sipariş veren veya tasvir edilen 
veyahut bunların mirasçıları fotoğraf aldırtabilir. | 
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ru veya eşi fotoğraf aldırtabilirler. 
Bu hüküm baskı usuliyle yapılan portre ve 

resimler hakkında cari değildir. Şu kadar ki, 
bu suretle vücuda getirilen resim ve portrele
rin birinci fıkrada sayılanlar için tedariki müm
kün olmaz veya nispeten büyük güçlüğü mucip 
olursa bunların da fotoğrafları aldırılalbilir. 

E) Kanunlar ihtilâfı 

MADDE 89. — Bu kanun hükümleri : 
1. Estir sahibinin vatandaşlığı gözetilmek-

eiziıı Türkiye'de ük defa umuma arzedilen ve 
Türkiye'de bulunup da henüz umuma arzeûil-
memiş olan bütün eserlerle Türkiye'de bulunan 
bütün mektup ve resimlere; 

2. Türk vatandaşlarının henüz umuma ar-
zedümemiş yahut ilk defa Türkiye dışında umu
ma urzedilmiş bütün eserlerine; 

o. Türkiye Cumhuriyetinin bağlı bulundu
ğu milletlerarası bir aııdlaşmada uygun hüküm
ler bulunmak şartiyle yabancıların henüz umu
ma iirzedilmemiş veya ilk defa Türkiye dışında 
umuma ar;sedilmiş bütün eserlerine uygulanır. 

Eser sahibinin mensup bulunduğu Devletin, 
Türk esec sahiplerinin haklarını kâfi derecede 
korunması veya Milletlerarası bir andlaşmanın ya
bancı eser sahiplerine taallûk eden hususlarda 
istisna ve tahditlere cevaz vermesi hallerinde Ba
kanlar Kurulunca bu maddenin birinci ve üçün
cü bentleri hükümlerinden istisnalar yapılması 
kararlaştırılabilir. 

F) Geçici hükümler 
I - İntikal hükümleri 

1. Genel olarak 

GEÇİCİ MADDE 1. — Aşağıdaki madde
lerde aksi tâyin edilmemiş ise bu kanun hüküm
leri, yürürlükten önce ilk defa memleket içinde 
umuma arz yahut sicile kayıt edilmiş eserlere 
de uygulanır. Eser veya mahsulün 8 Mayıs 1326 
tarihli Hakkı Telif Kanunu hükümlerine dâhil 
olup olmaması durumu değiştiremez. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce âle-
nileşmiş eserlere mütaallik koruma süreleri bu 
kanuna göre hesap edilir. 

Mevzuat ve sözleşmelerde kullanılan telif hak
kı, *felif hakları, edebî mülkiyet, güzel sanatlar 

M. B. K. 

E) Kanunlar ihtilâfı 

MADDE 89. — Hükümetin 89 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

F) Geçici hükümler 
I - İntikal hükümleri 

1. Genel olarak 

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin geçici bi
rinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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8u hüküm baskı usulü ile yapılan portre ve 
resimler hakkında cari değildir. Şu kadar ki, bu 
suretle vücuda getirilen resim ve portrelerin bi
rinci fıkrada sayılanlar için tedariki mümkün 
olmaz veya nispeten büyük küçlügü mucip olursa 
bunların da fotoğrafları aldırılabilir. 

E) Kanunlar ihtilâfı 

MADDE 88. — Hükümetin 89 ncu maddesi 
88 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

P) Geçici hükümler 
I - İntikal bükümleri 

1. Genel olarak 

GBÇÎCÎ MADDE 1. — Hükümetin geçici 
birinci .maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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mülkiyeti ve buna benzer tâbirlerden bu kanu
nun benzer hallerde tanıdığı hak ve salâhiyetler 
anlaşılır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
eser üzerindeki haklar veya bunların kullanılışı 
tamamen veya kısmen başka birine bırakılmışsa 
bu kanunla eser sahibine tanınan yeni ve daha ge
niş hak ve salâhiyetler de devredilmiş sayılmaz. 
Ayni hüküm koruma süresinin eskisine nispetle 
daha uzun olması haline veya eski kanunun ko
rumadığı eser ve mahsullere de uygulanır. 

2. Müktesep hakların korunması 

GEÇİCİ MADDE 2. — Eski kanundaki sü
reler daha uzunsa bu kanunun yayımlanmasın
dan önce yayımlanan eserler hakkında o süreler 
cereyan eder. 

Bu kanunun yayımlanmasından önce bir 
eserin haklı olarak yapılan bir tercüme veya iş
lemesi yayımlanmışsa tercüme eden veya işliye
nin eski kanun hükümlerine göre iktisap etti
ği hak ve salâhiyetlere halel gelmez. 

Eski kanun hükümlerine göre caiz olup da 
bu kanunla menedilen bir çoğaltmaya, bu kanu
nun yayımlanması tarihinde başlanılmış bulunur
sa çoğaltılma tamamlanabilir ve çoğaltılmış nüs
halar yayımlanabilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesi zamanında 
mevcut olup da eski kanun hükümlerine göre ço
ğaltılması caiz olan nüshaların yayımlanmasına 
devam edilebilir. Ayni hüküm, işaret, resim ve 
ses nakline yarıyan aletlerle güzel sanat eserleri
nin çoğaltılmasına yarıyan kalıp ve buna benzer 
vasıtalar hakkında da uygulanır.. 

Yukarıki fıkranın tanıdığı salâhiyeti kullan
mak istiyen kimse kanunun yürürlüğe girmesin
den itibaren üç ay içinde bu nüsha ve âletleri sa
lahiyetli makama bildirerek mühürletmeye mec
burdur. Teferruat bir yönetmelikle tâyin olunur. 

3. Kovuşturma 

GEÇÎCl MADDE 3. — Kovuşturma, bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden sonra başlamış ise 
bu kanunun görev ve usul hakkındaki hükümle
ri, yürürlüğe girmesinden önce işlemiş suçlara 
da uygulanır. 

M E K. 

2. Müktesep hakların korunması 

GEÇlCÎ MADDE 2. — Eski kanundaki sü
reler daha uzunsa bu kanunun yayımlanmasın
dan önce yayımlanan eserler hakkında o süre
ler cereyan eder. 

Bu kanunun yayımlanmasından önce bir 
eserin haklı olarak yazılan bir tercüme veya 
işlenmesi yayımlanmış ise tercüme eden veya c 
işliyenin eski kanun hükümlerine göre iktibas 
ettiği hak ve salâhiyetlere halel gelmez. 

Eski kanun hükümlerine göre caiz olup da ^ 
bu kanunla menedilen bir çoğaltmaya, bu ka
nunun yayımlanması tarihinde başlanılmış bu
lunursa çoğaltılma tamamlanabilir. Ve çoğaltıl
mış nüshalar yayımlanabilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesi zamanında 
mevcut olup da eski kanun hükümlerine göre 
çoğaltılması caiz olan nüshaların yayımlanma
sına devam edilebilir. Ayni hüküm, işaret, resim 
ve ses nakline yarıyan âletlerle güzel sanat eser
lerinin çoğaltılmasına yarıyan kalıp ve buna 
benzer vasıtalar hakkında da uygulanır. 

Yukarıki fıkranın tanıdığı salâhiyeti kul
lanmak istiyen kimse kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren altı ay içinde bu nüsha ve 
aletleri salahiyetli makama bildirerek mühürlet
meye mecburdur. Teferruat bir yönetmelikle 
tâyin olunur. 

3. Kovuşturma 

GEÇlCÎ MADDE 3. — Hükümetin geçici 
üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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2. Müktesep hakların kortmması 

GEMİCİ MADDE 2. — Eskî kanundaki süre
ler daha uzunsa bu kanunun yayımlanmasından 
önce yayımlanan eserler hakkında o süreler cere
yan eder. 

Bu kanunun yayımlanmasından önce bir ese
rin haklı olarak yazılan bir tercüme veya içlen
mesi yayımlanmış ise tercüme eden veya işliyenin 
eski kanun hükümlerine göre iktisap ettiği hak 
ve salâhiyetlere halel gelmez. 

Eski kanun hükümlerine göre caiz olup da bu 
kanunla menedilen bir çoğaltmaya, bu kanu
nun yayımlanması tarihinde başlanılmış bulu
nursa çoğaltılma tamamlanabilir ve çoğaltılmış 
nüshalar yayımlanabilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesi zamanında 
mevcut olup da eski kanun hükümlerine göre ço
ğaltılması caiz olan nüshaların yayımlanmasına 
devam edilebilir. Aynı hüküm, işaret, resim ve 
ses nakline yarıyan aletlerle güzel sanat eserleri
nin çoğaltılmasına yarıyan kalıp ve buna benzer 
vasıtalar hakkında da uygulanır. 

Yukarıki fıkranın tanıdığı salâhiyeti kullan
mak istiyen kimse kanunun yürürlüğe girmesin
den itibaren 6 ay içinde bu nüsha ve aletleri sala
hiyetli makama bildirerek mühürletmeye mecbur
dur. Gerekirse teferruat bir yönetmelikle tâyin 
olunabilir. 

II - Kaldırılan hükümler 

MADDE 89. — Hükümetin 90 ncı maddesi' 
89 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 289 ) 



m 
HfL 

II - Kaldırılan hükümler 

MADDE 90. — 8 Mayıs 1326 tarihli Hakkı 
Telif Kanuniyle diğer kanunların bu kanuna ay
kırı hükümleri kaldırılmıştır. 

G) Son hükümler 
I - Kanunun yürürlüğe girmesi 

MADDE 91. — Bu kanun yayımı tarihinden 
altı ay sonra yürürlüğe girer.. 

II - Kanunun yürütülmesine memur makam 

MADDE 92. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
A, Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanöğlu 
Millî Savunma Bakanı 

R. Ş. înce 
Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. tleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibe§e 

G. ve Tekel Bakanı 
N* ÖBsan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımeııı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

H. özyörük 
İçişleri Bakanı 
B. Nasuhioğlu 

Maliye Bakanı 
H. Ayan 

Bayındırlık Bakanı 

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

Tarım Bakanı 
N. îyrİboz 

Çalışma Bakanı 
ve Bayın. B. V. 

H. Polatkan 
tfletmeler Bakanı 

Muhlis Ete 

M. E K . 

II - Kaldırılan hükümler 

MADDE 90. — Hükümetin 90 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

G) Son hükümler 
I - Kanunun yürürlüğe girmesi 

MADDE 91. — Bu kanun yayımı tarihinden 
altı ay sonra yürürlüğe girer. 

II - Kanunun yürütülmesine memur naaritam 

MADDE 92. ^- Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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O) Son hükümler 
»I - Kanunun yürürlüğe girmesi 

MADDE 90. — Bu kanunun 42 ve 43 ncü 
maddeleri hükümleri kanunun; yayımı tarihinden 
itibaren diğer hükümleri altı ay sonra yürürlüğe 
girer. * 

II - Kanunun yürütülmesine memur makam 

MADDE 91. — Hükümetin 92 nci maddesi 
91 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

»m** 
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