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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâptlar 
3. — Yoklama 
4. — Sorular ve cevaplar 
A — Sözlü sorular 
1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-

oğlu'nun, umumi bakımdan harici vaziyet 
hakkında izahat verilmesine, Atlantik 
Paktına girmek için yapılan teşebbüslere, 
bu pakta dâhil olan veya olmıyan devletler
den Kore'ye asker gönderenlerle göndermi-
yenlerin bulunup bulunmadığına dair Dış
işleri Bakanlığından sözlü sorusu (6/382) 40 

2. — Kastamonu Milletvekili Hayri To-
sunoğlu'nun, sicil almış jandarma albayla
rının terfi ettirilmemeleri sebebine ve diğer 
sınıflardan aynı durumda bulunup Askerî 
Temyize baş vuran albaylara dair sorusu
na İçişleri Bakanı Fevzi Lûtfj. Karaosmaıı-
oğlu'nun sözlü cevabı (6/449) 40:41 

3. — Kars Milletvekili Abbas Çetin '-
in, Horasan'a kadar gitmiş bulunan de
miryolunun Sarıkamış'a kadar uzatılması
nın ve Kağızman - Horasan arasında bir 
şose inşasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Bayındırlık Bakanlığından sözlü 
sorusu 6/467) 41 

Sayfa 
4. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, 

yurdun muhtelif bölgelerindeki akar yakıt 
kifayetsizliğine karşı alınan tedbirlerin 
neden ibaret olduğuna dair Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığından sözlü sorusu (6/472) 41 

B — Yazılı sorular 59 
1. —• Afyon Karahisar Milletvekili Ali 

İhsan Sâbis'in, Hava Kuvvetlerimizdeki 
bâzı yolsuzluklar hakkındaki sorusuna Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Köymen'in ya zi
li cevabı (6/460) 59:66 

5. — Görüşülen işler 42 
1. — Fikir ve sanat eserleri hakkında 

kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Adalet 
komisyonları raporları (1/74) 42:53 

2. —• Zührevi hastalıklarla mücadele 
hususunda ticaret gemicilerine gösterile
cek kolaylıklara mütaallik Brüksel Anlaş
masına katılmamıza dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
komisyonları raporları (1/124) 53:54 

3. —• Gemi sahiplerinin sorumlulukla
rının tahdidi ve konişmentoya mütaallik 
bâzı kaidelerin tevhidi hakkındaki 
25 Ağustos 1924 tarihli ve deniz ticaret va
sıtalarının rehni ve imtiyazı ve Devlet ge
milerinin muafiyetleriyle ilgili bâzı kaide
lerin tevhidi hakkındaki 1926 tarihli Mü-



Sayfa 
letlerarası 4 sözleşmeye katılmamız hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ada
let komisyonları mütalâalariyle Ulaştır
ma Komisyonu raporu (1/36) 54 

4. — Devlet gemilerinin muaflığına da
ir bâzı kaidelerin birleştirilmesi için imza
lanmış olan Milletlerarası Anlaşmaya ek 
olarak imzalanmış Protokole katılmamız 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu tezkeresi ile Adalet, ve Ulaştır
ma komisyonları raporları (1/71) 54 

5. — Türkiye ile İran arasında imza
lanan yolcu ve mal transit nakliyatını ko
laylaştırmayı ve çoğaltmayı güden Anlaş
ma ve eklerinin onanması hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Gümrük ve Te
kel komisyonları mütalâalariyle Dışişleri 
Ulaştırma ve Ticaret komisyonları rapor
lar! (1/40) 54:57 

6. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile İsrail Devleti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Ulaştırma komisyonları rapor
ları (1/207) 57:58 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile İran Şehinşahlık Hükümeti arasında 
kendi ülkeleri beyninde ve daha ötelerin
de ticari hava servisleri tesisi için Anlaş
ma ile ekinin onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma komis
yonları raporları (1/233) 58 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binası ve eklenti binaları ile tesislerinin 
yapımı yetkisinin Bayındırlık Bakanlığı-

Sayfa 
na devri hakkındaki 5011 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Büt
çe komisyonları raporları (1/217) 58 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti adına hareket eden Export - Im-
port Bank arasında akdedilen 36 milyon 
dolarlık Kredi Anlaşmasının onanması
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tica
ret ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/121) 58 

10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri arasında imzala
nan Ekonomik İş Birliği Anlaşmasını de
ğiştiren Protokolün onanmasına dair ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Bütçe komis
yonları raporları (1/39) 58 

11. —• Diyarbakır İline bağlı Eğil İlçesi 
adının Dicle ve bu ilçeye bağlı Dicle Bu
cağı adının da Eğil olarak değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/252) 58 :59 

12. — Deniz tuzlarından yabancı mem
leketlere ihra<e edilmek şartiyle tuz is
tihsali için hakiki veya hükmi şahıslara 
izin verilebileceği hakkında kanun tasa
rısı ile Çanakkale Milletvekili Kenan Ak-
manlar'm Tuz Kanununun 1 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Gümrük ve Tekel ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/210, 2/49) 59 

13. — İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Çalışma Ko
misyonu raporu (1/240) 59 



İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Batı Almanya'ya giden Ekonomi ve Tica
ret Bakanı Muhlis Ete 'ye Maliye Bakanı Ha
san Polatkan 'm vekillik edeceğine, 

Açık bulunan içişleri Bakanlığına Manisa 
Milletvekili ve Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Ka-
raosmanoğlu'nun, Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğına da Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı'nııı 
tâyin edildiklerine dair Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri okundu. 

Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı'nm, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına tâyini dolayı-
siyle Meclis Başkanvekilliğinden istifa ettiğine 
dair önergesi okundu. 

Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Vali 
konaklariyle kaymakam ve bucak müdürü ev
lerinin veremle savaşta kullanılmak üzere Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına devri hak
kındaki kanun teklifi ile, 

Çorum Milletvekili Saip özer ve Zonguldak 
Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifi, istekleri üzerine geri verildi. 

Kastamonu Milletvekili Hayri Tosunoğlu'-
nun, sicil almış jandarma albaylarının terfi et
tirilmemeleri sebebine ve diğer sınıflardan ay
nı durumda bulunup Askerî Temyize baş vu
ran albaylara dair sorusuna, Millî Savunma Ba
kanı cevap verdi, içişleri Bakanlığına taallûk 
eden kısmının cevaplandırılması, gelecek Bir

leşime bırakıldı. 
Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, yurdun 

muhtelif bölgelerindeki akar yakıt kifayetsizli
ğine karşı alman tedbirlerin neden ibaret oldu
ğuna dair sorusuna Ulaştırma Bakanı cevap 
verdi. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığını ilgilen
diren kısımlarının cevaplandırılması gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 141 
ve 142 nci maddeleri, müstakil bir kanun ola
rak kabul edildi. Diğer maddeler, komisyon 
sözcüsünün talebi üzerine Adalet Komisyonuna 
geri verildi. 

3780 sayılı Millî Korunma Kanununa göre 
yapılmış olan harcamalara ait 1946 takvim yılı 
bilançosunun onanması hakkındaki kanun, ka
bul edildi. 

Fikir ve sanat eserleri hakkındaki kanun ta
sarısının 51 maddesinin ikinci görüşülmesi bi
tirildi. 

5 . XII . 1951 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Kayseri Milletvekili 

Fikri Apaydın 

Kâtip 
Çanakkale Milletvekili 

Ömer Mart 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

Sedat Baran 

Sorular 

Sözlü sora 
Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'iıı, 

mağşuş şekerler hakkındaki K/84-6 sayılı karar

namedeki «alım» kelimesinden doğabilecek mah
zurlara dair sözlü soru önergesi Adalet Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/474) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Konya Milletvekili Saffet Gürol ve Ri

ze Milletvekili Zeki Rıza Sporel'in, Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğününün kaldırılmasına 
ve yeniden bir teşkilât kurulmasına dair kanun 
teklifi (2/308) (Millî Eğitim, içişleri ve Bütçe 
komisyonlarına) ; 

2. -— Tokad Milletvekili Ahmet Gürkau'm, 
Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkındaki 

1353 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/309) (Millî 
Eğitim ve içişleri komisyonlarına) ; 

önerge 
3. — Seyhan Milletvekili Reşad Güçlü'nün, 

Basın Kanununun 36 nci maddesindeki (Basın 
yoliyle işlenmiş bulunan suçlar) tâbirinin yo
rumlanması hakkında önergesi (4/199) (içişleri 
ve Adalet komisyonlarına); 



B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Sedad Baran (Çorum) 

* • * 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN Oturumu açıyorum. 

4. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A __ SÖZLÜ SORULAR 

i. __ Beyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, umumi bakımdan haricî vaziyet hakkında 
izahat verilmesine, Atlantik Paktına girmek için 
yapılan teş&W$fslere, bu pakta dâhil olan veya 
olmıyan devletlerden Kore'ye asker gönderen
lerle göndermiyenlerin bulunup bulunmadığına 
dair Dışişleri Bakanlığından sözlü sorusu (6/382) 

SİNAN TEKHLÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar,'bendeniz bu takriri vereli tam 6 ay 
oldu. Bu 6 ay içinde Hariciye Vekilimiz ko
misyona giderek orada izahatta bulundu. Hiç şüp
hesiz milletimizin göstermiş olduğu fedakârlık 
ve kahramanlık sayesinde seçimi kazanan Demok
rat Partinin, yolu doğru yürütmesi yüzünden 
bizi de Atlantik Paktına dâhil etmek üzere ol
dukları anlaşıldı. 

Arkadaşlar, bugünkü vaziyete göre, şimdi be
nim eskimiş olan bu takririmin yenilenmesi ica-
bediyor. Hariciye Vekilinin yakında Meclise 
izahat vereceğini haber aldım. Bu bakımdan o 
zamanki söz hakkım mahfuz olmak üzere takri
rimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri veriyoruz efendim. 

2. — Kastamonu Milletvekili Hayrı Tosun-
oğlu'nun, sicil almış jandarma albaylarının terfi 
ettirilmemeleri sebebine ve diğer sınıflardan ay
nı durumda bulunup Askerî Temyize baş vuran 
albaylara dair sorusuna İçişleri Bakanı Fevzi 
lıûtfi Karaosmanoğlu'nun sözlü cevabı (6/449) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda yazılı hususların alâkalı İçişleri ve 

Millî Savunma Bakanlıklarınca sözlü olarak 
Yüksek Kamutay huzurunda cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Hayri Tosunoğlu 

1. 1706 sayılı Jandarma Kanununun 4 ncü 
maddesi ile jandarma subaylarının zatişlerine 
taallûk eden terfi işlemlerinde bu kanunun 12 nci 
maddesini tadil eden 5061 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesiyle (Tuğgeneral olacak albaylar dâhil) 
subayların terfilerinde hususi ve emrî hükümler 
muvacehesinde, Ordu Terfi Kanununun 9 ncu 
maddesinin tatbik edilemiyeceği hakkında Devlet 
Şûrasının mütalâa kararma rağmen tam ve müs
pet sicil almış jandarma albaylarının terfi etti
rilmemesi sebepleri nelerdir? 

2. Jandarma albaylarının tuğgeneralliğe ter-
filerinde 5061 sayılı Kanun muvacehesinde terfi 
salâhiyeti İçişleri Bakanlığının yetkisi dâhilinde 
değil midir? 

Askerî ve meslekî müspet ve tam sicil almış 
ve evrakları bu yolda düzenlenmiş jandarma al
baylarının terfi dosyalarının Genelkurmay Baş
kanlığına gönderilmesinin kanuni mesnedi neler
dir? Ve bu gibi jandarma albaylarının terfileri 
muamelesi elde iken, kendilerini askerî ve mes
lekî bakımdan tanımıyan yeni gelen genel komu
tanların bu terfie mâni olmalarına kanunen sala-

— m — 
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niyetleri var mıdır? 5061 sayılı Kanunun 12 nei 
maddesinde jandarma subaylarını (Albaylar dâ
hil) terfi ettirmeye salahiyetli İçişleri Bakanının 
askerî ve meslekî müspet sicillerinin mevcudiye
tine rağmen terfie mâni olmak için takdir hakkı 
kullanmasına kanuni hükümler müsait midir? 

3. Orduda dişçi, eczacı, levazımcı ve doktor 
albayların sınıf ihtisaslarına göre tuğgeneralliğe 
terfi ettirildiği ve müsait sicilli ordu albayla
rından bâzıları hakkında Genelkurmay Başkanlı
ğınca Ordu Terfi Kanununun 9 ncu maddesin
deki terfie muvafakat verilmiyen Askerî Temyize 
baş vuran ordu mensubu albaylar kimlerdir, sı
nıfları nedir, terfileri yapılmış mıdır? 

İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ LÜTFİ KARA-
OSMANOĞEU (Manisa) — Muhterem arka
daşlarım, jandarma albaylarının generalliğe 
yükseltilmeleri muameleleri hakkında, Kasta
monu Milletvekili Hayri Tosunoğlu arkadaşı
mın sözlü sorusu üzerine; generalliğe yüksel
tilecek jandarma albaylarının terfilerinde 1700 
sayılı Jandarma Kanununun 12 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve ıbu kanuna bir madde ek
lenmesine dair 5061 sayılı Kanunun neşrinden 
sonra da, Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 
Kanununun dokuzuncu maddesine uyularak 
Genelkurmayın mütalâasının alınmasına lüzum 
olup olmadığı mevzuunu tetkik ettim. 

5Ö61 sayılı Kanun 17 Haziran 1947 tarihin
de neşredilmiştir. 1950 yılı içinde, aynı mev
zu, Danıştay Birinci Dairesinde ve Umumi He
yetinde tetkik olunmuş ve ekseriyetle '1061 sa
yılı Kanıtnün neşrinden sonra Genelkurmayın 
mütalâasının alınmasına lüzum olmadığı neti
ce ve kararma varılmıştır. 

Damştaym istişari mahiyetteki bu kararını 
rağmen tatbikatta eskiden olduğu gibi, Genel
kurmayın mütalâasının alınması yoluna gidil
miş ve jandarma albaylarının generalliğe ter
fileri yapılamamıştır. 

1947 den beri devam edip gelen bu hal ka> -
şısında 5061 sayılı Kanunun neşrinden sonra 
da 4247 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Ter
fi Kanununun 9 ncu maddesinin jandarma al-
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baylarının terfilerinde de tatbik edilip edilmi-
yeceği hususunun yüksek mahkemenizce tes-
biti için tefsir talebinde bulunmayı uygun gör
dük. 

Yüksek Meclisin kararma göre jandarma al
baylarının terfi vaziyetleri tanzim olunacaktır. 

HAYRİ TOSUNOĞLU (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar; Sayın İçişleri Bakanı; 
mevzu hakkında yapmış olduğu incelemeden. 
yalnız işin mevcut mevzuat karşısında tefsire 
tâbi tutularak Yüksek Meclise sevkedileceği 
kanaatine vardıklarını belirtmektedir. Fakat 
jandarma subaylarının terf ilerine taallûk eden 
kanununların bütün hükümlerini tetkik edip 
karşılaştıracak olursak, görürüz ki, açık hükümler 
karşısında tefsire dahi lüzum yoktur. Mama
fih yüksek bakanlık böyle bir neticeye varıyor
sa, jandarma subaylarının terf ilerine taallûk 
eden ve şimdiye kadar senelerce terfiden mah
rum kalan bu gibi vazifeli arkadaşların terfi
lerinin daha ziyade teehhür etmemesi için, bu 
tefsir kararının pek yakın bir zamanda Yük
sek Meclise getirilmesini kendilerinden rica 
ediyorum. 

3. — Kars Milletvekili Abbas Çetin'in, Ho
rasan'a kadar gitmiş bulunan demiryolunun 
Sarıkamış'a kadar uzatılmasının ve Kağızman -
Horasan arasında bir şose inşasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Bayındırlık Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/467) 

BAŞKAN —• Efendim; Bayındırlık Bakanı 
arkadaşımız seyahattedir. Sorunuzu, müsaade 
ederseniz, kendilerinin avdetlerine intizaren ge
lecek Çarşamba günkü gündemine bırakıyoruz. 

4. — Mardin Milletvekili Aziz TJras'ın, yur
dun muhtelif bölgelerindeki akar yakıt kifayet
sizliğine karşı alınan tedbirlerin neden ibaret ol
duğuna dair Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/472) 

BAŞKAN — Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vekili Maliye Bakanı Hasan Polatkan burada 
bulunmadıkları için sorunun cevabını 'gelecek 
Birleşime bırakıyoruz. 

- M -
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Fikir ve sanat eserleri hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları 
raporları (1/74) 

BAŞKAN — Tasarının, elli ikinci maddesin
den itibaren ikinci müzakeresine devam ediyo
ruz. 

IV - Şekil 
ELLÎ ÎKİNCÎ MADDE — Malî haklara dair 

sözleşme ve tasarrufların yazılı olması ve konu
ları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır. 

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

V - Tekeffül 
1. Hakkın mevcut olmaması 

ELLÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Malî bir hakkı 
başkasına devreden veya kullanma ruhsatını ve
ren kimse, iktisap edene karşı hakkın mevcudi
yetini Borçlar Kanununun 169 ve 171 nci mad
deleri hükmünce zâmindir. 

Haksız fiillerden ve sebepsiz mal iktisabın
dan doğan talepler mahfuzdur. 

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

Salâhiyetin mevcut olmaması 
ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Malî bir 

hakkı yahut kullanma ruhsatını devre salahi
yetli olmıyan kimseden iktisap eden, hüsnüni
yet sahibi olsa bile himaye görmez. 

Salâhiyeti 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 kalma
sından doğan zararı tazminle mükelleftir. Ku
sur halinde mahkeme; hakkaniyet gerektiriyor
sa daha geniş bir tazminata hükmedebilir. 

Haksız fiillerden ve sebepsiz mal iktisabın
dan doğan talepler mahfuzdur. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Yorum kaideleri 
1. Şümul 

ELLÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Aksi kararlaştı
rılmış olmadıkça malî bir hakkın devri veya bir 
ruhsatın verilmesi eserin tercüme veya sair iş
lenmelerine şâmil değildir. 

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

2. Ruhsat 
ELLÎ ALTINCI MADDE — Ruhsat; malî 

hak sahibinin başkalarına da aynı ruhsatı ver
mesine mâni değilse (basit ruhsat), yalnız bir 
kimseye mahsus olduğu takdirde (tam ruhsat) 
dır. 

Kanun veya sözleşmeden aksi anlaşılmadık
ça her ruhsat basit sayılır. 

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

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. Mülkiyetin intikali 
ELLÎ YEDÎNCÎ MADDE — Asıl veya ço

ğaltılmış nüshalar üzerindeki mülkiyet hakkı
nın devri, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, fikrî 
hakların devrini ihtiva etmez. 

Bir güzel sanat eseri üzerinde çoğaltma hak
kını haiz olan bir kimseden kalıp ve sair çoğalt
ma aletlerinin zilyedliğini iktisap eden kimse, 
aksi kararlaştırılmamışsa, çoğaltma hakkını da 
iktisap etmiş sayılır. 

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

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

VII - Cayma hakkı 
ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Malî bir hak 

veya ruhsat iktisap eden kimse, kararlaştırılan 
süre içinde ve eğer bir süre tâyin edilmemişse 
icabı hale göre münasip bir zaman içinde hak 
ve salâhiyetlerden gereği gibi faydalanmaz ve 
bu yüzden eser sahibinin menfaatleri esaslı su
rette ihlâl edilirse eser sahibi sözleşmeden caya
bilir. 

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 
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tehilkeye 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 4 hafta geçtikten son
ra 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 istiyebüir. 

Cayma hakkından önceden vazgeçme caiz ol
madığı gibi bu hakkın dermeyanmı iki yıldan 
fazla bir süre için meneden takyitler de hüküm
süzdür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VII I - Hakkın eser sahibine avdeti 
ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Eser sahi

bi veya mirasçıları malî bir hakkı muayyen bir 
gaye zımnında yahut muayyen bir süre için 
devretmişi erse gayenin ortadan kalkması veya 
sürenin geçmesiyle ilgili hak, sahibine avdet e-
der. Bu hüküm, başkasına devrine sözleşme ile 
müsaade edilmemiş olan malî bir hakkı iktisap 
eden kimsenin ölümü yahut iflâsı halinde cari 
değidir; meğer ki, işin mahiyeti icabı, hakkın 
kullanılması, iktisap edenin şahsına bağlı bu
lunsun, 

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

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B) Vazgeçme 
ALTMIŞINCI MADDE — Eser sahibi ya

hut mirasçıları, kendilerine kanunen tanınan 
malî haklardan, önceden vâki tasarruflarını 
ihlâl etmemek şartıiyle, bir resmî senet tanzi
mi ve bu hususun Resmî Gazetede ilânı suretiy
le vazgeçebilirler. 

Vazgeçme, ilân tarihinden başlıyarak koru
ma süresinin bitmesi halindeki hukuki neticele
ri doğurur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C) Haciz ve rehin 
I - Caiz olmıyan haller 

ALTMIŞ BlRÎNCt MADDE — İcra ve İf-
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lâs Kanununun 24 ve 30 ncu maddelerinin hü
kümleri 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 hu
kuki muamelelerden doğan paradan gayrı ala
cakları; 

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

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Caiz olan haller 
ALTMIŞ ÎKÎNCÎ MADDE — Aşağıdaki hü

kümler dairesinde: 
1. Alenileşmiş bir eserin müsveddesi veya 

aslı; 
2. Yayımlanmış bir eserin çoğaltılmış nüsha

ları; 
3. Eser sahibinin korunmaya lâyık olan mâ

nevi menfaatlerini ihlâl etmemek şartiyle aleni
leşmiş 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 veri
lenler ayrı ayrı gösterilmelidir. 

Güzel sanat eserlerine ait kalıplar ve sair ço
ğaltma vasıtaları, birinci fıkranın üçüncü ben
dinde yazılı malî haklar üzerinde cebrî icra tat
biki için lüzumlu görüldüğü nispette zilyed 
olan kimselerden geçici olarak alınabilir. 

Mimarlık eserleri hariç olmak üzere güzel sa
nat eserlerinin asılları ve eser sahibine yahut 

! mirasçılarına ait musiki, ilim ve edebiyat eser-
I terinin müsveddeleri, birinci fıkranın üçüncü 
i bendinde yazılı malî haklar üzerinde cebrî icra 
J tatbiki için lüzumlu görüldüğü nispette zilyed 
i olan kimselerden geçici olarak alınabilir. 
j BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Ç) Miras I 

I - Genel olarak 
ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun 

tanıdığı malî haklar miras yolu ile intikal eder. 
Malî haklar üzerinde ölüme bağlı tasarruflar 

yapılması caizdir. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka- l 

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

I I - Müşterek eser sahiplerinden birinin ölümü 
ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Eseri 

birlikte vüeuda getirenlerden biri, eserin tamam
lanmasından yahut alenileşmesinden önce ölürse 
hissesi, diğerleri arasında taksime uğrar. Bun
lar, ölenin mirasçılarına münasip bir bedel öde
mekle mükelleftirler. Miktar üzerinde uzlaşamaz-
larsa bunu mahkeme tâyin eder. 

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

Devama karar vermeleri halinde, sağ kalan 
eser sahipleri mirasçılardan birliğe karşı hakla
rının kullanılması hususunda bir temsilci tâyi
nini talep edebilirler. 

Devama karar verilmediği takdirde birinci 
fıkra, hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I I - Mirasçıların birden fazla oluşu 
ALTMIŞ BEŞÎNCÎ MADDE — Eser sahibi

nin terekesinde bu kanunun tanıdığı malî hak
lar mevcut olup da Medeni Kanunun 581 nci 
maddesi uyarınca bir temsilci tâyin edilmişse, 
temsilci, bu haklar üzerinde yapacağı muamele
ler için mirasçıların kararını almaya mecburdur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci bölüm 
Hukuk ve ceza dâvaları 

A) Hukuk dâvaları 
I - Tecavüzün ref'i dâvası 

1. Genel ol-arak 
ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Mânevi ve 

malî hakları tecavüze uğnyan kimse tecavüz 
edene karşı tecavüzün ref'ini dâva edebilir. 

Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada 
bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri ta- | 
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rafından yapılmışsa işletme sahibi hakkında da 
dâva açılabilir. 

Tecavüz edenin veya ikinci fıkrada yazılı 
kimselerin, kuşum şart değildir. 

Mahkeme, eser sahibinin mânevi ve malî 
haklarını, tecavüzün şümulünü, kusurun olup 
olmadığını, varsa ağırlığını ve tecavüzün ref'i 
halinde tecavü edenin duçar olması muhtemel 
zararları takdir ederek halin icabına göre te
cavüzün ref'i için lüzumlu göreceği tedbirlerin 
tatbikma karar verir. 

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

2. Mânevi haklara tecavüz halinde 
ALTMIŞ YEDlNCÎ MADDE — Henüz ale-

nileşmemiş bir eser, sahibinin rızası olmaksızın 
veya arzusuna aykırı olarak umuma arzedildi-
ği takdirde tecavüzün ref'i dâvası, ancak 
unııuna arz keyfiyetinin çoğaltılmış nüshaların 
yayımlanması suretiyle vâki olması halinde açı
labilir. Aynı hüküm, esere, sahibinin arzusu
na aykırı olarak 'adının konulduğu hallerde de 
caridir. 

Eser üzerinde sahibinin adı hiç konulmamış 
veya yanlış konulmuş yahut konulan ad iltiba
sa meydan verecek mahiyette olup da eser sa
hibi 15 nci maddede zikredilen teslbit dâvasın
dan başka tecavüzün ref'ini talep etmişse, te
cavüz eden gerek aslına, gerek tedavülde bu
lunan çoğaltılmış nüshalar üzerine eser sahibi
nin adını dercetmeye mecburdur. Masrafı te
cavüz edene ait olmak üzere, hükmün en fazla 
3 gazetede ilânı talep edilebilir. 

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

Eser haksız olarak değiştirilmiş ise hak sa
hibi aşağıdaki taleplerde bulunabilir: 

1. Eser sahibi, eserin değiştirilmiş şekilde 
çoğaltılmasının, yayım ve temsilinin, radyo ile 
yayımının menedilnıesini ve tecavüz edenin, te
davülde bulunan çoğaltılmış nüshalardaki de
ğişiklikleri düzeltmesini veya bunların eski ha
line getirilmesini talep edebilir. Değişiklik, 
eserin, gazete, dergi veya radyo ile yayımı sı
rasında yapılmışsa eser sahibi, masrafı teca
vüz edene ait olmak üzere, eseri değiştirilmiş 
şekilde yayımlamış olan bütün gazete, dergi ve 
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radyo idarelerinden değişikliğin ilân yolu ile 
düzeltilmesini talep edebilir. 

2. Güzel sanat eserlerinde, eser sahibi 
asıldaki değişikliğin kendisi tarafından yapıl
madığının tanıtılmasını veya eserdeki adının 
kaldırılmasını yahut değiştirilmesini talep ede
bilir. Eski halin iadesi mümkün ise ve deği
şikliğin izalesi âmmenin veya malikin menfaat
lerini esaslı «urette haleldar etmiyorsa eser 
sahibi eseri eski hale getirebilir. Bu hüküm 
mimarlık eserleri hakkında cari değildir. 

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

3. Malî haklara tecavüz halinde 
ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Eser, hak 

sahibinin müsaadesi olmadan tercüme edilmiş 
veya diğer bir suretle işlenmiş yahut radyo ile 
yayımlanmış veya temsil edilmiş ise muvafaka
ti alınmamış eser sahibi rızasının alınması ha
linde talep edebileceği mûtat bedelin en çok 
% 50 fazlasını istiyebilir. 

Bir eserin müsaadesiz çoğaltılan nüshaları 
henüz satışa çıkarılmamışsa sahibi: 

Çoğaltılmış nüshaların ve çoğaltılmaya yarı-
yan kalıpların imhasını veya, 

Maliyet fiyatını aşmamak şartiyle çoğaltıl
mış nüshaların ve çağaltılmaya yarıyaıı kalıp
ların münasip bir bedel mukabilinde 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 hak
sız bir tecavüz teşkil ediyorsa, sahibi tecavüz 
<edenin elinde bulunan nüshalar hakkında ikin-
'Cİ fıkrada yazılı şıklardan birini seçebilir. Ço
ğaltılmış nüshalar tecayüz edenin elinden çık
mış ise bir sözleşmenin mevcudiyeti halinde ta
lep edebileceği mûtat bedelin en çok % 50 faz
lasını istiyebilir. 

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 salâhiyetle
ri dermeyan edebilir. 

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

II - Tecavüzün men'i dâvası 
ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Malî 

veya mânevi haklarında tecavüz tehlikesine 
mârıtz kalan eser sahibi muhtemel tecavüzün 
önlenmesini dâva edebilir. Vâki olan tecavüzün 
devam veya tekrarı muhtemel görülen hallerde 
de aynı hüküm caridir. 

6G neı maddenin ikinci, üçüncü ve dördün
cü fıkralarının hükümleri burada da uygula-
nı?. 

BAŞKAN —- Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmişti!'. 

I I I - Tazminat dâvası 
YETMİŞİNCİ MADDE — Mânevi hakları 

haleldar edilen kimse, tecavüz edenin kusuru 
varsa zarar ve ziyan; kusur ve tecavüzün ağır
lığı icabettirdiği takdirde, ayrıca mânevi zarar 
adı ile bir paranın verilmesini dâva edebilir. 
Mahkeme bu para yerine veya buna ek olarak 
başka bir mânevi tazminat şekline de hükme
debilir. 

Malî hakları haleldar edilen kimse, tecavüz 
edenin kusuru varsa haksız fiillere mütâallik 
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 — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B) Ceza dâvaları 
I - Suçlar 

1. Mânevi haklara tecavüz 
YETMİŞ BlRlNCl MADDE — 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 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 ncî maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı 
hareket eden; 

4. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 40 ncı nıad-
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delerdeki hallerde kaynak göstermiyen veya 
yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak 
gösteren; 
kimseler hakkında 500 liradan 5 000 liraya ka
dar ağır para cezasına veya bir haftadan ü} 
ayak kadar hapis cezasına hükmolunur. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİP 
ASENA (Balıkesir) — liu maddenin son satı
rındaki bir hafta kelimesi (7) gün olacaktır. 

BAŞKAN — Bu suretle maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. Malî haklara tecavüz 
YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Hak sahibi

nin muvafakati olmaksızın bu kanuna aykırı 
olarak kasten : ı 

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 ıgösteren ve
ya radyo yahut buna benzer vasıtalar ile ya
yan; 
kimseler hakkında 500 liradan 5, Ö00 liraya ka
dar ağır para cezası veya bir haftadan üç aya 
kadar hapis cezası hükmolunur. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VAGİD 
ASENA (Blıkesir) — Bu maddedeki bir hafta 
kelimesi de (7) gvm olarak düzeltilecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle kabui 
edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

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

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

2. (Bu kanun hükümlerine aykırı olarak sa
tışa çıkarıldığını bildiği veya bilmesi ieabetti
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 surette faydalanan; 

3. Mevcut olmadığını veya üzerinde, taşarr 
ruf salâhiyeti bulunmadığını bildiği veya bil-
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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 liraya 
kadar ağır para cezası veya bir aydan bir- yıla 
kadar hapis cezası hükmolunur. 

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

' I I - Vui\ 
YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — 71, 72 ve 

73 ncü maddelerde sayılan suçlar, hizmetlerini 
ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi ve
ya müstahdemleri tarafından işlenmiş ise, * 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. Ceza yi mucip fiil iş
letme sahibi veya müdürü yahut işletmeyi fiilen 
idare eden kimse tarafından emredilmiş ise 
bımlar fail gibi; temsilci veya müstahdem ise, 
yardımcı gibi cezalandırılır. 

Temsil edilmesinin kanuna aykırılığını bil
diği bir eserin umuma gösterilmesi için kar
şılıklı veya karşılıksız olarak bir mahalli tahsis 
eden veya böyle bir eserin temsilinde vazife veya 
rol olan kimse, yardımcı olarak cezalandırılır. 

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

Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci madde
lerinin hükümleri mahfuzdur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul ednler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I I - Kovuşturma 
YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — 71, 72 ve 

73 ncü maddelerde sayılan suçlardan dolayı ko
vuşturma şikâyete bağlıdır. 

Tecavüze mâruz kalan kimseden başka şikâ
yete salahiyetli olanlar şunlardır: 

1. 71 nci maddenin birinci fıkrasının 4 ncü 
bendindeki hallerde 35 nci madde gereğince kay
nak gösterme mükellefiyetine aykırı fiiller bahis 
konusu ise, Millî Eğitim Bakanlığı veya tecavüz 
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eden yakut tecavüze martta feaköı kimsenin, men
sup olduğu ilim müessesesi; 

2. 71nei maddenin birinci fıkrasının 4ncü 
bendindeki mallerde 36 ncı madde gereğince 
kaynak gösterme mükellefiyetine aykırı fiiller 
bahis -konusu ise, Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğü ve Türk Basınım temsil ^eden teşek
küller; 

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

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

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul ednler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C) Çeşitli hükümler 
I - Görev 

YETMİŞ ALTINCI MADDE — Bu kanunun 
tanzim ettiği hukuki münasebetlerden doğan dâ
valarda, dâva olunan şeyin miktarına ve kanun
da gösterilen cezanın derecesine bakılmaksızın 
görevli merci asliye mahkemesidir. 

Şahsi dâva açılmışsa Ceza Muhakemeleri Usur 
lü Kanununun 358 nci maddesi uygulanır. Ceza 
da vasiyle birlikte şahsi hak da talep edilmişse 
beraet halinde, bu cihetlerin halli için evrak 
hukuk mahkemesine re 'sen havale olunur. 

BAŞKAN — Hidayet Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar 76 ncı maddenin ikinci bendi 
şöyledir: 

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

Efendim; kaide şudur ki: kendisine bir dâva 
açılan bir mahkeme bu dâvayı reddeder ve başka 
bir mahkemede dâva açmaya hakkı olduğuna 
kaani 'olursa o mahkeme dâva açmakta muhtar 
olmak üzere dâvanın reddine karar verir. Bu 
bence köhne bir sistemdir, doğru değildir, çünkü 
vatandaş bir hakkın ihlâlinden dolayı her hangi 
bir mahkemeye müracaat ederse M bu müracaatın 
ismine dâva arzuhali denir. Dâva arzuhali bir 
mahkemeye verildiği zaman, mahkeme o mah
kemedeki usul ve kaideye uygun olarak -verildiği 
için dâvayı kabul eder, Vatandaş o dâva için 
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başka bir mahkemeye gönderilse dahi ayni dâva 
arzuhali kabul edilmelidir. Ayrı bir dâva açmak 
mecburiyetinde kalmamalıdır. Tatbikatta, bu
günkü kanunlarımızda, ceza dâvası için verilen 
dâva arzuhali ceza mahkemelerinde geçer, Hu
kuk dâvası için verilen dâva arzuhali hukuk 
mahkemelerine geçer. Yani ceza mahkemesine 
verilen dâva arzuhali hukukta geçmez. Onun 
içindir ki ceza kanununa göre maznuna ceza 
verildiği zaman Ceza mahkemesi, şahsi hakkın 
hukuk mahkemesine tesbit ettirilmesi lüzumuna 
kaani olduğu zaman (şahsi hak için dâva açmak
ta muhtar olmak üzere) der. Bu, davacıyı iki 
defa dâva açmak külfetinde bırakıyor, işte bu 
ikinci fıkra bu külfeti ortadan kaldıran güzel 
bir istisna teşkil etmiştir. Bu istisna usul kanun
larında daha şümullendirilsin. Fakat maatte
essüf bu fıkra topal kalmıştır. Neden? Denili
yor ki, hukuku şahsiye karar vermemişse ceza 
mahkemesi evrakı dâvayı re'sen hukuk dairesi
ne havale eder. Havale edildi ne oldu? Orada 
kalır. 

Efendim, maksadı kanun o vatandaşın İm 
dâvasının o arzuhal ile intacıdır. Onun için hu
kuk mahkemesinde bu işin. görülmesi ve netice
nin hâsıl olması için teklifimin kabulünü rica edi
yorum. Teklifim şudur : 

O fıkranın sonuna « Havale olunan mahke
mede ayrıca dâva açmaya ve peşin harç vermeye 
lüzum olmaksızın dâva intaç olunur.» kaydı ko
nulmalıdır. Eğer bu kayıt konmazsa re'sen hu
kuk dairesinin dâvayı intaç edeceği mânası çık
maz. Böyle âmir bir hüküm olmadıkça dâvayı 
intaç edeceği nereden zahir olacaktır? Çünkü o 
vatandaş ayrı ayrı dâva açmak mecburiyetin
dedir, harç vermeye mecburdur, usulen yeni 
dosya açılacaktır, iş yeniden başlayacaktır. 

işte böyle olmaması, ayrıca bir dosya açıl
masına lüzum kalmaması için bu teklifimin ka
bulünü rica ediyorum. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim ikinci müzakeresi ya
pıldığı için yalnız değiştirge sahibine söz verilir, 
değiştirge hakkında müzakere açılmaz. Bu iti
barla Kemal özçoban arkadaşımıza itizar edi
yorum, kendisine söz veremiyeceğim. Değiştirge
yi okuyacağız, ondan sonra komisyonun noktai 
naz arını dinliy eceğiz. 
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Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz; ve izah ettiğim sebeplere mebni 

76 ncı madde sonuna aşağıdaki hükmün ilâve
sini arz ve teklif ederim : 

(Havale olunan mahkemede ayrıca bir dâva 
açmaya ve peşin harç vermeye hacet kalmaksızın 
dâva intaç olunur.) 

Konya Milletvekili 
Hidayet Aydmer 

ADALET KOMİSYONU ADINA VAOİD 
ASENA (Balıkesir) — Efendim; fıkra şöyledir:- j 
« Ceza dâvasiyle birlikte şahsi hak da talep edil
mişse beraet halinde bu cihetlerin halli için ev- j 
rak hukuk mahkemesine re'sen havale olunur, i 
Hidayet Aydmer arkadaşımız hukuk dâvaiariyle j 
ceza mevzularını tedahül ettirmek istiyor. Ma- | 
lûmunuz hususi hukuk kaidelerine »'öre fiilden 
zarar gören kimse hakkını hukuk mahkemesinde 
dâva ikamesi suretiyle istiyebilir. Fakat bu 
talep doğrudan doğruya kendi arzu, iradı1 ve ili- j 
tiyarına bağlıdır. Dâva ikame edildikten sonra, j 
hasım kabul etmediği takdirde, dâvavı vürütmek I 

i mecburiyetindedir. Kğer hasım dâva ile alâka- [ 
dar olmadığı takdirde ve davacı mevkiinde bulu- J 
nan da isterse müracaata İn rak ir ve evrak mah
kemece hıfzedilir. Mevzuubahis fıkranın tesbit 
(ittiği esasa göre ceza dâvası ile birlikte şahsi 
hak dahi talep edilmiş ise, suçlunun beraeti şahsi 
hakkı himaye için ve ahkâmı umumiyeye karşı 
ve bu kanunun hususiyeti dikkat nazarına alı- i 
narnk hüküm şevkedilmiş ve bu düşünceye müs- i 
ten it olarak beraet halinde dosyanın ceza malı- j 
kemesinden hukuk mahkemesine devri keyfiyeti ' 
kanuni mecburiyet altında bulundurulmuştur. J 
Ancak, bundan sonra yapılacak muamelenin mü
nakaşası icabeder. Bu sadette hukuk dâvalarının 
takdirine ait hususiyetleri arzedeyim : 

Muayyen ve asgari bir hadden fazla miktara 
matuf kıymetteki dâvalarda Adliye Harç Tari
fesi Kanununa göre nispî ve maktu harç istifa 
edilir. Bu hare usulen ve peşin olarak tesviye 
edilmezse evrakı dâva muameleye konulmaz. 
Konulmadığı takdirde de evrakı bekler. Bu iti
barla hukuk in a hkem esi re'sen takibeder diye 
kanuna bir hüküm, fıkra ilâve edersek, hukuk 
mahkemesi ne yapacaktır? Peşin harç alınmasını 
kabul et m ivelim; fakat alâkalıları davet etmek 
için posta ücreti, davetiye harcı, damga pulu • 
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masrafı ne olacaktır! Hukuk mahkemesi bunla
rın hepsini evvelemirde istifa edecektir ki, evrakı 
mevkii muameleye vaz 'edebilsin. O halde yapıla
cak muamele şudur. Hukuk mahkemesinde hâdi
seyi takiple mükellef olan kimse, fiilden zarar 
gören kimsedir. Ceza tâyini talebiyle açmış ol
duğu bir dâvanın neticesinde suçlu mevkiinde 
bulunan beraet ettiği takdirde elbet bu dâvayı 
takibcden ve mutazarrır olan şahıs beraat kara
rına vâkıf olacaktır. Alâkadar olur, işi takibeder 
ve harcı öder. Takibetmediği takdirde biz, ken
disini icbar edecek mevkide değiliz. Hususi hu
kukta bu, bir kaidei asliyedir. Bu itibarla Hida
yet Aydmer arkadaşımızın mütalâasına iştirak 
edemiyoruz. 

BAŞKAN — Hidayet Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Arkadaş

lar, teklifim yanlış- anlaşılmıştır. Ben hukuk 
mahkemesinde alâkadar takip etmeden dâva gö
rülsün demiyorum. Ben hukuk mahkemesine mü
racaat edildiği zaman, hukuk mahkemesinde ye
niden dâva açacak mıyım? Harç verecek miyim, 
verıniyecek miyim? Yeniden hukuk mahkemesine 
arzuhal verilsin derseniz o vakit dosyayı hukuk 
mahkemesine re'sen göndermenin mânası olmaz. 

Eğer ayrı dâva açacaksa ceza -malike ne«;nde-
ki dâva dosyasına istinadedip etmemek' benim 
yedi ihtiyarındadır. O halde hukuk mahkemesi
ne neden gönderiyorsunuz'?. Hukuk mahkemesin
de yeni dâva açmadan, harç vermeden alâkadarın 
müracaatı üzerine dâva intaç edilmelidir. Aksini 
kabul re'sen gönderme hükmünün hikmeti sev
kına münafidir. Ayın dâva devam etmiyecekse 
neye gönderiyorsun, alâkadar istediği mahkeme
de dâvasını acar, isterse cezadan dosyayı getir
tebilir. 

ADALET KOMİSYONU ADİNA VACİD 
ASENA (Balıkesir) —• Daha açık olarak izah 
edeyim : 

Ceza mahkemesinde şahsi hak da talebedebilir. 
Umumiyetle ceza mahkemelerinde şahsi hak

kın da hüküm altına alınması dermeyan edilebi
lir. Ceza mahkemesi hâdiseye vaziyed ve tetkik 
ederek neticede nihai olarak ittihaz ettiği beraat 
kararı ile birlikte şahsi hak için de ve redde müte
dair olmak üzre karar vermek salâhiyetini haiz
dir. 

Müzakere edilmekte bulunan maddenin fıkra
sındaki sarahat ise hâkimi takyit etmektedir. İzah 

— 48 -
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edeyim, suçtan beraeti mutazammm olarak karar 
ittihaz edilmiş ise, bu karara umumi kaidelere 
müsteniden şahsi hakkı da iltihak ettiremiyecek-
tir, bu mevzuda karar veremeyecektir. Kas-
dm, şahsi hak sadedinde alâkalıya bir kere 
daha kaza merciinde bir hak tanımak oldu
ğu tahsis edilen hükümle nümayandır. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi tekrar okuyoruz 
efendim. 

(Hidayet Aydmer'in değiştirgesi tekrar okun
du). 

BAŞKAN — Değiştirgeyi dikkatinize arzedi-
yorum. Kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. Değiş
tirge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

II - İhtiyati tedbirler 
YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Esaslı bir 

zararın veya âni bir tehlikenin yahut emrivaki
lerin önlenmesi için yahut diğer her hangi bir 
sebepten dolayı zaruri ve bu hususta ileri sürülen 
iddialar da kuvvetle muhtemel görülürse, mah
keme, bu kanunla tanınmış olan hakları ihlâl ve
ya tehdide mâruz kalan kimsenin talebi üzerine, 
dâvanın açılmasından önce veya sonra diğer ta
rafa bir işin yapılmasını veya yapılmamasını 
emredebileceği rribi bir pserin çoğaltılmış nüsha
larını veya hasreti onu imale yarıyan kalıp ve 
buna benzer sair çoğaltma vasıtalarının ihtiyati 
tedbir yolu ile geçici olarak zaptına karar vere
bilir. Kararda emre muhalefetin İcra ve İfUs 
Kanununun 343 ncü maddesindeki cezai netice 
leri doğuracağı tasrih edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
.bııl edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

I I I - Hükmün ilânı 
YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — 67 nei 

maddenin ikinci fıkrasında yazılı halden maada, 
haklı olan taraf, muhik bir sebep veya menfaati 
varsa, masrafı diğer tarafa ait olmak üzere, ke
sinleşmiş olan kararın gazete veya buna benzer 
vasıtalarla tamamen veya hulâsa olarak İlân 
edlmesini talep etmek hakkını haizdir. 

İlânın şekil ve muhtevası kararda tesbit edilir. 
İlân hakkı, hükmün kesinleşmesinden itiba

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

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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IV - Zabıt, müsadere ve imha 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Bu ka
nun hükümlerine göre imali veya yayımı ce-
zayi mucip olan çoğaltılmış nüshalarla bunla
rı çoğaltmaya yarıyan kalıp ve bana benzer 
vasıtaların zabıt, müsadere ve imhasında Ceza 
Kanununun 36 ncı maddesi hükümleriyle Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 392, 393 v« 
394 ncü maddeleri uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edoulcr... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

Altıncı bölüm 
Çeşitli hükümler 

A) Sanatkârların korunması 
I - Sinema eserlerinde 

SEKSENİNCİ MADDE — Ticari maksat
larla-imâl .edilen sinema eserlerinde, baş rol alan
lar, senaryo sahibi, besteci, rejisör, operatör, ko
ro veya orkestra şefi, solistler, filmi imal eden 
kimselerden filim ve reklâmlarda adlarının 
zkredilmesini isteyebilirler. 

Birinci fıkrada sayılan kimseler sinema eser
lerinin umuma arzı veya radyo yahut buna 
benzer vasıtalarla yayımı sırasında yapılan rek
lâm ve ilânlarda da sinema veya radyo işlet
melerinden adlarının zikredilmesini istiyeblirler. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11 - İşaret, resim ve ses nakline yarıyan âletlerde 
SEKSEN BİRİNCİ MADDE — İlim, edebi

yat veya musiki eserlerinin okunma, çalınma 
veya temsili; doğrudan doğruya veya radyo 
ve buna benzer vasıtalarla yayımından fayda
lanılarak, dolayısiyle, işaret, ses ve resim nak
line yarıyan aletler üzerine alınırsa bunlar an
cak -sanatkârın muvafakatiyle çoğaltılabilir, 
yayımlanabilir. 

Temsil, bir orkestra, koro veya tiyatro tru
pu. tarafından icra edilirse, yalnız şefin müsaade
si kâfidir. 

Sanatkâr veya trup; 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 orkestralarda 
şef veya solistler, tiyatro truplarında şeflik eden 
veya baş rol alan aktörler, işaret, resim ve ses 
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nakline yarıyan vasıtalarda adlarının zikredil
mesini istiyebilirler. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Müşterek hükümler 
SEKSEN İKİNCİ MADDE — Yukarıki 

maddelere göre adlarının zikredilmesini istemeye 
salahiyetli olanlar, 66, 69 ve 70 nei maddelerde 
yazılı haklardan faydalanabilirler. 

Kanunun 81 nei maddesinin. 1 nci, 2 nci ve 
o neü fıkralarında zikredilen müsaadeyi 
almadan işaret, resim ve ses nakline yarıyan 
aletleri çoğaltan ve yayanlar hakknda 500 lira
dan 5 000 liraya kadar ağır para cezasına veya 
bir haftadan üç aya kadar hapis cezasına lıük-
molunur. 

80 ve 81 nci maddelerde sayılan hallerde de 
66 nci madde ile 67 nci maddenin birinci, ikinci 
ve üçüncü fıkraları; 68, 69 ve 70 nci maddelerle 
73 neü maddenin birinci fıkrasının birinci ve 
ikinci bentleri ve 75, 76, 77, 78 ve 79 nen madde 
hükümleri uygulanır. 

ADALET KOMİSYONU ADİNA VACÎD 
ASENA (Balıkesir) — Efendim, bu maddenin 
dokuzuncu satırında «bir haftadan üç aya ka
dar» diye bir fıkra var. Buradaki «hafta» ke
limesini kaldırıyoruz, onan yerine «7 gün» 
kelimesini ilâve ediyoruz. 

VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) 
— Haftanın kabahati ne? 

BAŞKAN — Maddeyi bu tadille kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B) Haksız rekabet 
I - Ad ve alâmetler 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir eserin 
ad ve alâmetleri ile çoğaltılmış nüshaların şe
killeri, iltibasa meydan verebilecek surette di
ğer bir eserde veya çoğaltılmış olarak kullanı
lamaz. 

1 nci 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 neü bölümündeki şartların tahakku
kuna bağlı değildir. 

Basın Kanununun 14 neü maddesinin mev
kute adları hakkındaki hükmü mahfuzdur. 

Tecavüz eden tacir olmasa bile, birinci fık-
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: ra hükmüne aykırı hareket edenler hakkında 
| haksız rekabete mütaallik hükümler uygulanır. 

ADALET KOMİSYONU ADİNA VACİD 
ASENA (Balıkesir) — Efendim, btı maddenin 
birinci fıkrasındaki (çoğaltılmış olarak kullanı
lamaz) deniliyor. Buradan «olarak» kelimesini 
kaldırıyoruz, onun yerine «nüshalarında» keli
mesini koyuyoruz. Fıkranın bu şekilde kabulü
nü rica ederim. 

BAŞKAN — Maddenin yeni şeklini okutu
yor'um : 

B) Haksız rekabet 
I - Ad ve alâmetler 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Bİr eserin 
ad ve alâmetleri ile çoğaltılmış nüshaların şe
killeri, iltibasa meydan verebilecek surette di
ğer bir eserde veya çoğaltılmış nüshalarında 
kullanılamaz. 

Birinci fıkra hükmü umumen kullanılan ve 
ayırt edici bir vasfı bulunnııyan ad, alâmet ve 
dış şekiller hakkında uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanması kanunun birinci, 
ikinci ve üçüncü bölümündeki şartların tahak
kukuna 'bağlı değildir. 

Basın Kanununun 14 neü maddesinin mev
kute adları hakkındaki hükmü saklıdır. 

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

BAŞKAN — Maddeyi bu son şeklîyle kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - İşaret, resim ve ses 
SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir işa

reti, resmi veya sesi, bunları nakle yarıyan bir 
âlet üzerine tesbit eden veya ticari maksatlarla 
haklı olarak çoğaltan yahut yayan kimse, ay
nı işaretin, resmin veya sesin 3 neü bir kişi ta
rafından aynı vasıtadan faydalanılmak sure
tiyle çoğaltılmasını veya yayımlanmasını mene-
debilir. 

Tecavüz eden tacir olmasa bile birinci fık
ra, hükmüne aykırı hareket edenler hakkında 
haksız rekabete mütaallik hükümler uygula
nır. 

Eser mahiyetinde olmıyan her nevi fotoğ
raflar. benzer usullerle tesbit edilen resimler 
ve sinema mahsulleri hakkında da bu madde 
hükmü uygulanır. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

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

C) Mektuplar 
SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Eser mahi

yetinde olmasa bile, mektup, hâtıra ve buna 
benzer yazılar yazanların ve bunlar ölmüş ise 
J9 ncu maddenin birinci fıkrasında yazılı kim
selerin muvafakati olmadan yayınlanamaz. Me
ğer ki, yazanın ölümünden itibaren on yıl geç
miş bulunsun. 

Mektuplar birinci fıkradaki şartlardan baş
ka muhatap veya muhatap ölmüş ise 19 nen 
maddenin birinci ' fıkrasında yazılı kimselerin 
muvafakati olmadan yayınlanamaz; meğer ki, 
muhatabın ölümünden itibaren 10 yıl geçmiş 
bulunsun. 

Yakardaki hükümlere aykırı hareket eden
ler hakkında Borçlar Kanununun 49 ncu mad
desi. ve Ceza Kanununun 197 ve 199 ncu mad
deleri hükümleri uygulanır. 

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre 
yayımın caiz olduğu hallerde de Medeni Kanu
nun 24 ncü maddesi hükmü mahfuzdur. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

D) Resim ve portreler 
I - Genel olarak 

SEKSEN ALTINCI MADDE — Eser mahi
yetinde olmasalar bile, resim ve portreler tas
vir edilenin, tasvir edilen ölmüşse 19 ncu mad
denin birinci fıkrasında sayılanların muvafaka
ti olmadan tasvir edilenin ölümünden 10 yıl 
geçmedikçe, teşhir veya diğer suretlerle umuma 
arzedilemez. 

Birinci fıkradaki muvafakatin alınması: 
1. Memleketin siyasi ve içtimai hayatında 

rol oynıyan kimselerin resimleri; 
2. Tasvir edilen kimselerin iştirak ettiği 

geçit resmi veya resmî tören yahut genel top
lantıları gösteren resimler; 

3. Günlük hâdiselere mütaaUik resimlerle ! 
radyo ve filim haberleri; I 

İçin şart değildir. J 
Birinci fıkra hükmüne aykırı hareket eden ı 

ler hakkında Borçlar Kanununun 49 ncu mad
desi ile Türk Ceza Kanununun 197 ve 199 ncu j 
maddeleri hükümleri uygulanır. 

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre ya- I 
yımm caiz olduğu hallerde de Medenî Kanunun ' 
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24 ncü maddesinin hükmü mahfuzdur. 

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

II - İstisnalar 
SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Aksi karar

laştırılmamın ise, bir kimsenin sipariş üzerine 
yapılan resim veya portesinden, sipariş veren 
veya tasvir edilen veyahut bunların mirasçıla
rı fotoğraf aldırtabilir. 

Bu hüküm baskı usulü ile 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 mueip 
olursa bunların da fotoğrafları aldırılabilir. 

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

E) Kanunlar ihtilâfı 
SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Bu ka

nun 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-
z edilmemiş yahut ilk defa Türkiye dışında 
umuma arzedilmiş bütün eserlerine; 

>>. 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 eser sahiplerinin haklarını kâfi derecede 
koruması veya milletlerarası bir andlagmamn 
yabancı eser sahiplerine taallûk eden hususlar
da istisna ve tahditlere cevaz vermesi hallerin
de Bakanlar Kurulunca bu maddenin birinci 
ve üçüncü bentleri hükümlerinden istisnalar 
yapılması.: kararlaştırılabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmişti?. 

F) Geçici hükümler 
I - İntikal hükümleri 

Genel olarak 
GEÇİCİ MADDE 1. — Aşağıdaki maddeler-
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de aksi tâyin edilmemiş ise bu kanun hüküm
leri, yürürlükten önce ilk defa memleket içinde 
umuma arz yahut sicile kayıt edilmiş eserlere 
de uygualanır. Eser veya mahsulün 8 Mayıs 1326 
tarihli Telif Hakkı Kanunu hükümlerine dâ
hil olup olmaması durumu değiştirmez. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
alenileşmiş eserlere mütaallik koruma süreleri 
bu kanuna göre hesap edilir. 

Mevzuat ve sözleşmelerde kullanılan telif 
hakkı, telif hakları, edebî mülkiyet, güzel sa
natlar mülkiyeti ve buna benzer tâbirlerden 
bu kanunun benzer hallerde tanıdığı hak ve 
salâhiyetler anlaşılır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
eser üzerindeki haklar veya bunların kullanı
lışı tamamen veya kısmen başka birine bırakıl
mışsa bu kanunla eser sahbine tanınan yeni 
ve daha geniş hak ve salâhiyetler de devredil
miş sayılmaz. Aynı hüküm koruma süresinin es
kisine nispetle daha uzun olması haline veya 
eski kanunun korumadığı eser ve mahsullere 
de uygulanır. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACÎD 
ASENA (Balıkesir) — Biz buradaki hakkı te
lif ibaresinin telif hakkı olarak tashihi rica
sında bulunacaktık. Fakat tashih edilmiş ola
rak okundu. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müktesep hakların korunması 
GEÇÎCİ 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 yapılan bir tercüme veya 
işlenmesi yayımlanmış ise tercüme eden veya 
işliyenin eski kanun hükümlerine göre iktisap i 
ettiği hak ve salâhiyetlere halel gelmez. I 

Eski kanun hükümlerine göre caiz olup da : 
bıı 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 umumi mahallerde temsil edilmek üze- \ 
re bu nevi temsil müesseselerine teslim edilen 
tercüme eserler hakkında da tatbik edilir. 
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Eski kanun hükümlerine göre caiz olup da 

bu kanunla menedilen bir çoğaltmaya, bu ka
nunun yayımlanması tarihinde başlanılmış bu
lunursa çoğaltma tamamlanabilir ve çoğaltıl
mış nüshalar yayımlanabilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmasi zamanında 
mevcut olup da eski kanun hükümlerine göre 
çoğaltılması caiz olan nüshaların yayımlanma
sına devam edilebilir. Aynı hüküm, işaret, re
sim ve ses nakline yarıyan aletlerle güzel sa
nat eserlerinin çoğaltılmasına yarıyan kalıp 
ve buna benzer vasıtalar hakkında da uygu
lanır. 

Yukarıki fıkranın tanıdığı salâhiyeti kul
lanmak istiyen kimse kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren 6 ay içinde bu nüsha ve âlet
leri salahiyetli makama bildirerek mühürlet-
meye mecburdur. Gerekirse taferruat bir yö
netmelikle tâyin olunabilir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir değiş
tirge. var : 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici ikinci maddeye dair önerge : 
Forma forma çıkarılan veya yayımlanmaya 

başlanmış tercümelerin ikmali için bir yıl müh
let verilmişti. 

Tercümesi yapılmış, fakat tashih dolayısiy-
le veya başka bir sebeple yayımlanmaya henüz 
başlanamamış büyük eserler vardır. Bunlar 
forma forma, veya tefrika olarak birkaç; gün 
içinde, kanunun neşrinden önce yayımlanamazr 
lar. Bu gibi evvelce hazırlanmış eser salimle
rinin mağdur olmaması için maddeye, 

(. . . Veya bir ay içinde yayımlanmaya baş-
lıyacak olan) . . . ifadesinin ilâvesini arzederim. 

Rinob Milletvekili 
Dr. Muhit Tümerkan 

BAŞKAN — Muhit Tümerkan; tûtfen izah 
eder misiniz? 

MUHİT TÜMERKAN- (Sinob) — Aziz ar
kadaşlarım; «eski kanunlara göre caiz olup da..» 
şimdiye kadar neşir sahasına forma, forma, kı
sım, kısım fasikül, fasikül çıkmış olan eserler
den behsediyoruz. Bir sene müddetle ikmal edil
mesi kaydiyle bu geçici madde ile tercüme ya
panlara ve başka memleketlerden eser alanlara 
bir hak veriyoruz. Böyle eserleri, bilhassa fennî 
veya edebî eserleri tercüme etmiş olanların son 
safhaya gelmiş bulunan ve tashih safhasına gel-
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?; miş olan emekleri birden bire bu kanunun çık-

masiyle boşa gitmiş olacaktır. Büyük emek Har
fiyle meydana gelen bu eserlerin bittiği ve fakat 
henüz ilk forması çıkmadığı için neşredilememek 
durumundan kurtarmak ve bunların neşrine bir 
imkân vermek gerektir. 

Bu gibilere bir ay mühlet verilmesi ve, (bir 
ay içinde yayınlanmaya başlanacak olanlar.) 

kaydının ilâvesini rica ediyorum. Geçende Cihad 
Baban Beyefendinin ilâveyi teklif etmiş olduğu 
kısma, (bir ay içinde yayınlanmaya başlanacak 
olan) ifadesinin ilâvesi suretiyle, bu kanunun 
ikmal edilmesini ve memleket kültür hayatının, 
hiç/olmazsa, tercüme edilmiş hazır bir haldeki 
eserlerden mahrum edilmemesini arz ve teklif 
ediyorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi tekrar okutuyo
rum. 

(Sinob Milletvekili Muhit Tümerkan'm öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor! 
KOMİSYON ADINA VACÎD A SENA (Ba

lıkesir) — Efendim, teklifde bahsedilen vaziye
tin kontrolü imkânsızdır. Her türlü suiistimali 
celbedebilir. Esasen geçici ikinci maddede şöyle 
bir fıkra mevcuttur. «Bu kanun hükümlerine 
göre caiz olup da bu kanunla menedilen bir ço
ğaltmaya bu kanunun yayımlanması tarihinde 
başlanmış bulunursa çoğaltma tamamlanabilir 
ve çoğaltılmış nüshalar yayınlanabilir. Biz bu 
şekilde başlanmış olanlar hakkında bu suretle 
hüküm tesbit etmiş bulunuyoruz. Teklif, mâru
zâtımın bidayetinde arzettiğim veçhile, tesbiti, 
kontrolü kaabil olmıyan vaziyetle bizi karşı kar
şıya bıraktığı gibi daima suiistimal kapısını ar
dına kadar açık bırakır. Teklife iştirak edemi
yoruz. 

BAŞKAN — Verilen değiştirge «bir ay için
de» fıkrasını «bir aydan itibaren» şeklinde değiş
tirilmesini istemektedir. Bunu oyunuza arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Değiştir
ge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi olduğu gibi oyunuza - arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmivenler... Madde kabul edil-
mıştır. 

I I - Kaldırılan hükümler 
SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — 8 Ma

yıs 1326 tarihli Hakkı Telif Kanuniyle diğer ka- I 
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1 nunlarm bu kanuna aykırı hükümleri kaldırıl

mıştır. 
BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok

tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
lre... Etmiyenİer... Kabul edilmiştir. 

(!) Son hükümler 
I - Kanunun yürürlüğe girmesi 

DOKSANINCI MADDE — Bu kanunun 42 
ve 43 ncü maddeleri hükümleri kanunun yayımı 
tarihinden itibaren, diğer hükümleri 1 Ocak 
1952 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde .hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenİer... Kabul edilmiştir. 

I I - Kanunun yürütülmesine memur makam 
DOKSAN BİRÎNCÎ MADDE — Bu kanu

nun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiyenİer... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen yok
tur. Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenİer... Kanunun tümü ka
bul edilmiştir. 

2. — Zührevi hastalıklarla mücadele husu
sunda ticaret gemicilerine gösterilecek kolaylık
lara mütaallik Brüksel Anlaşmasına katılmamıza 
dair kanun tasarısı re Dışişleri ve Sağlık ve Sos
yal Yardım komisyonları raporları (1/124) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenİer... Madde
lere. geçilmesi kabul edilmiştir. 

Zührevi hastalıkların tedavisi için ticaret gemi
cilerine gösterilecek kolaylıklara mütaallik 1 
Aralık 1924 Brüksel Anlaşmasına katılmamıza 

dair Karnın 

MADDE 1. — 1 Aralık 1*924 tarihinde Brük
sel'de imzalanan (Zührevi hastalıkların tedavisi 
için ticaret gemicilerine gösterilecek kolaylıkla
ra) mütaallik Anlaşmaya, bu Anlaşmada yazılı 
şartlar dairesinde katılmamız için Hükümete yet
ki verilmiştir. 

* 111 Bu tasarıya ait (290) sayılı basmayazı 
8'noi Birleşim tutanağının sonundadır, 

— 53 — 



B : 13 5.12. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen I 

yoktur. Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Btfkanun ' yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşmesi bitmiştir. 

3. — Gemi sahiplerinin sorumluluklarının 
tahdidi ve konişmentoya mütaallik bâzı kaide
lerin tevhidi hakkındaki 25 Ağustos 1924 tarihli 
ve deniz ticaret vasıtalarının rehni ve imtiyazı 
ve Devlet gemilerinin muafiyetleriyim ilgili bâzı 
kaidelerin tevhidi hakkındaki 1926 tarihli Mil
letlerarası 4 sözleşmeye katılmamız hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyon
ları mütalâalariyle Ulaştırma Komisyonu raporu 
(1/36) [1] 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı efendim?. 
ULAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI NA

Cİ BERKMAN (Samsun.) — Efendim, bu bey
nelmilel sözleşmelerin tercümelerinde bâzı hata
lar vardır, komisyonumuz bu bakımdan bunu ge
ri istiyor. 

BAŞKAN — Tasarıyı komisyon geri istiyor, 
gündemde olduğu için oyunuza arzı icabetmekte-
dir. Geri verilmesini yüksek oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Geri verilmiş
tir. 

4. — Devlet gemilerinin muaflığına dair bâzı 
kaidelerin birleştirilmesi için imzalanmış olan 
Milletlerarası Anlaşmaya ek olarak imzalanmış 
Protokole katılmamız hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi ile Adalet ve Ulaş
tırma komisyonları raporları (1/71) [2] 

BAŞKAN — Söz istiyen?. 
ULAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 

NACİ BERKMAN (Samsun) — Efendim bu da 

[1] 270 sayılı basmayazı tutanağın sonundadı\ 
[2] 271 sayüı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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diğer anlaşmanın cüz'ü mütemmimidir, birincisi 
kabul edilmeden bunun kabul edilmesi imkânı 
yoktur, bunun da geri verilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN'-fc- Geri verömes'iM-yüksek oyunu
za arzediyorum. Kabul buyuranlar.. Kabul etmi
yenler... Geri verilmiştir. 

5. — Türkiye ile İran arasında imzalanan 
yolcu ve mal transit nakliyatını kolaylaştırmayı 
ve çoğaltmayı güden Anlaşma ve eklerinin onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Güm
rük ve Tekel komisyonları mütalâalariyle Dışiş
leri, Ulaştırma ve Ticaret komisyonları raporları 
(1/40) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı?. 

CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar, tetkikma başlıyacağmız anlaş
malar, Türkiye, İran arasındaki transit münase
betlerinin kolaylaştırılmasını hedef tutmaktadır. 
Bu anlaşmalar, halen yürürlükte bulunan 1937 
yılında akdedilmiş olan bir diğer anlaşma grupu-
nun yerine geçecektir. 1937 anlaşmaları mahdut 
bir sahada hüküm ifade ediyordu. Yalnız Tebriz 
Erzurum - Trabzon'a ait Anlaşma ve kolaylık 
hükümleri de o zamanın şartlarına göre ve bugü
ne nispetle mahdut idi. Bugün huzurunuza geti
rilen Anlaşma hem pratik hükümler bakımından 
daha faydalı, hem de hüküm sahası itibariyle da
ha geniştir. Bu suretle giriştiğim konuşmadan 
maksadım şundan ibarettir : 

Bu anlaşmanın akdinden bu yana çok za
man geçmiştir, bir gecikme vukubulmuştur. 
Bunun telâfisi imkânlarını aramamız faydalı 
olur ve telâfisi için de - bir nispet dâhilinde -
bâzı imkânlar mevcuttur. 

Hatırhyacağmız gibi bu anlaşmalar 1949 
yılının son günlerinde akdedilmiş ve birkaç ay 
sonra Şemsettin Günaltay imzası ile Mart ayın
da Meclise arzolunmuştur. Demek ki, akdinden 
bugüne kadar iki senelik bir zaman geçmiştir. 
Anlaşıldığına göre bürokrasi lüksü yalnız ida
renin imtiyaz sahasında kalmıyor. Bu anlaşma
nın fiilî bir kıymet ifade etmesi için hükümetçe, 
yürürlüğe girdikten sonra, yapılması gerekli 
birçok muameleler mevcuttur. Eğer bu mua
melelerin yapılmasında hükümet sürat göste
rirse fiilî neticfeleri istihsal hususunda •anlaşma-

[1] 275 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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da geçirdiğimiz zamanı kısmen telâfi etmiş olur. 
Benim konuşmamın sebebi bu noktaları belir.-! 
tere^ hükümeti, ji^az; ştmekteEL ibarettir. 

$Uı anla^man^:. bagljca %i katag&r-i hükmü 
vardır. Birisi umumi hükümlerdir ki şimdiki 
anlaşma hükümlerinin hemen hemen aynıdır. 

İkinci katagori hükümleri ise cidden husu
siyetini teşkil eden mahiyette olanlarıdır ki o 
da şunlardır: 

Birincisi transit nakliyatında hizmet ede
cek olanların kimler olacağını bu kanun bir su
retle tesbit etmektedir. Bo. mesele mühimdir. 
Gümrükler transit meselelerinde birinci derece
de alâkalıdırlar. Bu alâkaları müşkülât mev
zuu olur. Transit nakliyatı yapan müesseseler 
veya şahısların gümrükler nezdinde kâfi temi
natı haiz olmaları lâzımdır. Bu bakımdan tran
sit nakliyatını yapacak şahıs ve müesseselerin 
muayyen şartları haiz olmaları gerekir, işte 
bu maksatladır ki anlaşmalara nazaran transit 
nakliyatını yapacak müesseselerin haiz olma
ları lâzımgelen şartlar, her iki taraf hükümet
lerince tesbit ve ilân edildikten sonra kurulacak 
müesseselerin bu işlerde çalışması lâzımgelmek-
tedir. 

İkinci hüküm; transit nakliyatının en ziya
de muhtaç olduğu kolaylıklardan birisi bura
dadır. Türkiye'de teşekkül etmiş olan nakliyat 
müesseselerinin vasıtaları hiçbir müşkülâta uğ-
ramaksızm Türkiye'den itibaren İran'ın içine 
kadar seyahatlerini, nakliyatlarını uzatabile
ceklerdir. Bilmukabele İran nakliyat müesse
selerinin vasıtaları da Türkiye hudutlarının iç
lerine kadar girerek nakliyat yapacaklardır. 
Kolaylaştırıcı hükümlerin ikincisi budur. 

Bir üçüncü hüküm de hudutlarımızı aşan 
Türk ve İran kamyonlarından ve sair vasıtalar
dan istenecek olan vesikanın yalnız bir manifes
todan ibaret kalmasıdır. Bu da esaslı bir 'kolay
lık hükmüdür. 

4 ncü kolaylığı bu Anlaşmanın başlıca husu
siyetini teşkil eder. Şimdiye kadar yapılan tran
sit muamelelerinde kamyonlar hudutta gümrük 
muayenesine tâbi tutulmaktaydılar. Transit nak
liyatını öldürebilecek mahiyette olan bir muame
le de budur. Bir kamyonun içindeki malların 
teker teker hudutta dökülmesi, boşaltılması, ayrı 
ayrı muayene edilmesi o kadar fuzuli bir şeydir 
ki, transit muamelesi bundan çok mutazarrır 
olur. 
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Unutmamak lâaımgelir ki, transit yolları bâzı 

hususiyetleri, mümtaziyetleri haiz olsalar da, 
bilmek lâzımdır ki, tek değillerdir. Bâzı yolların 
rekabeti altında ol^uklarijiçin bu hususta ko
laylık vermek mükellefiyeti vardır. Bu Anlaşma 
bu noktadan cidden mühim bir kolaylık getir
miş bulunuyor. Bundan böyle kara nakliyatında 
kamyonların hudutlarda teker teker muayenesi 
bahis mevzuu olmıyacaktır. Huduttan geçen 
kamyon yalnız ilgili gümrüklerin mührünü ibraz 
edecektir. Yani gümrük idaresi yetkili müessese
ler kamyonlarını başında muayene ederek bütün 
kamyonun heyeti umumiyesine sari olabilecek 
surette mührünü koyduktan sonra bu vasıtalar 
Türkiye ile İran ve İran' la Türkiye arasında 
hudutlardan serbestçe geçebilecektir. 

Bu esaslı hükümleri ihtiva eden Anlaşmanın 
bir an önce fiilî neticelerini vermesi için Hükü
metçe yapılması lâzımgelen hazırlıkları sayarak 
ve bu tadada hükümetin elini çabuk tutması hu
susunda bir rica ilâvesi ile sözlerim nihayet bu
lacaktır. 

Yapılacak işler şunlardır : 
Birincisi; transit muamelelerinin mercii ola

rak idari organlardan birisini tâyin ve tavzif 
etmek. Halen transit mevzularının memleketi
mizdeki bakanlıklardan hangi dairede olduğu 
sarahatle belli değildir. Mütaaddit daireler bu 
işle ilgilidir. Demek ki ; bunların bir dairede 
teksifi lâzımgelmektedir ki, hükümet bunu ya
pacaktır. Bu merci dairelerimiz arasında koor
dinasyon sağlıyacak, Türk - İran Karma Ko
misyonu raporlarını tetkik edecektir. (Anlaşma 
madde 13.) 

İkinci yapılacak iş; bu anlaşma tatbikatına 
nezaret edecek olan Türk - İran karma komis
yonunun bir an evvel kurulması için anlaşmalar 
yürürlüğe girer girmez teşebbüs almak. (Anlaş
ma madde 12.) 

Üçüncüsü; Türkiye'den İran içlerine kadar 
transit nakliyatı yapacak hususi şirketlerin haiz 
olacakları vasıf ve şartları tâyin ve ilân etmek. 

Arkadaşlarım; bence Hükümetin hazırlık 
çalışmalarında, dâhil olan en mühim madde bu
dur. Bu kabîl müesseselerin işliyebilmesi için 
Hükümet şimdiden hazırlanmalıdır. Esasen an
laşmada bu gibi maddelerin bulunduğu ticaret 
hayatımızca malûm bir keyfiyettir. 

İki seneye yakın bir zamandan beri, Ticaret 
Bakanlığına yapılmakta olan müracaatlarda 
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hangi1 şartlarla bu şirketlerin bu işlerde çalışa
bilecekleri sorulmaktadır. Binaenaleyh bunla
rın bir an önce hazırlanıp ilân edilmesini Hü- ' 
kümetten rica ederim; Şunu d'â' ilâve etmek is
terim ki, bu şartların İlânı ile1 her hangi bir | 
müessesenin fiilî bir imtiyaz sahibi olmaması 
için, bu şartları haiz olan her müessesenin aynı : 
suretle kabul edilmesi ve diğer Hükümete tav
siye-edilmesi lâzımdır. j 

Bir dördüncü nokta olarak da şunu ilâve j 
etmek istiyorum. 

3 Numaralı Protokolün dördüncü maddesi
ne göre aynı cinsten mallar için diğer yollarla, j 
Türkiye yolundaki, masraf ve tarifelerin yük
sek olmaması hususunda tedbirler alınacaktır. 
Bu, rakip yollar durumunun devamlı surette 
tetkikini istilzam eder. Transit işleriyle görev- | 
lendirilecek makama bu tetkik vazifesinin de 
verilmesi çok yerinde olur. 

Beşincisi; istatistik Genel Müdürlüğü, tran
sit istatistiği tutmamaktadır. Vaktiyle Trabzon 
Ticaret Odası bu nevi neşriyatta bulunurdu, bir 
müddet sonra orası da bu nevi neşriyatı tatil 
etmiştir. Bu suretle transit muameleleri hakkın
da edna malûmata sahip değiliz. Binaenaleyh 
İstatistik Umum Müdürlüğünün bundan böyle 
gelişmesini takip mükellefiyetinde • olduğumuz 
transit muamelelerini bir istatistik disiplini al
tına almasını temenni ederim. Zannederim ki 
Trabzon ve İskenderun Ticaret Odaları İstatis
tik Umum Müdürlüğüne bu sahada faydalı bir 
şekilde yardım edebilirler. 

• Bu mâruzâtımdan sonra, bu andlaşma mev
zuunu: teşkil eden transit muamelelerinin ikti
sadi ehemmiyeti üzerinde kısaca durmak iste
rim. Bir transit yolunun geçtiği memleketlerde 
bıraktığı menfaatlerin nelerden ibaret olduğu
nu Yüksek Meclise ibtidai malûmattan olmak
la, bahsetmek caiz değildir, bunu yapacak de
ğilim. Temas etmek istediğim nokta; arkadaş
ların merakını celbedecek bir noktadır. 

Türk - İran transiti çoktan beri cüzi bir» 
miktara düşmüştür. Şu hale nazaran böyle j 
muamelelerde Türk - İran transitinden bahset
meye, bu kadar cüzi işler için bâzı mükellefi
yetler tahmil eden anlaşmaya mahal var mı su
ali varit olabilir. Şimalî İran ve İran Azer
baycan'ının Orta Avrupa'ya bağlanmasını sağ
lı yan en kısa yol; Trabzon - Erzurum - Tebriz 
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yoludur. İlk defa inşa edildiği 1872 tarihin
den sonra elde edebileceğimiz ilk rakam bir 
kitaba nazaran 1888 yılma taallûk ediyor. O 
tarihte Trabzon'dan geçen, yani giriş çıkış 
olarak Trabzon'dan geçen malların yekûnu 7200 
tonu bulmaktadır. Vehleten bu rakam bize 
büyük görünebilir. Takriben 1400 kamyon yü
kü tutar ki, bu da günde 4 kamyon yükü tran
sit oluyormuş demektir. Fakat unutmamak lâ-
zımgelir ki, o devirde yapılan bu nakliyat de
ve kervanlariyle yapılan bir nakliyattır. Bina
enaleyh böyle bir vasıta ile nakliyat yapılmak
ta olmasına göre bu, mühim bir yekûn tutar. 

Cumhuriyet yıllarında ise vaziyette bir de
ğişiklik görmüyoruz. Gittikçe transit nakliya
tının azaldığı müşahede edilmiştir. Bunun 
muhtelif se'bepleri mevcuttur. 1936 yılına ge
linceye kadar yolumuz gittikçe kötüleşmekte-
idi. Buna mukabil 1915 yılında ikmal edilen bir 
kısmı dolayısiyle İran'a açılan yeni bir transit 
yolu faaliyete geçmiş bulunuyordu. Culfa -
Baku ve Batum yolu açılmıştı. Bu suretle 850 
kilometre kadar uzunlukta olan bu muntazam 
demiryolu bizim bozuk yollarla rekabete geç
mişti. Bu rekabetin tesirleri yakın zamanlara 
kadar hissedilmiştir. Bugünkü yolumuz iyi 
bir yoldur. Bu yola, zannederim, 1932 yılın
da başlanmış, 1935 - 1936 yılında ikmal edil
miş, transit anlaşması da' 1938 yılında meriyete 
girmiştir. Nihayet iki sene sonra İkinci'Cihan 
Harbi başlamıştır. İkinci Cihan Harbi başla
dıktan sonra bu yolun kâfi faaliyet göstermesi 
mümkün değildi. Çünki bu yol başlıca merkezi 
Avrupa ile temas yoludur. Bu merkezî Avrupa 
Tuna yolu harb çıktıktan sonra kapanmış ve -em
niyet şartlarının noksanı bugüne kadar devam 
etmiştir. Binaenaleyh Türk - İran transit mev
zuu tatbik edilirken asla bugünkü vaziyete göre 
hüküm vermemelidir. Bu yol tabiî olarak en kısa 
yolu teşkil etmektedir. Nihayet dünya sulha ka
vuştuğu ve Tuna yolu açıldığı zaman oranın en 
tabiî ulaştırma yolu Trabzon yolu olacaktır. 
Bunda hiç şüphe yoktur. O zaman Tuna'da nak
liyat yapan gemilerin doğrudan doğruya Trab
zon'a kadar geldiklerini görmek mümkün ola
caktır. Buna intizaren bizim yapacağımız şey bu
günkü rakamlar üzerinde tevakkuf etmeksizin, 
âtiye gönül bağlıyarak, hazırlıklarımızı ihmal et
memek ve rakiplerimizin mevcut olduğunu kabul 
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ederek çalışmaktan ibarettir. Bunun için Trab
zon - Erzurum yolunun iyi muhafaza edilmesi 
ve karla tıkanan yerlerine ihmal gösterilmemesi 
lâzımdı*. 

Yapılmakta olan Trabzon Limanı birkaç se
neye kadar bitirildiği takdirde bizim tarafımız
dan Türk - î ran transit ticaretine gösterilmiş 
yeni bir kolaylık olacaktır. 

Bu yolun başka bir hususiyeti de vardır. Be
nim kanaatimce bu en mümtaz vasfını teşkil 
eder. Bir transit yolu ne kadar kısa, ne kadar 
eihazlı ve ne kadar mükemmel olursa olsun, onun 
kaderini tâyin eden âmil başka bir âmildir. Tran
sit yolunu elinde bulunduran memleketin dış 
politika geleneklerinin emniyet telkin edip et
mediği meselesi.bir transit yolunun birinci de
recede kaderini tâyin etmektedir. 

Bu noktadan İran 'm emrinde bulunan yollara 
göz atarsak şunu görürüz; Şimali î ran ve İran 
Azarbaycan'ı üç yoldan istifade etmektedir, mer
kezi Avrupa ile temasında. 

Birincisi, Hazer Denizi, Baku ve Batum yo
ludur ki bu kısımdaki demiryolu 1000 kilomet
reden fazladır. 

İkinci yol Trabzon - Culfa - Tiflis ve Batum 
yoludur. İran hududu itibariyle Rus demiryolu 
850 kilometredir. 

Üçüncü yol Tebriz'den gelen Erzurum yolu 
ile Trabzon'a ulaşan karayoldur ki, 650 kilomet
reden aşağıdır ve oldukça iyi bir yoldur. 1915 
tarihinden itibaren bu yollar arasında, bir taraf
tan Rus, bir taraftan Türkiye yolları arasında 
rekabet mücadelesi başlamıştı. Bu mücadelede 
tesbit edilmiş olan hüküm bence şudur: Rus 
yolları zaman zaman siyasi baskıya alet olmuş
tur. Buna karşılık, Türkye'nin İran ticaret em
rine verdiği yollar ise münhasıran iktisadi ma-
hiytini muhafaza etmiştir. Şu noktayı bilhassa 
komşumuz İran'a duyurmak isterim: 

Bizim yollarımız, dış politikamızın İran Dev
leti hakkındaki hayırhah geleneklerinin temina
tı altındadır. Ve daima böyle kalacaktır, buna 
emin bulunmaktayım. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş
ka söz istiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul 
buyuranlar... Etmiyenler.... Maddelere geçil
miştir. 
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Türkiye ile îran arasında imzalanan Yolcu ve 
Mal Transit ve Nakliyatını Kolaylaştırmayı ve 
Çoğaltmayı güden Anlaşma ve ekleri ile Öde
me Anlaşması ve eki mektupların onanması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile İran Devleti Şehinşahisi arasnda 25 
Aralk 1949 tarihinde Tahran'da imzalanan Yol
cu ve Mal Transit ve Nakliyatını Kolaylaştır
mayı ve Çoğaltmayı güden Anlaşma ve ekleri 
ile Ödeme Anlaşması ve eki mektuplar kabul 
edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isiyen yok. 
'Maddeyi kabul buyuranlar... etmiyenler... Mad

de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe gir/er. 

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

MADDE o. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

(i. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İs-
rail Devleti Hükümeti arasında Hava Ulaştır
malarına eletir olan Anlaşmanın onanması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/207) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
yok. Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Dev
leti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına 
dair olan Anlaşma ile Ekinin onanması hakkın

da Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile İsrail Devleti arasında 5 .Şubat 195.1 
tarihinde akit ve imza edilmiş olan «Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükü-

11 | 279 sayılı basmayazı tutanağın son un ela
dır. 
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meti arasında Hava Ulaştırmalarına dair An
laşma» ile Eki onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. KaJbul 
edenler... Etmiyenler. . i^add&'kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi sona ermiştir. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran 
Şehinşahlık Hükümeti arasında kendi ülkeleri 
beyninde ve daha ötelerinde ticari hava ser
visleri tesisi için Anlaşma ile Ekinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştır
ma komisyonları raporları (1/233) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesine 
karar verilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran Şehin
şahlık Hükümeti arasında kendi ülkeleri bey
ninde ve daha Ötelerinde Ticari Hava Servisleri 
Tesisi için Anlaşma ile Ekinin onanmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile t ran Şehinşahlık Hükümeti -arasında 
20 Mart 1951 tarihinde akit ve imza edilmiş 
olan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile î ran 
Şehinşahlık Hükümeti arasında kendi ülkeleri 
oeyninde -ve daha ötelerinde Ticari Hava Ser
visleri tesisi için Anlaşma» ile Eki onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

[1] 280 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
d%r. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

M A D D E S 1 3 . —1BVL kanunu Ö'ajcanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi binası 
ve eklenti binaları ile tesislerinin yapımı yet
kisinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkın
daki 5011 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/217) 

MURAD ALÎ ÜLGffiN (Konya) — Bayın
dırlık Bakanı yok. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı seyahatte
dir. Bakanın huzuriyle görüşülmesi yapılmak 
üzere talik ediyoruz. 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti adına 
hareket eden Export - İmport Bank arasında 
akdedilen 36 milyon dolarlık Kredi Anlaşması
nın onanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Ticaret ve Bütçe komisyonları raporları (1/121) 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
CAHÎD ZAMANOÎL (Trabzon) — Söz is

tiyorum. (Bakan yok sesleri). 
BAŞKAN — Dışişleri Bakanı yoktur. Bunu 

da evvelki gibi talik ediyoruz. 
CAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Benim 

maruzatım da bakanın huzuriyle müzakere edil
mesi olacaktı. 

10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında imzalanan Ekonomik 
îş Birliği Anlaşmasını değiştiren Protokolün 
onanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/39) 

BAŞKAN — Aynı veçhile gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

11. — Diyabrakır İline bağlı Eğil İlçesi ada
nın Dicle ve bu ilçeye bağlı Dicle Bucağı adının 
da Eğil olarak değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/252) 
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(Bakan ve komisyon yok sesleri). 
BAŞKAN — Rifat Sivişoğlu arkadaşımız 

söz istedi. Fakat bu işi de diğer maddeler gibi 
talik zaruretıhdeyiz. 

RİFAT SÎVÎŞOĞLU (Zonguldak) — Tümü 
üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Bakanın huzurunda konuşalım. 

12. — Deniz tuzlarından yabancı memleket
lere ihraç edilmek şartiyle tuz istihsali için ha
kiki veya hükmi şahıslara izin verilebileceği 
hakkında kanun tasarısı ile Çanakkale Millet
vekili Kenan Akmanlar'ın Tuz Kanununun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek-
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lifi ve Gümrük ve Tekel ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/210, 2/49) 

13. -4- İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Çalışma Komisyonu raporu 
(İ/240) 

BAŞKAN — Bu maddelerin müzakeresi için 
de bakanların bulunması lâzımdır. Heyeti Umu-
miyenin temayülü bakanların bulunması huSu-
sundadır. Bir defaya mahsus olmak üzere tali
ki mümkündür. Bu itibarla Cuma günü saat 
15 te toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum 

Kapanma saati : 16,45 

^ • » 

B YAZILI SORULAR 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan 
Sâbis'in, Hava Kuvvetlerimizdeki bâzı yolsuzluk
lar hakkındaki sorusuna Millî Savunma Bakanı 
Hulusi KÖymen'in yazılı cevabı (6/460) 

7 . XI . 1951 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millî Savunma Bakanının Hava Kuvvetleri

mizdeki bâzı yolsuzluklar hakkında aşağıdaki 
yazılı sorularıma yazılı olarak cevap vermesini 
dilerim. 

Afyon Milletvekili 
General Ali ihsan Sâbis 

1. Bursa 'daki uçak alayında askerî vazife
sini yaparak terhis edilmiş olduğunu tahmin 
eylediğim bir vatandaştan aldığım mektup ve 
ilişiği vesika aynen takdim olunmuştur. Bu 
mektupta şikâyet edilen yolsuzlukların hemen 
her birlikte devam ettiği söyleniyor. Bakanlığın 
bu işlerden haberi var mıdır? Varsa ne tedbir 
ittihaz olunmuştur? İlgili müfettişlere veya 
âmirlere Bursa'daki uçak alayını teftiş ettirip 
mektup münderecatmın tahkiki hususunda Sa
yın Bakan ne düşünüyor? 

2. 400 Personel içinde ancak 30-40 pilot 
bulunduğu halde hepsi istisnasız uçuş parası 
alıyormuş; uçmıyanlara uçuş parası veriliyor-
mıı! Uçmıyanlara uçuş parası vermemek ne za
man temin olunacak? 

3. Birçok başgediklinin ayda 450 lira ka

dar bir para eline geçtiği iddiası doğru mudur? 
Ve nasıl? 

4. Keyif için civar şehirlere uçak gönderi
lerek meselâ balık, pastırma, taze meyva, sebze 
ve saire getiriliyormuş; bu küstahlıklar kâfi 
değilmiş gibi böyle yolculuklar için harcirah 
da veriliyormuş? Böyle marifetleri başka bir 
kaç vesiyle ile de duymuştum. Hattâ İstanbul'
da bir gece saf ası yapmak için askerî uçakla 
akşam üzeri gidip ertesi sabah dönenler bile 
varmış. Bu gibi yolsuzlukların men'i ve cezalan
dırılması için Sayın Bakan ne tedbir ittihaz et
miş veya edecektir? 

5. Bir kaç Bakanı uçakla seyahat ettirdi 
diye Demokrat Parti iktidarının Hava Kuvvet
lerimizdeki yolsuzluklara göz yumduğu zannı 
hâsıl oluyormuş. Böyle bir müsamaha var mı
dır? 1951 senesinde Hava Kuvvetleri kimler ta
rafından ve ne esaslar üzerine teftiş ettirilmiş
tir? Teftiş ettirilmemiş ise mevcut şikâyetler 
üzerine şimdi bu lüzum hissedilmiyormu? 

6. Bursa'daki Tayyare Alayı Kumandanına 
hitaben 1 . 3 . 1951 de yazılmış bir meiktubu ve 
altındaki resmî notları ve kamyon tahsisini em
reden yazıları ihtiva eden ilişik vesikaya ne Du
yuruluyor. Bu vesika, Devlet harb vasıtalarının 
hususi eşhasa ve cemiyetlere tahsis edilerek sui
istimal edildiğine delâlet etmiyor mu? Bu yol
suzluğu yapan Alay Kumandanı tecziye edilmi-
yecek mi? Veya edilmiş midir? 
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7. Eskişehir'de Hava Harb Okulunun acil- I 

ması münasebetiyle birçok askerî uçakla öteden 
beriden seyirciler celp ve sonra mahallerine iade 
olunmuştur. Bakanlar ile milletvekilleri, Dev
let memurları ve subaylar için bu törende kaç 
askerî uçak kullanılmıştır? Bunlardan başka si
viller ve gazeteciler için ne kadar uçak kullanıl
mıştır? Bunların masrafı neye baliğ olmuştur? 
Hava Harb Okulu açmak ve millete bunu gös
termek şüphesiz takdire şayan harekettir; fakat 
bu açılış töreni daha az masrafla yapılamaz mıy
dı? Amerikanvari bu kadar masraf bizim bütçe
mize ağır gelmiyor mu! 

8. İstanbul'daki gazeteciler için davetiyeler 
ve uçaklar tahsis olunduğu halde, Cumhuriyette 
yazan Abidin Daver ve onun seçeceği üç arka
daş için hususi davetiye gönderip bunlara ayrıca 
özel bir uçak tahsis etmek bir yolsuzluk değil 
midir? Bu hususta Hava Kuvvetleri Kumanda
nının Abidin Daver "e yazdığı mektubu neşreden 
3 . 10 . 1951 tarihli Cumhuriyet (4azetesinin par
çası ilişik takdim olunmuştur. Hava Kuvvetleri 
Kumandanrnın bu hareketinden Sayın Bakan 
haberdar mıdır? Böyle miras yedivari israfları 
tasvip etmiş inidir Bu özel uçağın İstanbul'a 
gidip gelme masrafı ve aşınma payı nedir? Bu 
masrafı kim tazmin edecektir? Ahmet Eminler, 
Selim Kagıplar ve sair gazeteciler, gazeteciler 
namına tahsis edilen bir uçakla gidip geldikleri 
halde Abidin Daver'e hususi bir uçak tahsisi ve 
onun da yanma iki eski denizci ahbabını alarak 
keyif yapması ve caka satması, yağma hasanın 
böreği iddialarına fena bir misal değil midir? 

9. Açık bütçeli bir Devlet idaresinde • bu 
nevi lüks masrafları ve mirasyedivari israfları 
hiç olmazsa Başbakanımızın eski iktidara ben-
zemiyeceğiz va'dine uyarak bir an evvel kaldır
mak lâzım değil IM? | 

10. Büyük Millet Meclisinin tatilde oldu
ğu bir zamanda Ankara 'da bulunmıyan ınil-
levekillerine bu tören için gönderilen davetiye
ler neden baştan savına olarak millet meclisi 
vestiyeri erindeki mektup kutularına konmuş
tur? Tatil zamanında bu nevi davetiyelerin 
toptan meclis başkanlığına gönderilerek ait 
oldukları milletvekillerine riyaset makamı va-
sıtasiyle tatildeki ev adreslerine gönderilmesi
nin temini neden düşünülmemiştir? Acaba 
lütfen davet edilmiş olan milletvekilleri Cum
huriyet Muharriri Abidin Daver kadar bu tö- | 
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reni görüp memleket ve millî vazife namına 
istifade, etmiye lâyık ve salâhiyet t ar değil mi
dirler? Eğer lâyık ve salâhiyattar iseler, Abi
din Daver'e ayrıca hususi mektup yazmak ve 
özel uçak göndermek düşünüldüğü halde mil
letvekillerinin yaz tatili münasebetiyle ikamet 
ettikleri yerleri ve evleri Büyük Millet Mecli
sinden öğrenip onların davetiyelerinin emni
yet ile kendi ellerine vâsıl olması neden düşü
nülüp temin olunmamıştır:'1 Bir adama özel 
bir uçak tahsisi alelade bir binek otomobili 
göndermek kadar basit ve az masraflı mı telâk
ki ediliyor? Bir binek otomobili harb aleti sa
yılmaz ise de bir uçak düşmana karşı kullanı
lacak mühim bir silâhımız değil midir.' 

27. VI .1951 
Sayın (leneralim. 
M. S. dâvalarında B. M. Meclisi kürsüsünde 

sizin müspet sesinizi duyduğumdan bir vesika ile 
birlikte uzun bir müddet vazifemiz esnasında bir 
alayda edindiğimiz intiba]arımızı size arzetmek
te fayda görüyor ve «artık milletin malı deniz ve
rniyen domuz» bu memleketle güya vazifedar fert 
ve müesseselerden kazınmasında önder olmanızı 
dilerim. 

1. Lüzumsuz kadro ve bu kadroları şişiren 
ve sadece maaş alan personel bolluğu, fakat bu 
personelin her gün ancak yarısı mesaiye gelir ve 
bu gelenlerin de istirahat i çeker gider. Bütün 
vazife çok az ücretle çalışan birkaç, sivile bırakıl
mıştır. Halbuki bu işler hakikatta deve kuşu mi
sali ne oldukları belli olmıyan ve ayrı ayrı ihti
sastı dahi gösterilen ve hiç. bir şey bilmeyen ce
halet timsali erbaşlara bırakılmıştır. Bunlar bir 

bakıma memur değildirler (Birçok ihtiyaçları Dev
let tarafından temin edilir, yol parasından mu
aftırlar)- Bir bakıma da maaşlı memurdurlar ba
remin her hakkından istifade ederler bütün bu 
personel hatıra gelmiyecek namlar altında müte
madiyen para alırlar (Maaş, tayin bedeli, uçuş 
parası, yıpranma zammı, uçuş harcırahı, görev 
V. S.) 

Halbuki ekserisi rüyalarında dahi üçmamış-
lardır. 400 personelin 30 - 40 ı pilot oldukları 
halde hepsi istisnasız uçuş parası alır. Doğrusu 
bu uçuş parasının ne mânada verildiğini biz an
layamadık ve bu fakir milletin bütçesindeki bu 
yükü uçmıyanlar için tamamen yersiz ve lüzum
suz hattâ adaletsizlik vesilesi olarak görmekteyiz, 
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BirçokjbaşğediMilerin'450 1ira'eMne:geçtiğini gör
düm ki, bu Devlet hizmetinde-pek! az kişiye-nasip 
olur:' Hâlbuki yaptığı vazife eğer "gelirse-" ve-ekse
ri ' hallerde- olduğu gibi istirahati çekip gitmezse 
sabah gol ip akşam gitmekten ibarettir. Oradâaben~ 
vazife görenine pek rastlamadım. Bu vazifeye 
karşır lâkaydi' kaytarıcı! zihniyet subaylarda1 da 
tamamen'hâkim-durumdadır; 

2. Bu millet yalınayak gezdiği halde* hiç 
esirgemeden verdiği milyonlara' mukabil alınan 
mal • gelişi- güzel kullanılmakta: ve - harap edilmek
tedir. Bütün• personel • Devlet* malından o derece 
geçinmeye alışmıştır-ki/ ordudan temini mümkün 
olanbir'şey için on para* sarf etmez; 

Otolar hususiden:daha?fazla arzuya; tâbi kul-
1 anılmakta; keyif için"meselâ izmir'den bir kilo 
balık:-Kayseri •den-'iki Udlo pastırma hususi tay
yare gider gelir ve bu yolculuk için harciralr 
dahi alırlar; Bunlar- yetmiyormuş gibi başka 
kimselere de» lütuf ta bulunarak Devlet malı çar
çur edilmektedir. (İlişik-:vesika en basit'bir mi
sâl) bunu hangi yetkiye dayanarak yapabiliyor
lar "vatandaş-sıf atı ile sorabiliriz siz ise •Milletve
killiğinizin- verdiğryetkidle ufak bir araştırma-
yaparsanız- bu vesikaların bir çoğunu bulabilir
siniz.' 

Bü şahıslar Devlet malını o şekilde çarçur 
etmektedirler ki, o şekilde- arzuya tâbi 'kullan
maktadırlar ki "seferi'malzemeyi dahi harcamak
tan * çekinmemekte ve bunu kendilerine soran •• 
olmadığı için bu-iş böylece devam edip-gitmek
tedir; Bunun ise müdafaamız bakımından ne de^ 
mek-olduğunu çok iyi takdir edersiniz. Nereden 
ve hangi cepheden bakriırsa bakılsın büyük-bir 
lâkaydi ve kaytarıcılık zihniyeti, Millet malını 
heba ediş-ve dehşetli bir suiistimaPediş' bu mües
sesenin karakteristiğidir. Bu fakir millet buna 
dayanamaz generalim. Artık'hak, adalet fazilet 
namusluluk- bu memlekette-geçer akçe olmalıdır. 
Ve artık-millete bu nevi hile yapanlar elini ko-
lunu-sallıyaj sallıya namuslu imiş gibi namuslular 
arasında gezememelidirler. Bir iki Bakanı tay
yarı;; iie-seyahat ettiriyorlar diye- onlara D. P. de 
inanmasın, kanmasın, en ufak bir araştırmanız-
size birçok vesikalarla birlikte- hâdiseleri bü-
tünr çıplaklığı ile gösterecektir; Adalet rve haki
kat' ışıklan bu müesseselere -uzansın • artık-: Biz 
vatanperver ve kalbleri her an memleket-,- mem-
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leket diye çarpanlar, bütün kurtuluş ümidini 
ve memleketin selâmet yolunu1 tutması içhr D". 
Partiye bağlandık ve el'an büyük- ümitlerle 
âdil D. P. elinin uzanmasını bekliyoruz. Bizi 
daha fazla- hüsran içinde bekletmeyiniz. Bu 
ümitle--gereken'makamların harekete geçmesin
de müessir olmanızı rica eder.en.derin saygıla
rımızı sunarız. 

Memleketini çok seven 
bir vatandaşa 

Bursa ? 
Aycılaı Kulübü 

Yapıldığı yıl 1938 
Bursa: 1 . I I I . 1951 

Tayyare Alay Komutanlığına 
Bursa 

Kulübümüz. 4 Mart 1951 Pazar günü Gün-
doğdu köyü civarında yaban domuzu-avlamak 
üzere bir sürek avı-yapmayı kararlaştırmıştır. 

Yüce komutanız subay ve erbaşlar arasında 
bu gibi avlara, meraklı birçok arkadaşlar, olduğu
nu bildiğimizden bu arkadaşların da kafilemize. 
iltihaklarını candan arzu etmekteyiz. 

Kulübümüz bütçesinin darlığı »ve. mensubini-
nin-, kısmı küllisinin malî durumlarının müsait-
sizliği yüzünden vesait temin etmek müşkilâtı 
karşısında kıvranmakta olduğumuzdan yüksek 
şahsiyetinize başvurmayı kulüp idare heyetince .uy
gun gördük. Gerek subay ve erbaş arkadaşları
mızla. birlikte muayyen av yerine gidebilmemiz 
için..25 - 30..kişilik.bir kafilenin gidip gelmesine 
bir. oto. tahsis Duyurulacak. olursa bizleri ebedi 
olarak minnette bırakacağınızı şimdiden arz&y-
ler. bu. vesile, ile en derin saygılarımızı takdim 
eyleriz. 

Başkaır 
Neemi. Yazıcıoğlu < 

. - • - » • s » 

1: Bir G. M: C. kamyonu Çekirge'den ala
cak, 

2. Bizden katılacakların tesbiti ve ayrı va
sıta, 

İmza; 
G; M. C. Pazar,-günü saat- 5j30\ da-̂  Zafer: mey- -

danında-. şoför. Ahmet; 
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T. .0, 

Genel Kurmay Başkanlığı 
Hava Kuvvetleri K. 
» Sayı: 162629 

Ankara 
5 - Aralık - 1951 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

10 - Kasım. - 1951 gün Kanunlar Müdürlüğü 
ve 2580/5770 sayılı yazılarına cevap. 

Hava kuvvetlerimizdeki bâzı yolsuzluklar 
hakkında Afyon Karahisr Milletvekili Ali ihsan 
Sâbis tarafından verilen yazılı soru önergesine 
ait cevapların ilişikte sunulduğunu saygı ile ar-
zederim. 

M. S. B. 
H. Köymen 

.Afyon Milletvekili Gl. Ali ihsan Sâbis tara
fından B. M. M. Yüksek Başkanlığına yazılı ola
rak sunulan soruların cevabıdır. 

1. Soru cevabi: 
Bursa'daki uçak üssü 1951 yılında dört bü

yük teftiş vermiş, idari ve taktik durumu en in
ce teferruatına kadar incelenmiştir. Bu teftiş
lerin birisinde Amerika Birleşik Devletleri Ha
va Bakanı da bulunmuş ve bu üstte edindiği 
çok iyi bir intiba neticesi Hava Kuvvetlerimiz 
hakkında müspet bir kanaate sahip olarak mem
leketine dönmüştür. 

Başka bir madde ve delil gösteremiyerek, 
aşağıda izah edileceği şekilde talimatname hü
kümlerine uygun olarak yapılmış bir olayı ve
sile ittihaz ederek çok şerefli bir mazisi olan 
Bursa Üssü Komutanı ve mensupları hakkında 
imzasız bir mektup sahibinin gelişigüzel yanlış 
ve mesnetsiz iddialarına inanarak bir birliği ay
rı bir teftişe tâbi tutmanın bütün ordu içinde 
bırakacağı akisleri ve moral neticelerini eski 
bir ordu mensubu olmak dolayısiyle siz de pek 
iyi takdir edersiniz. îddia edildiği gibi teftiş
sin ve murakabesiz kalmış bir birlik yoktur. 

2. Soru cevabi: 
Hava Kuvvetleri personeline verilmekte olan 

uçuş zamları Büyük Millet Meclisinin tetkik ve 
tasvibinden geçmiş bulunan 3485 sayılı Kanun 
hükümlerine göre yürütülmektedir. Hiçbir fer
din kanuni mevzuat dışında fazla para alması
na imkân yoktur. Şayet bir zühul vâki olsa da-
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hi Devletin murakabe unsurlarının süzgecinden 
geçmekte ve müsebbiplerinden tazmini cihetine 
gidilmektedir. Böyle rastgele Devlet Bütçesin
den ve fazladan ödenmiş bir para mevzuubahia 
olamaz. 

3. Soru cevabi: 
Başgediklilerin maaşları 5619 sakili Gedikli 

Erbaş Kanununun hükümlerine göre verilmek
tedir. 

Uzun bir süre ile hizmette kalmış Hava Baş
gediklilerinden bâzıları maaş, uçuş zammı, ço
cuk zammı, tayın bedeli tutarı olan 450 lira 
kadar bir para alabilmektedirler. 

Bu paranın takdiri Büyük Millet Meclisinin 
tetkik ve tasvibinden geçmiş kanunlarla tesbit 
edilmiş olduğundan fazla veya eksikliği husu
sunda takdir ve söz hakkı da yine Büyük Millet 
Meclisine aittir. 

Yoksa halen ordudan terhis edildiğini tah
min ettiğiniz imzasını ve hüviyetini saklıyan bir 
müfteri ile hiçbir ilgisi yoktur. 

4. Soru cevabı : 
Hava kuvvetlerimizde mevcut her hangi bir 

tayyara ya bir vazifenin başarılması veya hava 
personelinin yapmakla mükellef oldukları uçuş 
eğitimi maksadiyle uçurulur. Bu uçuş vazife
leri talimatlar gereğince birliklerin tutmakla 
mükellef oldukları günlük vazife defterlerine 
kaydedildiği gibi ayrıca meydanlardaki uçuş ha
rekât subaylarının murakabe ve tetkikmdan da 
geçmektedir. Vazifesi muayyen ve birlikteki yet
kili makamlar tarafından uçuşu tasvip edilmemiş 
bir tayyarenin bulunduğu meydanı terketmesi-
ne de imkân yoktur. 

Bugüne kadar şahsi ve hususi menfaatlar için 
tayyare uçurulduğu ne görülmüştür ve ne de 
duyulmuştur. 

5. Soru cevabı : 
Millî Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri 

Komutanlığının mevcut teftiş talimatına göre 
her yıl mütaaddit defalar bütün birlik ve müesse
selerini teftiş etmektedir. Bu teftişler bizzat Hava 
Kuvvetleri Komutanı ve refakatinde bulunan tef
tiş kurulları tarafından yapılmaktadır. Gerek 
teftişler esnasında görülen, gerekse delâile müs
tenit şikâyet veya ihbarlarla tesbit edilen idari 
hataların müsebbipleri hakkında kanuni işlem 
yapılması tabiîdir. 

Dünyada mevcut hiçbir ordunun tamamen 
hatadan salim insanlar tarafından teşkil edildiği 
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hiçbir zaman iddia edilemez. Nitekim Hava Kuv
vetlerimizde de 1951 yılı içinde muhtelif konular 
üzerinde adlî kovuşturmalara baş vurulmuş ve 
gereken önleyici tedbirlerin alınmasına çok itina 
gösterilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığına gelince; emrimiz 
aJtında bulunan teşkillere karşı minnet hissi al
lında kalacak hareketlerden kendimizi münezzeh 
görmekteyiz. 

6. Soru cevabı : 
Bursa Hava Üssünde vukuageldiği bildirilen 

ve tevsikına çalışılan yolsuzluk iddiasının, diğer 
isnatlara da bir ciddiyet izafe etmek maksadiyle 
ortaya konulduğu aşikârdır. 

Anlaşıldığına göre bu Üs Komutanına karşı 
şahsi bir iğbirarla fena duygular beslemekte olan 
imzasız mektup sahibi komutana başka bir şaibe 
bulamamış ve böyle bir vesikadan yukarda açık
lanan maksat için istifade yoluna gitmiştir. 

Cereyanı hale gelince : 
93-D Talimatı gereğince her birliğin bir 

spor gücü ve güçlerin de muhtelif spor branş
ları vardır. Avcılık ve atıcılık da bu kollar
dan birisini teşkil eder. Avcılık bilhassa Hava 
Kuvvetlerindeki personeli hava atışlarına hazır-
lıyan en iyi bir eğitim ve spor koludur. Avcı
lığa diğer devlet havacıları tarafından da hu
susi bir önem verilmekte olduğu çok yakînen 
bilinen bir vakıadır. Bu maksatla bütün gün
lerini yorucu eğitim ve mesai ile geçiren av 
pilotlarının bu faideli eğitim ve spordan mah
rum kalmamaları için tatil Cinlerinden istifa
de edilmektedir. 

Uzakta bulunan av sahalarına avcıların va
sıta ile gönderilmesi de çok tabiî ve talimat ica
bıdır. 

Bu üssün avcılık kolunun faaliyetinden ha
berdar olan avcılık kulübü başkanı üs komuta
nına vasıta için müracaat etmiştir. Üs komu
tanı kendilerine hususi bir vasıta tahsis etme
miştir. Fakat üs 'komutanlığınca evvelce plân
lanmış olan sürek avında bu kulüp mensupla
rının tecrübelerinden faidelenmek ve resmî bir 
teşekkülle işbirliği yapmak maksadiyle bunla
rın da katılmasını sağlamıştır ki, bu da 93 - D 
Talimatının 17. maddesine uygundur. 

Eski tecerrüt zihniyetini ter'ketmiş olan, 
ordu, millî menfaatlerin 'gerektirdiği her sa
hada millete ve onun resmî teşekküllerine elin-
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deki imkânlar nispetinde hizmete amadedir. 
Bunun dışında Bursa Hava "Üssünde hususi 
menfaat maksadiyle her hangi bir vasıtanın 
tahsis edildiği tesbit edilmemiştir. 

7. Soru cevabı : 
Hava Hanb Okulunun açılış törenine davetli 

zevatı Eskişehir meydanına getirmek ve tekrar 
mahallerine iade etmek için muhtelif tipte 18 
tayyare tahsis edilmiştir. Bu tayyarelerin uçuş 
masrafı şu şekilde hesaplanmıştır. 

Her tayyare vasati 2 saat uçuş yapmış ve 
36 saatlik uçuşta mecmuu 12960 litre benzin 
sarf edilmiştir ki, bunun da tutarı 3 190 liradır. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa açı
lan ve tarih boyunca bu memlekete ünlü Türk 
havacıları yetiştirecek olan Hava Harb Okulu
muzun açılış töreninde daha fazla da masraf 
yapılsa değerdi. 

Halbuki bu tayyarelerin bu işe tahsis edil
miş olması bir israfa atfedilemez. Çünkü aynı 
adedde tayyare aynı gün içinde eğitim maksa
diyle belki daha fazla uçacaklardır. 

Esasen bu vazifeye ayrılmış olan tayyareler 
farazi bir (havadan kıta nakli) meselesine uy
gun olarak görevlendirilmiş ve muhtelif üsler-
den muayyen zaman fâsılalariyle hareket eden 
tayyarelerin Eskişehir meydanına tâyin edilen 
zamanda erişmeleri başarılı bir tatbikat olmuş
tur. 

8. Soru cevabı : 
Yazar Abidin Daver'in şahsına özel bir tay

yare gönderilmemiştir. Sayın milletvekilinin 
yolladığı gazete kupüründe de görüldüğü gibi 
aynı tayyarede diğer zevat da vardır. Bunu 
teyit eden tayyare manifestosu sureti eklidir. 
(Ek-1<). 

Diğer gazeteci arkadaşlarından 3 kişi daha 
getirebilmesi için yazar Abidin Daver'e o yol
da yazılmış ve davetiye gönderilmiştir. 

9. Soru cevabı : 
Hava Harb Okulunun açılış töreni Türk 

Devletinin şanına yakışacak ve aşağıda izah 
edildiği gibi âzami iktisadi bir şekilde tertip 
edilmiştir. 

Böyle bir tören için yapılan cüzi bir masra
fın eski iktidar devrinden bize intikal etmiş 
olan devletin bütçe açığını tekrarlamaya bir ve
sile ittihaz edilmesi beni olduğu kadar sayın 
milletvekillerimizi de çok müteessir edeceğini 
zannediyorum. 
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10 .> iS©nı cevabı : 
Hava Harb: • Okulunun açılışı- töreninde: aşa

ğıdaki • maksat • ve; gayelerin tahakkuku gözz önün
de tutulmuştur: 

I - Devlet büyüklerine, milletvekillerimize 
havacılığımızı: daha: yakından: tanıtmak. 

II--- Okulun açılışım kaabil; olduğu-, kadar 
geniş? bir. kütleye duyurmak- ve -göstermek; 

III - • Gelecek- yıllarda öğrenieilerm rağbet
tim celbetmek için propaganda- zemini, hazır
lamak:. 

IV - Türk Devlet ve-: Milletinin. havacılığa 
verdiği:büyük- önemi yabancılara- göstermek-.ve 
duyurmak-. 

Davetliler: de bu.gayeyi temin edecek: zevat" 
arasmdan seçilmiş, ve • umumi olarak ~ şu* suretle 
tesbit edilmiştir : 

Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, ve ba
kanlar,. milletvekilleri,, yabancı: ataşeler;, ordu. 
kara-, ve deniz kuvvetleri: erkânı, üniversite- -rek
tör, profesörleriyle: öğrenci temsilcileri,' kara 
ve Deniz Harb okulları temsilcileri; askerî.ve 
sivil liselerden öğretmen- ve öğrenci temsilcileri, 
Basın Yayın vê  • radyo mensupları, gazete- yazar
ları,. emekli havacılar ve Hava birlikleri" temsil
cileri olmak üzere' törene 354. kişi davet" edil
miştir. Bunlardan atıcak 118 i askerî: 101 i' sivil 
olmak üzere 219 kişi gelmiştir. 

Bu meyanda bilhassa Sayın milletvekillerimi-. 
zin de bu açılış törenine davet-edilmeleri-memle
ketin" Millî Savunma hizmetine hayatlarım vak
fetmiş ordu mensupları için en-büyük bir şeref 
ve gurur vesilesi olmuştur: 

Büyük Millet Meclisimizin tatilde bulunması, 
açılış•• töreninin yapılması karariyle tören günü• 
arasında az bir zaman kalmış olması sebepleriyle 
Meclîs: Başkanlığına Millî- Savunma Bakanlığı
nın 15 - Eylül - 1951 gün ve 333914 sayılı yazr-
siyle 8 davetiye gönderilmiştir. Fakat bir kısım 
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milletvekillerirmznrde bu. törende buluıımakî'arzır-

sunu: :• izhar etmeleri üzerine bütün' milletvekilleri -
m kin bu; törene davetli, oldukları; Genelkurmay 
Temsil Bürosu vasıtasiylee Meclis Daire Müdür;-
lüğüne bildirilmiştir. Bu suretle tesbit. edilen • 
isimler için- özel, bir; uçak., tahsis- edilmiştir; Bu 
uçağa-ait; tayyare manifestosu.!eklidir. (Ek - 2) . 

Bır>törenin .bir maksadı• da: memleket.havacılı
ğı için müspet ve tesirli bir propaganda?, mev
zuu yaratmaktı. Böyle bir mevzuun yaratılması 
ve< onun. çok' tesirli-neticesinin elde-edilmesi için 
bâzıı zahmet ve- masraflara- katlanmak • zorunda. 
kalınmıştır. 

Çünkü okulun açılmasından] evvel, yapıl an 
klâsik, il ânlarla 100 öğrenci kadrosuna mukabil 
ancak 58: öğrenci temin-edilebilmiştir: 

Bıı açılış töreninin en iktisadi bir şekilde ve 
az bir^ masrafla tasarlanan maksadı temin. etmiş: 
olduğuna en büyüb bir kanaatimiz, vardır 'ki: 
bu da mütaakıp seneler Hava-; Harb Okulunun 
milletçe rağbete mazhar olmasiyle müşahede, edi
lecektir. 

Netice : 
Bugün ı% 50 kadro noksaniyle çalışan Hava 

kuvvetlerinin teşkilâtını (lüzumsuz ve şişirilmiş 
kadro) diye vasıflandıran, karnini yetkilerle ka
zanılmış hakları (gasp) telâkki eden, Silâhlı 
kuvvetlerimiz hakkında bir şüphe ve emniyetsiz
lik yaratmak maksadîyle birçok yalan ve iftiraları 
maatteessüf iddia ettiği gibi memleketini çok 
seven bir vatandaşa yakışırı ıyacak bir şekilde 
sıralamak suretiyle fitne ve fesat ocaklarını ateş
lemeye yeltenen, ifadesinden ne kadar kültür ve 
vicdan fukarası olduğu çok açık bir surette anla
şılan, medeni cesaretten mahrum bir zavallının 
size gönderdiği imzasız bir mektuba dayanarak 
açtığınız yazılı - sorunuza- verdiğimiz cevaben • tat
minkâr olduğunu zannediyorum. 

6 # — 
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DÜZELTÎŞLEE 

8 nei Birleşimin 169 neu sayfasının ikinci sütununun altındaki notta gösterilen 
basmayazı 13 ncü Birleşimin sonuna konacaktır ve 13 ncü Birleşimin sonuna bağ 
(119 a, ek) basmayazı da 8 nei Birleşimin sonuna konacaktır. 



Ankara Milletvekili Talât Vasfı öz'ün, Difteri aşısının mecburi 
alarak tatbik effilfâçsine dair kanun tekhfi ve Sağlık ve Sosyal 

Yardım Komisyonu raporu ^jfif/86) 

T. B. M. M. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 7 . VIII . 1951 

Esas No. 2/46 
•ÛĞ vMmmitöoH&v &:;;.•. ' - .::'.''-".. I' 

Yüksek Başkanlığa 

î # . « ¥ 1 $ M % a r p ^ günü Sağlık ve Sos
yal Yiardnn Komisyonu Yüksek Başkanlıktan 
13 . IV . 1951 tarihinde havale edilen Ankara 
Milletvekili Dr. Talât Vasfi öz'ün difteri aşı
sının mecburi tutulmasına dair kanun teklifini 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, Hükümet 
mümessilleri ve teklif sahibinin huzuriyle mü
zakere ederek aşağıda özetini beyan edeceğimiz 
mucip sebeplere müsteniden teklifin tadili su
retiyle (30 Nisan 1930 tarih ve 1593 sayüı Hıf-
zıssıhha Kanununa ek bir madde halinde) ka
bulüne ekseriyetle karar vermiştir. 

1950 Dünya Sağlık Teşkilâtının mâruf epi-
demiyologlarından mürekkep bir kongrede dif
teri mevzuu konuşulurken iklimi mutedil 
memleketlerde difteri aşısının tatbikatının za
ruri görülmesi, hastalık teşhisinin güçlüğünü, 
çok defa gafil avlıyarak gerekli tedbirlerin 
alınmasına imkân vermiyen bir hastalık olma
sını, dünya üzerinde mecburiyeti kabul etmiş 
olan milletler ile rekomandasyon esası içinde 
1% 85 tatbikatı temin edenler de difteri musa-
biyetinin tarihe karışması vefiyatın bununla 
hem zaman olarak tamamen zail olması hattâ 
çocuklar arasında tatbikatın kısmi olduğu hal 
ve şartlarda bile mevziî epidemilerin önlenebil-
mesinin sabit olması gibi mucip sebeplere müs
teniden gerek Bakan ve gerek Hükümet mü
messilleri bizde de mecburiyeti tatbikin zaruri 
bulunduğunu kabul etmişlerdir. Yalnız Bakanlık
ça şrerek yetecek miktarda stok ihzaratı ve ge
rekse tatbikat için icabeden tetkikatm icra 
ve talimatın hazırlanabilmesi için mecburiyetin 

başlangıç' tarihinin kanunun yayımı târîainüln 
bir sene sonraya' bırakılmasını talep etmîşîerâîr. 

Keyfiyet ariz ve amik bir münakaşa edile
rek teklif sahibinin de muvafakatiyle kanun 
başlığ. 1593 sayılı ve 30 Nisan 1930 tarihli Hıf-
zıssılıha Kanununa ek kanun şeklinde tadil 
edihniştir. Birinci madde üzerinde vâki görüş
melerde de bu maddeye tercihan Mikst aşı ha
linde kaydının konması kabul edilmiştir. 

İkinci madde aynen bırakılmıştır. Üçüncü 
madde bu kanun yayımı tarihinden bir sene 
sonra yürürlüğe girer şekline irca edilmiştir. 

Dördüncü madde bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür şeklinde tadil edil
miştir. 

Yüksek Başkanlığa saygı ile arzolunur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanı Sözcü 

Kocaeli İstanbul 
Dr. E. V. Akan M. Sarol 

Kâtip 
Konya Ankara 

Sıtkı S. Burçak Dr. T. V. öz 
İmzada bulunamadı 

Antalya Antalya Çankırı 
F. Dalaman B. Onat K. Çığman 

Çankırı Çoruh 
C. Otman A. B. Sağlar 

îmzada bulunamadı 
Gazianteb îçel 
S. tnal A. Koksal 

İmzada bulunamadı. 



İstanbul 
A. V. Bayar 

İmzada bulunamadı 
Kayseri 

. A.B. Kılıçkale 
Niğde 

Dr. H. Ülkü 

İzmir 
N. încekara 

Kocaeli 
H. Türkant 

Seyhan 
C. Türk 

2 — 
Sinob 

Yalnız Mikst aşısı yapıl
ması kaydı ile 

A. Ş. Şavlı 

Sivas 
N. Ağacıkoğlu 

Tekirdağ 
Dr. Z. Erataman 

SAÖUK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO-
NUNUN DEÖÎŞTlRİŞÎ 

1593 sayılı ve 30 Nisan 1930 tarihli Htfzıssıhha 
Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — Difteri aşısı mecburi olarak 
ve tereihan mikst aşı halinde tatbik edilir. 

MADDE 2. — Buna ait bir talimatname Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden bir 
[ sene sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

( & Sayısı : İİS> a ek ) 



Gemi sahiplerinin sorumluluklarının tahdidi ve konişmenloya mü-
taallik bâzı kaidelerin tevhidi hakkındaki 25 Ağustos 1924 tarihli 
ve deniz ticaret vasıtalarının rehni ve imtiyazı ve Devlet gemile
rinin muafiyetleriyle ilgili Bâzı kaidelerin tevhidi hakkındaki 1928 
tarihli^Milletlerarası 4 sözleşmeye katılmamız hakkındaki kanım 
tasatrisı ve Pışişleri ve A^daîet komisyonları mütal.âalariyle Ulaş

tırma Komisyonu raporu ( 1 / 3 8 ) 

T, C. 
Başbakanlık 15 . III . 1950 

'Mnuurielât Vmum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 -1581, 6/1133 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

• Gemi sahiplerinin sorumluluklarının tahdidi, ve konişmentoya mütaallik bâzı kaidelerin tevhidi 
hakkındaki 25'-Ağustos 1924 tarihli ve Deniz Ticaret vâsıtâalarmm rehni ve imtiyazı ve Devlet, ge
milerinin' muafiyetleri ile ilgili bâzı kaidelerin tevhidi hakkındaki 1926 tarihli Milletlerarası dört 
sözleşmeye katılmamız, hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 8.IIL1950 

tarihli' -toplantısında Yüköek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişik-
leriyie.'birlikte sunulduğunu saygılarımla, arzederim. 

. . . . . Başbakan 
§. Günaltay 

m 

GEREKÇE 

Milletlerarası Denizcilik Andlaşmaları ile ilgili olarak 1948 Şubat ayında Cenevre'de yapılan 
Birleşmiş Milletler Konferansı esnasında Belçika Delegesi, Brüksel'de 1910 dan 1926 ya kadar 
olan devre zarfında imza edilen 6> Milletlerarası Denizcilik . And.laşmasma Türk Hükümetinin de 
katılıp katılmıyacağmı sormuş, sonradan aynı mahiyetteki talep Belçika Hükümeti tarafından 
Hükümetimize vâki müracaatla tekrarlanmıştır. . 

Bahis konusu Sözleşmelerden 23 Eylül 1910 tarihli olup, Deniz Yardım ve Kurtarma -işlerine 
mütaallik bâzı kaidelerle, Denizdeki çatışmalara mütedair diğer bâzı kaidelerin tevdiine ait iki 
sözleşme esasen 3226 sayılı Kanunla onanmış, ve bunlara iltihakımız için gereken muamelenin 
ifası hususunda Hükümet yetkili kılınmış bulunmaktadır. 

Gemi sahiplerinin sorumluluklarının tahdidi, ve Konşimentoya mütaallik bâzı kaidelerin 
tevhidi'hakkındaki 25. Ağustos 1924 tarihli iki Sözleşme, ile; Deniz Ticaret vasıtalarının rehin 
ve imtiyazı ve devlet; gemilerinin muafiyetleri ile ilgili bâzı kaidelerin tevhidi hakkındaki 1926 
tarihli milletlerarası diğer iki sözleşme ise bu konularda yürürlükte bulunan Kanunlarımız 
hükümleri göz önünde tutularak incelenmiş've bunlara iltihakımızda hiçbir mahzur mevcut ol
mayıp bjlâkis. fayda tahassül edeceği neticesine varılmıştır. 

Menf aatlerimize • tamamen uygun bulunan bu 4 Sözleşmenin de kabulü ve bunlara katılmamız için 
lüzumlu muamelenin yapılmasını teminen Hükümete yetki verilmesini sağlıyacak olan Kanun 
tasarısı onanmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisi/onu - - 14 . V I I . 1950 

E s a s N o . 1/36 • *-,:•.' .• ..; 
Karar No. 4 ' . . . . • 

Yüksek Başkanlığa. : 

Gemi sahiplerinin sorumluluklarının tahdi
di ile ilgili bâzı kaidelerin tevhidi hakkında 25 
Ağustos 1924 de Brüksel'de imza edilen Millet
lerarası Sözleşme ile konişmentoya mütaallik bâ
zı hükümlerin tevhidi hakkında yine 25 Ağustos 
1924 de Brükseîde imza edilen Milletlerarası 
Sözleşmeye ve Deniz Ticaret vasıtalarının rehni 
ve imtiyazı ile ilgili bâzı kaidelerin tevhidi hak
kında 10 Nisan 1926 tarihinde Brüksel'de imza 
edilen Milletlerarası Sözleşmeye ve Devlet ce
milerinin muafiyetîeriyle ilgili bâzı kaidelerin 
tevhidi hakkında 10 Haziran 1926 da Brüksel'de 
imza edilen Milletlerarası .Sözleşmeye katıl
mamıza ve bu dört Sözleşmenin onanmasına da
ir olan Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar TCurulunun 1 . I I I . 1950 karariyle Bü
yük Millet Meclisine sunulan kanun tasarısı ile 
gerekçesi ve ilişik olan dört sözleşme komisyo
numuzun 11 . VII . 1950 tarihindeki toplantı
sında Dışişleri ve Ulaştırma bakanlıkları tem
silcileri hazır olduğu halde okunup incelendi. 

Bu hususta komisyonumuzda cereyan- eden 
müzakerede adları geçen dört sözleşmedeki hü-

' kümlerin Deniz Ticaret Kanunumuzda gemi sa-

Ulaştırma Komisyonundan Yüksek Başkanlı
ğınıza sunulan 14 . V I I I . 1950 tarihli ve 4 sayı
lı raporda gemi sahiplerinin sorumluluklarının 
tahdidi ile ilgili bâzı kaidelerin tevhidi hakkında
ki 25 Ağustos 1924 de Brüksel de imza edilen 
Milletlerarası Sözleşme ile konşimentoya mütaal
lik bâzı hükümlerin tevhidi hakkında yine 25 

hıplermin sorumluluğuna ve mal taşıma ve, nav-
,1un mukavelenamesine .ve deniz ödüncü ve gemi 
Telinine taallûk eden'maddelerle ilgisi itibariyle 
bu hususta Dışişleri Komisyonunun düşüncesi
nin de öğrenilmesi gerekli görülmüştür. 

İçtüzüğün 28 ve 35 nci maddeleri veçhile 
Dışişleri Komisyonu düşüncesinin komisyonu
muza bildirilmesine delâlet buyurulmasını say
gılarımla cica ederim. 

Tasarı ile gerekçesinin ve dört sözleşmenin 
birer örneği Dışişleri Komisyonuna verilmek 
üzero sunulmuştur. • 

Yüksek Başkanlığa arzolunur. 

Ulaştırma Ko. Baş.- Sözcü ; Kâtip 
Gümüşane Konya Amasya-

Gl. R. Gürgen H. ölçmen G. Topçu 
Antalya Bilecik Bolu 
A. Tokuş M. K. Korkut V. Yöntem 

' Çanakkale Denizli ' Malatya 
I. Karesioğlu İL Ahşit L. Sayman 

İmzada bulunamadı 
Ordu Tunceli 

N. Fırat R. H. Kulu 

Ağustos 1924 de Brüksel'de imza edilen Milletler
arası sözleşmeye ve Deniz Ticaret vasıtalarının 
rehni ve imtiyazı ile ilgili bâzı kaidelerin tevhidi 
hakkında 10 Nisan 1926 tarihide Brüksel'de im
za edilen Milletlerarası Sözleşmeye ve Devlet ge
milerinin muafiyetîeriyle ilgili bâzı kaidelerin 
tevhidi hakkında 10 Haziran 1926 da Brüksel'de 

Dışişleri Komisyonu mütalâası 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu . ' 15.XII. 1950 

Esas No : 1/36 
Karar No : 4 ,>•:•. 

Yüksek Başkanlığa ' : >;; 
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imza edilen Sözleşmeye katılmamıza ve bu dört 
sözleşmenin • onanmasına dair olup Dışişleri Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 'Kurulunun 
1 . I I I . 1950 tarihli kararı ile Büyük Millet Mec
lisine sunulan kanun tasarısı ile. gerekçelinin 
ve ilişikleri dört sözleşmenin komisyonun 2 . V I I . 
1950 tarihindeki toplantısında Dışişleri ve Ulaş
tırma Bakanlıkları temsilcilerinin huzuru ile 
okunup incelendiği arz ve im hususta cereyan 
eden müzakerck-rd-j•adları geçen doıt sözleşmede
ki hükümlerin Deniz Ticaret Kanunumuzda gemi 
sahiplerinin sorumluluğuna ve mal taşıma ve 
Navlun Mukavelenamesine ve deniz ödüncü ve ge-
gemi rehnine taallûk eden. maddelerle ilgisi iti
bariyle bu hususta komisyonumuzun düşüncesinin 
de öğrenilmesi gerekli görüldüğünden İçtüzüğün 
28 ve 36 ncı maddeleri veçhile komisyonumuzun 
düşüncesinin Ulaştırma Komisyonuna bildirilme
sine delâlet buyurulması rica edilmiştir. 

Zikri, geçen ve Yüksek Başkanlığınızdan ko
misyonumuza havale; buyurulan kanun tasarısı, 
gerekçesi ve ilişikleri olan dört sözleşmenin mev
zuu komisyonumuzun.7 . XII . 1950 tarihli top
lantısında Dışişleri ve Ulaştırma bakanlıkları 
temsilcileri hazır olduğu, halde incelendi.. 

Milletlerarası sözleşmelerin hükümleri mevzu
atımıza uygun görüldüğü veya kanunlarımızda 
o sözleşmelerin hükümlerine göre yapılması gere
ken tadilât önceden düşünülerek lâyikiyle sağ
lanmış olduğu takdirde bu nevi sözleşmelere ilti
hakımızın yerinde bir hareket olacağı şüphesiz

dir. Nitekim komisyonumuz memleketimizin me
deni milletler karşısındaki yüksek mevkii itiba
riyle bu milletlerarası dört sözleşmeye katılmamı
zı esas itibariyle muvafık görmektedir. Ancak ba
his konusu sözleşmelere Ticaret Kanunumuzun 
deniz ticaretine taallûk eden hükümlerinin uy
gun olup olmadığının ve tamamiyle uygun görü
lemediği surette mevzuatımızın sözleşmelerin hü
kümleriyle telifi ve karşılıklı hükümler arasında 
ahengin temini bakımından Ticaret Kanunumuz
da icabeden düzeltmelere bu sözleşmelere iltihak
tan önce tevessül edilebilmek için lüzumlu telâkki 
edilecek incelemelerin mütehassıs komisyon olması 
cihetiyle Adalet Komisyonunca yapılması muva
fık olacağı mütalâasmdadır. 

İçtüzüğün 27 nci maddesi veçhile zikri geçen 
kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleri olan dört 
sözleşme örnekleri* Adalet Komisyonuna havale 
buyurulması ricası ile Yüksek Başkanlığa sunu
lur. . . 

Dışişleri Ko. Başkanı 
İzmir 

Vasfi Menteş 

Bu Sapor Sözcüsü 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
Erzurum 

Rıfkı S. Burçak 
Kütahya 

A. Gündüz 

Hatay 
Dr. A. Melek 

Samsun 
F. Kesim. 
Trabzon 

• II. Saka 
İmzada bulunamadı 

İzmir 
A. Başman 

Seyhan 
Remzi O. Ank 

Adalet Komisyonunun mütalâası 

TıB.M.M. -r 
Adalet Komisyonu 
Easas No. î/36 

' Karar No. 19 

9 .IV . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Ç emi sahiplerinin sorumluluklarının tahdi
di ve konişmentoya mütaallik bâzı kaidelerin 
tevhidi hakkındaki 25 Ağustos 3924 tarihli ve 
deniz ticaret yasıtalarınm rehni ve imtiyazı ve 
Devlet gemilerinin muafiyetleriyle ilgili bâzı 
kaidelerin tevhidi hakkındaki 1926 tarihli Mil
letlerarası dört sözleşmeye katılmamız hakkın
daki kanun tasarısı için İçtüzüğün 22 nci mad

desi gereğince Dışişleri Komisyonu tarafın
dan istenilen mütalâanın hazırlanması için Dış
işleri Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu halde 
sözü geçen kanun tasarısı incelendi. 

Gemi sahiplerinin sorumluluklarının tahdi
di ile ilgili bâzı kaidelerin tevhidi hakkındaki 
25 Ağustos 1924 te Brüksel'de imzalanan Mil
letlerarası Sözleşme ile konişmentoya mütaal-
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lik. bâzı hükümlerin tevhidi hakkında yine 25 
Ağustos 1924 te Bürükscl'de imza edilen Mil
letlerarası Sözleşmeye ve Deniz Ticaret vasıta
larının relini ve imtiyazı ile ilgili bâzı kaidele
rin tevhidi hakkında 25 Nisan 1926 tarihinde 
Brüksel'de imzalanan Sözleşmeye ve Devlet 
gemilerinin muafiyetleri ile ilgili bâzı kaide
lerin tevhidi hakkında 25 Haziran 1926 tari
hinde Brüksel'de imzalanan Sözleşmeye katıl
mamızda ve Deniz Ticaret Kanunumuzun gemi 
sahiplerinin sorumluluğıına, mal taşıma ve nav
lun mukavelenamesine ve deniz ödüncü ve gemi 
rehnihe mütaallik hükümleri muvacehesinde bir 
mahzur bulunup bulunmadığı sorulmaktadır. 

Sorunun mevzuunu teşkil eden anlaşmaları 
ve Deniz Ticaret Kanununun gemi sahiplerinin 
sorumluluğuna, mal taşıma ve navlun mukave
lenamesine, deniz ödüncü ve gemi rehnine 
mütaallik hükümlerini inceliyen komisyonumuz, • 
sözü geçen beynelmilel anlaşmalara iltihakı
mızda bir mahzur görmemektedir. Gerçi hü
kümleri halen mer'i bulunan Deniz Ticaret Ka
nunumuzda mezkûr beynelmilel anlaşmalarda yer 
alan bâzı hükümler mevcut değildir. Ancak 
bunların kanunumuzda yer almamış olması bey-

.nelmilel anlaşmalara iştirak etmememiz içi1!! mâ
kul 'bir sebep teşkil etmiyeceği gibi Hükümetçe 
ahiren hazırlanarak Büyük Meclise sunulmuş 
olan yeni Ticaret Kanunu -tasarımızda'-••beynelmi
lel anlaşmaların ihtiva ettiği : hükümlere de esaı-
sen yer-verilmiştir. 

Bu sebeplere binaen bahsi geçen beynelmilel 
anlaşmalara katılmakta bir mahzur görülmedi
ğine oy birliği ile karar verilmiştir. • 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna 
tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa. sunu
lur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Balıkesir Balıkesir • 

O. T.-ÎUekin M. Erlmy'umcu V. 'Asencu 
Ankara '0Örûh : Çorum 

O. Ş. Çiçekdağ M; Güney II. OrtaJccıöğlu 
Edirne Elâzığ Erzurum 

M. Enginim H. A. Yöney E. ^Katları 
İstanbul Kars ' Konya 

A. Möslıös A. Çetin M.Ohuz ' 
Kütahya Samsun Seyhan 

S. S. NdsuJıoglu- F. Tüzel 'S. - Serçe 
Yozğad 

N.>Ü< Alcih 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/36 
Karar No. 15 

Yüksek Başkanlığa 

30 . viı. mı 

25 Ağustos 1924 te* Bürksel'de imza edilen 
gemi sahiplerinin sorumluluklarının tahdidi ile 
ilgili bâzı kaidelerin tevhidi hakkında Millet
lerarası Sözleşme ve 10 Haziran 1926 tarihinde 
Bürksel'de imza edilen deniz ticaret vasıtaları
nın relini ve imtiyazı ile ilgili bâzı kaidelerin 
tevhidi hakkında Milletlerarası Sözleşme ' ile 
10 Nisan 1926 da yine Bürksel'de imza edilen 
Devlet gemilerinin muaf iyetleriyle ilgili bâzı ka
idelerin tevhidi hakkındaki Milletlerarası dört 
Sözleşmenin Bakanlar Kurulunun 8 . III . 1Ö50 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulma
sına karar verilmiş ve 16 . III . 1950 tarihinde 
de tetkik edilmek üzere komisyonumuza havale 
edilmiştir. Sözleşmeler mahiyetleri itibariyle 

Ulaştırma işlerini alâkalandırmakla milletlera
rası birtakım karşılıklı mükellefiyetlerin' vaz'ı 
sebebiyle alelûmuni eşhası hususiye -ve, JD& l̂ete 
ait deniz ticaret vasıtalarımızın inkişaf}nı,\sey-
rüseferlerindeki intizamı ve nihayet 'normal işart-
lar altında halli müşkül birtakım hukuki me
sailin neticelenmesini sağlıyacak mahiyette gö
rüldüğünden 'Dışişleri Kbmisyonıiriun 'sorumuna 
atfen Adalet Komisyonunun 'raporuriâa da be
lirtildiği ;üzere Deniz Ticaret Kanununun gemi 
sahiplerinin sorumluluğuna mal taşınia ve nav
lun mukavelenamesine, deniz ödüricü ve'gemi 
;ehnine mütaallik "hükümlerinin tetkiki : netice
sinde sözü :ğeçen anlaşmalara 'katilmaimz-
da bir mahzur -'görülmemiş ancak bu anlaş-
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m«feii?tli*ki * •' hükümler ve î muvazi. olarak tyeni 
hazırlanan Deniz Ticaret ' Ktatnumüzda 
gerekli tadilâtın yapılması temennisi ile komis
yonumuz hu anlatmalara katılmamızın memle
ketimiz •' için hayırlı ^olacağı '•• neticesine varmıştır. 
Bu • sebeple5 bu > döıfo '^anlaşma 41e Hükümetçe bu 
hösusta-yapilmış olan i kanun tasarısı oy biriiğiy-
le^ayrien'kabul «edilmiştir. 

Yüksek 'Başkanlığasunulur. 
Ulâ^rma; Ko
misyonu • ̂ Bşk... • Sözcü • 

• Samsun Konya 
N.;Betfkman <H. ölçmen 

İmzada bulunamadı. 

Amasya 
d T&pçu 

T : yöntem 
İmzada bulunamadı. 

Denizli 
H. Akşit 

İmzada bulunamadı. 
Malatya 

L. Sayman 

M. Bumin 

Giresun 
H. Bbzbağ 

Tokad 
F. Çubuk 

İmzada bulunamadı. 

Bilecik Tunceli Muğla>; 
K.M. KurJmt H. B.:Kubw. T . Başm 

Diyarbakır Sivas 
Dr. K. Tay§ı î. Duygun 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Gemi sahiplerinin sorumluluklarının tahdidi, ve 
koni§mentöya 'mütaallik bâzı kaidelerin tevhidi 
'Hakkındaki 25 Ağustos 1924 tarihli ve Deniz Ti
caret vasıtalnriin, rehni ve imtiyazı ve Devlet 
gemiUrimh-müafi^&tleri ile İlgili bâzı kaidelerin 
tevhidi hakkındaki 1926 tarihli Milletlerarası. 4 
-sözleşmeye 'Jiatilmamız hakkında, kanun tasarısı 

— Gemi .sahiplerinin sorumluluk
larının tahdidi ve konigmentoya "mütaallik bâzı 
daidelerin tevhidi" bâkkm&aki 25" Aîğustos 1924 
tarihli iki Sözleşme ile Deniz Ticâret -̂  vâsıtaları
nın ^rehhi -ve -imtiyazı ve •DevleVğemilerinin mu
afiyetleri ile ilgili bâzı kaidelerin tevhidi hak
kındaki 10 Haziran ve 10 Nisan d926/tarihli Mil
letlerarası iki Sözleşme ̂ kabul' edilmiş veJ bu; mu
kavelelere-Türkiye Cumhuriyetinin de: iltihakı
na dair muamelenin ifası için Hükümete 'yetki 
veriliöiştîr. •-• 

MADDE 2. -
rürlüğe.girer. „ 

MADDE 3. -
yürütür. 

, Barbakan 
§. Günaltay 

Bu kanun yayımı târihinde yü-

- Bu Kanunu. Bakanlar Kurulu 

Devlet .Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

<C. S.Barlas 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakâüı 
J9. Çakır 

Dışişleri -Bakanı 
İV. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T; Bafıguağlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
S. Day 

G. ve 'Tekel (Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Adalet ^Bakanı 
F.'Sirm&n*-

İd l e r iBakan ı 

Maliye Bakanı 
î. B. Aksal, 

Bayındırlık «Bakanı 
.§. Adalan 

Sa. ve.So. Y. Bakanı 
Dr. K/BdyizU 

Tarım-Bakanı 
GavidnOral 

Çalışma "Bakanı 
Beşat Jgf. Sirer 

İşletmeler; Bakanı. 
Münir Birsel 

!jj*>ü*.&tç*..«. 
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GEMİ SAHİPLERİNİN SORUMLULUKLARININ TAHDİDİ İLE İLGİLİ BÂZI KAİDELERİN 
TEVHİDİ HAKKINDA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME , 

Almanya Cumhuriyeti Başkanı; Arjantin Cumhuriyeti Başkanı; Belçika Kralı;- Brezilya Cum
huriyeti Başkanı; Şili Cumhuriyeti Başkanı; Küba Cumhuriyeti Başkam; İzlanda ye Danimarka 
Kiralı; İspanya Kiralı; Estonya DevletŞefi; Amerika Birleşik Devletleri Başkanı; Finlandiya 
Cumhuriyeti Başkanı; Fransa' Cumhuriyeti Başkanı; Büyük Britanya, İrlanda, ve Britanya'nın 
deniz aşırı Müstemlekeleri Kiralı; Hindistan İmparatoru; Macaristan Kırallığı Naibi; İtalya Kira
lı; Jajponya İmparatoru; Letonya Cumhuriyeti Başkanı; Meksika Cumhuriyeti Başkanı; Norveç 
Kiralı; Holânda Kıraliçesi; Polonya Cumhuriyeti Başkanı; Portekiz; Romanya Kiralı; Sırp, Hırvat 
ve Slovenler Kiralı; İsveç Kiralı ve Uruguay Cumhuriyeti Başkanı; gemi sahiplerinin, sorumlu
luklarının tahdidi ile ilgili bâzı birbirine benzer kaideleri te'sbit etmekteki faydayı takdir ederek, 
bu hususta. bir anlaşma akdine karar vermişler ve murahhasları olarak aşağıdaki zevatı tâyin 
etmişlerdir:. &V ÖV ** -'? : ; : .- '«*^ - i < ' v; .--V...V . . . . 

Almanya Cumhuriyeti Başkanı 
Arjantin Cumhuriyeti Başkanı: 

B. A. Blancas, Brüksel'deki Arjantin El
çisi. 

Belçikalılar Kiralı: 
B. Franck, Koloniler Bakanı, Beynelmi
lel Deniz Komitesi Başkanı; 
B. Le. Jeune, Senatör, Beynelmilel Deniz 
Komitesi İkinci Başkanı; 
B. F. Sohr, Hukuk Doktoru, Beynelmilel 
Deniz Komitesi Genel Sekreteri, Brüksel 
Üniversitesi Profesörü. 

Brezilya Cumhuriyeti Başkanı : 
B. de Barros Moreira Brüksel'deki Bre
zilya Sefiri. 

Şili Cumhuriyeti Başkanı : 
B. Armando, Brüksel'deki Şili Elçisi; 

Küba. Cumhuriyeti Başkanı : 
İzlanda ve Danimarka Kırali : 

B. Otto Krag, Brüksel'deki Danimarka 
Elçisi; 

İspanya Kiralı : 
B. le Marquis de Villalobar et de Gui-

•••• mareyı Brüksel 'deki İspanya Elçisi; 
Estonya Devleti Başkanı : 

B. Pusta, Brüksel'deki Estonya Elçisi; 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı : 
Finlandiya Cumhuriyeti Başkam : 
Fransa Cumhuriyeti Başkanı : 

B. Herbette, Brüksel'deki Fransız Elçisi; 
Britanya, İrlanda ve Britanya'nın Denizaşırı 
Müstemlekeleri Kiralı, Hindistan İmparatoru: 

Sir George Grahame, G. C. V.. O., K. C. 
M. G. Brüksel'deki Britanya Sefiri, 

Macaristan Kırallığı Naibi : 
B. ile Comte Olivier Woracziczky, Baron 

• de Pabienitz, Brüksel'deki Macaristan 
Temsilcisi; 

İtalya Kiralı : 
B. Daneo, Brüksel'deki İtalya Temsil
cisi; 

Japonya imparatoru: 
B. Adatei, Brüksel'deki Japon Elçisi; 

Letonya Cumhuriyeti Başkanı: 
B. M. G. Albat, Fevkalâde Murahhas, 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri; 

Meksika Cumhuriyeti. Başkanı: 
Norveç" Kiralı: , 

B. Kundxen, Anvers'deki Norveç Konso
losu; 

Holânda Kıraliçesi: 
Peru Cumhuriyeti Başkanı: 
Polonya Cumhuriyeti ve Serbest Dantziğ Şeh
ri Başkanı: 

B. Jean Szembek, Brüksel'deki Polonya 
Elçisi; 

Portekiz Cumhuriyeti Başkanı: 
B. Alberto d'Oliveiria, Brüksel'deki Por
tekiz Elçisi; 

Romanya Kiralı: 
B. Henri Catargi, Brüksel'deki Romanya 
Elçisi; 

Sırb,Hırvat, Slovenler Kiralı: 
B. Straznick ve Verona. 

İsveç Kiralı: 
B. De Dardel, Brüksel'deki İsveç Elçisi; 

Urguay Cumhuriyeti Başkanı : 
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Yakardaki zevat bu husustaki yetkilerine dayanarak aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlar

dır :. 

Madde — 1. 

Bir gemi sahibi, aşağıda zikredilecek hususlardan geminin değeri, navlun ve gemiye ait bu
lunan teferruat nispetinde mesuldür : 

1. Kaptanın, mürettebatın, kılavuzun veya gemi hizmetinde bulunan her hangi bir kimsenin, 
karada veya su üzerinde yapacakları hata veya ihmallerden dolayı üçüncü şahıslara verilecek 
tazminattan; 

'2. Nakledilmek üzere kaptana teslim edilmiş bulunan hamule veyahut-gemide bulunan mal 
veya eşyaya iras edilen zarardan ileri gelen tazminattan; 

3. Konişmentolardan ileri gelen mükellefiyetlerden; -• 
4. Bir mukavelenin icrasında ika edilen bahrî bir hatadan ileri gelen tazminattan; 
5. Batmış bir gemi. enkazının kaldırılması mükellefiyetinden ve bu keyfiyete mütedair mü

kellefiyetlerden ; :':'l "' r ; j i ^ r ; " ' , ; 

6. Yardım ve tahlis ücretlerinden; ; . ' 
7. Müşterek avaryalarda kendisine düşen yardım hissesinden; 
8. Eski mukavelelerden ileri gelen mükellefiyetlerden ve yahut donanımın kifayetsizliği 

veya bozukluğu yüzünden ve yahut daha seyahatin başlangıcında kumanya noksanından ' ileri 
gelmemiş olmak şartiyle, geminin muhafazasına mütedair hakiki zaruretler icabı olarak, gemi
nin bağlı bulunduğu limanın dışında, meşru salâhiyetlerine. istinaden kaptan tarafından icra • 
edilen ameliyelerden. 

Bununla beraber, 1, 2, 3, 4 ve 5. numaralarda derpiş edilen ihmaller için, sabık hükümlerle istih
daf edilen mesuliyet, geminin beher tonilâtosu için ceman yekûn 8 sterlingi aşmaz. 

': ' ' '.'""•/ •"".. Madde — 2. 

Yukarki madde, ile tâyin edilen*mesuliyetin tahdidi; aşağıda zikedilen hususlarda tatbik edilmez: • 
1,. Gemi sahibinin efâlve hatasından ileri gelen mükellefiyetlere; 
2. Gemi sahibi, madde 1. numara 8. de mevzuubahis olan.mükellefiyetler hususunda bilhassa yetki 

verdiği veya bu mükellefiyeti tasdik ettiğinde, bu mükellefiyetlerden birine; 
3. Mürettebatın ve gemi hizmetinde bulunacak diğer kimselerin, temininde gemi sahibine teret

tüp eden mükellefiyetlere. 
. Şayet geminin sahibi veya tasarruf ortağı aynı zamanda kaptan ise, bahrî hataları ve gemi hizme

tinde bulunanların; hataları hariç, kendi hataları yüzünde mesuliyetinin tahdidi talebinde bulunamaz. 

. . " • • : ; " : . ' ••'•' ' ' M a d d e — 3 . • ' • ••• " • - . ; • - • • • • • • • 

Geminin değeri, navlun ve gemiye ait teferruat nispetinde mesuliyet tahdidinden istifade eden 
gemi sahibi, bu'değeri ispat ile mükelleftir. Geminin değerlendirilmesinde, aşağıda zikredilen devre-
lerdeki hali esas tutulur: ;. / 

1. Çarpışma veya diğer kazaların vukuunda, kazadan sonra ulaşılan ilk limana . vâsıl oluncaya 
kadar, meydana gelen ve kaza ile ilgili bütün alacaklar - bunlar bir mukavele ile derpiş edilmiş bile ' 
olsalar - kazanın ebep olduğu müşterek bir avaryadan ileri gelen alacaklar hakkındaki kıymet tak
diri, geminin ilk limana vusulündeki hâline göre yapılır. 

Şayet bu andan evvel, birincisi ile alâkası olmıyan yeni bir' kaza geminin kıymetini azalta
cak olursa, bu suretle sebebiyet verilen kıymetten düşme, evvelki kazaya bağlı olacaklar hak
kında hesaba katılmaz. • ' 

Geminin limanda bulunduğu esnada vukua gelen kazalar için; takdiri kıymet, geminin kaza
dan sonra limandaki hâline göre yapılır. 
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i.:,2;.; Ş^yetrhanıül^yç^djair olan; veya; konşj^en tolaı;$ani:ileri g êleu. ;ve • yu^&r4a - <3£XÇİŞ[.edilen 
haller dışındaki alacaklar mevzuu bahis ise, geminin, hamulesinin mevrit limanındaki veyahut 
seyahatin inkıtaa uğradığı yerdeki, haline göre takdiri kıymet yapılır. 

Şayet gemi muhtelif limanlara hamule götür.ıııekte ve ziyan da aynı sebebe bağlı bulunmak
ta ise, takdiri kıymet, geminin bu limanlardan birincisindeki haline göre yapılır.... 

o! : Birinci1 maddede istif dah. edilen diğer bütün •KalIötd^,-',iafcdW;'ki^et/'|g!toıihîii- sefaha
tin sonundaki haline göre yapılır. 

' • _ v ' " " ' . 

Madde — 4. 

. i Birinci' anaddede.' derpiş edilen navlun, mürariyeuücreti- de, dâhil- olmak -üzerej, h,er-srnıf gemi 
için ve. her hangi bir hâdiseye karşı, geminin-seyahatin* bidayetindeki değeninin yüzcta onuna 
göre, götürü olarak tesbit edilen bir meblâğ'olarak5 anlaşılır. O;̂  halde'gemivhiçbir, na^ylaın kazan
masa dahi, fenrtazmMatm^ verilmesi- Lâzımdır. •• • ' , 

" ^ ! Madde — 5. - « - . , . . - . . . . . , . , . , , 

Birinci maddede der])iş olunan teferruat şunlardır •) 
. 1 . Geminin seyahat başından beri uğradığı ye tamir edilmemiş. bulunanı, maddi za,rara göre 

tazminat; 
2. Geminin: .seyahat başından beri uğradığı ye tamir* edilmemiş zarar meyanında, bulunmak 

üzere müşterek avaryalar için tazminat; . 
Sigorta tazminatı ve primler, devlet tarafından verilen tahsisat veya diğer millî; muavenet

ler taaninat olarak, telâkki edilmez. _ , 

Madde — 6. 

Aynı kazaya bağlı muhtelif alacaklar veyahut, kaza olmadığı halde, aynı limanda bir geminin 
değejçlençl^ilmeşifie âmil. olan alacaklar, imtiyaz sırası nazarı itibara.alınmak üzer^, gemi, sahibinin 
alacaklılara karşı olan mesuliyetinin vüsatini temsil eden meblâğ nisbetin.de mütalâa olunurlar. 
, : Bu. meblâğın tevziine miited^air usullerde, âkıd devletlerin, yetkili adlî makamlarınca yerilecek 
kararlar alacak delili mesabesinde olacaktı:?. 

Madde — 7. * 

Kaptan; mürettebat, "kılavuz veya;-; gemi' hizmetinde bulunan''diğer kims«SÎ^rin'' "el'&V v&ya'̂ H'ata-
larmdan! :ileri! gelen• ölüm > veya' yaralama' hâlie*i-jîde>'' gemi;isâhibij kaz^yaîuğöiyanlai*^' veya; 'bunltori 
kanuni mümessillerine karşı evvelki maddelerde zikredilen hudutların dışında ve tonilâto, başına 
8 sterlinge kadar mesuldür. Aynı kazanın kurbanları.' veya bunların kanuni koruyucuları, kendi 
aralarında, mesuliyetin vüsatini teşkil eden meblâğ nispetinde faydalanırlar. 

îjğer kazaya ûğrıyanlâr veya' bunların kanunî koruyucuları,'bu nieblâg .'üzeninden tâttiamiyle 
tâzminâtlundırılmazlarsa, kendilerine borçlu kalınan miktar için diğer alâkalılar'îTej im'ti^azlaıf sikası' 
nazarı itibara alınmak üzere, evvelki maddelerde zikredilen meblâğ Ü2;erinden tazminaÜari^irıliirİâr. 

Aynı. mesuliyet tahdidi, taşıyan geı^i hakkında yolculara tatbik edilir ve fals;at, Ölüm ve yara
lanma hallerinde tazmjn hakkı, geminin mensup, bulunduğu millî, kanunlarla tanzim edilmiş bulu
nan mürettebat ve gemi hizmetinde'bulunan diğer ' kimselere tatbik edilmez. 

""'.' "'"' ' ' lyiadde — 8. . ' " " "" .' 

Gemiye haciz konması halinde, mesuliyetin tam hududu-nispetinde verilirmiş: olan • teminat' bu hu
dut .iloımiukayyet bütünalacaklılara şâmildir. 

Gemiye yeniden haciz konması halinde, şayet gemi sahibi-mahkemelin- salâhiyetini kabul ede-
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rek bütün mesuliyet hududu için evvelce teminat verdiğini ve bu suretle verilmiş olan teıniftatm 
tatminkâr olduğu ve alacaklının menfaatinin sağlanmış bulunduğunu tesbit ederse, hâkim haczin 
ref'ıtıi emredebilir. 

Şayet dun bir meblâğ üzerinden teminat verilmiş ise, veya biribiri ardına mütaaddit teminat 
talep ediliyorsa, bunların neticeleri taraflarca veya mesuliyet hududunun aşılmasını önlemek üzere 
hâkim tarafından takdir ve tâyin edilir. 

Şayet muhtelif alacaklılar, muhtelif devletlerin mahkemelerinde dâva açarlarsa, gemi sahibi, 
mesuliyet hududunun açılmasını önlemek bakımından, bunların her birinin muvacehesinde, talep 
ve alacakları, bir kül olarak nazarı itibara alabilir. 

Yukarıki maddelerin tatbikma mütedair usul ve mühletleri millî kanunlar tanzim eyliyeeek-
lerdir. 

Madde — 9. 
Birinci maddede zikredilen sebeplerden biri dolayısiyle icra edilen hareket veya takip hallerinde, 

gemi sahibinin talebi üzerine hâkim, geminin satışını ve alacaklılar arasında paraların taksimini 
temin için gerekli zaman zarfında, gemi, navlun ve gemiye bağlı teferruat dışındaki ahvale mü
tedair takibat için gemi sahibine mühlet verilmesini emir edebilir. 

Madde — 10. 

Gemi sahibi olmıyan armatör 1 nci maddede zikredilen hususların birisinden sorumlu olduk
ları takdirde, işbu Sözleşmenin hükümleri, kendisine kabili tatbiktir. 

* * • • 

Madde — 1 1 . 

tşbu Sözleşme hükümlerinde mevzuu bahis olan hacım istiabı şu şekilde hesap edilir. 
Gemi ve sair motorlu tekneler için, gayrisâfi tonilâtodan, safi tonilâtoyu tâyin etmek üzere 

düşülmüş olan ve muharrik kuvveti temin eden makinelerin işgal ettikleri hacmin safi tonilâtoya 
ilâvesi ile, yelkenli gemiler için de safi tonilâto üzerinden hesap edilir. 

Madde — 12. 
Hakkında mesuliyet haddi talep edilen gemi Âkıd Devletlerden birine mensup olduğu ve ke

za, millî kanun1 arca derpiş edilmiş bulunan sair hallerde, işbu Sözleşme hükümleri her Âkıd Dev
lete tatbik olunacaktır. -

Bununla beraber, birinci maddede dermeyan edilen prensip, Âkıd. Devletlerin, işbu Sözleşme 
hükümlerini âkıd olmıyan Devlet tebaaları hakkında tatbik etmemek hususundaki haklarını ihlâl 
etme?. 

Madde — 13. 
işbu Sözleşmenin, harb gemilerine ve münhasıran hizmetine tahsis edilmiş bulunan Devlete ait 

gemilere kabiliyeti tatbikiyesi yoktur. 

Madde — 14. 

Yukarda zikredi'en hükümlerde hiçbir şey, mahkemelerin salâhiyetini, millî kanunlarca tan
zim edilen usul ve icra yollarını ihlâl etmez. 

Madde — 15. 

tşbu Sözleşmede mevzuubahis olan para vahidi kıyasisi, altın kıymeti esas o'arak nazarı itiba
ra alınmıştır. 
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Para vahidi olan Sterling'i kullanmıyan Âkıd Devletler, işbu Sözleşmede sterling olarak gös

terilen meblâğları, kendi para sistemlerine göre, yuvarlak rakamlara çevirmek hakkını kendileri
me -mahfuz > tutarlar. 

İfiHî kanunlar borçluya, 3 ncü maddede tesbit edilen devrelerdeki para kurları esas tutulmak 
üzere, borcunu millî para ile ödeme imkânını sağlıyabilirler. 

Madde — 16. 

Belçika Hükümeti, Sözleşmenin yürürlüğe girmesini, eğer icabederse kararlaştırmak üzere, Söz-
leşrfteyi tasdika %azir bulunduklarını bildirmiş olacak olan'yüksek âkıd taraflar hükümetleriyle, 
işbu Sözleşmenin imza tarihinden itibar edilmek üzere en geç iki senelik mühletin hitamında te
maslara girişecektir. 

Tasdikler, söz konusu Hükümetlere müşterek bir anlaşma ile, tesbit edilecek tarihte Brük-
seV-e terdi edilecektir. îlk tasdikler, Sözleşmenin tasdikma iştirak eden Devletler temsilcileri 
ve Belçika Hükümeti Dışişleri Bakanı tarafından imza edilecek olan bir mazbata ile tesbit edile
cektir. 

Bilâhara yapılacak tasdikler, tasdika mütedair vesika ile birlikte Belçika Hükümetine hitaben 
bir tebliğname ile bildirilecektir. 

ilk tevdi edilen tasdiklere ve evvelki bentte de •zikredilen tebliğname ile, bunlarla birlikte 
verilecek tasdik vesaikine mütedair mazbatanın musadak ve aslına uygun suretleri, işbu sözleş
meyi imzalamış veya buna iltihak edecek olan Devletlere Belçika Hükümeti tarafından ve dip
lomatik yolla tevdi edilecektir. Evvelki bentte derpiş olunan hallerde, Belçika Hükümeti, 
mezkûr Devletlere aynı zamanda tebliğnameyi almış olduğu tarihi de bildirecektir. 

Madde — 17. 

Milletlerarası Bürüksel Konferansında temsil edilmiş bulunsun veya bulunmasın, vâziülimza 
olmıyan Devletler de işbu sözleşmeye iltihak ede bile çeklerdir. 

Sözleşmeye iltihak etmeyi arzu eden Devlet, bu arzusunu Belçika Hükümetine iltihak dilek
çesini tevdi etmek suretiyle, yazılı olarak bildirir. Bu dilekçe mezkûr Hükümetin arşivlerinde 
hifzedilir. 

Belçika : HüküMeti, ihbarname ile iltihak dilekçesinin aslına uygun ve musadak suretlerini, 
vâziülimza' Devletlerle sözleşmeye katılmış bulunan bütün Devletlere derhal gönderir ve aynı 
zamanda ihbarnameyi almış olduğu tarihi de bildirir. 

Madde — 18. 

Yüksek Âkıd Taraflar, sözleşmeyi tasdiklerine veya buna iltihaklarına mütedair evrakın 
imzası arasında işbu sözleşme hakkındaki kabullerinin, kendi hükümranlıkları veya otoriteleri 
altında bulunan muhtar dominyon, koloni müstemleke, protektora veya denizaşırı toprakların
dan' bâzilâri veya hiçbiri tatbik edilemiyeeeğini beyan- edebilirler. Binhetice bunlar, orijinal be
yanlarından bu suretle sözleşme dışı bırakılmış olan bu muhtar dominyon, koloni, müstemleke, 
protektora veya denizaşırı topraklardan biri veya diğeri namına sözleşmeye sonradan ayrı ay
rı iltihak edebileceklerdir. Bu devletler, gene bu hükümler gereğince, kendi hükümranlık ve
ya otoriteleri altında bulunan muhtar dominyon, koloni, müstemleke, protektora veya deniz
aşırı topraklardan biri veya birkaçı adına işbu sözleşmeden teker teker ayrılabileceklerdir. 

Madde .— 19. 

îşbu sözleşme, tasdiklerin ilk tevdiine iştirak etmiş bulunan devletler hakkında, tasdik evra
kının tevdi mazbatası tarihinden itibaren bir sene sonra mer'i olacaktır. 

Sözleşmeyi bilâhara tasdik edecek veya sonradan iltihak edecek olan devletlere gelince ve 
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gene, yürürlüğün bilâhara ve 18 nci madde, gereğince tatbik edileceği hallerde, işbu sözleşme, 
16 ve 17 nci maddelerin ikinci bentlerinde derpiş edilmiş bulunan tebliğlerin Belçika Hükümeti 
tarafından alınmasından altı ay sonra mevkii meriyete girecektir. 

Madde — 20. 

Âkıd Devletlerden birinin işbu sözleşmeden ayrılmak istemesi halinde, bu keyfiyet Belçika 
Hükümetine yazılı olarak bildirilecek ve o da, bu ihbarın aslına uygun ve musaddak suretleri
ni, bu ihbarı aldığı tarihi belirtmek suretiyle derhal d^ey; .bütünî devletlere ? bildirecektir. 

Ayrılma yalnız bunu bildirmiş bulııımn: Devlete raei olacak ve Belçika Hükümetinin ihbara 
muttali olduğu tarihten bir sene sonra muteber olacaktır. 

Madde — 21. " " ' • ' . 

Her Âkıd Devlet, sözleşmede ıslahat çareleri araştırmak gayesiyle yeni bir konferans akdet
mek yetkisine sahip bulunacaktır. 

Bu yetkisini kullanmak istiyecek olan Devlet, bu arzusuna Belçika Hükümeti vasıtasiyle di
ğer devletlere en az bir sene evvel bildirecek ve konferansın akdiyle Belçika Hükümeti görevli 
bulunacaktır. 

Ek madde 

Yürürlüğe girmesi, bu Sözleşmenin eki maddesi gereğince talik edilmiş bulunan .25 Ey]ûl 1910 ta
rihli denizdeki çatışmalara mütedair bâzı kaidelerin birleştirilmesi hakkındaki Sözleşmenin 5, nci mad
desi hükümleri, işbu Sözleşme ile bağlı bulunan Devletler hakkında kabili tatbik olmaktadır. 

25 Ağustos 1924 de, yalnız bir nüsha olarak, Brüksel'de tanzim edilmiştir. 

Almanya için : 
Arjantin Cumhuriyeti için : 

Alberto Blancas. 
Belçika için : 

i Louis Fr-anck. 
Albert Le Jeune. 
F . Sohr. 

Brezilya için : 
Barros Moreira. 

Şili için : 
Armando Quezada. 

Küba Cumhuriyeti için : 
Danimarka için : 

O. Krag. 
İspanya için : 

El Marques de Villâlobar. 
Estonya için : 

Pusta. 
Amerika Birleşik Devletleri için 
Finlandiya için : 
Fransa için : 

Maurice Herbette. 

Büyük Britanya için : 
Greorge Grahame. 

Macaristan için : 
Woraeziczky. 

İtalya için : 
Guile Daneo. 

Japonya için : 
M. Adatci. . 

Letonya için : 
G. Albet. 

Meksika için : 
Norveç için : 

'Kundzen. 
Holânda için : 
Peru için : 
Polonya için ve serbest Dantzzik şehri için 

Y. Szembek. 
Portekiz için : 

Alb, d'Oliveira. 
Romanya için : 

Henry Catargi. 
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Sırb, Hırvat, Slovenler Kırallığı için 
Prof. Dr. Milân Starznicki. 
Dr. Verona. 

12 — 
tsveç için : 

D. De Dardel. 
Uruguay için : 

KONŞİMENTOYA MÜTAALLÎK BÂZI KAlDF.LERÎN TEVHlDÎ HAKKINDAKİ MÎLLETLER. 
ARASI SÖZLEŞME 

Almanya Cumhuriyeti Başkanı; Arjantin Cumhuriyeti Başkanı: Belçikalılar Kiralı; Şile Cum
huriyeti Başkanı; Küba Cumhuriyeti Başkanı; Danimarka ve izlanda Cumhuriyeti Başkanı; is
panya Kiralı: Estonya Devlet Başkanı; Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Finlandiya Cumhu
riyeti Başkanı; Fransa Cumhuriyeti Başkanı; Büyük Britanyav e irlanda ve Britanya'nın Deniz 
aşırı müstemlekeleri Kiralı ve Hindistan imparatoru; Macaristan Krallık Naibi; italya Kiralı; 
Japonya imparatoru, Letonya Cumhuriyeti Başkanı; Meksika Cumhuriyeti Başkanı; Norveç Kira
lı; Holânda Kıraliçesi; Peru Cumhuriyeti Başkanı; Polonya Cumhuriyeti Başkanı; Portekiz Cum
huriyeti Başkanı; Romanya Kiralı; Sırb, Hırvat ve Slovenler Kiralı; isveç Kiralı; ve Uruguay 
Cumhuriyeti Başkanı; 
Konşimentoya mütaallik bâzı birbirine benzer kaidelerin tesbit etmekteki faydayı takdir ederek 
bu hususta bir sözleşme akdine karar vermişler ve murahhasları olarak aşağıdaki zevatı tâyin et
mişlerdir. 

Almanya Cumhuriyeti Başkanı: 
B. M. Von Keller, Brüksel'deki Alman
ya Elçisi; 

Arjantin Cumhuriyeti Başkanı: 
Belçikalılar Kiralı: 

B. L. Franck, Koloniler Bakanı, Bey
nelmilel Denizcilik Komitesi Başkanı; 
B. A. Le Jeune, Senatör, Beynelmilel 
Denizcilik Komitesi Başkanı; 
B. F. Sohr, Hukuk Doktoru, Beynel
milel Dnizcilik Komitesi Genel Sekreteri. 

Şili Cumhurbaşkanı: 
B. M. Armando Quezada, Brüksel'deki 
Şili Elçisi. 

Küba Cumhuriyti Başkanı: 
Danimarka ve izlanda Kiralı: 
İspanya Kiralı: 

B. M. Le Marquis de Villalubar ve de 
Guimarey, Brüksel'deki ispanya Sefiri. 

Estonya Devlet Şefi: 
B. M. Pusta, Brüksel'deki Estonya Se
firi; 

Amerika Birleşik Devletleri Başkam: 
B. M. Phillips, Brüksel'deki Amerika 
Sefiri; 

Finlandiya Cumhuriyeti Başkanı: 
Fransa Cumhuriyeti Başkanı: 

B. M. Herbette, Brüksel'deki Fransa 
Sefiri. 

irlanda ve Büyük Britanya ve denizaşırı Bri
tanya Müstemlekeleri Kiralı Hindistan Im-
peratoru: 

Sir Geoge Grahame, Brüksel'deki Bri
tanya Sefiri, 

Macaristan Kırallığı Naibi: 
Kaıt Olivier Woraczicky, Baron de Pabi-
enitz, Brüksel'deki Macaristan Temsilcisi, 

italyan Kırallığı: 
Y. Danco, Brüksel'deki İtalya Temsilcisi, 

Japonya Imperatoru: 
B. M. Adatcı, Brüksel'deki Japon Sefiri, 

Letonya Cumhuriyeti Başkanı: 
Meksika Cumhuriyeti Başkanı: 
Norveç Kiralı: 
Holânda Kıraliçesi: 
Peru Cumhuriyeti Başkanı: 
Polonya Cumhuriyeti ve Serbest Danzığ Şeh
ri Başkanı: 

Kont. Y. Sezembek, Brüksel'deki Polon
ya Sefiri, 
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Portekiz Cumhuriyeti.Başkanı: Sırb, Hırvat ve Slovenlerin Kiralı: 
Romanya Kiralı: B. Strazniciky ve Verona, 

B. Henri Catargi, Brüksel'deki Romanya İsveç Kiralı: 
Sefiri, Uruguay Cumhuriyeti Başkanı: 

Yukardaki zevat bu husustaki yetkilerine dayanarak aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır. 

Madde.— 1. 

İşbu sözleşmede geçen aşağıdaki kelimeler, zirde sarih olarak gösterilen manalarda kullanılırlar: 
a) «Transporteur = Nakliyeci» gemi sahibi veya bir yükleyiciye bir nakliye mukavelesi ile 

bağlı gemi müstecirleridir. 
b) «Nakliye Mukavelesi» yalnızca deniz yolu ile nakledilen mallara mahsus bir konişmento ve

ya benzeri diğer vesikalara müsteniden yapılan nakliye mukavelesine denir; bu tâbir aynı za
manda nakliyeci ile konişmento hâmilinin münasebetlerini temin ettiği andan itibaren olmak üzere 
bir navlun mukavelesi gereğince hazırlanan bir konişmento veya buna benzer vesika da verilir. 

e) «Mal» tâbirinden, canlı hayvanlar müstesna, eşya mal ve diğer her türlü maddelerle, gemi 
yükletildiği beyan edilen ve filhakika böylece taşman hamule mânası anlaşılacaktır. 

d) «Gemi» deniz yolu ile eşya nakleden her türlü deniz vasıtası mânasına gelir. 
e) «Mal» Nakliyatı» malların gemiye yüklenmesi ile geminin boşaltıldığı ana kadar geçen 

zamana tekabül eder. 

Madde — 2. 

Altıncı madde hükümleri mahfuz kalmak şar tiyle, deniz yolu ile nakledilen malların nakliye 
mukavelelerinde nakliyeci, aşağıda zikredilecek olan muafiyetlerden faydalanacağı gibi, hamule
nin yükletilmesinden, bakım ve muhafazasından istif ve yerleştirilmesinden ve boşaltılması esna
sında gereken dikkatin gösterilmesinden sorumlu bulunacaktır. 

Madde — 3. 

1. Nakliyeci, seferden evvel bu seferin başlangıcı anında: 
a) Gemiyi seyrüsefere salih bir hale koymak: 
b) Gemiyi uygun bir şekilde donatmak, teçhhiz ve kumanyasını temin emek; 
c) Malların yerleştirilerek muhafaza olunacağı ambarlar ve soğuk hava tertibatlı mahallerle 

geminin buna benzer diğer kısımlarının elverişli ve iyi bir halde olması içiıi, mâkul sâyugayret 
göstermek mecburiyetindedir. • *Ç 

2. Dördüncü madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle nakliyeci, hamulenin tahmil ve tahli
yesine, muhafazasına, istif ve nakline dikkat ve itina gösterecektir. 

3. Nakliyeci veya kaptan ve yahut nakliyecinin acentesi, mallar alınıp yükletildikten sonra, 
hamule sahibinin isteği üzerine, kendisine bir konişmento verecektir. Bu konişmentoda ezcümle : 

a) Malların tâyin ve tesbiti için lüzumlu olup henüz yükletilmeye başlanmadan evvel, hamule 
sahibi tarafından yazılı olarak verilmiş bulunan bellibaşlı alâmetler zikredilecektir. Bu markalar, 
mallar henüz ambalaşj edilmemiş iken, bunların üzerine damgalanmış veya açıkça görünür bir şe
kilde yapıştırılmış ise, veya bunların bulundukları sandık veya ambalajlara seyahatin sonuna kadar 
okunaklı halde kalacak bir surette damgalanmış veya yapıştırılmışsa, konişmentoda zikredilmiye-
bilir. 

b) Konişmentoda hamule sahibi tarafından yazılı olarak bildirildiği üzere, yerine göre, koli ve
ya parça, miktar veya ağırlık zikredilecektir. VP&+**%®i •>*r 

c) Malların zahirî vasıflariyle durumları zikredilecektir. Bununla beraber, hiçbir nakliyeci, 
kaptan veya nakliyeci acentası nakletmek üzere almış olduğu malları ciddî olarak muayene imkân-
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lanna malik bulunmadığı veya sair sebeplerle, (bunların hakiki miktar ve adedlerinden ciddî ola
rak şüphelendiği takdirde, fomişmentoda bunlara ait aded ve miktar zikretmekle hiçbir zaman mü
kellef değildir. 

4. Böyle ibir »konişmento ımallamn, aksi sabit lolnaadıfeça 3 neü paragraf a, lb ve c fıkralarına 
uygun olarak, konlilşmemltoda teslbit edildiği şekilde nakliyeci tarafından alınmış olduğuna bir de-
lü feg'feil edecektir. 

5. Yükletici, yüklemenin başlangıcında, markaların doğruluğu, malların sayı, miktar ve 
ağırlıkları hakkında nakliyeciye doğru ve tamam malûmat vermeyi taahhüt etmiş olarak mü
talâa edilecek ve bu noktaların doğru bildirilmemesi yüzünden vukuagelecek zarar, ziyan ve 

itertüjJ.ü'kayıplar, dolayısiyle yükletici nakliyeciyi sorumlu tutamayacaktır. Bir nakliyecinin bu 
gibi. muafiyet hakkına, malik olması, hamule sahibinden gayrı şahıslara karşı nakliye mukavele
sinin çerçevesi dahilindeki sorumluluk mükellefiyetini hiçbir suretle tahdit etmiyecektir. 

6. Malların boşaltma limanında, kaldırılmasından evvel veya kaldırıldığı sırada ve yahut 
nakil, mukavelesi gereğince malları çekmeye salahiyetli olan şahsın muhafazasına tevdiinden ev
vel veya sonra, bu malların kayıp veya hasar ve bu kayıp veya hasarın umumi mahiyeti nak
liyeci veya acentesine ve teslim alanlar tarafından yazı ile bildirilmediği takdirde, aksi kesin 
olarak, ispat edilmedikçe, bu malların nakliyeci tarafından konişmentoda yazılı bulunduğu şe
kilde teslim edilmiş olduğuna bir delil teşkil edecektir. 

Kayıp veya hasarın zahiren görülür şekilde olmaması halinde ihbarın teslimi, takip eden üç 
gün zarf ında yapılması lâzımdır. 

Kabul anında malların durumunda bir mübayenet müşahede edilmiş ise, yazılı kaydı ihtirazi 
dermeyanı lüzumsuzdur. 

Malların teslim edildiği veya teslim edilmek mecburiyetinde bulunduğu sene zarfında her 
hangi bir itiraz veya iddiada bulunulmadığı takdirde nakliyeciye veya gemiye, zarar ve ziyan
dan mütevellit bir sorumluluk tereddüp etmez. 

Muhakkak veya muhtemel kayıp ve zarar ziyan halinde, nakliyeci ve malları alan, malların 
muayenesi ve koli adedinin doğru olup olmadığının tesbiti hususunda mütekabilen, mâkul bü
tün kolaylıkları göstereceklerdir. 

7. Mallar yüklendikten sonra, nakliyeci veya kaptan veyahutta nakliyeci acentesi, tarafın
dan verilecek konişmento yükleticinin talebi halinde, «yükletilmiştir» kaydını taşıyan ayrı bir 
konişmento verilecektir. Yükletici bu mallara temellük hakkı olduğunu belirten bir vesikaya 
önceden sahip olmak suretiyle bu vesikaya «yükletilmiştir» kaydını taşıyan bir konişmento, tevdi 
etmek mukabilinde değiştirebilir. Nakliyeci veya kaptan veyahutta nakliyeci acentesi, yükleme 
limanında ilk olarak tevdi edilen vesaike malların yüklendiği gemi veya gemilerin isimlerinin, 
yükleme tarih veya tarihleri de kaydetmeye salahiyetlidirler. Yukardaki meşruhatın verilmesiyle 
tekemmül eden bu vesika 3 ncü maddenin 3 ncü paragraf hükümlerini de ihtiva ediyorsa bu 
maddenin uygulamşı batanımdan «yükletilmiştir» kaydını taşıyan bir konişmento olarak telâkki 
edilecektir. 

8; Nakliye mukavelesinde, nakliyeci veya gemiyi, ihmal veya hata veya bu maddede zikredi
len vazife ve mükellefiyetlerin yerine getirilmemiş! olmaları dolayısiyle mallarda vukuagelen 
kayıp veya-zarar-ziyanlardan mütetellit sorumluluklardan muaf tutan veyahut bu sorumlulukları 
işbu sözleşmede yazılı olduğundan başka şekilde azaltan her hangi bir hüküm, sözleşme veya 
andlaşma- 'kaydedilmiş ise bu sözleşme tamamen hükümsüz addolunur. Sigortada alınacak parayı 
nakliyeciye bırakan veya buna benziyen sair bir hüküm, nakliyeciyi sorumluluktan muaf tutar 
mahiyette" telâkki edilecektir. 

Madde — 4. 

GemmiiL seyrüsefere elveıişd&liği yüzünden vukuagelecek kayıp ve hasarlar, nakliyecinin 
gemiyi seyrüsefere, elverişli bir hale koymak hususunda gereken dikkat ve itinayi göstermemesi 
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veya gemi için gerekli donatım, teçhizat ve kumanyayı temin etmesi veya gemide meveut, anbar ve 
soğuk hava mahallerini 3 ncü maddenin birinci paragrafı gereğince malların kabul, nakil ve, mu
hafazasına hazırlamaması gibi sebeplerden doğmamışsa bunlardan ne nakliyeci ve ne de gemi 
sorumludur. Seyrüsefere ehliyetsizlik yüzünden vukua gelecek her kayıp ve hasarda, gerekli dikka
tin ve ihtimamın gösterilmiş olduğunu, nakliyeci ile işbu maddede derpiş olunan muafiyetten fay
dalanan diğer şahıslar, ispat ile mükelleftir. 

2. Aşağıda zikredilen hallerden ileri gelecek kayıp ve hasarlardan nakliyeci ve gemi mesul 
değildir: 

a) Seyrüsefer esnasında veya geminin idaresinde, kaptan, gemici kılavuz veya nakliyeci me
murlarının fiili veya hareketleri, ihmal veya hatalarından, 

b) Nakliyecinin hata veya ihmali yüzünden ileri gelmemiş olmak üzere her hangi bir yan
gından ; 

e) Denizde veya seyrüsefere elverişli diğer sulardaki-muhatara, tehlike veya kazalardan; 
d) Arzi ve semavi âfetlerden (Acte de Dieu) 
e) Harb dolayısiyle vukuagelen hallerden;' 
f) Sabotajcıların halk düşmanlarının yapacakları hareketlerden; 
g) Prens, yetkili makam veya halk veya adlî makamlarca yapılacak tevkif veya cebir hareket

lerinden ; 
h) Karantina tahdidatından; 
i) Yükleticinin veya mal sahibinin, acentesinin veya mümessilinin ihmal veya hatalarından.; 
j) Grev veya lokautlardan, tevkif hareketlerinden veya her ne sebeple olursa olsun çalışmayı 

kısmen veya tamamen haleldar edecek olan hallerden; 
k) Karışıklık veya isyan hareketlerinden; 
1) Denizde can veya mal kurtarılması veya buna teşebbüsten; 
m) Haeım veya ağırlığın fire vermesinden veya gizli bir özürden, malın kendisine has bir 

mahiyet ve özüründen vukua gelecek kayıp veya hasardan, . 
n) Ambalaj kifayetsizliğinden; 
o) Markaların kifayetsizliği veya fenalığından; 
p) Mâkul bir dikkat ve itinaya rağmen gözden kaçan gizli özürlerden; 
r) Nakliyecinin, nakliyeci acente ve memurlarının ihmal veya teseyyüplerinden ileri gelmiyen 

diğer sebeplerden; ancak bu gibi hallerde; mesuliyetsizliği ispat etmek bu istisnadan faydalanan 
şahsa düşecektir. Bu şahıs kayıp veya hasarın meydana gelmesinde kendisi, nakliyeci veya nakli
yeci acentası ve yahut memurlarının, hiçbir rolü olmadığını ispatla mükelleftir. 

3. Yükletici, kendisinin veya acenta ve memurlarının her hangi bir fiil ve hareket, hata ve
ya ihmalleri yüzünden olmaması şartiyle, nakliyecinin her hangi bir sebepten dolayı uğrayacağı 
kayıp ve hasardan mesul değildir. 

4. Denizde can ve mal kurtarmak üzere yapılacak her hangi bir rota değişikliği ve mâkul se
beplere istinad edecek bir rota değişikliği, işbu sözleşme veya nakliye mukavelesini ihlâl mahiye 
tinde telâkki edilmiyecek ve nakliyeci, bu yüzden ileri gelecek hiçbir kayıp veya hasardan mesul tu-
tulmıyacaktır. 

5. Yükleme yapılmadan evvel malların mahiyet ve değeri hakkında, yükletici tarafından be
yan /yapılarak bu hususlar konişmentoda zikredilmemiş, ise nakliyeci veya gemi malların veya-bun
lara ait şeylerin kayıp veya hasarından dolayı, koli ve yahut ünite başına 100 sterlin veya diğer bir 
p-ara ile bu miktata tekabül eden meblâğdan fazlası ile mükellef tutulamaz. 

Konişmentoda bu sebeple zikredilmiş olan bu »beyan, aksine delil mevcut olmadıkça, bir. karine 
teşkil ederse de, buna itiraz edebilecek olan nakliyeciyi bağlamaz. 

Nakliyeci kaptan veya nakliyeci acentesi ile yükletici arasında bir sözleşme ile, yukarda tes-
bit edilen rakamdan aşağı olmamak üzere, bu paragrafta yazılı meblâğdan farklı âzami bir meblâğ 
tesbit edilebilir. T W > * * ?<n&y* *• 

Beğer hamule sahibi malın mahiyeti ve değeri hakkımia'könişmentoda'kasdi okrak yanlış böyan-
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da bulunmuş ise, malların kayıbı veya hasara uğraması halinde ne nakliyeci ve ne de gemi hiçbir 
zaman mesul tutulmazlar. 

6. Nakliyeci, kaptan veya nakliyeci .acentesinin gemiye yükletilmesine razı olmıyaeakları par
layıcı infilâk edici veya sair tehlikeli mallar vasıf ve mahiyette oldukları anlaşılınca nakliyeci 
tarafından mevritlerinden evvel her an ve her hangi bir yerde gemiden çıkarılabilir, tahrip 
edilir ve zararsız bir hale sokulabilir ve bundan dolayı da nakliyeci hiçbir tazminat ile mükellef 
tutulamaz. Bu malların gemiye yükletilmesi ile bilvasıta veya bilâvasıta vukua gelecek her turla 
hasar ve masraflardan yükletici mesuldür. Bu mallar nakliyecinin malûmatı ve rızasiyle yükletilmiş 
olursa, bunlardan birinin gemi veya hamule için bir tehlike teşkil etmesi halinde, nakliyeci bu 
malı aynı şekilde gemiden çıkarabilir. Tahrip edebilir veya zararsız bir hale getirebilir, eğer 
mevcut -ise, müşterek avaryadan başka bu yüzden nakliyeciye hiçbir mükellefiyet terettüp etmez. 

Madde — 5. 

Bir nakliyeci işbu sözleşmede belirtilen hak ve muafiyetlerden feragat veya bunları tahdit 
veya kendisine terettüp eden sorumlulukları tezyit hususunda serbesttir. Ancak bu hususların yük-
leticiye verilen konişmentoda zikredilmesi şarttır. V v '* * 

İşbu sözleşmenin hiçbir hükmü navlun mukavelenamelerine tatbik olunmaz. Fakat, bir geminin 
navlun mukavelenamesine, bağlı bulunması halinde, konişmentolar tanzim edilecek olursa, bunlar 
işbu sözleşme hükümlerine tâbi olurlar. Bu kaidelerde hiçbir hüküm, müşterek avaryalar hakkında 
konması kanunen caiz her hangi bir hükmün konişmentoya ilâvesine mâni bir hüküm olarak mü
talâa edilmiyecektir. 

Madde — 6. 

Evvelki maddeler hükümlerine rağmen, bir nakliyeci, kaptan veya nakliyeci acentesi ve bir 
yükletici, muayyen her hangi bir mal için, nakliyecinin bu mallar hakkındaki mesuliyet ve mü
kellefiyetlerine ve ezcümle nakliyemin, bu aynı mallar hakkındaki hak ve muafiyetlerine, veya 
konulacak hükmün âmme nizamına mugayir olmaması şartiyle geminin seyrüsefere ehliyeti bakı
mından olan mükellefiyetlerine, veya deniz yoliyle nakledilen malların yükletilmesi, bakım ve muha
fazası, istif ve yerleştirilmesi, nakil ve tahliyesi hususunda memurlarının ve acentelerinin gayret 
ve itinalarına mütedair, her hangi şartlar dâhilinde her hangi bir mukavele akdinde serbesttirler; 
şu şartla ki, bu takdirde hiçbir konişmentonun tanzim edilmemiş veya beyan edilmemiş olması, ve 
yapılan an1 aşma şartlarının (Non negotiable) «îşlem görmez» muamele görmez kaydını taşıyacak 
olan, bir makbuz senedinde, zikredilmiş bulunması gerklidir. Bu suretle akdedilen her sözleşme 
tam kanuni hükmü haiz olacaktır. Bununla braber bu maddenin, âdi ticari muameleler meyanm-
da, âdi ticari hamulelere tatbik edilmeyip, yalnız nakledilecek malların mahiyeti ve şartına ve 
nakliyat keyfiyetinin şart, ahval ve münasebatı icabı olarak hususi bir sözleşmeyi lüzumlu kılan 
hamulelere tatbik edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Madde — 7. 

îşbu Sözleşmenin hiçbir hükmü; malların deniz yoliyle nakledilmek üzere yüklendiği gemiye 
yüklenmesinden evvel veya boşaltılmasından sonra cari olmak üzere, nakliyecinin mükellefiyet ve 
mesuliyetleri veya mallarda vukuagelecek kayıp veya hasarlar veya bunların muhafazası ve bakı
mı hakkında, nakliyeci veya hamule sahibi tarafından mukaveleye hüküm, şart, kaydı ihtiyati, veya 
muafiyet gibi kayıtlar konmasına engel teşkil etmez. 

Madde — 8. 

îşbu sözleşme hükümleri, gemi sahiplerinin mesuliyetlerinin tahdidine mütedair olup bu an
da cari her hangi bir kanunda olduğu gibi, nakliyecinin hak ve mükellefiyetlerini tadil etmezler. 
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Madde —•• 9. 

• İşbu. sözleşmede bahis mevzu edilen, para vahidi altın esası üzerinden tutulmuştur. 
Para vahidi olarak İngiliz lirası kullanmıyan Âkıd Devletler işbu sözleşmede İngiliz lirası ola

rak gösterilen meblâğları,, kendi para .sistemlerime, yuvarlak ..rakama tahvil etmiye yetkilidirler. 
Millî: kaaunlaıv borçluya, . nıevzuubahi» malınboşaltılma •limanına geldiği günkü cari kur 

üzerinde» borçlarını ödeme: hakkı sağlar. 

Madde — 10. 

İşbu sözleşme hükümleri, Âkıd Devletlerden biri tarafından tanzim edilen her konişmentoya 
tatbik olunacaktır. 

Madde — İL 

Belçika Hükümeti, sözleşmenin yürürlüğe, girmesini kararlaştırmak üzere, sözleşmeyi tasdika 
hazır bulunduklarını bildirmiş olacak olan yüksek âkıd taraflar hükümleriyle, işbu sözleşmenin 
imza. tarihinden itibaren hesap edilmek üzere, en geç iki senelik mühletin hitamında, temas
lara girişecektir. Tasdikler bahis mevzuu hükümetlerce, müşterek bir sözleşme ile tesbit edilecek 
•talihte, Brüksel'e. teTdi edilecektir. -'Tasdiklerin ilk tevdii, sözleşmenin '= tasdikına iştirak eden 
devletler temsilcileri ve B,elçika Hükümeti Dışişleri Bakanı tarafından imza edilecek bir maz
bata-- ile tesbit edilecektir. 

" Bilâhara yapılacak tevdiler, tasdika mütedair vesika ile birlikte Belçika hükümetine hitaben 
bir tebliğname ile bildirecektir. 

îlk tevdi tasdiklere- ve : evvelki bentte zikredilen, tebliğname ile, bunlarla birlikte verilecek 
tasdik vesaikine mütedair mazbatanın musaddal- ve aslına uygun suretleri, işbu sözleşmeyi imza
lamış veya buna iltihak edecek :>lan devletlere Belçika Hükümeti tarafından ve diplomatik yolla 
tevdi edilecektir. Evvelki bentte de derpiş olunan hallerde, Belçika Hükümeti, -mezkûr, devletlere, 
aynı zamanda tebliğnameyi almış olduğu tarihi de bildirecektir. 

Madde — 12. 

Milletlerarası Brüksel Konfeıansında temsil edilmiş bulunsun veya bulunmasın, vâziüii-mz'a ol-
mıyan devletler de işbu sözleşmeye iltihak edebilecektir. 

Sözleşmeye iltihak etmeyi arzu eden Devlet, bu a/.usmaı Belçika Hükümetine iltihak dilekçe
sini tevdi etmek suretiyle, yazılı olarak bildirir. Bu dilekçe mezkûr hükümetin arşivlerinde hıfzedi
lir. 

Belçika Hükümeti, ihbarname ile iltihak dilekçesinin aslına uygun ve musaddak. suretlerini, 
vâziülimza devletler ile sözleşmeye katılmış bulunan bütün devletlere derhal gönderir ve aynı za
manda ihbarnameyi almış olduğu tarihi de bildinr. 

Madde — 13. 

Yüksek Âkıd Taraflar, sözleşmeyi tasdiklerine veya buna iltihaklarına mütedair evrakın imzası 
sırasında, işbu sözleşme hakkındaki kabullerinin, kemli hükümranlıkları ve otoriteleri altında 
bulunan muhtar dominyon, koloni, müstemleke, protektora veya denizaşırı topraklarından bâzıla
rı veya hepsine tatbik edilmiyeceğini beyan edebilirler. Binnetice bunlar, orijinal beyanlarında, 
bu suretle sözleşme dışı bırakılmış olan bu muhta•• dominyon, koloni, müstemleke protektora veya 
denizaşırı topraklardan biri veya diğeri namına közleşmeye sonradan ayrı ayrı iltihak edebilecek
lerdir. Bu devletler, gene bu hükümler gereğince, kendi hükümranlık veya otoriteleri altında bulu 
nan muhtar dominyon, koloni, müstemleke, protektora veya denizaşırı topraklardan biri veya 
birçoğu adına işbu" sözleşmeden teker teker ayrılabileceklerdir. 
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Madde — 14. 

îşbu sözleşme, tasdiklerin ilk tevdiine iştirak etmiş bulunan devletler hakkında, tasdik ev
rakının tevdi mazbatası tarihinden itibaren bir sene sonra mer'i olacaktır. Sözleşmeyi bilâhara 
tasdijs edecek veya sonradan iltihak edecek olan devletlere gelince ve gene, yürürlüğün bilâha
ra ve 13 ncü madde gereğince tatbik edileceği hallerde, işbu sözleşme 11 ve 12 nci maddele
rin ikinci bentlerinde derpiş edilmiş bulunan tebliğlerin Belçika- Hükümeti tarafından alınmasın
dan altı ay sonra mevkii meriyete girecektir. 

Madde — 15. ' 

Âkıd Devletlerden birinin işbu sözleşmeden ayrılmak istemesi halinde, bu keyfiyet Belçika 
Hükümetine yazılı olarak bildirilecek ve o da, bu ihbarın aslına uygun ve musaddak suretlerini, 
bu ihbarı, aldığı tarihi belirtmek suretiyle derhal diğer bütün devletlere bildirecektir. 

Ayrılma yalnız bunu bildirmiş bulunan Devlete raci,olacak ve Belçika Hükümetinin ihbara 
muttali olduğu tarihten bir sene sonra muteber olacaktır. 

Madde — 16. 

Her Âkıd Devlet, işbu sözleşme için ıslahat çareleri araştırmak gayc«i ile yeni bir konferans 
akdetmek yetkisine sahip bulunacaktır. • 

Bu yetkisini kullanmak istiyeçek olan Devlet, bu- arzusunu Belçika Hükümeti vasıtasiyle di
ğer devletlere en az bir sene evvel bildirecek ve konferansın akdile Belçika Hükümeti görevli 
bulunacaktır. 

25 Ağustos 1924 te Brüksel'de yalnız bir nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Almanya için : 
İmza Keller 

Arjantin Cumhuriyeti için : 
Belçika Hükümeti için : 

(î.) Louis Franok 
» Albert Le Jeune 
» Sohr 

Şili için : 
(î.) Armonda Quezada 

Küba Cumhuriyeti için : 
Danimarka için : 
İspanya için : 

(î.) El Marques dö Villobar 
Estonya için : 

(t.) Pusta 
Amerika Birleşik Devletleri için : 

( t ) William Phillips 
Finlandiya için : 
Fransa için : 

(t.) Maurice Herbette 
Büyük Britanya için : 

(î.) George Graham 

Macaristan için : 
(1.) Woraczieky 

İtalya için : 
(1.) Giulio Danco 

Japonya için : 
(1.) M. Adatçi 

.Letonya için : 
Meksika için : 
Norveç için : . 
Hol ânda için : 

Peru için : 
Polonya ve Daııtzig serbest şehri için : 

(1.) Szembek 
Portakiz için : 
Romanya için : 

(î.) Herry Catargi . . . 
Sırp, Hırvat ve Slovenler Kırallığı için 

(1.) D. Milover Starzmieky 
» D. Verona. 

İsveç için 
Uruguay için : 
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10 NİSAN 1926 TARİHÎNDE, BRÜKSEL'DE İMZA EDİLEN DENİZ TİCARET VASITALA
RININ REHNİ VE İMTİYAZI ÎLE ÎLGÎLÎ BÂZI KAİDELERİN TEVHİDİ HAKKINDA 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 

Belçika, 2 Haziran 1930 da tasdik edilmiştir. 
Brezilya, 28 Nisan 1931 de tasdik edilmiştir. 
Danimarka, 2 Haziran 1930 da tasdik edilmiştir. • 
İspanya, 2 Haziran 1930 da tasdik edilmiştir. 
Estonya, 2 Haziran 1930 da tasdik edilmiştir. 
Finlandiya, 12. Temmuz 1934 de iltihak etmiştir. 
Fransa, 25 Ağustos 1935 de tasdik etmiştir. 
Macaristan, 2 Haziran 1930 da tasdik etmiştir. 
Monako, 15 Mayıs 1931 de iltihak etmiştir. 
Norveç, 10 Ekim 1933 de tasdik etmiştir. 
Polonya, 26 Ekim 1936 da tasdik etmiştir. 
Portekiz, 24 Aralık 1931 de iltihak etmiştir. 
Romanya, 4 Ağustos 1937 de tasdik etmiştir. 
İsveç, 1 Temmuz 1938 de tasdik etmiştir. 

DENİZ TİCARET VASITALARININ REHNİ VE İMTİYAZI ÎLE İLGİLİ BÂZI KAİDELE* 
RİN TEVHİDİ HAKKİNDA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 

Alman Raylımın Başkanı; Arjantin Cumhuriyeti Başkanı; Haşmetli Belçika Kralı; Brezilya 
Cumhuriyeti Başkanı; Şili Cumhuriyeti Başkanı; Küba Cumhuriyeti Başkanı; Haşmetli izlanda 
vo-Danimarka Kralı; Haşmetli İspanya Kralı; Estonya Devlet Şefi; Birleşik Amerika Devletleri 
Başkanı; Finlandiya Cumhuriyeti Başkanı; Fransa Cumhuriyeti Başkanı; Haşmetli Büyük Britan
ya ve Irlâncla Müttehit Krallığı ve Denizaşırı Britanya Ülkeleri Kralı; Hindistan İmparatoru; 
Macaristan Krallığı Naibi; Haşmetli'İtalya Kral]; Haşmetli Japonya İmparatoru; Letonya Cumhu
riyeti Başkanı; Meksika Cumhuriyeti Başkanı; Haşmetli Norveç Kralı; Haşmetli Hollanda Krali
çesi; Polonya Cumhuriyeti Başkanı; Portekiz CumJvariyeti Başkanı; Haşmetli Romanya Kralı; Haş-. 
metli Sırb, Hırvat ve İslovanler Kralı ve Haşmetli İsveç Kralı; Uruguay Cumhuriyeti Başkanı. 

Deniz ticaret vasıtalarının rehni ile ilgili bâzı birbirine benzer kaideleri tesbit etmekteki faydayı 
takdir ederek bu hususta bir sözleşme akdine karar vermişler ve murahhasları olarak aşağıdaki zevatı 
tâyin etmiş] erdir. 

anitesi Asbaşkanı, 
B. Sohr, Hukuk Doktoru; 
Brüksel üniversitesi Deniz Hukuk Pro
fesörü; 
Beynelmilel Deniz Komitesi Sekreteri; 
B. Henri Rolin, Avukat; 
Dışişleri Bakanlığı Kabine Şefi. 

B. Brezilya Cumhuriyeti Başkanı: 
B. De Pimentel Brandao, Brüksel'deki 
Brezilya Sefareti Müsteşarı. 

Küba Cumhuriyeti Başkanı • 
Şili Cumhuriyeti Başkanı: 

Eks. B. Armando Quezada, Brüksel'de
ki Şili Elçisi, 

Almanya Rayhmın Başkanı : 
Eks. Von. Keller, Almanya'nın Brüksel 
Elçisi: Dr. G-oes Müşaviri. 
Dr. Richter, Rayh Adalet Bakanlığı Mü
şaviri, Devlet özel Müşaviri. 
B.. Werner, Rayh İktisat Bakanlığı Bi
rinci özel Müşaviri, 
Sieveking, Avukat; 

Arjantin Cumhuriyeti Başkanı : 
Haşmetli Belçika Kralı : 

B. Franck, Saylavlar Meclisi Üyelerin
den, Beynelmilel Denizcilik Komitesi 
Başkam. 
B. Le Yeue, Beynelmilel Denizcilik Ko-
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Haşmetli Danimarka ve İzlanda Kiralı: 
B. K. Sindballe, Hukuk Doktoru, Ko
penhag Üniversitesi Hukuk Fakültesi - -̂-• 
Profesörü. 

Haşmetli İspanya Kiralı: 
Don. Borenzo de Benito Y. Endara, 
Madrit Üniversitesi eski Ticaret Hukuk 
Profesörü. 
Don. Miguel de Angulo Y. Riamon, Bah
riye Nezaretinden. 
Don. Yuan Gonez Montejo, Adliye Ve
kâletinden. 

Estonya Devlet Şefi: , 
Eks. Charles Pusta, Brüksel'de Estonya 
Elçisi. 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı: 
Finlandiya Cumhuriyeti Başkanı: 
Fransa Cumhuriyeti Başkanı: 

B. Degrand, Brüksel'deki Fransız Sefa
reti Müsteşarı. 
B. Roüsiers, Fransa Atmatörleri. Komite
si Genel Sekreteri. 
B. Georges Ripert, Paris Hukuk Fakül
tesi Profesörü. 

Haşmetli Büyük Britanya ve İrlanda Mütte
hit Kırallığı ve Denizaşırı Britanya Ülkeleri... 
Kiralı Hindistan İmparatoru : 

Sir Leslie -Scott, K. C M . P. Kıraliyet 
Genel Avukatı. 
B. Hugh-Godley, Parlâmento Konseyin-
den. 
B. George P.. Langton, Avukat, Beynel
milel Denizcilik Komitesi Genel : Sekre
teri. 
M. R. M. Greenwood, C. B. E. 

Fohamotli "Macaristan Kırallığı Prensi: 
• Kont Olivier Woracziczky, Baron dö Pa-• 

bienitz, Brüksel'deki Macaristan Temsil
cisi. 

Haşmetli İtalya Kiralı : . 
B. François Berlingieri, Cenova üni
versitesi Deniz Hukuku Profesörü. 

Eks. Charles Eossetti, Orta Elçi, Beynelmilel 
Nehirler Komisyonunda delege,Rh en an 
Komitesi Başkanı. 
B. Torquato Giannini, Profesör. 

Ha «metli Japonya İmparatoru : 
Adatci, Brüksel'deki -Taponla Elçisi, 

Mechioyoshi Nakanishi,1 Nagasaki İstinaf 
Mahkemesi Birinci Başkam.-• 
Kkiroyuki Kawai 
B. Yasuo ko, Paris'teki Japon Ataşe Na-
valı. 
Nobukatsu Nagaoka, fil aştırma Bakanlığı 
Müsteşarı; 

Letonya iCumhuriyeti Başkam : 
Meksika Cumhuriyeti Başkanı :•-

Esk. Dr. Rafael Câbrera, Br-Üksettdeki 
M'eksîka Elçisi.' 

HaşmetM-Norveç Ki ra l ı - : : 

B. E. Alten> Saray Muunviri. 
Haşmetli Hol ânda Kraliçesi•--*. 

• E . Le. yonckheer Van Tredenburch, 
Brüksel <deM Solanda Elçisi. -
B. B. C Y. Loder; 'Beynelmilel daimî 
Adalet; Mah'kemesi Hâkimi. • 
B. C. D. Asser, Avukat. 
B. G. Von Slooten, Yüksek Askerî Mah
keme Âzası. 

Serbest' Dantzik- Şehı-i • 'w Polonya Cnmhıı-
riyeti Başkanı: 

Eks. Kont.. Sî5eml)©k, • Brüksel 'deki' Po
lonya EJÇİSİ. 
B. Yeân Namit-rie\viez,; Polonya-Alman
ya Mahkemesi Hâkimi, İstinaf Malike-' 
mesi Müşaviri, Varşova Üniversitesi: 
Profesörü. 

Portekiz Cumhuriyeti Başkam : 
Eks. M. Y. Batalha de Freitas, Brüksel'
deki Portekiz Elçisi. 

Haşmet-i Romanya Kiralı: 
B. Bals, Temyiz Mahkemesi Âzası. 
Eks. Gontzesco, Beynelmilel. Tuna Ko
misyonunda Delege, ve Fevkalâde Mu
rahhas. : 

Haşmetli Sırp, Hırvat ve Islovenler Kiralı: 
B. Milorad Strazmicky, Hukuk Doktoru, 
Zagrep Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Profesörü.' * 
B. Ante Veroııa, Hukuk !DoktoVu, 
Zagrep Temyiz Mahkemesi Sabit Asbay-
kanı, Zagrep Üniversitesi Profesörü. 

Haşmetli îsveç Kiralı: 
B. de Daı-del Brüksel'deki İsveç Elçisi. 
B. Alget Yohari Frederik Ba gge, Yük
sek Mahkeme Âzası. 

Uruguay Cumhuriyeti Başkanı: 
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Yukardaki zevat fon -husustaki yetkiler ine- dayaııarak' aşağıdaki hükümleri kara.ıûaştıımışlaıtchr. 

Madde — 1. 

•Geminin tâbi .plduğu^kıd Devletin iş>ter bir kayıt limanımın kaza dairesine, ister bir' merkei; 
ofisine ait umumi bir kayıt defterine tescil edilmiş bulunan .bir gemi üzerine^ o devletin milli ka
nunları gereğince nizami bir şekilde konan ipotekler, morgajlar (hâsılatı dayine bırakılıp borçtan 
tenzil edilmiyen rehin) ve rehinler diğer âkıd devletlerce de câri ve muteber addedilecektir. 

Madde — 2. 

İmtiyazlı alacağın tahassül ettiği sefer esnasındaki navlun, geminin donanımı ve seferin başlan
gıcından İtibaren sağlanmış bulunan, navlun ile. tekne üzerinde .aşağıdaki.yazılı hususlar jçiıırüç-
han hakkı tanınmıştır: 

1. Devlete karşı .borçlanılmış bulunan mahkeme masrafları, alacaklıların .müşterek: menfaatle
ri namına geminin muhafazası veya satışa arzı ve parasının tevzii hususunda girişilen masraflar; 
tonilâto, fener veya Liman rüsumları ve aynı neviden.dığer geni rüsum ve vergiler; kılavuzluk ve 
geminin en son vardığı limandaki bekçilik ve muhafazasına mütedair masraflar; 

2. Kaptanın, gemi mürettebatı ile diğer.personelin gemi Mzmetme.: ̂ lınmalaırnadan. müteyeilit 
alacaklar; , 

3. Kurtarma, yardım ve geminin müşterek avaryalara, iştirakinden ileri: gelen ma^raiiat.; ; 
4. Çarpışma ve sair deniz kazalarından mütevellit zarar ve ziyanlarla, limandaki sanat eserle

rine, doklara, seyrüsefere yarayan yollara iras edilen zararlar, yolculara veya mürettebata iras 
edilen cismanî yaralamalardan mütevellit zarar ziyan, hamule veya bagajların kaybı, veya bun
larda husule gelen avaryadan mütevellit .zarar ziyan; 

5. Kaptanın aynı zamanda geminin sahibi bulunup bulunmadığı ve alacağın kendi alacağı
mı yoksa, mütaahhit, tamirci, mukriz veya mukavelelerle bağlı sair şahıslara ait alacak mı ol
duğu nazara alınmaksızın, geminin bağlı bulunduğu liman dışında kanuni salâhiyetlerine isti
naden ve geminin muhafazasına mütedair veya seferin devamı için gerekli hakiki sebeplerle 
kaptan tarafından akdedilmiş bulunan mukavelelerden ve icra -edilen ameliye.)erden.:...mütevellit 
alacaklar. 

Madde — 3. 

Birinci maddede derpiş edilen .gemi üzerindeki ipotekler,, morgajlar ve rehinler evvelki mad
dede . zikredilen imtiyazlı alacaklardan hemen sonra yer alırlar. 

Millî Kanunlar, ile ilk safta yer. alan ^üçlıanlı alacaklar ile hemen.bunlardan sonra yer alan 
ipotek, morgaj. ye rehinlerle, tahtı emniyete alman alacakları tadil etin eksizin,.. adı geçen mad
dede derpiş ,edikn..alacaklardan gayrılarnaa.da bir imtiyaz bahşedebilirler.. 

• Madde — .4. ' "_ " ' " "\ " 

2 nci madde ile istihdaf edilen gemiye muta allik donanım-ve navlun şunlardır . i 
1. Geminin uğradığı ve tamir edilmemiş olan maddi zarar -veya :na vlun.kaybı ?dQİayasiyM,.;^emi 

sahibine tahmil edilen tazminat; 
2. Müşterek avarya yüzünden gemi sahibine tahmil edilmiş bulunan tazminat ki,..bunlar..ge

minin uğradığı -ve -tamir edilmemiş olan maddi zarar veya, navlun kaybını teşkil ederler; 
3 . : Kaptan ve -gemi hizmetinde bulunan diğer personelin tahsisatı aymldıtan. sonra, .seferin 

sonuna kadar icra edilen kurtarma ve yardım işleri dol ay isiyle gemi sahibine, .-.•tahmil edilmiş 
bulunan tazminat. 

Müruriye -ücreti ve gemi sahiplerinin mesuliyetini tahdide mütedair Söylenmenin dördüncü mad
desi -gereğince muhtemelen tahassül edecek olan mebaliğ hamule ile -birlikte mütalâa edilir. 
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• -Sigorta mukaveleleri mucibince .gemi sahibine tahmil edilmiş bulunan tazminat ile, primler, nakdî 
yardımlar ve sair millî yardımlar, gemiye mütaallik teferruat veya navlun meyanmda mütalâa edil
mezler. 

ikinci maddenin ikinci fıkrası hilâfına olarak gemi hizmetinde bulunan şahîslarm nef'ine derpiş 
edilen imtiyaz, aynı angajman mukavelesi sona erinceye kadar yapılan bütün seferlerden elde edi
lecek navlunun heyeti umumiyesine şâmildir. 

Madde — 5. • - • - . • • • * 

Ayni sefere ait alacaklar, 2. nci maddedeki sıraya göre imtiyaz kazanırlar. Aynı fıkrada sıralan
mış bulunan imtiyazlar, bu sıraya göre, meblâğın kifayetsizliği hâlinde de birlikte mütalâa olunur
lar. 

Her kategoride, 3 ve 5 nci fıkralarda istihdaf edilen alacaklar, meydana geldikleri tarihle makû-
sen mütenasip olarak tediye edilirler. 

Aynı hâdiseden ileri gelen alacaklar, aynı zamanda vücut bulmuş addedilirler. 

Madde — 6. 

Son seferin imtiyazlı alacakları, daha evvelki seferlerinkine tercih olunur. . . . 
Bununla beraber, mütaaddit seferlere şâmil tek. bir angajman mukavelesinden ileri gelen alacak

ların hepsi, son- seferin alacakları ile aynı sırada mütalâa olunur. . . . 

Madde — 7. 

İmtiyazlı alacaklar dolayısiyle satılan mallardan tahassül eden bedelin tevziinde, imtiyazlı ala-
- caklar, mesuliyetin tahdidine mütedair hükümleri ihlâl etmeksizin ve fakat bu hükümler gereğince 

hisselerine -düşen meblâğı aşmamak üzere alacaklarının tamamını ileri sürmek hakkını maliktirler. 

Madde — 8. 

İmtiyazlı alacaklar gemiyi,, hangi elde bulursa bulsun, takip ederler.. 
İmtiyazlar millî kanunlarla derpiş olunan diğer ahval haricinde, bir senelik mühletin hitamın

da, ortadan kalkarlar: bununla beraber 2 nci maddenin. 5 nci fıkrasında zikredilen . teçhizat 
alacakları için olan mühlet altı ayı geçemez. 
Yardım ve Kurtarma ücretlerini garanti eden imtiyazlar için. mühlet ameliyenin bittiği günden 
itibaren başlar; çatışma ve diğer kazalarla, yaralanma tazminatını garanti eden imtiyazlar, za
rarın ika edildiği günden başlar; hamulenin veya bagajların zıyaı ve hasarı için olan imtiyaz, 
bagaj veya hamulenin teslimi veya bunların teslim edilmeleri icabeden günden, başlar; tami
rat ve teçhizat ile 2 nci maddenin 5 nci fıkrasında zikredilen haller için, alacağın doğduğu 
günden itibaren başlar. Bütün diğer hallerde mühlet alacağın mua.ceeliyet kesbettiği andan iti
baren başlar. 

Avans veya hesabı cari isteme salâhiyeti, gemiye alman, şahısların, 2 nci maddenin 2 nci fık
rasındaki alacaklarının muacceliyetini istilzam etmez. 

Millî kanunlarla derpiş edilen itfa halleri meyanmda olarak satış ancak millî kanunlarla tâ
yin ve tasrih olunduğu üzere, ilân formaliteleri ile. birlikte .yapıldığı takdirde imtiyazları orta
dan kaldırır. Bu. formaliteler bu kanunların derpiş^ ettikleri mühlet ve şekilde, işbu mukavele
nin birinci madesinde derpiş olunan kayıtları tutmakla mükellef idareye, bir ihbar olacaktı)'.. 

Yukarda adı geçen mühletlerde vâki olacak.inkıta sebepleri, bu işle ilgili mahkemenin tat
bik ile nıükellef bulunduğu kanunla tâyin olunurlar. 

Yüksek Âkıd Taraflar, davacının, ikametgâhı veya müessesenin merkezi bulunduğu Devletin 
kara sularında, borçlu geminin yakalanması halini, yukarda tesbit edilmiş olan mühleti temdit 
eden sebep olarak saymak hakkını, kendi mevzuatlarımı göre muhafaza ederler. Ancak, bu, 
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mühlet, alacağın doğuşundan itibaren üç seneyi geçemez. 

Madde - 1 10. 

Navlun üzerindeki imtiyaz, navlun borçlu bulunduğu müddetçe veya bunun tutarı kaptanın 
veya gemi sahibinin acentesinin elinde bulunduğu .müddetçe tatbik edilebilir. Donanıma müteal
lik imtiyaz için de keyfiyet aynıdır, 

Madde — 11. 

İşbu mukavelede derpiş edilenlerden maada yukardaki hükümlere' göre tesis edilen imtiyazlar. 
hiçbir formaliteye ve hiçbir hususi sübut şartına tâbi değildirler. 

Bu hüküm gerek gemi üzerinde her hangi bir istikraz tesisi gerekse hamulenin satışı için kap
tandan, husujşi formalitelerin ifası talebini icap ettiren hükümleri, her memleketin kendi mevzuatını 
muhafaza etmek hakkına halel getirmez. 

Madde — 12. 

Birinci maddede derpiş edilen ipotek, morgaj ve rehin gibi meşruhatı ihtiva eden ve gemide 
bulunması iktiza eden vesaikin şeklini ve nev'ini millî kanunlar tâyin etmelidirler. Bununla beraber, 
bu meşruhatı usulüne uygun şekilde elde etmiş olan alacaklı bu vesikaların kaydında vâki olacak 
noksanlık, hata ve gecikme gibi sebeplerden dolayı mesul olmaz. 

Madde — 13. 

Yukardaki hükümler, mal sahibi olmıyan bir armatör veya bir müstecir tarafından işletilen ge
milere kabili tatbiktir. Bununla beraber mal sahi binin gayrikanuni bir hareketten dolayı takip 
edilmesi ve diğer taraftan da alacaklının, hüsnü nivetle hareket etmemiş olması halleri müstesnadır. 

Madde'— 14. 

Hakkında mesuliyet terettüp eden gemi, Âkıd Devletlerden birine mensup olduğu takdirde millî 
kanunlarca derpiş edilmiş bulunan sair hallerde, dahi, işbu sözleşme hükümleri her Âkıd Devlette 
tatbik olunacaktır. 

Bununla beraber, birinci fıkrada dermeyan edilen prensip, Âkıd Devletlerin, işbu sözleşme 
hükümlerini Âkıd olmıyan Devlet tebaaları lehine tatbik etmemek hususundaki haklarını ihlâl 
etmez. 

Madde — 15. 

îşbu sözleşmenin, harb gemilerine ve münhasıran, âmine hizmetine tahsis edilmiş bulunan Dev
lete ait gemilere kabiliyeti tatbikıyesi yoktur. 

Madde — 16. 

Yukarda zikredilen hükümlerde hiçbir şey, mahkemelerin salâhiyetini, millî, kanunlarca tari
zim edilen usul, ve icra yollarını ihlâl etmez. 

Madde — 17. 

Belçika Hükümeti, sözleşmenin yürürlüğe girmesini, eğer icabederse, kararlaştırmak üzere 
sözleşmeyi tasdika hazır bulunduklarını bildirmiş olacak olan Yüksek Âkıd Taraflar Hükü
metleriyle, işbu sözleşmenin imza tarihinden itibar edilmek üzere en geç iki senelik mühletin 
hitamında, temaslara girişecektir. Tasdikler, söz konusu kümümetlerce müşterek bir sözle§-
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me ile tesbit edilecek tarihte Brüksel'e tevdi edilecektir. İlk tasdikler, sözlegmenia; iştirak -«den 
devletler temsilcileri ve Belçika Hükümeti Dışişleri Bakanı tarafından imza edilecek olan bir 
mazbata ile tesbit edilecektir. 

Bilâhara yapılacak tasdikler, tasdika mütedair vesika ile birlikte Belçika .Hükümetine hita
ben bir tebliğname ile bildirilecektir. 

îlk tevdi edilen tasdiklere ve evvelki bentte zikredilen tebliğname ile, bunlarla birlikte veri
lecek tasdik vesaikma mütedair mazbatanın musaddak ve aslına uygun suretleri, işbu sözleş
meyi imzalamış veya buna iltihak edecek olan devletlere Belçika Hükümeti tarafından ve dip
lomatik yolla tevdi edilecektir. Evvelki bentte derpiş olunan hallerde, Belçika Hükümeti mez
kur devleti ere. aynı zamanda tebliğnameyi almış: olduğu tarihi de bildirecektir. 

Madde — 18. 

' Milletlerarası Brüksel Konferansında temsil edilmiş bulunsun veya bulunmasın. vâziülimzn 
oimıyan devletler de işbu Sözleşmeye iltihak edebileceklerdir. ' 

Sözleşmeye iltihak etmeyi arzu eden Devlet, bu arzusunu Belçika Hükümetine iltihak dilek
çesini tevdi etmek suretiyle, yazılı olarak bildirir. Bu dilekçe mezkûr Hükümetin arşivlerinde hıf-

Belçika Hükümeti, ihbarname ile- iltihak dilekçesinin aslına uygun ve : musaddak suretlerini, 
vâziülimza devletlerle Sözleşmeye katılmış bulunan bütün devletlere: derhal, gönderir-ve aynı zu
munda ihbarnameyi: almış olduğu tarihi de- bildirir-, 

Madde —. 19. 

Yüksek Âkıd Taraflar, Sözleşmeyi tasdiklerine veya buna iltihaklarına mütedair evrakın imza
sı -sırasında;- işbu Sözleşme hakkındaki kabullerinin kendi;hükümranlıkları veya otoriteleri altın
da buKınan muhtar dominyon, koloni, müstemleke, protektora veya deniz aşırı topraklarından 
İmzaları veya hapsine tatbik edilemiyeeeğini beyan edebi iri er. Biımetiee" bunlar, orjhlal beyanların
da bu suretle Sözleşme dışı bırakılmış olan bu muhtar dondnyon, koloni, müstemleke, protektora 
veya deniz aşırı topraklardan biri veya diğeri namına Sözleşmeye sonradan ayrı ayrı iltihak 
edebileceklerdir. Bu devletler, gene bu hükümler gereğince, kendi hükümranlık veya otoriteleri 
altında bulunan muhtar dominyon, koloni, müstemleke protektora veya deniz aşırı topraklardan 
biri veya bir çoğu adına işbu Sözleşmeden teker teker ayrılabileceklerdir. 

Madde — 20. 

İşbu Sözleşme, tasdiklerin ilk tevdiine iştirak etmiş bulunan devletler, hakkında evrakının 
tevdi mazbatası tarihinden itibaren bir sene sonra mer'i olacaktır. Sözleşmeyi bi'âhara tasdik ede
cek veya sonradan iltihak edecek olan devletlere gelince ye gene yürürlüğün bilâhara ve 19 ncu 
madde gereğince tatbik edileceği hallerde, işbu Sözleşme, 17 ve 1$ nci maddelerin ikinci bentlerinde 
derpiş edilmiş bulunan tebliğlerin Belçika Hükümel i tarafından alınmasından altı ay sonra mevkii-
meriyete girecektir. 

Madde — 2 1 . 

•'Âkıd Devletlerden birinin işbu Sözleşmeden ayrılmak istemesi, halinde, bü. keyfiyet Belçika Hü
kümetine yazılı olarak bildirilecek ve o da, bu ihbarın aslına uygun ve" musaddak suretlerini, bu ih
barı aldığı tarihi belirtmek suretiyle derhâl, diğer bütün devletlere bildirecektir. 

Ayrılma yalnız bunu bildirmiş bulunan devlete raei olacak ve Belçika Hükümetinin ihbara mut
tali, olduğu tarihten bir şene sonra muteber olacaktır. 
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Madde — 22. 

Her Akıd Devlet, Sözleşmede ıslahat çareleri araştırmak gayesiyle yeni bir konferans akdetmek 
yetkisine sahip bulunacaktır. 

Bu yetkisini kullanmak istiyecek olan Devlet, bu arzusunu Belçika Hükümeti vasıtasiyle diğer 
Devletlere en az bir sene evvel bildirecek ve konferansın akdiyle Belçika Hükümeti görevli buluna
caktır. 

10. Haziran 1926 da Bürksel'de yalnız bir nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
*. İ) S | > ^ f: V - p t Ç *> » * S» <?' »f *' * * * '• * "* * ~ "< » w C 2 * V •« 

Almanya için : 
tmza : Von Keller. 

» Goes 
» Bichter 
» Werneı\ 

Belçika için : 
'îmza Louis Pranck. (Sohr.) 

Brezilya için : 
îmza B. Pimentel Brandao (Ad ref.) 

Şili için : 
îmza Armando Quezada. 

Danimarka için : 
îmza Kristian Sindbolla. 

İspanya için : (Ad ref er.) 
îmza L. Benito. 

» Miguel de Angulo. 
» Yuan Gomez Montej o. 

Estonya için : 
îmza Ch. Pussa. 

Fransa için : 
îmza Degrand. 

» Paul de Rousiers. 
» Georges Ripert. 

Büyük Britanya için : 
îmza Leslie Scott. 
îmza : Hugh Godley. 

Macaristan için : . . . ' • 
îmza : "VVoracziczky 

İtalya için : 
îmza : Berlingieri. 

» : Carlos Rossetti. 
» : Torguato Giannini 

Japonya için : 
Letonya » : 
Meksika » -. (ad ref er) 

» : Raf. Gabrera. 
Norveç için : 

îmza E. Alten. 
Holânda için : (ad ref er.) 

imza : Von Vredenburch. 
» : Loder 
» : D. Asser 
» : G. Van Slooten. 

Polonya için : (ad ref er.) 
İmza : Szeembek 

» Y. Mamitkievvcz. 
Portekiz için : 

îmza Alb. d'Oliveirea. 
Romanya için : (ad ref er.) 

îmza Bals. 
Sırb, Hırvat, Slovenler Kırallığı için: 

îmza Milorad Straznicky. 
» D. Verona 

İsveç için : 
îmza Alget Bagge. 

Uruguay için ; 
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10 NÎSAN 1926 TARİHÎNDE BRÜKSELDE İMZA EDİLMİŞ OLAN DEVLET GEMİLERİNİN 
^MUAFİYETLERİ İLE İLGİLİ'BÂZI KAİDELERİN TEVHİDİ JIAKKINRA .'MİLLETLERARA

SI SÖZLEŞME 

Almanya - tasdik - tarihi :: 27 Haziran s19 36. 
Belçika, tasdik tarihi : 8 Ocak 1936. 
Brezilya, tasdik-tarihi;8 Oeak'1936. 
Şili, tasdik tarihi : 8 Ocak 1936. 
Estonya, tasdik tarihi : 8 Ocak 1936. 
Macaristan, tasdik tarihi : 8 Ocak 1936. 
İtalya, tasdik tarihi : 27 Ocak 1937. 
İtalya Kolonileri, tasdik tarihi : 27 Ocak 1937. 
Norveç, tasdik tarihi : 25 Nisan 1936. 
Holânda, tasdik tarihi : 8 Temmuz '1936. 
Cura Cao, Holânda,'Hindistan, Surinan, tasdik tarihi ; 8 Temmuz 19&6. 
Polonya, tasdik tarihi : 8 Ocak 1936. 
Portekiz, tasdik tarihi .- 27 Haziran 1938. 
Romanya, tasdik tarihi : 4 Ağustos 1937. 
İsveç, tasdik tarihi : 1 Temmuz 1938. 
24 Mayıs 1934 tarihinde BrükselMe1 bu Sözleşmeye ek bir Protokol imza edilmiştir, 

DEVLET GEMİLERİNİN MUAFİYETLERİ İLE İLGİLİ BÂZI KAİDELERİN 'TEVHİDİ HAK-
KINDA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 

Alman rayhınin"Başkanı; Haşmetli Belçika Kiralı; Brezilya Cumhurbaşkanı; ;Şüe»vChımhur-
başkani; Haşmetli İzlanda ve~Dânimarl^Kiralı; Haşmetli İspanya Kiralı; -Estonya X>evlet Şefi; 
Fransa Cumhurbaşkanı: :Hâşmetli-Büyük Britanya ve İrlanda Müttehit Kırallığı -ve ^Denizaşırı 
Britanya Ülkeleri Kiralı; Hindistan İmparatoru; Macaristan Kırallığı Naibi; !Haşmetli İtalya 
Kiralı; Haşmetli Japonya İmparatoru; Letonya Cumhurbaşkanı; Meksika i Cumhurbaşkanı; Haş
metli '^Norveç ; /Kırah; -Haşmetli 'Holânda''-Kıraliçesi; Polonya Cumhurbaşkanı; ^Portekiz Cumhur
başkanı; Haşmetli Romanya-Kiralı ; Haşmetli Sırp, Hırvat ve Islovenler Kiralı ve ^Haşmetli 
İsveç Kiralı. 

Devlet gemilerinin muafiyetleri"ile ilgili bâzı birbirine benzer kaideleri 'tesbit-etmekteki fay
dayı takdir ederek »bu^hususta bir Sözleşme akdine karar vermişler, ve murahhasları-olarak aşa
ğıdaki zevatı tâyin etmişlerdir. 

Almanya Raylımın Başkanı: 
Eks. Von. Keller. Almanya'nın Brüksel 
Elçisi; 
Dr. Gooes, Müşaviri; 
Dr. Ricter, Rayh Adalet Bakanlığı Mü
şaviri, Devlet özel Müşaviri; 
B. Werner, Rayh, İktisat Bakanlığı Bi
rinci özel müşaviri; 
özel adlî müşaviri; 
B. Sieveking Avukat; 

Haşmetli Belçika Kiralı: 
B. Franck, Millet Meclisi üyelerinden; 
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Beynelmilel Denizcilik Komitesi Baş
kanı. 
B. le Yeune, Beynelmilel Denizcilik Ko
mitesi Başkanı; 
B. Sohr, Hukuk Doktora; 
Brüksel Üniversitesi Deniz Hukuk Pro-
refesörü Beynelmilel Deniz Komitesi 
Genel Sekreteri; 
B. Hanri Rolin Avukat; Dışişleri Bakan
lığı Kabine Şefi; 

Brezilya Cumhurbaşkanı: 
S. de Pimentel Brandas, Brüksel'deki 
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Brezilya Sefareti Müsteşarı; 
B. Sili Cumhurbaşkanı; 
Eks. Bi.Arımıudo Ruezade, Brüksel'deki. 
Şili Elçisi; 

Haşmetli. Danimarka ve- İzlandaı Kiralı: 
B. K. Sndbellev Hukuk Doktoru, Kopen-
hak Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Pro
fesörü ; 

Haşmetli İspanya Kiralı: 
Don Lerenzo de Benito Y. Fmdare, Mad-
rit Üniversitesi Eski Ticaret Hukuk Pro
fesörü; 
Don Miguel de Angule Y. Riamon, Bah
riye Nezaretinden; 

Fstonya Devlet Şefi: 
Eks. Charles-Pusta, Brüksel'de Estonya 
Elçisi; 

Fransa Cumhurbaşkanı: 
B: Degrant, Brüksel'deki Fransız Sefa
reti Müsteşarı; 
B. Ronsiers, Fransa Armatörler Komi
tesi . Genel Sekreteri. 
B. Georges, Ripert, Paris Hukuk Fakül
tesi Profesörü. 

Haşmetli Büyük Britanya, ve İrlanda Müt
tehit Kıralbğı ve deniz aşırı Britanya ülke
leri Kiralı, Hindistan İmparatoru: 

Sir Lesli, Scott, K. C M. P. Kimliye 
Genel Avukatı. 
B. Hugh Godley, Parlâmento Konseyin
den. 
B. Georgc P. Langton, Avukat Beynel
milel Denizcilik Komitesi Genel Sek
reteri. 
M. R. M. Greemvood, C. B. E. 

Haşmetli Macaristan Kıralbğı Prensi: 
Kont Woraczicky, Baron dö Pabienitz, 
Brüksel'deki Macaristan Temsilcisi. 

Haşmetli İtalya Kiralı: 
B: FVancois; BerîingieYİ, Cenova- Üniver
sitesi Deniz Hıtküku Profesörü, 
Eks; Gahrles Pössetti; Orta Elçisi, Bey
nelmilel Nehirler Komisyonunda Delege, 
Rhenan Komitesi Başkanı: 
B. Torguato Giannini, Profesörü; 

Haşmetli Japonya İmparatoru: 
Hâkim Napasaki İstinaf Mahkemesi Bi-, 
rinci Başkanı. 

B. Hiroynki Kawal, Müşaviri, Brüksel'-
deki Japonya Sefareti Müsteşarı. 
B.;. Yosua ko, Paris'teki, Japonya Ataşe 
N avali; 
Nobukatsu Nazaska, Ulaştırma; Bakanlb 
ğv Müsteşarı. 

Letonya Cumhurbaşkanı -. 
Meksika Cumhurbaşkanı: 

Eks. Dr. Rafael Cabrera, Brüksel'deki 
Meksika Elçisi. 

Haşmetli Norveç Kiralı: 
B.' E. Alten. Saray Müşaviri. 

Haşmetli Holânda Kıraliçesi: 
E. le Yonkheer Van Vredenhırch, Brük
sel'deki Holânda Elçisi. 
B.B.C. Y. Loder, Beynelmilel Daimî 
Adalet Mahkemesi Hâkimi, 
B.C.D.Asser, Avukat. 
B.G. Von Slooten, Yüksek Askerî, Mah
keme âzası, 

Serbest Dantzig, Şehri ve Polonya Cumhur
başkanı- : 

Eks, Kont Szembek* Brüksel'deki Polon
ya Elçisi. 
B.. Yean-Namithiewiaz, Polonya Alman
ya Mahkemesi Hâkimi, İstinaf Mahkemesi 
Müşaviri, Varşova Üniversitesi Profesörü. 

Portekiz Cumhurbaşkanı : 
Eks; M; Y. Batalha de de Freitas, Brük
sel'deki Portekiz Elçisi. 

Haşmetli «Romanya Kralı : 
B. Bals, Temyiz Mahkemesi âzası. 
Eks. Con'tesco, Beynelmilel Tuna Komis
yonunda delege ve fevkalâde murahhas. 

Haşmetli Sırb, Hırvat ve Slovenler Kralı : 
Eks. Yuvan- Voutchovitc'h, Elçi. 
B. Milored Strazmicky, hukuk doktoru, 
Zagreb Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Profesörü. 
B: Ante-Veronâ; Hukuk Doktoru, > Zagrep 
Temyiz^ Mahkemeli sabık- asbaşkanı, Zag* 
rep Üniversitesi? Profesörü» 

Haşmetli İsveç/Kralı : 
B. Alget Yfehaıi' Fredrik; Bagge, Yüksek? 
mahkeme, âzası, 
Yukardaki zevat bu husustaki yetkilerine 
dayanarak aşağıdaki hükümleri kararlaş
tırmışlardır. 
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Madde — 1. 

Devletlere ait olan veya onlar tarafından işletilen gemiler, bu gemilerin yükleri, Devlet ge
mileriyle taşman yolcu ve hamulelerle, gene bu gemilere sahip bulunan veya bunları işleten ve
yahut bu hamulelerin sahibi bulunan devletler, bu gemilerin işletilmesine veya hamulelerin taşın
masına mütedair talepler hakkında, hususi gemi, yük ve donatımlara tatbik olunan aynı sorumlu
luk kaidelerine ve aynı mükellefiyetlere tâbi tutulurlar. 

. Madde — 2. 

Bu mesuliyet ve mükelefiyetler hakkında, mahkemelerin salâhiyeti, adlî-takibat ve muhake
me usulü ile ilgili kaideler, hususi şahıslara ait olan ticaret gemileri ve hususi şahıslara ait ha
mulelerle bunların sahiplerinin tâbi bulunduğu aynı kaidelerdir. 

Madde — 3. 

I - Yukardaki iki madenin hükümleri, harb gemilerine, Devlete ait yatlara, gözcü gemileri
ne, hastane gemilerine, yardımci gemilere, iaşe gemileriyle bir Devlete ait bulunan veya ken
disi tarafından işletilen sair gemilere ve bir alacak vücut bulduğu sırada, ticari olmıyan ve münha>-
sıran bir Hükümet hizmetine tahsis edilmiş bulunan gemilere kabili tatbik değildir. Bu gemiler, 
herhangi bir adlî tedbir icabı olarak veya her hangi bir adlî usul ile haciz ve tevkif edilemiyecekle-
ri gibi bunlara ihtiyati haciz dahi konamaz. 

Bununla beraber alâkalıların, geminin sahibi olan veya onu işleten Devletin yetkili mahkeme
lerine müracaata hakları vardır. Ve bu Devlet aşağıda zikredilecek hususlarda muafiyet hak
kından istifade edemez : 

1. Çarpışma veya diğer deniz kazaları sebebiyle yapılan adlî takibat için; 
• 2. Yardım, kurtarma, veya diğer müşterek avaryalar dolayısiyle açılacak adli takibat için. 

3. Tamirat, kumanya temini veya gemiye m ütedair sair mukaveleler dolayısiyle yapılan, adlî al-
kibat için; 

II - Aynı kaideler, bir Devlete ait olup yukarda derpiş olunan gemilerde nakledilen hamuleye de ka
bili tatbiktir. 

III - Bir Devlete ait olup ticari olmıyan fakat Hükümete ait bir maksat tahtında ticaret gemile
rinde nakledilen hamuleler, her hangi bir adlî tedbir icabı olarak veya bir adlî usul ile, haciz ve 
tevkif edilem ivecekleri gibi bunlara ihtiyati haciz dahi konamaz. 

ÎBununla beraber, çatışmadan doğan hak, deniz kazalarına yardım, kurtarma, müşterek avarya 
ve mezkûr hamule üzerindeki hakkın intikaliyle ilgili mukavelelerden mütevellit dâvaları, ikinci 
madde gereğince, yetkili mahkemeler rüyet eder. 

,-••• • p p ' ^ S ' ^ H L " " ' ^ ' Ti-VVT * • • • « • S •* H-•> P -* V " " 

Maddo — 4. 

Devletler, özel gemilerle sahiplerine ait hakların korunması bakımından gerekli görecekleri her 
türlü müdafaa ve mesuliyetin tâyin ve tahdidi ile ilgili bütün tedbirleri alabilirler. 

Bu müdafaa ve mesuliyetin tâyin ve tahdidine mütedair hükümlerin kabul veya tâdili icabederse 
bunları üçüncü madde ahkâmına giren, harb veya Devlet gemilerine kabili tatbik bir hale getirmek 
üzere, Özel bir sözleşme aktedilecektir. Bu arada Millî Kanunlarla işbu sözleşmenin ruh ve prensip
lerine sadık kalmak suretiyle gerekli tedbirler alınabilecektir. 

' "*"' ' Madde — 5. 

Üçüncü maddeye taallûk eden bir halin vukuunda, dâvaya rüyet eden mahkemenin takdirinde, 
geminin veya hamulenin ticari olmayıp, Hükümete ait olduğu hakkında bir tereddüt hâsıl olursa, 
ihtilâf kendi mahkemelerine intikal etmiş bulunan Devletin müdahalesi üzerine, gemi veya hamule-
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nin ait olduğu Âkıd Devletin siyasi temsilcisi tarafından imza edilen şahadetname ancak, adliyece 
emredilen haciz, tevkif ve ihtiyati haczin kaldırılmasını temin etmek bakımından, gemi veya hamu
lenin üçüncü madde ahkâmına.girdiğini, ispata delil teşkil edecektir. . , - -*. 

Madde — 6. 

Âkıd olmıyan Devletlerle tebaalarını faydalandırmamak veya tatbikatını mütekabiliye esasına bağlı 
kılmak şartiyle işbu Sözleşme hükümleri her Âkıd Devletçe tatbik olunacaktır. 

Diğer taraftan hiç birşey bir Âkıd Devleti millî kanunlariyle tebaalarına bahşedilmiş olan hakla
rın tevziini İçendi mahkemeleri huzurunda tanzim etmekten men edemez. 

Madde — 7. " 

Harb zamanında her Âkıd Devlet, diğer Âkıd Devletlere, yazılı bir beyanname ile bildirmek 
şartiyle, işbu Sözleşmenin tatbikini talik hakkına maliktir. Böyle bir hal vukuunda, bu Devlete ait 
bulunan veya kendisi tarafından işletilen gemi veya hamuleleri yabancı bir mahkeme karariyle tevkif 
veya haciz edilemez. Bununla beraber alacaklının ikinci ve üçüncü maddeler hükümleri gereğince 
yetkili bir mahkemeye müracaata hakkı vardır. 

Madde — 8. 

Bu Sözleşmedeki hiçbir hüküm; Âkıd Devletlerin, tarafsızlık hak ve vazifelerinin icabettirdiği ted
birleri almaya mütedair haklarına halel getirmez. 

- .* . .**c , .v* . ***r. •-,•*• Madde — 9 . 

Belçika Hükümeti, Sözleşmenin yürürlüğe girmesini kararlaştırmak üzere, Sözleşmeyi tasdika ha
zır bulunduklarını bildirmiş olacak olan yüksek Âkıd Taraflar Hükümetleriyle, işbu Sözleşmenin 
imza tarihinden itibar edilmek üzere, en geç iki senelik mühletin hitamında, temaslara girişecektir. 
Tasdikler, bahis mevzuu Hükümetlerce, müşterek bir Sözleşme ile tesbit edilecek tarihte, Brüksel'e 
tevdi edilecektir. Tasdiklerin ilk tevdii, Sözleşmenin tasdikma iştirak eden devletler temsilcileri ve 
Belçika Hükümeti Dışişleri Bakanı tarafmdna imza edilecek bir mazbata ile tesbit edilecektir. 

Bilâhara yapılacak tevdiler, tasdika mütedair vesika ile birlikte Belçika hükümetine hitaben 
bir tebliğnanıe ile bildirilecektir. 

İlk tevdi edilen tasdiklere ve evvelki bentte zikredilen tebliğnanıe ile, bunlarla birlikte veri
lecek tasdik vesaikına mütedair mazbatanın musaddak ve aslına uygun suretleri, işbu sözleşme
yi imzalamış veya buna iltihak edecek olan devletlere, Belçika hükümeti tarafından ve diploma
tik yolla derhal tevdi edilecektir. Evvelki fıkrada derpiş olunan hallerde, Belçika hükümeti 
mezkûr devletlerle, aynı zamanda tebliğnameyi almış olduğu tarihi de bildirecektir. 

Madde — 10. 

Milletlerarası Brüksel konferansında temsil edilmiş bulunsun veya bulunmasın, vâzıülimza 
olmıypn devletler de işbu sözleşmeye iltihak edebileceklerdir. 

Sözleşmeye iltihak etmeyi arzu eden devlet, bu arzusunu Baîçika hükümetine iltihak dilekçe
sini tevdi etmek suretiyle, yazılı olarak bildirir. Bu dilekçe mezkûr hükümetin arşivlerinde hıf
zedilir. 

Belçika Hükümeti, ihbarname ile iltihak dilekçesinin aslına uygun ve musaddak suretlerini, 
vâzıülimza devletler ile sözleşmeye katılmış bulunan bütün devletlere gönderir ve aynı zamanda 
ihbarnameyi almış olduğu tarihi de bildirir. 

( S. Sayısı : 270 ) 
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Yüksek âjsıd taraflar, sözleşmeyi tasdiklerine.veya buna iltihaklarına mütedair1 evfâkın" imzası' 
sırasında, işbu sözleşme hakkındaki kabullerinin, kendi hükümranlıkları veya otoriteleri' altında 
bulunan muhtar dominyon, koloni, müstemleke, protektora veya denizaşırı topraklarından bâzı
ları veya hiçbirine tatbik edilmiyeceğini beyan edebilirler. Binnetice bunlar, orijinal beyanla-
rıii&$ bu- suretle- sözleşme^ dışı - bırakılmış" olan; bu* muhtar*, dominyon, koloni, müstemleke, protek
tora veya denizaşırı topraklardan".biri veyaydiğeri namına sözleşmeye sonradan ayrı ayrı iltihak-
e&ebîleceMer dire BuV devletler.; • gefttf bû' hükümler gereğince kendi hükümranlık, veya otoriteleri. al
tında bulunan muhtar Dominyon,,Kolonij.Müstemleke,. Protektora veya denizaşırı .topraklardan bi
ri veya birkaçı adına işbu Sözleşmeden teker teker ayrılabileceklerdir. 

Madde — 12. 

İşbu-.Sözleşme, 2 tasdiklerinin ilk..tevdiine.i iştirak etmiş bulunan devletler hakkında, tasdik evra
kının-tev.dunmzbatasıte sonra mer'i olacaktır. Sözleşmeyi bilâhara tas-; 
dik;.edecek- veya- sonradan;.iltihak edecek olan, devletlere gelince ve «'ene, yürürlüğün bilâhara ve 
11 nci madde gereğince tatbik edileceği hallerde işbu Sözleşme, 9 ve 10 ncu maddelerin 2 nci bent
lerinde derpiş edilmiş bulunan tebliğlerin Belçika Hükümeti tarafından alınmasından 6 ay sonra 
mevkii meriyete girecektir. 

Madde — 1 3 . 

Âkıd Devletlerden birinin işbu Sözleşmeden ayrılmak istemesi halinde, bu keyfiyet Belçika Hü
kümetine yazılı olarak bildirilecek ve o da, bu ihbarın aslına uygun ve musaddak suretlerini, bu 
ihbarı aldığı arihi belirtmek suretiyle derhal diğer bütün devletlere bildirecektir. 

Ayrılma yalnız" bunu bildirmiş bulunan'devlete raci olacak ve Belçika Hükümetinin ihbara mut
tali olduğu tarihten bir sene sonra muteber olacaktır. 

Madde — 14. 

Her .Âkıd Devlet, işbu Sözleşme için mümkün olan ıslahat çarelerini araştırmak gayesiyle yeni 
bir konferans,toplantısını istemek yetkisine sahip bulunacaktır. 

Bu yetkisini kullanmak isteyecek olan Devlet, bu arzusunu Belçika Hükümeti vasıtasiyle diğer 
devletlere en az bir sene evvel, bildirecek ve konferansın akdiyle Belçika Hükümeti görevli bulu
nacaktır. 

10 Haziran 1926 Brüksel'de yalnız bir nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Almanya.için: Şili için: 
îmza Von Keller. îmza Armendo Queza;da. 

» Goes. Danimarka için: 
Ü» fticter. :- ' İmza Kristian Sindbaile. 
» Werner. İspanya için: 

îmza L, Benito. 
» Miguel de Angulo. 
» Yuan Gomez Montejo. 

HenriRolhL Estonya için: 

Belçika-için: 
îmza Louis Eranck. 

> ! S o h r - İmza^ Ch, î>usto, 
Br$zily&* içiti: Fransa için: • 

îmza B. iHmentel Brandao (ad Tefe- îmza- Degr&nd. 
randum) » Paul de Ronsiers. 

('Si Sayısı : :.T0 ) 
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imza Georges Ripert. 

Büyük Britanya için: 
imza Leslie Seott. (ad ref) 

» Hugh Godley, (ad ref) 
Macaristan için: 

îmza Woracziczky. 
italya için: 

imza Berlingieri. 
» Carlo Rossetti. 
» Torquato Giannini. 

Japonya için: 
Letonya için: 
Meksika için: 
imza Raf Cabrera. (ad referandıun) 

Norveç için: 
imza E. Alten. 

Holânda için: 
imza Von Vradenburch. 

» Loder 
. » Asser 
» G. Van Slooten. 

Serbest Danzığ ve Polonya için: 
imza Szembek. 

» Y. Namithiewicz. 
Portekiz için: 

imza Alb. d'Oliveria. 
Romanya için: 

imza Bals. (ad ref) 
Sırb, Hırvat, Slovenler Eırallıgı için: 

imza Milorad Stranznioky. 
» A. Verona. 
Yovan Voutchoviteh. (Sırp, Hırvat 

ve Slovenler Elçisi) 
isveç için: 

imza Alget Bagge. (ad ref) 

«•» 
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..S. Sayısı:271 
Devlet gemilerinin muaflığına dair bâzı kaidelerin birleştirilmesi 
için imzalanmış olan Milletlerarası Anlaşmaya ek olarak imzala n-

, mış Protokole katılmamız hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu tezkeresi ile Adalet ve Ulaştırma komisyonları raporları 

(1 /71 ) 

T.C. 
Başbakanlık . 28, X. 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 -1581, 6/3854 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Brüksel'de 10 Nisan 1926 tarihinde Devlet Gemilerinin muaflığına dair bâzı kaidelerin birleşti
rilmesi için imzalanan Milletlerarası Anlaşmaya ek olarak Brüksel'de 24 Mayıs 1934 tarihinde im
zalanmış Protokole katılmamız hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
4 . X . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişik-
leriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Bâzı deniz kaidelerinin birleştirilmesi gayesi ile 1910 - 1926 yılları arasında Brüksel'de aktedilmiş 
ve Belçika Hükümetince vâki davete müsteniden Hükümetimizin iltihakına da esas itibariyle karar 
verilmiş olan Milletlerarası Anlaşmalardan «Brüksel'de 10 Nisan 1926 tarihinde Devlet gemilerinin 
muaflığına dair bâzı kaidelerin birleştirilmesi için imzalanan Milletlerarası Anlaşma» ya ek olarak 
yine Brüksel'de 24 Mayıs 1934 tarihinde bir Protokol imzalanmıştır. 

.. 10 Nisan 1926 tarihli Anlaşmanın mütemmim bir cüz'ü olan ve onun bâzı hükümlerinin tasrih 
ve itmamı için aktedilmiş .bulunan işbu munzam Protokole de Hükümetimizin katılması, öteki An
laşmalarla bir kül teşkil etmesi bakımından lüzumlu mütalâa edilmiştir. 

Bu protokolün kabulü ile ona katılmamız için gerekli işlemin yapılmasını sağlamak üzere Hü
kümete yetki verilmesi için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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J&Şİşleri Komisyonu tezkeresi 

Dışişleri Komisyonu, 
Esas M. 1-/7İL 
MararMo.Sİ ' 

19 . IV .1951 

Yüksek Başkanlığa 

15 . XII . 1950 tarihinde 1/36 numara 'ile. 
Yüksek Başkanlıklarına sunulan bir kararda 
komisyonumuzun bâzı deniz kaidelerinin birleş
tirilmesi hakkındaki 4 Sözleşmeye katılmadan 
önce bu Sözleşmelere Ticaret Kanunumuzun de
niz'^rcarelinC^fcaar.ûk eden hükümlerinin uygun 
olup olmadığının ve. tamamiyle uygun görülme
diği surette mevzuatımızın Sözleşmelerin hü
kümleriyle telifi ve karşılıklı hükümler arasın
da ahengin temini bakım nidan "Ticaret Kanunu
muzda icabeıl.en. düzeltmelere tevessül edebil
mek. üzere lü.ziamlu telâkki edilecek incelemele
rin ..mütehassıs' komisyon olması itibariyle Ada
let rtomisyonunca yapılmasa muvafık olacağı ar-
zedilmişti. 

Brüksel'de 10 Nisan 1926 tarihinde Devlet 

gemilerinin muaflığına dair bâzı kaidelerin bir
leştirilmesi için imzalanan Milletlerarası Anlaş
maya ek olarak yine Brüksel'de 24 Mayıs 1984 
tarihinde imzalanan Protokol bahis konusu An
laşmanın mütemmim bir cüzü-çlup onun bâzı 
hükümlerinin tasrih ve itmamı dçin -akdedilmiş 
olmasına göre bu Brotokole katılmamıza müte
dair Kanun tasarısı.ile gerekçe -ve ilişikleri de 
îçtüzüğün 27 nci maddesi veçhile yukarda zik
redilen -4 • Sözleşmen in tetkik edilmekte olduğu 
Adalet Komisyonuna havale bııyuruJmak üzere 
Yüksek Başkanlıklarına, sunulur. 

Komisyon Başkanı 

îzmir Milletvekili 
Vasfi Menteş 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
VÂ$<fifai -K'o'mişyomı 
m$asN&:ıl/U 

' -ıKanarMo.M 

2.Y ..19Sâ 

Yüksek Başkanlığa 

,-... .Dey.lç.t .gemilerinin - muaflığına dair bâzı 
.kaidelerin birleştirilmesi . için. imzalanmış .olan 
Milletlerarası Anlaşmaya ek olarak imzalan-

:mış protokole -katılmamız- hakkında Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu
nun 4 . X . 1950 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise sunulmasına karar verilen kanun tasa
rısı Komisyonumuza havale edilmekle ince
lendi. 

Bâzı deniz kaidelerinin birleştirilmesi gaye
si ile 1910 - 1926 yılları arasında Brüksel'de 
aktedilmiş ve Belçika Hükümetince vâki davete 
müsteniden Hükümetimizin iltihakına da esas 
itibariyle karar verilmiş olan Milletlerarası An
laşmalardan << Brüksel'de 10 Nisan 1926 tari

hinde ^Devlet gemilerinin " muaflığına. .dair t>âzı 
kaidelerin.birleştirilmesi,.için imzalanan Millet
lerarası Anlaşma » ya .ek olacak yine 'Büruksel-

. de 24 Mayıs 1934 tarihinde bir protokol imza
lanmıştır. . '. '.'.' . .. . 

10 Nisan 1926 tarihli Anlaşmanın mütem
mim bir cüz'ü olan ve onun bâzı hükümlerinin 
tasrih ve itmamı için akdedilmiş bulunan işbu 
munzam Protokle de Hükümetimizin katılması, 
öteki anlaşmalarla bir kül teşkil etmesi bakı
mından lüzumlu mütalâa edilmiştir. 

Bu protokolün kabulü ile ana katılmamız 
için gerekli işlemin yapılmasını sağlamak üze
re Hükümete yetki verilmesi için ilişik kanun 
tasarısı hazırlanmıştır. . 
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Mealindeki Hükümet gerekçesi muvafık gö

rüldüğünden tasarının kabule şayan olduğuna 
oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Filhakika kanun tasarısının Brüksel'de .10 . 
Nisan 1928 tarihinde Devlet gemilerinin muaf
lığına dair bâzı kaidelerin birleştirilmesi için im
zalanan Milletlerarası Anlaşmaya ek olarak yi
ne Brüksel'de 24 Mayıs 1934 tarihinde "imzala
nan Protokol bahis konusu anlaşmanın mütem
mim bir cüzü olup onun bâzı hükümlerinin tasrih 
ve itmamı için akdedilmiş olmasına göre bu* Pro
tokole katılmamızda bir mahzur, görülmemiştir. 
(Terci hükümleri halen mer'i bulunan Deniz Ti
caret Kanunumuzda zikri geçen beynelmilel an
laşmada yer alan bâzı hükümler mevcut değil
se de bunların kanunumuzda yer almamış olma
sı bu anlaşmaya iştirak etmemekliğimiz için mâ
kûl bir sebep teşkil edemez, kaldı ki Hükümetçe 
ahiren hazırlanarak Büyük Millet Meclisine su
nulmuş olan yeni Ticaret Kanunu -tasarısında 
beynelmilel anlaşmaların ihtiva ettiği hükümle
re do yer verilmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeplere binaen bahsi geçen ^beynelmi

lel anlaşmaya katılmakta bir mahzur görülme
diğine ve hazırlanan kanun tasarısının aynen 
kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna. 
tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa .yunu
lur. 

Başkan 
Ankara 

O. T. îltekin 
Kâtip 

Balıkesir 
V. Asena 

Çankırı 
C. Boynuk 
Edirne 

M. Enginim H. 
Gazianteb 
B.'Kmoglu 
Kars 

A. Çetin 
Samsun 
F. Tüzel 

Bu Eapor Sözrüsü 
Balıkesir 
V. Asena 

Amasya 
î. Olgaç O 
Çoruh 
M. Güney 
Elâzığ 
A. Yön ey 

İstanbul 
A. MosJıos 

Konya 
M. 'Otuz -

Seyhan 
8. Serçe 

Ankara 
• $• Çiçekdağ 

Çorum 
E. Ortakcıoğlu 

Erzurum 
E. Karan 

Kars 
L. Aküzüm 
Mardin 

M. K. Boran 
Yozgad 

N. tf. Alçılı • 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

T.B.M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/71 
Karar No. 16 

Yüksek Başkanlığa 

30 . VII . 1951 

10 Nisan 1926 tarihinde Devlet gemilerinin 
muaflığına dair bâzı kaidelerin birleştirilmesi 
için imzalanan Mili etil er ar ası Anlaşmaya ek ola
rak yine Bürksel'de 19'devletin iştirakiyle 24 
Mayıs 1934 tarihinde imzalanmış olan protoko
le katılmamız hakkındaki Hükümetimizin 28 . 
X , 1950 tarih ve 71/1581 sayılı yazılarına ekli 
olarak komisyonumuza havale buyurulan kanun 
tasarısı ve ilişik' protokol tetkik edildi. 

Muhtevası itibariyle Adalet Komisyonu ra
porunda da belirtildiği üzere hükümleri halen 
mer'i olan Deniz Ticaret Kanunumuzda işbu pro
tokol ve esas Anlatmadaki bâzı hükümlr mevcut 
değilse de bunların kanunumuzda yer almamış 
olmasının bu Anlaşmaya katılmamaklığımız için 

mâkul bir sebep teşkil etmiyeceği düşünülerek 
bu protokolün kabulü ile ona katılmamız için 
gerekli işlemin yapılmasını sağlamak üzere Hü
kümete yetki verilmesi için hazırlanmış ve ko
misyonumuza havale buyurulmuş olan kanun 
tasarısının kabulüne oy birliğiyle karar veril
miştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ulaştırma K. Başkanı Sözcü 

Samsun Konya 
Naci Berkman Himmet ölçmen 

îmzada bulunamadı 
Kâtip 

Amasya 
Cevdet Topçu 

Bilecik 
K. M. Kurkut 
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• -Vahit Yöntem 
imzada bulunamadı 

İstanbul . . 
F .N . Çamlıbel" 

imzada bulunamadı 

Çoruh 
Mecit Bumin 

Malatya 
Lûtfi Sayman 

Muğla 
Yavuz Başar -

Tokad 
Fevzi Çubuk 

İmzada bulunamadı 
Gresun 

Hamdi Bozbağ 

Sivas 
İbrahim Duygun 

Tunceli 
/ / . R. Kulu 

Diyarbakır 
D. Kâmil Tayşı 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Brüksel'de 10 Nisan 1926 tarikinde Devlet gemi
lerinin muaflığına dair bâzı kaidelerin birleşti
rilmesi için imzalanan Milletlerarası Anlaşmaya 
eh olarak Brüksel'de 24 Mayıs 1934 tarihinde im
zalanmış Protokole katılmamız hakkında, kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Brüksel'de 10 Nisan 1926 tari
hinde Devlet gemilerinin muaflığına dair bâzı ka
idelerin birleştirilmesi için imzalanmış olan Mil
letlerarası Anlaşmaya ek olarak Brüksel'de 24 
Mayıs 1934 tarihinde imzalanmış Protokole Tür
kiye Cumhuriyetinin katılmasına dair işlemin ya
pılması için Hükümete yetki verilmiştir. 

MADDE 2. • 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Refik §. înce 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakanı 

A. Başman 
Eko. ve Ticaret Bakanı 

Z. H. Velibeşe 
G. ve Tekel Bakanı 

, N. özsan 
Ulaştırma Bakanı 

8. Kurtbek 
işletmeler 

Muhlis 

Adalet Bakanı 
/ / . özyörük 

içişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
Maliye Bakanı 

H. Ayan 
Bayındırlık Bakanı 

F. Belen 
Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. II. Üstüvdağ 

Tarım Bakam 
'N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
H. Polatkan 

Bakanı 
Ete 
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BRÜKSEL!t>E 10 NİSAN 1926 TARİHÎNDE DEVLET GEMİLERİNİN MUAFLIĞINA MÜTE
DAİR BÂZI KAİDELERİN BİRLEŞTİRİLME?! İÇİN İMZALANMIŞ MİLLETLERARASI AN
LAŞMAYA EK OLARAK BRÜKSEL'DE 24 MAYIS 1934 TARİHÎNDE İMZALANAN 

•-':,•'••: PROTOKOL 

•Devlet gemilerinin muaflığına mütaallik bâzı kaidelerin-birleştirilmesi için Milletlerarası\Anlaş
mayı imzalamış olan hükümetler, bu anlaşmanın bâzı hükümlerinin açıklanması . lüzumunar kail 
olarak aşağıda imzaları atılı murahhasları tâyin etmişler ve bunlar usulüne uygun salâhiyetname-
lerini ibraz ederek aşağıdaki hükümler- üzerinde" mutabık kalmışlardır: ,.....• 

Anlaşmanın 3 ncü maddesindeki «kendisi tarafından işletilen» tâbirinin, bir Devlet tarafından 
tutulmuş gemilere, demirli'veya sefer, halinde, şâmil olup olmadığı veya ne dereceye kadar şâmil 
olabileceği hususunda ortaya çıkan tereddüdün giderilmesi için aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır; 

«Devletler tarafından tutulmuş gemiler ve taşıdıkları yük, demirli veya sefer halinde, münhası
ran Devletin ticari olmıyan hizmetine tahsis edilmiş olmak şartiyle, haciz, tevkif veya her hangi 
bir ihtiyati haciz işlemine tâbi tutulamaz, fakat bu muafiyet ilgililere ait olabilecek diğer bütün 
hak ve müracaat yollarına hiçbir halel vermez. Bu gibi hallerde, ilgili Devletin diplomatik temsil
cisi tarafından Anlaşmanın 5 nci maddesinde gösteiidiği şekilde tevdi edilecek bir şahadetname, 
geminin tahsis edilmiş olduğu işin mahiyetini tâyin hususunda delil kıymetinde olmalıdır». 

II . 

Üçüncü maddenin 1 nci fıkrasında derpiş edilen istisna konusunda,, haciz, .tevkif veya ih
tiyati haciz tedbirleri ânında Devlet gemilerinin mülkiyeti veya Devlete tahsis edilmiş gemile
rin işletilmesi hususlarında, alacağın doğuşu esnasındaki mülkiyet veya o andaki işletme naza
ra alınacaktır. ; 

Binnetice, bu madde haciz, tevkif veya ihtiyati haciz hallerinde, ticari olmıyan ve münha
sıran Devlete ait hizmetlerde bulundukları takdirde kendilerine ait veya kendileri tarafından iş
letilen gemiler lehine, devletler tarafından ileri sürülebilecektir. 

in. 
Şurası mukarrerdir ki, Anlaşmanın 5 nci maddesindeki ahkâmdan hiçbiri ilgili hükümetleri, 

millî kanunlariyle derpiş edilmiş usullere göre anlaşmazlığın halline bakan mahkeme önüne çık
maktan ve bahis konusu maddede mezkûr şahadetnameyi oraya göstermekten alıkoyamıyacaktır. 

IV. 

Anlaşma, muharip ve tarafsızların hak ve vecibelerine hiçbir suretle halel getirmediğinden 7 
nci madde, usulüne göre kurulmuş Ganaimi Bahriye mahkemelerinin verecekleri karara hiçbir 
şekilde tesir etmez. 

V. 

Şurası mukarrerdir ki, Anlaşmanın 2 nci maddesinin hiçbir hükmü, Devletin taraf olduğu iş
lerde, millî usulü muhakim kaidelerinin tatbikatına hiçbir suretle tesir ve onları hiçbir suretle 
tahdit etmez. 

. V I . ' t : •'•'• • 

Delillerin ileri sürülmesi veya belgelerin gösterilmesi keyfiyeti varit oldukta, bu gibi delil ve 
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feeîğİİerİBt. ibrazı ;millı;; menİaalJereiajikırı..düştüğü ^eyiıitd^lbulıanâiö:iügüi jHükümet,-MlPa-me&fia&t?-
lerin j^miHm&ım dlerilMirerek" bu; delil • ve'.belgelerin .kullanılmasından jimtiıra;, e^pilir;; / : :•:;,',•.» 
' j to yetkili; kılınmış" plan aşağıdaki imza sa
hipleri, 10 Nisan 1926 tarihli Anlaşmanın ay^ınaz iMr(eüz'ünü teşkil edecek olan işbu Ek Protokolü 
imzalamışlardır. 
;;.;IBelc^a>:Hüküri3ipti.^§İ¥İerine. tevdi, edilmek: umre bir.nüs&a ola^k:24 iMa5^.19^4:güniiJBrük-

Almanya için: 
(S.) Graf Adelmann v. Adelmannsfelden 

Belçika çin: 
(S.) Hymans. 

Brezilya için: 
(S.) Oetavio Fîalhö. ^ 

Şili için: 
(S.) J. Valdes-Mendeville. 

Danimarka için: 
(S.) O. Krag. 

İspanya için: 
(S.) M. Aguirre de Carcer. 

Estonya için: 
(S.) Otto Strandman. 

Fransa için: 
. (S.) P. Clandel.. 

Büyük Britanya? ve Şimalî İrlanda için : 
(S.) Esmond Ovey 

Macaristan için : 
(S.) Kont Olivier Woraczieeki; 

İtalya ûçjinj,: 
(S.) Vannutelli-Rey 

Meksika için : 
(S.) G> W. Santos . ., 

Norveç için : 
(S,), W. M. Jphannessen. 

Holândâ için : 
(S.) Tjarda van Starkenborgh 

Polonya için : 
(S.) Tadeusz Jackowski 

Portekiz, için : 
(S.) Alb. d'Oliveira 

Romanya için : 
(S.) D. Ghika 

îsveç için : . 
(S.) Gk de Dardel 

Yugoslavya için : 
(S.) R PSchitch.. 

» e ^ t 
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S. Sayası: 27 
Türkiye ile İran arasında imzalanan yolcu ve mai transit nakliya
tını kolaylaştırmayı ve çoğaltmayı güden Anlaşma ve eklerinin 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Gümrük ve Tekel 
komisyonları mütalâaları ile Dışişleri, Ulaştırma ve Ticaret korniş-

. yonları raporları ( 1 /40 ) 

T. C. " ' ' > 
Başbakanlık * • 21 . 3 . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1612 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile İran arasında-25 Aralık 1949 traihinde imzalanan "Yolcu ve Mal transit ve nakliya
tını kolaylaştırmayı ve çoğaltmayı güden anlaşma ve eklerinin onanması hakkında Dışişleri Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 23 . 3 . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ye ilişik!eriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arzederim. 

Başbakan 
$. Günaltay 

GEBEKÇE 

Trabzon ve İskenderun limanlarımızdan Doğuya doğru uzanan yolların Iran ve Orta Asya'dan 
denize en kısa, ve kolay birer geçit sağladıkları ve bn tarihî kervan yollarının en eski zamanlar
dan pek yakın bir maziye kadar Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin gelişmesinde başlıca bir rol 
oynadıklatı malûmdur. Üç bin sene evvel Çin'den başlıyarak bu iki limanda denize ulaşan « îpok 
Yolu ». ticaret tarihinde derin bir iz bırakarak yerini daha yeni ve kolay yollara terketmiş ise de 
Tebriz - Trabzon yolu asırlar boyunca iran' ın Avrupa ile yegâne ticari temas vasıtası olarak 
kalmış ve bu sahadaki ehemmiyeti ancak son yirmi sene zarfında azalmaya yüz tutmuştur. On 
dokuzuncu asır ortalarında Iran transit nakliyatından alman resimlerin Osmanlı Devletine sene
de 45 bin altın tutarında bir gelir sağladığı kayıtlardan anlaşılmaktadır. Cumhuriyetin ilk se
nelerinde de Trabzon limanından sevkedilen Iran tarnsit malları senede 5 bin ton gibi . mühimce 
yekûnlara vardığı halde, son zamanlarda bu sevkıyat bin tondan aşağıya düsmüşı ve 1940 dan 
önce senede 5-9 bin balyayı bulan halı transiti 1948 de 238 aded balyaya inmiştir. 

Iran tarnsit nakliyatının bu suretle tedricen azalması ve hattâ son senelerde rn.emleketim.izin 
dışındaki başka yollara kaymak temayülünü göstermesinin gerek Türkiye'nin gerek komşu iran'
ın menfaatlerine uygun olmıyacağı tabiîdir. Mallarını kısa, ucuz ve emin bir yoldan süratle ve 
maliyet fiyatını fazla yükseltmeden sevkedebilmek Iran'lı ihracatçı için mühim bir dâva oldu
ğu gibi, iran'ın Avrupa ve denizaşırı memleketlerden ithal ettiği çeşitli istihlâk maddelerinin 
gene aynı evsafta bir yoldan getirilmesinin bu memleketteki ithalâtçıya ve geniş müstehlik 
kitleye faydalar temin edeceği şüphesizdir. Diğer taraftan, traransit nakliyat ve ticaretinin geliş
mesinden memleketimizin hissesine düşecek kazançlar da aynı derecede önemlidir. Bunların 
başlıcaları aşağıda sayılmıştır : 

http://rn.emleketim.izin
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1. Kara ve deniz nakil vasıtalarımıza, liman ve antrepolarımıza, nakliyat, yükleme, boşalt

ma işlerinde çalışan vatandaşlarımıza, sigorta ortaklıklarına gelir temin edilmesi; 
, 2. Doğu yollarımızın ve iki önemli limanımızın işlek bir hale gelmesiyle bu bölgelerin, kal

kınmasına hizmet edilmesi; 
. 3. :489Ü sayılı Kanun ile "İstanbul'da ihdas olunan Serbest Hah .Yerinde istif olunan halıla-

rin zaman zaman .havalandırılması, yıkanması, tamir edilmesi, tüylerinin siparişe göre traş "edil-
mıesi gibi ameliyelerin halıcılık sahasında mütehassıs işçi ve atelyelerimize faaliyet sağlaması; 

4. İstanbul şehrinin bütün Şark halıları alım ve satımında, eskiden olduğu gibi, yeniden 
milletlerarası bir merkez haline gelmesi ve bu suretle kendi halikıımizm da sürümünün sağlan
ması; . " • 

5. İskenderun limanımızda tedricen bir serbest bölge kurularak, Doğu mahsullerinin Av
rupa'ya ihracı ve çeşitli endüstri, mamullerinin Avrupa'dan Yakın - Doğu'ya sevkında önemli bir 
rol oynaması. 

Transit nakliyatın:m gelişmesinden her iki tarafın faydalanacağı hususunda her zaman mu
tabık bulunan Hükümetimizle dost İran Hükümeti arasında 20 Nisan 1937 tarihinde Tahran'da. 
imzalanan Transit Anlaşması, bu müşterek arzunun tahakkuku yolunda mühim bir merhale teş
kil etmiştir. Ancak, gerek son on. iki sene zarfmda mezkûr Anlaşmanın tatbiki sırasında edi
nilen tecrübeler, gerek transit ticaretinde en ile^i bulunan memleketlerde uygulanan rejimlerin 
incelenmesi, memleketimizde transit nakliyat ve ticaretinin hakikaten gelişmesi için, bir taraf
tan dah-a şümullü tedbirlerin alınması ve diğer taraftan ilgililer için..«0k önemli olan pratik sa
hada bâzı. tâli usul. ve muameleye ait teferruatın -kati ve hiçbir tereddüde-mahal vermiyecek şe
kilde tesbit edilmesi gerektiğini göstermiştir. 

Büyük Millet Meclisinin yüksek onamasına 'sunulan yeni Transit Anlaşması ve ekleri, birçok 
yıllar süren çalışmalar neticesinde ve ilgili tüocal" v e nakliyecilerle de temas edilerek hazırla
nan projeler üzerine bir İran mütehassıs heyetiy le Ankara'da müzakere edilerek tanzim kılınmış 
ve 25 Aralık 1949 tarihinde Tahran'da imzalanm1§^lr-

Yeni Transit Anlaşması Türkiye ve İran'ın- transit ticaret ve nakliyatı sahasında birbirlerine 
tatbik edecekleri usul ve muamelelerin, esasen memleketimizde yürürlükte bulunan, 1921 ta
rihli Barselon Transit Tüzüğüne ve iki Âkıd Tara f ı n dâhil bulundukları ulaştırma konusundaki 
diğer milletlerarası anlaşmalara uygun olacağını tasrih eylemekte ve bu çerçeve içinde, hüküm
ranlık ve-Devlet otoritesi haklarına halel gelmeden, iki Hükümetin alacağı tedbirleri saymakta
dır. Bunlar arasında, transit yol ve vasıtaların'1*1 sağlanması, ve onarılması, muntazam nakliyat 

-• servislerinin luımlmasi: .'na-kliye, navlun, antrepo,-y^kl.eme> boşaltma ve sair masrafların müm
kün mertebe indirilmesi. gümrük muamelerinin kolaylaştırılması, transit antrepoları ve serbest 
bölgeler ihdası, aktarmasız nakliyatı temin etm e k üzere Türk kamyonlarının Tebriz'e kadar 
,doğru seferler yapabilmesi hakkında da hüküırJe r vardır. Ayrıca,, milletlerarası anlaşmalardan 
. örnek- alan arak transit keyfivetinin hukuki t a r i ^ n e ve tram;u . mallarda n vergi alınmamasına ve 
• bunların üçüncü bir Devlete transit olarak satış"'1^71 -mütevellit kârların da vergiden muaf ol
masına mütedair maddeler konmuştur. Mahiyet itibariyle, birçok devlet dairesini aynı derecede 
ilgilendiren transit, 'işlerini koordine etmek m a k s i y l e , her iki .memlekette bir m erke ̂  makamın 

.bu işlerle görevlendirilmesi r? iki memleket tem'^cilennden müteşekkil olup lüzum görüldükçe 
toplanacak..bir daimî komisyon ihdası temin e d i l m i ^ r - T î u anlaşma Âkıd Taraflarca feshedilme
dikçe yürürlükte kalacaktır. 

.Transit Anlaşmasına ekli bulunan diğer vesikalar .şunlaraır. : 
1. Transit yollarım tesbit. eden, bunların a ramda . hangilerinin, halen seyrüsefere acık bulun

duğunu, hangilerinin ilerde yapılması derpiş ol"-nduğuııu belirten i numaralı Protokol: 
2, .Gümrük -usul ve muamelelerine mütedair Tİ numaralı Protokol; 
.3. Nakil vasıta-ve servisleri hakkındaki III numaralı Protokol; 
4. Transit masraflarının tediyesini kolaylaştırmak üzere tanzim edilen Türkiye - İran öde-

. ine Anlaşması ve -ekleri. 
( S. Sayısı : 275 ) 
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Başlıca esasları ;yukarda arzedilen yeni Transit Anlaşmasının eski Anlaşmadan en bariz farkı, 

eski Anlaşma yalnız Tebriz - Trabzon yolunu nazarı itibara aldığı halde yeni Anlaşmanın tes-
bit ettiği rejimin İstanbul ve İskenderun limanlarına da şâmil bulunmasıdır. Bu değişikliğin 
başlıca sebepleri şunlardır : 

1. Tebriz - Trabzon yolu en kısa transit yolu olup İran'ın bilhassa Orta Avrupa ve Balkanlar 
ile olan ticareti için önemlidir. Ancak, halen Avrupa'nın bu bölgelerindeki iktisadi durum karşı
sında İran'ın dış ticareti daha ziyade Batı Avrupa ve denizaşırı memleketlere tevcih edilmiştir. 
Bu itibarla, Trabzon'limanına muvazi olarak bir Doğu Akdeniz limanının da transit nakliyatına 
açık bulundurulması faydalı görülmüştür. 

2. Demiryolu ile bir taraftan .Tebriz - Trabzon transit yolu üzerindeki Erzurum'a ve diğer 
taraftan Tahran - Bağdat transit yolu üzerindeki Musul'a bağlı bulunan ve 1950 senesinden iti
baren şose ile Tebriz - Trabzon yoluna bağlanacak olan îskeııdarun Limanımız, lıinterlandındaki 
karayollarının yaz kış açık olması ve dış memleketlere doğru sefer yapan gemilerin nıevçildir 
yeti bakımından transit nakliyatının^ bir kısmına faydalar temin edecek ve diğer Doğu 
Akden'z limanlarının rekabet edemiyeeeği üstün İlikler sağhyacağı durumdadır. Bu limanda kurula
cak bir serbest bölgenin kuru yemiş, yün, deri, barsak gibi Yakın Doğu mahsullerinin büyük 
miktarlarda stok edilmesine ve Avrupa ve Amerika'ya bu şehirden satılmasına yol açacaktır. 

3. İstanbul Limanının da Anlaşmada yer bulması 4893 sayılı Kanun'a ihdas olunan İstanbul 
Serbest Halı Yerinin inkişafını temin maksadına matuftur. 

Esas hatları yukarda' mâruz Transit Anlaşması vo .ekleri'.memleketimizdeki transit ticaret ve nak
liyatın'. geliştirecek mahiyette ve menfaatlerimize u-yıâm görüldüğünden, ilişik Kanun tasarısı Büyük 
Millet Meclisinin yüksek onamasına sunulmuştur. 

T. C. 
Başbakanlık 19 . I . 1951 

Mımmelât Genel Müdürlüğü "' 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1612,6/190 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

21 . III . 1950 tarihli ve 6/1195 sayılı yazı ile sunulmuş olan «Türkiye ile İran arasında 25 
Aralık 1949 tarihinde imzalanan Yolcu ve Mal Transit ve Nakliyatını Kolaylaştırmayı ve Çoğalt
mayı güden Anlaşma ve eklerinin onanması hakkındaki kanun tasarısı» rıa bağlı Ödeme Anlaşması
nın 6 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hususunda Tahran Büyük Elciliğimiz ile İran Hariciye 
Namı arasında teati edi'en mektuplar hakkındaki Dışişleri Bakanlığının 29 . XII . 1950 tarihli 
ve 87707/5:52 sayılı yazısının sureti ile ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Kanun tasarısı, ile biri estirilmesine müsaade buyuru i m a sini saygılarımla rica ederim. 
Başbakan 

A. Menderes 
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Dışişleri Bakanlığının 29 . XIX . 1950 tarihli ve Ticaret ve Tic. An. D. U. Md. Ş. 2. 87707-532 sa

yılı yazısı Suretidir 

Yüksek Başkanlığa 

17 Mart 1950 tarihli ve 63985/161 sayılı yazıya ektir. 
Yüksek malûmları olduğu veçhile Türk-Iran Ticaret Anlaşmasına ek ödeme Anlaşmasının 1 nci 

maddesinde, transit masrafları hesabının Amerikan Doları ile tutulacağı derpiş olunmuştur. An
cak, aynı Anlaşmanın 6 ncı maddesine göre, mezkûr dolar hesabında tahassül edecek her hangi 
bir bakiye, alacaklı tarafın ihtiyarı ve talebi üzerine sterlin ile de tasfiye edilebilecektir. 6 ncı 
madde, doların sterline tahvilinde hususi bir rayiç zikredilmemiş, bu madde gereğince yapılacak 
sterlin tediyelerinin Milletlerarası Para fonundaki dolâr-sterlin rayici üzerinden hesaplanacağı 
hususu böylece zımnen derpiş edilmiş bulunmaktaydı. 

Transit Anlaşmasının îran'cla Mebusan ve Ayan mümessillerinden mürekkep bir Karma Ko
misyonda tetkiki sırasında Ayan mümessilleri, dolâr-sterlin rayicinin Anlaşmaya sarahaten dercini 
uygun görmüşler ve bu maksatla, mezkûr 6 ncı maddenin nihayetine aşağıdaki fıkranın eklenme
sini talep • eylemişlerdir. 

«A. B. D. dolarının sterline nispetle, rayicinin hesaplanmasında Milletlerarası Para Fonu tara
fından kabul edilen rayiç esas olacaktır.» 

îran Hükümetinin bu teklifi, aynı _madde hakkında bizim noktai nazarımızı da teyit ve tesbit 
etmesi itibariyle Bakanlığımca da uygun görülmüş ve Transit Anlaşmasını Hükümetimiz adına im
zalamış bulunan Tahran Büyük Elçimiz Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile îran Hariciye Nazırı 
Mohsen Raes arasında bu maksatla birer mektup teati edilmiştir. 

Teati edilen mektupların Fransızca metninden ve Türkçe tercümesinden sekizer örnek ilişikte 
sunulmuştur. 

Yüksek tasviplerine iktiran eylediği takdirde, halen Türkiye Büyük Millet Meclisince tasdiki 
derdest bulunan Transit Anlaşmasiyle birlikte kanuniyet kesbetmesi ve yürürlüğe girmesi zımnında, 
mezkûr mektupların tezelden Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına yüksek müsaadelerini 
derin saygılarımla istirham ederim. 

Dışişleri Bakam 
F. Köprülü 



Ulaştırma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 14. VII. 1950 

Esas No. 1/40 . 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile iran arasındaki 25 Aralık 1949 
tarihinde imzalanan yolcu ve mal transit ve 
nakliyatının kolaylaştırmayı ve çoğaltmayı gü
den Anlaşma ve eklerinin onanması hakkında 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 20 . I I I . 1950 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı
nın gerekçe ve ilişikleri 1 1 . VI I . 1950 tarihin
de Ulaştırma Komisyonu toplantısında Dışiş
leri ve Ulaştırma bakanlıkları temsilcileri ha
zır oldukları halde okunup incelendi. 

Bu hususta komisyonumuzda cereyan eden 
müzakerede protokol II de gümrük usul ve mu
ameleleri hakkında Gümrük ve Tekel Komis
yonunun ve ödeme Anlaşması ekinin de Mali
ye Komisyonunun düşüncesinin öğrenilmesi 
gerekli görülmüştür. 

İçtüzüğün 28 ve 35 nci maddeleri veçhile 
Maliye Komisyonunun düşüncesinin komisyonu-

Türkiye Cumhuriyeti ile îran arasındaki 25 . 
Aralık 1949 tarihinde imzalanan yolcu ve mal 
nakliyatını kolaylaştırmayı ve çoğaltmayı güden 
anlaşma ve eklerinin onanmasına dair tasarının 
ödeme anlaşması eki. 15 . X I . 1950 Çarşamba 
günkü Oturumumuzda, Dışişleri Bakanlığı Tica
ret Dairesinden Semih Baran hazır olduğu halde 
müzakere edildi. 

Karşılıklı taahhütleri icabettiren bu anlaşma 
hakkında, Hükümet Temsilcisinin beyanatı île 
metin münderecatı Komisyonunuzca da tasvibe şa
yan görüldü. 

içtüzüğün 28 ilâ 35 nci maddeleri gereğince 
istenen işbu mütalâa, Ulaştırma Komisyonu Baş

ımıza bildirilmesine saygılarımızla rica ederiz. 
Kanun tasarısı, gerekçe ve Nakliyatı Ço

ğaltma ve Kolaylaştırma Anlaşması ve I, II, III 
numaralı protokoller ve ödeme Anlaşması ve 
Anlaşmanın ekleri ve birer örneği Maliye Ko
misyonuna verilmek üzere sunulmuştur. 

Yüksek Başkanlığa arzolunur. 

Ulaştırma Ko. 
Başkanı Sözcü Kâtip 

Gümüşane Konya Amasya 
Gl. R. Gürgen H. Ölçmen C. Topçu 

Antalya Bilecik Bolu 
A. Tokuş M. K. Kurkut V. Yöntem 

Çanakkale Denizli 
ihsan Karasioğlu H. Akşit 

imzada bulunamadı 
Malatya ' Ordu Tunceli 

L. Sayman N. Fırat R. H. Kulu 

kanlığına verilmek üzere Yüksek Başkanlığa su-
. nulur. 
Maliye Komisyonu Başkam . Sözcü 

Rize Giresun 
î. Akçal H. Erkmen 

Kâtip 
Zonguldak Kırşehir Konya 
F. Açıksöz H. S. Erkut Ü. N. Yiğiter 

Mardin Niğde Seyhan 
A. Kalav. N. Bilge Z. Akçalı 

Siird Sivas Trabzon 
M. D. Süalp Ş. Ecevit T. Koral 

Zonguldak 
R. Sivişoğlu 

Maliye Komisyonu mütalâası 

T. B. M. M. 
Malice Komisyonu 17 . XI . 1950 

Esas No. 1/40 
Karar No. 4 

Yüksek Başkanlığa 
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Ulaştırma,) Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
UlaştırmaKomisyonu 

Esas No. 1/40 
Karar No. 5 

14 . VII . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile İr ait arasındaki 25 Aralık 1949 
tarihînde • imzalanan yolcu ve mal transit ve 
nakliyatını kolaylaştırmayı ve çoğaltmayı gü
den anlaşma ve eklerinin onanması hakkında 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 20 .111 . 1950 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının 
gerekçe ve ilişikleri 11 . VII . 1950 tarihinde 
Ulaştırma Komisyonu toplantısında Dışişleri ve 
Ulaştırma bakanlıkları temsilcileri hazır olduk
ları halde okunup incelendi. 

'Bu hususta komisyonumuzda cereyan eden 
müzakerede protokol İT de gümrük usul ve mu
ameleleri hakkında Gümrük ve Tekel Komisyo
nunun- ve ödeme anlaşması ekinin de Maliye Ko
misyonun un düşüncesinin öğrenilmesi' gerekli 
görülmüştür. 

İçtüzüğün 28 ve 35 nci maddeleri; veçhile 
Gümrük ve Tekel Komisyonunun düşüncesinin 

Komisyonumuza- bildirilmesine saygılarımızla 
rica ederiz. 

Kanun tasarısı, gerekçe ve nakliyatı çoğalt-, 
ma ve kolaylaştırma anlaşması ve I, II, III nu
maralı protokoller ve ödeme anlaşması ve an
laşmanın ekleri ve birer'örneği Gümrük ve Te
kel--Komisyonuna verilmek üzere sunulmuştur. 

Yüksek Başkanlığa arzolunur. 
Ulaştırma Komisyonu 

Başkam- Sözcü Kâtip 
Gümüşane Konya Amasya 

Gl U. Gürgen H. ölçmen C. Topçu < 
Bilecik Bolu 

M. K. Korkut V. Yöntem, 
Denizli- Malatya 
H. Aksit L. Sayman 

Antalya 
A. Tokuş 
Çanakkale-

1. Karasioğhı 
İmzada bulunamadı 

Ördü 
N. Fırat 

Tunceli 
fi, II', Kulu 

Gümrük ve Tekel Komisyonu mü+Aİâası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas. No. 1/40 
Karar No. 3 

24 .XI . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti ile Iran arasındaki 25 
Aralık 1949 tarihinde imzalanan Yolcu ve Mal 
Nakliyatını Kolaylaştırmayı ve Çoğaltmayı Gü
den Anlaşma ve eklerinin onanmasına dair olan 
kanun tasarısının Gümrük usul ve muamelelerin
den bahis 2 numaralı Protokol 20 . XI . 1950 
Pazartesi günkü oturumumuzda Ulaştırma, Güm
rük ve Tekel ve Dışişleri Bakanlıklarının tem
silcileri hazır oldukları halde okunup incelendi. 

Cereyan eden müzakere sonunda Hükümet 
temsilcilerinin de iştirakiyle bilittifak' metin 
mündereeatı aynen kabul ve tasvip olundu. 

verilmek üzere Yüksek Başkanlığa ««unurur. 
Sözcü 

Trabzon 
M. Goloğlu 

Diyarbakır 
Yusuf Azizoğlu 

îstenen işbu mütalâa Ulaştırma Komisyonuna 
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Gümrük ve Tekel Ko. Bşk. 
Kocaeli 

Mümtaz' Kavalmoğu 
Kâtip 

Samsun Ağrı : 
İsmail Işın / / . Öztü'rk 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Kastamonu Konya:. Samsun 
A. Keskin A. Fahri Ağaoğlu II. Üzer 

İmzada bulunamadı . 
Siird Tokad . 

B. Erden M. özdörndr 
Trabzon Yozgâd-ı 
T. Koral; Hasan Üçöz 

İmzada bulunamadı 
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İT aştırma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

T. B. M. M. 
•UJaşhrmd Komisyonu 

Esas No. 1/40 
Karar No. 6 

1 . JJ . 1.951 

Yüksek Başkanlığ? 

.Tüukiye ile İ r a n arasında imzalanan yolcu 
ve inal .transit nakliyatını kolaylaştırması ve 
yoğaltmayı güden Anlaşmaya ek olarak Başba
kanlığın 19 . I ."195-1 tar ih ve 71/1612 sayılı ya-
,/isiyle komisyonumuza gönderilen Âe esas An
laşmanın birinci ve altıncı maddelerindeki öde-
ııifl şeklini a lâkadar eden mektubun kanun tasa
rısı ile birleştirilmesi istenmektedir. Komisyo
numu/ 23 . I . 1951 günlü toplantısında îran. 
Hükümeti adına î r a n Hariciye Nazırı Ekselans 
Mohsen Ha es ve ..Hükümetimiz adma da Büyük 

101yi Y. K. Karaosmanoğlu ta ra l ından -imzalanan 
işbu .mektubun bir defa da Hariciye Komisyonu 
tarafından, tetkik edilerek, komisyonumuza, ia.de 
edilmesi hususu .karar altına alınmış bulundu
ğundan .esas Anlaşma dosyası ile birlikte sun-
dıığumuz işbu , lk Anlaşma mektubunun Dışiş
leri Komisyonuna havale Inıyurıılm asını saygı
larımla arzederim. 

Ulaştırma Komisyonu Başkan ı ' 
Samsun 

Naci Berkman 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. • • 
Dışişleri Komisyonu 

Esas, No. 1/40 
Karar No. 22 • 

: Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile ti •an arasında 25 Aral ık 1949 ta
rihinde'imzalanan. yolcu ve mal transit, ve nak
liyatını kolaylaştırmayı ve çoğaltmayı güden 
;ıulaşma ^e eklerinin onanması hakkındaki ka
nun tasarısına bağdı ödeme anlaşmasının 6 ncı 

8 . V . 1951 

maddesine bir fıkra eklenmes; hususunda Tah
ran Büyük Elciliğimizle î r a n Hariciye Nazırı 
arasında teati edilen mektuplar ın bir defa da 
Komisyonumuz taraf ından te tkik edildikten 
sonra Ulaşt ırma Komisyonuna iadesi mezkûr 
komisyonca ka ra r altına alınmış bulunduğu 
ciheti o esas anlaşma dolayısiyle bir l ikte Yük
sek Başkanl ıklar ına sunulan bu mektuplar Ko
misyonumuza havale buyurulmuştur . 

Mektupların meali Transi t Anlaşmasına ek 
Öd eme Anlaşmasında t rans i t masrafları hesabı 
Aıu«nikan doları ile tutulacağına ve hesapta 
tahassül edecek her hangi bir bakiye alacaklı" 
taraf ın talebi üzerine sterl in ile de tasfiye edi
lebileceğine göre A. B. D. dolarının sterline 
nispetle rayicinin hesaplanmasında Milletler

arası P a r a -Fonu taraf ından kabul edilen rayi
cine esas olacağı noktasından ibaret olup bu 
husus Komisyonumuzun 17 . TV . 1951 tarihl i 
toplantısında görüşülmüş ve mezkûr mektup
la IMn münderecatı tasvip edilmiştir. 

Esas Anlaşma d'olavısivle birlikte işbu ek 
Anlaşma m e 
havale buyır 
v\r\i\ sunulur. 

Dışişleri Ko. 
îzmir 

ktu 
•ulı 

plar Ulaştırma Komisyonuna. 
mk. üzere Yüksek Başkanhkla-

Başkam Sözcü 

V. Mentes 

Hatay 
A. Melek 

Kütahya 
-i. Gündüz 

îzmir 
0. Kap ani 

îmzada bulunamadı 
îzmir îzmir 

A. Başman •(]. Tunca 
Muğla Samsun 

N. Nadi F. Kesim 
îmzada bulunamadı 

Trabzon 
E. Saka 
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Ulaştırma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 
' Esas No. 1/40 

Karar No. 17 

1. VIII. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

25 Aralık 1949 tarihinde Tahran'da imzala
nan ve Türkiye - îran transit nakliyatının ge
lişmesini hedef tutan Anlaşma ve eklerinin 
onanmasına ait kanun tasarısını ve ödeme An
laşmasının birinci ve altıncı bentlerini ilgi
lendiren ve 11 Aralık 1950 tarihinde Hükümeti
mizle karşılıklı olarak teati edilen mektup muh
tevası komisyonumuzca tetkik edilerek şu ne
ticeye varılmıştır: 

Hükümet teklifinin gerekçesinde de belir
tildiği üzere 19 ncu asır ortalarında îran tran
sit nakliyatından alman resimlerin Osmanlı 
Devletine senede 45 bin altın tutarında bir ge
lir sağladığı mevcut kayıtlardan anlaşılmasına 
ve Cumhuriyetin ilk senelerinde Trabzofr lima
nından sevkedilen îran transit mallarının se
nede beş bin ton gibi mühim bir yekûnu bul
masına mukabil 1948 yılında halı transitinin 
238 balyaya düşmüş bulunduğunun tesbit edil
mesine ve î ran 'm ithal mecburiyetinde olduğu 
denizaşırı emtia ile ihraç zorunda bulunduğu 
mamullerinin başka yolları takip etmek zaru
retinden doğan kaybımızın aşikâr bulunması
na ve nihayet mezkûr Anlaşmada vaz'edilen 
hükümlerin kara ve deniz nakil vasıtalarımıza 
liman, ve antrepolarımıza, yükleme ve boşalt
ma işleriyle • nakliyat işlerinde çalışan vatan
daşlarımıza gelir sağlamasına Doğu yollarımı
zın ve iki önemli limanımızın işlek bir hale 
gelmesiyle o mıntaka halkının iktisaden kal
kınmasına ve nihayet İstanbul Şehrinin bütün 
Şark halılarının alım ve satım merkezi hali
ne gelmesine ve bu vesile ile kendi mamul

lerimizin daha geniş mikyasta satışlarının 
temin edilmesine medar olacak mahiyette telâk
ki edilen işbu anlaşma ve eklerinin ve 11 Aralık 
1950 tarihli tediyeye mütaallik mektubun ve 
buna mütedair Hükümetçe hazırlanmış bulunan 
kanun tasarısının kabulüne komisyonumuzca 
oy birliği ile karar verilmiştir. 

Ancak tasarıya bağlı bir de ödeme anlaşması 
bulunduğundan bu Anlaşmanın Ticaret Komis
yonunca da görülmesi mütalâa olunmuştur. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ulaştırma Komisyonu Baş. Sözcü 

Samsun Konya 
İV. Berkman H. ölçmen 

îmzada bulunamadı 
Kâtip 

Amasya Bilecik Bolu 
C. Topçu K. M. Kurkut V. Yöntem 

îmzada bulunamadı 
Çoruh Denizli (riresun 

Dr. M. Bum in H. Akşit 77. Bozhaçj 
îmzada bulunamadı 

İstanbul Malatya 
F. Nafiz Çamlıbel T,. Hayman 

imzada bulunamadı. 
Muğla Ordu 

•• T. Başr-r H. Akyol 
İmzada bulunamadı 

Diyarbakır - Tokad 
Dr. K. T mm V. Çubuk 

İmzada bulunamadı 
Tunceli Sivas 

II. 7?. Kulu î. Duy (f un 
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Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esa&^fo. 1/40 
Karar No. 42 

3 . VIU . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile îran arasında imzalanan yolcu 
ve mal transit nakliyatını kolaylaştırmayı ve 
çoğaltma gayesini güden Anlaşma ve eklerinin 
onanması hakkındaki Kanun tasarısı i;e buna 
bağlı ödeme Anlaşmasının 6 ncı maddesine bir 
fıkra eklenmesi hususunda Tahran Büyük El
çiliği ile îran Hariciye Nazırı arasında teati 
edilen mektuplar hakkındaki Başbakanlık tez
keresi ve Maliye, Gümrük ve Tekel Komisyon
ları mütalâaları ile Dışişleri ve Ulaştırma ko
misyonları raporları komisyonumuza havale 
edilmekle okundu ve incelendi. 

Tasarının bir Ödeme Anlaşmasını da ihtiva 
etmesi dolayısiyle komisyonumuzca incelenmesi
ni istiyen Ulaştırma Komisyonu raporu üzerine 
yapılan görüşme sonunda; adı geqen Anlaşma
nın, günün şartlarına ve memleketimiz menfaat
lerine uygun bulunduğu görülmüş ve ancak 
Hükümetçe teklif edilen tasarı metninde bu 
ödeme Anlaşmasının da onandığını belirtmek 

icabettiğinden buna göre kanun başlığında ve 
methi üzerinde bir değişiklik;;>yapılnHştır. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Komisyonu Başkanı 
Yerine Sözcü 

Balıkesir 
E. Güreli 

Afyon K. 
S. Kerma7i 

Ankara 
/ / . Bulgurlu 

Ankara 
S. Benli 

Amasya 
H. Kor ay 

tmzada bulunamadı 
Kocaeli Kastamonu 
E. Alican Ş. Kerimzade 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

C. Zamangil 

Sözcü 
Balıkesir 

E. Güreli 

Afyon K. 
G. Yiğitbaşı 

İzmir 
T. Gürerli 

Kütahya 
•M. AlMn 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Iran arasında 25 Aralık 1949 tari
hinde'imzalanan Yolcu ve Mal Transit ve Nah-
liyaiim Kolaylaştırmayı ve-Çoğaltmayı güden An
laşma- ve eklerinin onanması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü 
meti ile - İran Devleti: ŞeMnşahisi arasında- 25 
Aralık 1949 tarihinde1 Tahran'da. imzalanan Yol
cu.'ve Mal Transit • ve Nakliyatını Kolaylaştır
mayı ve Çoğaltmayı filden Anlaşma" ve ekleri 
kabul edilmiş've onanmıştır.. 

MADDE 2. — Bu k* 
yürürlüğe girer. 

nuıı yayımı tarihinde 
• 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür! 

Bkşbakaii 
SI- GUnaltay 

Devlet Bakanı 

Millî' Savunma Bakanı 
/ / . Çakır" 

Dışişleri Bakam 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
V. Dicleli 

G. ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

C. S. Bdrlas 
Adalet'Bakanı 

F. Sirmen-
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgil 
Maliye Bakanı 

î. R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

§. Adalan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

MADDE 2. 
yürürlüğe g'ireı 

MADDE' 3. 
,\ ürütür. 

• 

' 

T.İGAEET-..KOMTS TONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Türkiye ile İran arasında 25 Aralık 1949 .tari
hinde imzalanan Yolcu ve Mal Transit've Nak
liyatını Kolaylaştırmayı ve Çoğaltmayı güden An
laşma ve ekleri ile ödeme Anlaşması ve eki" mek-

tuplarm onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü ' 
meti ile1 İran Devleti Şelıinşahisi - arasında • 25 
Aralık 1949 tarihmde Tahran'da imzalanan-Yol
cu ve Mal Transit ve Nakliyatını Kolaylaşt-ır-
mayı ve Çoğaltmayı güden Anlaşma-ve ekleri 
ile Ödeme • Anlaşmasıve eki mektuplar kabul-
edilmiş ve onanmıştır. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bn kanunu Bakanlar Kurulu 
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^Tt^.KÎYE^ÎP.E-fRAN ARASINDA-YOLCU YE MAL TRANSİT W 
TIKMAYI VE ÇOĞALTMAYI GÜDEN ANLAŞMA 

Bil* taraftan 
.Ekselans .Türkiye Cumhuriyeti Başkanı, 

Ve,.diğer paraftan 
^ııj^sto„^mpei,y^l,İjC-an;§eylu.nşfthı> 

jQıkjş.-iyeya yaraş^yerİT iki. memleketten pirinde., .olan yolcu- >ye ;;mallarcn nakliyatının: .ve dEkeieri 
üzerinden yapıl an ^anşiUfseykiya tının-daha; f& .̂ia gelişmesini sağlamak; isteğiıile, 

Yüksek Âkıd Tarafların bu konularda birbirlerine karşılıklı olarak uygulıyacakları muame
lenin Barselon Konferansı tarafından 14 Nişan., 3,921-tarihinde onanan transit nakliyatının ser
bestliği hakkındaki tüzüğün hükümlerine olduğu gibi, Yüksek Âkıd Tarafların bağvı bulunduk-
•1 arıJbakliyat ive^ ulaştırma: ile ilgili hususlar hakkındakr bilcümle ntilletlerarası aridlaşma ve anlaş
malara da-uygun-olacağını-kabul ederek, 

Yukarda sözü geçen gayelerin gerçekleşmesini sa/ğhyacak ve*uygun tedbirlerin, anılan millet
lerarası Anlaşmaların çerçevesi içinde, bahis konusu nakliyata tahsis edilen yollar üzerinde Yük
sek Âkıd Tarafların hükümranlık veya Devi et otoritesi haklarına halel gelmeden, müşterek An
laşma ile ilân edilmesinin gerektiği .düşüncesiyle, 

Bu hususta, bir^^aLp.jşm.a akdine; karar. yerereX':9^agıda•kiî,m^rahha•!iiar.^,_tâ.yÂn eylemişlerdir: 
Ekselans ,Türkiye .Cumhuriyeti Başkam için: • 

Ekselans Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Büyük Elçi; 
Majeste Emperyal İran Şeyhinşahı için: 

Ekselans Ali-Asgar Hekmat, Dışişleri Bakanı; 
Mezkûrj murahhaslar usulüne uygun. ve ;muteber-görülen -salâniyetnamelerini teati ettikten 

,sonra, .aşağıdaki: hükümleri kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve îran .Devleti. Şehinşahi'si Hükümeti, • her./pirv.kenduülke-
si üzerinde, Tahran ve Tebriz..şehirlerini Trabzon, îskended'un ve İstanbul limanlarına, bağlıyan 
yolları,. nakil vasıtalarının muntazam ve kolaylıkla seyrüsefer eylemesini sağlıyacak surette in
şa, tamir ve idame etmeyi taahhüt ederler. 

-.' Madde —; 2. 

• işbu Anlaşmada anılan yolların üzerinde yolcu ve mal. nakliyatını ve transiti kolaylaştırmak 
ve '•• çoğaltmak amaciyle, Âkıd Taraflardan herbiri, mezkûr . yollar üzerindeki seyrüseferin, geliş-
mesi-nispetinde, kendi ülkesi'üzerinde ve sözü geçen nakliyatın geçt.iği ,en uygun noktalarda, 
depolar,"antrepolar, 'yükleme ve"'"boşaltma vasıtaları, .garajlar, tamir atelyeleri, -P. .T. T. .mer
kezleri, oteller ve lüzumlu bütün diğer tesislerin yapılmasını temin etmeyi taahhüt ederler. 

Madde —'3. 
'Yüksek'Âkıd1 'Taraflardan her biri kendi ülkesinde ıılaştırma"ihtiyacının gerekli'kıldığı şart-

iarrhaiz vei;kâfi miktarda motorlu nakil"vasıtasına malik "'bir servis vasıtasiyle, yukarda.anı-
lan yolların demiryolu şebekeleriyle bağlı bnlunmıyan bölümleri üzerinde yolcuların ve-malların 
muntazaman nakillerini temin edecektir. 

Madde — 4. " 

Yüksek Âkıd Taraflar, mütekabiliyet şartiyle, merkezi iki taraftaa birinde plan .ye nakli-
yat-servislerini işbu 'Anlaşmada"anılan yollar üzerinde°d'İğer Tarafın ülkesi içine uzatmak iste» 
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ğinde bulunan nakliyat idare ve ortaklıklarına, iki memleketin herbirinde -yürürlükte bulunan 
mevzuata uygun her kolaylığı göstereceklerdir. ; . :l -

Madde,—5. 7 

Yüksek Âkıd Tarafların işbu Anlaşmada anılan yollaf-üzerinde yolcu ve mal nakliyatını sağ
lamak üzere, görevlendirecekleri servisler, nakliyatın iyiişlemesi ile ilgili bütün meseleleri ve bil
hassa evkatı, iki servisin karşılaşmasını, huduttan gelişi ve seyrüseferi ve kezalik kendi nakil 
: vasıtalarının, 4 ncü madde hükümlerine uygun olarak diğer Tarafın ülkesi içinde yollarına de
vam etmek imkânlarını, müşterek Anlaşma ile tanzim için temasa geçeceklerdir, 

Madde—6. 
Yüksek Âkıd Taraflar, gerek bâzı resimlerin ilgası veya tenzili, gerek münasip diğer tedbir

lerle, işbu Anlaşmada anılan yollar üzerinde yolcu ve mal nakliyatı ile ilgili masrafları müm
kün olduğu derecede tenzil eylemeyi taahhüt ederler. 

Madde — 7. 

îşbu Anlaşmada anılan yollar üzerinde münakaleyi kolaylaştırmak maksadiyle, iki Âkıd Ta
raf yolcu ve mal nakliyatının tâbi tutulduğu idari usul ve tedbirleri ve bilhassa gümrük muaye
nesi ile pasaport kontrolüne ait olanları sadeleştirmek için gerekli tedbirleri alacaklardır. 

' -*•"'"':"^:' -' Madde — 8. 

Türkiye Hükümeti işbu Anlaşmada anılan yollar üzerinde nakledilen mallara İstanbul'da, İs
kenderun'da ve Trabzon'da transit antrepoları tahsis edilmesi için gerekli tedbirleri almayı ve 
mümkün olan en kısa zamanda İskenderun limanında bir serbest bölge ihdası konusunu inceleme
yi taahhüt eder. 

İran Hükümeti, yukarda anılan mallara Bazergân'da, Tebriz'de ve Hane'de depolar tahsis 
edilmesi için gerekli tedbirleri almayı ve ülkesi üzerinde müşterek Anlaşma ile tesbit edilecek 
bir mevkide bir serbest bölge ihdası konusunu incelemeyi taahhüt eder. 

Madde — 9. ; - : - -

İki memleketten birinin arazîsi üzerinden geqen mallar (bagajlar dâhil) ve nakil vasıtaları, 
işbu arazi üzerindeki nakilleri aktarmalı veya -aktarmasız, antrepoya konulmak veya konulma
mak suretiyle, nakliyeci ile yapılan sözleşmenin devamı veya inkızasi ve nakil tarzının değiş
mesi veya değişmemesi hallerinde de olsa, transitin vukubulduğu memleketin hudutları dışında 
b'aşlıyan ve bitecek olan bir nakliyatın ancak bir cüz'ünü teşkil eklediği takdirde, işbu memle
ketin arazisi üzerinde transit addedilecektir. 

Madde — 10. 

Transit nakliyatı (giriş ve çıkış dâhil) transit durumu dolay isiyle hiçbir hususi resim veya. ver
giye tâbi tutulmıyacaktır. Mamafih, bahis konusu transit nakliyat üzerinden yalnız işbu transitin 
gerekli kıldığı murakabe ve idare masraflarını karşılamaya mahsus olan resim ve vergiler tahsil edi
lebilecektir. Bu neviden olan bilcümle resim ve vergilerin nispeti, mümkün mertebe, karşılanması ge
reken masraflar tutarında olmalıdır. 

Madde — 11. 

Menşei iki memleketten bîrinde olup diğer memleketin arazisi üzerinde transit olarak bulunan 
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*mallar, üçüncü bir memlekete satışları dolayısiyle hiçbir vergiye, harca veya resme tâbi olmaya
caklardır. Kezalik yukarda anılan satış işlemleri 11%" ~ğeTek kendi adlarına gerek vekil olarak taraf 
teşkil eden kimseler de işbu satışlardan mütevellit her türlü vergi mükellefiyetinden (Muamele Ver
gisi ve Gelir vergileri dâhil) muaf olacaklardır:' 

.-,„, Yukarda anılan vergi muaflığının;^yukarda sözü edilen kimselerin" hizmetinde bulunan şahıslara 
_•/,„• her hangi bir şekilde ödedikleri maaş, şerefiye, k omu yy on veya bilcümle diğerücretler için uygulan-
-;.:mıyacağı derkârdır, •_ ".- a ;. ^ 1 . 

•:.; Madde — 12. 

İşbu Anlaşmanın iyi işlemesine nezaret etmek, bu hususla ilgili her türlü tekliflerde bulunmak ve 
yukardaki maddeler hükümlerinin daha iyi uygulanması için alınacak tedbirler ve yapılacak işler 
lıakkmda ilgili makamların onanmasına, senelik programlar, sunmak işleriyle görevlendirilecek Türk 
VQ, İran temsilcilerinden müteşekkil, daimî bir karma komisyon kurulacaktır. 

Karma komisyon, bunu teşkil eden iki, heyetten birinin başkanının talebi üzerine münavebe ile 
Tahran'da ve Ankara'da toplanacaktır. 

Madde — 13 

Yüksek âkıdlardan her biri işbu Anlaşma hükümlerirnn uygulanması için kendi arazisi' üzerin
de yetkili makamların alacağı tedbirler arasında bir koordinasyon sağlıyacak ve yukarda 12 nei mad
dede derpiş olunan Karma. Komisyonun tekliflerini tetkik edecek bir merkezi idare makamını tâyin 
edecektir. • - . 

Madde — 14. 

İşbu Anlaşma iki Âkıd Tarafın her birinin Anayasa usul ve merasimine tâbi tutulacak ve bu 
usul ve merasimin ikmali nota ile diğer tarafa bildirilecektir. 

Anlaşma son notanın tevdii tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Aynı tarihte Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile î ran Devleti Şehinşahisi Hükümeti arasında 20 Nisan 1937 tarihinde 
Tahran'da imzalanan Transit Arılaşması sona erecek ve işbu Anlaşma onun yerine kaim ola
caktır. 

İşbu Anlaşma iki Âkıddan biri tarafından altı ay evvelinden ihbar suretiyle feshedilmediği 
müddetçe yürürlükte kalacaktır. 

Tahran'da, 25 Aralık 1949 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Hükümeti adına İran Hükümeti adına 
Y. K. Karaosmanoğlu A. A. Ilekmat 
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Protokol :.; I 

/(.Transit ;veımünakale-,yollan hakhnda) 
Bugünkü tarihte imzalanan Türkiye ile îran Ârasında"~Yolcu ve Mal Transit ve Nakliyatını 

Kolaylaştırmayı ve çoğaltmayı Güden Anlaşmaya atfen, iki Hükümet aşağıdaki hususları karar
laştırmışlardır : 

î. Yukarda anılan Anlaşmada derpiş edilen halen seyrüsefere açık yollar aşağıda kayıtlı 
bulunanlardır : 

a) Tahran - Tebriz - Bazergân - Gürbulak - "Bayazıt - Karaköse - Erzurum 
:1?) .Erzurum - Trabzon 
.;•<?) Erzurum - iskenderun 
:d) ..Erzurum - İstanbul 
e) Tahran - Tebriz - Hane - Musul (îran arazisi dâhilinde bulunan'>kısım) 
2. tki Hükümetin yetkili makamları aşağıda kayıtlı yolların inşası için anlaşacaklar ve bu 

yollar seyrüsefere açıldıkları zaman yukarda anılan Anlaşmanın hükümlerinden istifade ede
ceklerdir : 

a) Tebriz - Hoy - Kotur - Van - Bitlis - Diyarbakır - Antep - İskenderun 
b) Rızaiye - Bend - Yüksekova - Hakkâri - Beytüşebbap - Şirnak - Urf a - Anteb - iskenderun 
c) Rizaiye - Hane - Revanduz - Musul 
3. Yukarda anılan Anlaşmada derpiş olunan demiryolları aşağıda kayıtlı bulunanlardır r 
a) Tahran - Miane 
b) Erzurum - İskenderun 
c) Erzurum. - İstanbul 
d) Musul - İskenderun (Türkiye arazisi dâhilinde bulunan kısım) 

-4. ilev iki tarafça inşa-edilecek, ve iki memleket;--arasındaki ulaştırmayı-kolayJa.stiniia.yn yn-
rıyacak demiryolu temdit batları, kezalik yukarda anılan Anlaşmanın hükümlerinden istifade 

-edecektir. 
İşbu: Protokol Türkiye ile -İran arasında yolcu ve -mal. transit ve nakliyatım -kolaylaştırmayı ve 

çoğaltmayı: güden ••••Anlaşmanın, ayrılma/ bir <Miı.;ü<iöi\ Avm. müddetle yürürlükte kalacaktır. 

Tahran'da, 25 Aralık 1949 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak tanzim, edilmiştir. 

Türkiye Hükümeti Adına îran Hükümeti Adına 
Y.ÎK. Karaosmanoğlu A. A.-'JTeîcmat 

Protokol : II 

(Gümrük usul ve muameleleri hakkında) 

Bugünkü tarihte imzalanan Türkiye ile îran arasında yolcu ve mal transit ve nakliyatını, ko
laylaştırmayı ve çoğaltmayı güden Anlaşmaya atfen, iki Hükümet yukarda sözü geçen Anlaşmada 
anılan yollar üzerinde her iki taraftan sevkedilen mallar için aşağıdaki hükümlere uygun gümrük 
rejimleri uygulamayı kararlaştırmışlardır: 

1. Resmî kurullara veya iki Hükümetten biri tarafından tavsiye olunup diğeri tarafından ka
bul edilen ortaklık'ara ait kamyonlarla taşman mallar için, işbu kamyonlar gerekli tertipleri 
haiz oldukları takdirde, gümrük makamları, şüpheli haller müstesna, bahis konusu malları kam-

( S. Sayısı :>275 ) 

http://-kolayJa.stiniia.yn


— 15-— 
yonlardan indirmeden ve koli muhteviyatım muayene etmeden, gümrük mühürlerini mezkûr kam
yonlara vaz'eylemekle iktifa edeceklerdir. 

Mezkûr resmî kurullar ve hususi nakliyat ortaklıkları diğer taraf m ülkesinde temsilciler veya 
acentalar tâyin edecekle//,, ve bunlar gerek nakil vasıtalarının gerök içindeki malların transit ola
rak bulundukları memleketin arazisi tizerinde mevlitlerine tam oiarak varacakları hususunu ilgili 
gümrük makamlarına karşı tekeffül edecek ve aksi halde gümrük resimlerini ödeyeceklerdir... 
-"•" 2. Gümrük makamları transit mallarının girişinde, vesika oiarak yalnız', transit,memleketinin 
dilinde üç nüsha oiarak tanzim edilmiş manifestoların tevdiini talep edeceklerdir. İşbu, manifesto
lar. harç pullarını karşılamak için gerekil olanlar dışında, her türlü vergi ve resimden muaf ola
cak'ardır. 

'1. Ytıkardaki 1 nci fıkrada anılanların dışında kalan eşhas ve ortaklıklara ait nakil vasıtala
rında taşınan transit 'mallar, beyanname tevdii yo mallar ve nakil vasıtaları için temi
nat veya kcf.ilet gösterilmesi gibi her iki memlekette yürürlükte bulunan gümrük konusundaki 
mevzuat hükümlerine gerekli usullerin uygulanmasından sonra, transit rejiminin derpiş eylediği 
her türlü kolaylıktan istifade edeceklerdir. 

4. Demiryolu, ile sevkedileu mal-ara uygulanacak rejim, bu konu üzerindeki milletlerarası an
laşmalar hükümlerine uygun olacaktır. Transit mallan muhtevi vagonlar, mezkûr mallar için 
kefalet veya teminat istenilmeden, mühürlenecektir. 

Demiryolu ile transit nakliyatının yapıldığı-'memleketin gümrük .makamlarına evvelce bu gibi te
minat veya kefalet verilmiş ise, bunlar, malların .Demiryolu idarelerine tesliminden sonra, ia.de.edi
lecektir. 

5. tki memleketin her birinin arazisi'üzerinde 'iran:-: i t antrepoları/Km bulunan transit mallarının 
satış içiıi' teshirine, tamirine, havalandırılmasına. yıkanmasına ve bunlara benzer her türlü ameliye
lere tâbi tutulmasına müsaade olunacaktır. Bunların ambalajları da .değiştirilebilecek ve tamir edile
bilecektir. 

Mezkûr mallar, kezaiik, iki memleketin her birinde yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak.. 
yukarda anılan ameliyelerin yapılması için. memleket içme muvakkaten ithal edilebileceklerdir, 

6. iki memleketin her birinde yetkili makamlar özel antrepolar tesisi veya genel anrtepolarda 
özel bölmeler tahsisi, için-ilgililerle anlaşmalar yapabileceklerdir. 

7. Yüksek Âkıd Taraflar yukarda sözü geçen Anlaşmada anılan münakalâtın her hangi bir ge
cikme veya güçlüğe martız-kalmaması çim transit olmıyan-malların da giriş ve çıkışım kolaylaştıracak 
gerekli tedbirleri alacaklardır. 

îşbu Protokol, Türkiye ile îran arasında Yolcu ve Mal Transit ve Nakliyatını Kolaylaştırmayı ve 
Çoğaltmayı güden Anlaşma ile aynı tarihte yürürlüğe; girecek ve yürürlük süresi iki sene olacaktır. 
Süre sonundan üç ay önce feshi ihbar edilmediği takdirde senelik süreler için kendiliğinden yenilen
miş sayılacaktır. 

Tahran'da, 25 Aralık 1949 tarihnde Fransızca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye.Hükümeti.adına îran Hükümeti adma> 
Y. K. Karaosmanoğlu A« A. Kekmat,. 

( S. Sayışı: 2750 

http://kcf.il
http://ia.de


~ 16— 
Protokolü: I I I 

(Ulaştırma ve nakü vasıtaları hakkında) . 

Bugünkü tarihte imzalanan, Türkiye ile İran arasında Yolcu ve Mâl Transit ve Nakliyatm*,Ko-
laylaştırmayi ve Çoğaltmayı Güden Anlaşmaya atfen, iki Hükümet aşağıdaki hususları kararlaştır
mışlardır: 

1. İdare merkezleri Türkiye'de olan resmî nakliyat idarelerinin ve hususi nakliyat kurullarının,, 
motorlu nakliyat servislerini Tebriz'e kadar uzatmalarına îran Hükümeti müsaade edecektir. 

idare merkezleri İran'da olan resmî nakliyat idarelerinin ve hususi nakliyat ortaklarının mo
torlu nakliyat servislerim Trabzon'a kadar uzatmalarına Türkiye Hükümeti müsaade •edecektir. 

Maamafih. yukarda anılan servis temditlerine yalnız transit mallar veya iki memleketten birin
den çıkmış veya birine müteveccih mallar için müsaade edilecektir. 

2. Yüksek Âkıd Taraf dardan her biri arazisi üzerinde yukarda 1 nci f ırada anılan idare ve or
taklıkların, bu konuda yürürlükte bulunan millî mezuata uygun olarak, mümessillilder ve acentalar 
tesisine müsaade edecektir. 

3. Türkiye Devlet Demiryolları İdaresi bütün servislerine de İran transit malladma mezkûr ida
re tarafından uygulanan normal tarifenin asgari olarak .% 25 i nispetinde bir tenzilât tatbik ede
cektir. Maamafih, îran transit mallarının senelik miktarı 6 bin, tondan az olduğu takdirde, mezkûr 
İdare yukarda anılan miktardan daha dun bir tenzilât tatbik etmek veya tenzilâtı tamamen kaldır
mak ihtiyarını haiz olacaktır. 

4. îran Hükümeti yukarda sözü geçen Anlaşmada anılan yollar üzerinde nakledilen malların 
nakil masraflarının mümkün mertebe tenzil edilm-esi. ve bunların aynı cins mallar için başka yollar 
üzerinde tatbik edilen tarifelere nispetle daha yüksek bir hadde olmamasını temin için gerekli ted
bir1 eri alacaktır.' İşbu Protokol, bugünkü tarihte imzalanan Türkiye ile îran arasında, Yolcu 
ve Mal Transit ve Nakliyatını Kolaylaştırmayı ve Çoğaltmayı Güden Anlaşma ile aynı,tarihte yürür
lüğe girecektir. Yürürlük süresi iki sene olacaktir. Süre sonundan üç ay önce feshi ihbar olunmadığı 
takdirde, senelik süreler için kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. 

Tahran'da 25 Aralık 1949 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Hükümeti adına îran Hükümeti adına 
Y. K. Karaosmanoğlu A, A. Hekmat 

TÜRKİYE ÎLE ÎRAN ARASINDA ÖDEME ANLAŞMASI 

Türkiye ile îran arasındaki transit ticaretinin gelişmesini ve iki memleket arasındaki ödemelerin 
tesviyesini kolaylaştırmak maksadîyle,, Türkiye Hükümeti ve İran Hükümeti aşağıdaki hususları 
kararlaştırmışlardır: ' "fc *** 

Madde — 1. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası îran Millî Bankası namına, A. B. D., dolanı: ile muharrer, 
faizsiz ve masrafsız Bir «tesviye hesabı» açacaktır. 

Madde — 2. 

Transit ticareti dolayısîyle Âkıd Taraflardan birinin veya diğerinin borçlu bulunduğu meblâğa 
lar, yukarda 1 nci maddede derpiş olunan hesap kanaliyle tesviye edilebilecektir. 
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Madde — 3. 

Türkiye'deki ödemeler," İran Millî Bankasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına göndere
ceği ödeme emirlerine müsteniden, 1 nci maddede derpiş olunan hesabın zimmetinden .yapılacaktır 
İran'daki ödemeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının göndereceği tahsilat ihbarnamelerine 
müsteniden yapılacaktır. 

Madde — 4. • . . 

fran Millî Bankasının ödeme emirleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının tahsilat ihbar
nameleri günü gününe sevkedilecek ve hak sahiplerine ödemelerde bulunulabilmesi için gerekli ma
lûmatı ihtiva edeceklerdir. 

Madde — 5. 

Tahsilat v'e ödemeler her iki memlekette kendi millî paraları ile yapılacaktır. 

Madde — 6. 

Birinci maddede derpiş olunan hesapta tahassül edecek her hangi bir bakiye, alacaklı tarafın 
ihtivan ve talebi ile, sterlin ile tediye suretiyle veya iki memlekette yürürlükte bulunan genel 
ithalât v* ihracat rejimlerine uygun şekilde mal ihracı ile tasfiye edilebilecektir. Alacaklı 
memleket yukarda anılan hesaptaki alacaklarını borçlu memlekette cari ödemeler için de külla-
nıtâ'bilecektir. 

Madde — 7. 

Türkiye'deki ödemelerin süratle yapılmasını temin için iki banka 3 ncü maddede anılan îran 
Millî Bankasının ödeme emirleri yerine kullanılacak ödeme vasıtalarının nevi hakkında anlaşa
caklardır. 

Madde — 8. 

Türkiye'ye gelecek yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Iran Millî Bankasının talebi üzerine bu müesseseye, 1 nci maddede derpiş olunan hesabın 
zimmetinden, mezkûr iki banka tarafından müştereken tesbit edilecek miktarlarda, Türk kâğıt 
parası verecektir. îran Millî Bankası işbu kâğıt paraların satışında yolcuların ithal edeceği 
Türk kâğıt paraları konusunda Türkiye'de, yürürlükte bulunan mevzuatı nazarı itibara ala
caktır. 

Madde — 9. . - • - - • ; ' " ' 

Türk liralarının A. B. D. dolarına ve A. B. D. dolarlarının Türk lirasına tahvili Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasının resmî rayici esası üzerinden yapılacaktır. 

Riallerin A: B. D. dalarına ve A. B. D. dolarlarının riallere tahvili îran Millî Bankasının resmî 
rayiçleri esası üzerinden yapılacaktır. 

Türk lirası veya rialden başka paralarla muharrer Türk veya îran alacaklarının A. B. D. 
dolarına tahvili her iki memlekette tatbik olunan resmî rayiçler' esası üzerinden yapılacaktır. 

Madde — 10. 

îranlı borçlular namına yukardaki 1 nci maddede derpiş olunan hesap haricinde ödemelerde 
bulunmayı istiyen ilgililer. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdiııde dolar, sterlin veya 
diğer serbest dövizlerle ödemeler yapmak ihtiyarını haiz olacaklardır. 
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Madde ^$&. 

}-< Yukarda,-.&ıâtfİ«&£ iM^banka; i^Ti;:^Lhla§msnin iybişlemesi içkıIuygBBnajea^^ 
kında ^âîaTind^-^-aTıîaşffi^ :y%#ri»ktie o t l a n a n , m«v^u#a 
u^gtfıf^öl^rM^'îju =yölda-g£;£el^^ :^~;;h;'"" /:-:b/î?.-y-^ <^;-•;,-•:«-r 

f i"'" ! "••.:'"^'-?- " • Madde — 12. 

İşbu Anlaşmanın inkızasında. bahis konusu hesapta taraflardan biri veya diğeri lehine bir 
bakiye kaldığı :;1ükdirde. Tînezkûr "bakiye- alacaklı.•tarafm- tercihine ^re;-..:fe)3^3:«; tarafça her" iki 
memlekette yürürlükte :bulunan genel ithalât ve ihracat; rejimlerine u=ygnn.jGİ&iials ij&al:ihracı.-ye-
ya sterlin tediyesi suretiyle tasfiye edilecektir. " .-..;. •:..;•;.,-:.:";

: ; • :. . •.•• 

"; '""v ''"*";'" Madde .ST-13. • 

îşbu Anlaşma .bugünkü'.-tarihte imzalanan Türkiye ile îran- Arasında Yutar we MalT^aiiSît ve 
Nakliyatını Kolaylaştırmayı ve Çoğaltmayı Güden Anlaşma ile aynı tarihte yürürlüğe girecek 
ve yürürlük süresi bir sene olacaktır. 
.. Süre sonunda iki .ay önce feshi ihbar edilmediği takdirde senelik süreler için kendiliğinden 

yenilenmiş, sayılacaktır. . • . ... . 

->3?âhr-ari 'da 25 Ar alık ~ 1949 tarihinde Fransızca iki nüsha olanak tanzim edilmişti?. 

Türkiye Hükümeti adına İran Hükümeti ;&&»*#.-
Y. K. Karaosmanoğlu A. A. ffekmat 

Dışişleri Bakanlığı 
Tahran, 25 Aralık 1.049' 

Bay Büyükelçi. 

,,-13ugünîşü .taTİhJft.^imzal^nan. .îran,ile Türkiye, arasında :öd eme. Anlaşmasına '..atfçn, aşağıdaki 
!\wsjaşiarı- Ekselânsnıı^a,Sildirmekle -şşarç£ kazanırım: ".••..'• '• .. . . • .-""'. 

,Xukarda anılan ..Anlaşmanın..9.nçu maddesinde derpiş edilen ,A. B. .D. .dolarının. rinle ' nispetle 
^;-•.içlen,.-ithalât., ihracat ve iranşitunuameleİeri bahiskonusu olduğu ve bu muamelelere hususi bi.'v 
ayiç uygulandığı takdirde, îran Millî Bankasınca ithalât vo ihracat için tatbik olunan rayiçler 

saktır. Bilcümle diğer muameleler için döv b: konusundaki mevzuata uygun olacak, ticari olmY-
yan muamelelere uygulanan rayiçler muteber olac^aktıj. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Büyük Elçi. 
#&&ffir2-°x••;•;••--;•; ; >~::.r>;r. •..;.-.:.•-• " : ; : - • : _ . - z . - ; ^ ^ . ' [ -...-.. : • .-•-.•.;, : ' ;_ . .••-.--.'••.•; -:•••'••- • ' 

. . . . . . . E k s e l a n s . ' ".•.;•'•:•""'.; •:•/• .-_-•.•;• ;";.:/ , • ; / : ;< • • ..••:.. '•'.. j D ı ş i ş l i ş H • ' Ş ^ k â a r : - ' ' • ' .'' 
••'"•'•7 ""Bay Yakup Kadri Karaosmanoğlu, •••'-" '. . ..'.. . . . • . . . . . , ' . A. -A. EPehmat , 

Tiirkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi " ."* " . ••-
• • . • • ' . • • • ' . . ^ y . ' » ' • • • • . . . . . : . 
.. . ' ;¥£& . ' . . . . ' , . . • • ' • 
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Bay Bakan; . • . ._ ., , : 

Ekselansınızın bugünkü tarihli, mefadı aşağıda yazılı, mektubunu 

-

T&form* $5jArâlikZâd$ 
* 

aldığımı bildirmekle şeref 

«Yukarda anılan Anlaşmanın 9 ncu maddesinde derpiş edilen A. B. 'Ör^ölaYinin rıâîe nispetle 
rayiçleri, ithalât, ihracat ve transit muameleleri bahis konusu oldu^u :wT:bu miıam-elelere hususi 
bir rayiç uygulandığı takdirde, Iran Millî Bankasınca ithalât ve ihracat-için tatbik olunan rayiçler 
olacaktır. Bilcümle diğer muameleler için döviz konusundaki mevzuata -'-uygun olarak, ticari olmı-
yan muamelelere uygulanan rayiçler muteber olacaktır.» 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay JBakaûv -

Ekselans 
B.ay Ali - Asgar Hekmat, 

İDışişlerî "Bakanı, 
Tahran. 

Dışişleri Bakanlığı _ 

Bay JBüyjik Jllçi; . \ 

Y. K. Karaosmanoğlu 

" -Tfihrm, 5 Hart1950 

. . . . , , , ' 

Hükfimetimin aşağıdaki hususlar 'hakkındaki mutabakatını size bildirmekle şeref kazaaıiEmVt' 
,25 Aradık JL9£9 ;t»rih^te':imzatean .Anlaşmanın 1 -nci -maddesinde -derpiş cölunan .iesâbın iM ta

rafça her üç ayda bir tasfiye edilmesi ve bundan maada bojçgkı-tarafın hor ;an boröimu-Menı&klhak-
kını haiz olması şartiyle, A. B. D. dolârınm.aitnıa nisp-etle iıalihazırdaki îfcıymeti (bir-.ons ssf al
tına $ 35) değiştiği takdirde değişmenin vâki olduğu günde mezkûr hesapta mevcut matlup veya zim
met .bakiydi -vâki değişme nispetinde ayarlanacaktır. 

;Xterin* saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Büyük Elçi. 

Ekselans 
Bay Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 

Türkiye Büyük Elçisi, 
Tahran. 

Türkiye Cumhuriyeti 
BmükMçitigi 

Bay Bakan Vekili, 

• • . . ' • . • • " " ' • 

— ••;pB§işleri Bakanlığını 
Tedvire Memur 

Ardalan 

Tahran, 5 Mart 1S50 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektmbuıruzu aldığımı ^liirmekte şeref kazanırım: 
««25 Aralık 1#49 tarihinde imzalanan Anlaşmanın .1,-hci maddesinde derpiş olunan .hesabın -iki ta

raf Çfc-'ta- üç aysda bir *aı$iye fcdijbnesi -re bundan maada borçlu taraftn;her an bKmmnuödemek hak-

• '•' m : S ^ Î ; . ^ ) •• 
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kını haiz olması partiyle, A. B. D. dolarının altma nispetle halihazırdaki kıymeti (bir ons saf -altı
na' "$' 35) "değiştiği takdirde, değişmenin vâki olduğu günde mezkûr hesapta matlup veya zimmet 
bakiyesi, vâki değişme nispetinde ayarlanacaktır.» , . . • . ; • . . -

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Bakan Vekili. 

Ekselans 
:: — Bay- Dr. Ardalan, 

Dışişleri Bakanlığını 
Tedvire Memur, 

Tahran. 

T. K. Karaosmânöğlii 
TtvYr 

îr an Hariciye Nezareti 

Bay Büyükelçi, 

Tahran, 11 Aralık 1950 

Iran ile Türkiye arasında 25 Aralık 1949 tarihinde İmzalanan ödeme Anlatmasına atfen, adı 
geçen Anlaşmanın 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tamamlanacağını bilgilerine arzetmekle şeref 
kazanırım: . .'-.'.' 

*7:irinçi maddede derpiş olunan hesapta talıassül edecek her hangi bir bakiye, alaeaklı tavc
ından ihtiyarı ve talebi ile sterlin ile tediye suretiyle veya iki memlekette yürürlükte bulunan 
genel ithalât ve ihracat rejimlerine uygun şekilde mal ihracı ile tasfiye edilebilecektir. Alacaklı 
memleket yukarda anılan hesaptaki alacaklarını borçlu memlekette cari ödemeler için de kulla
nabilecektir, '•••- -- • • : • • ' " ' • . ' ' ' • ' ' • 

Â. B. D. dolarının sterlige nispetle rayicinin hesaplanmasında, Milletlerarası Para Fonu tarar 
fmdan kabul edilen rayiç esas olacaktır.» • w 

• Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Büyükelçi. 

Ekselans 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu 

Türkiye Büyükelçisi 
Tahran 

Mohsen Raes 
Dışişleri Bakam 

Türkiye Büyükelçiliği 
• r Tahran, 11 Aralık 1950 

Bay Bakan, 

I r a n ile Türkiye arasında 25 Aralık 1949 tarihinde imzalanan Ödeme Anlaşmasına atfen, adı ge
çen Anlaşmanın 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tamamlanacağını bilgilerine arzetmekle şeref kaza
nırım : 

«Birinci maddede derpiş olunan hesapta tahassül edecek herhangi bir bakiye, alacaklı tarafın 
ihtiyarı ve talebi ile, sterlin ' ile tediye suretiyle veya iki memlekette yürürlükte bulunan geıiel itha
lât ve ihracat rejimlerine uygun şekilde mal ihracı'ile tasfiye edilebilecektir.- Alacaklı memleket yu-

• f-rr •^«•«grajft»--;;../ 

( S.-' Sayısı : 275) 
iV^^î"TJ~^«S^*,*l',«»* 
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karda anılan hesaptaki alacaklarını borçlu memlekette cari ödemeler için de kullanabilecektir. 

A. B. D. dolarının sterline nispetle rayicinin hesaplanmasında, Milletlerarası Para Fonu tara
fından kabul edilen rayiç esas olacaktır». 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Bakan. 

Ekselans Büyükelçi 
Mohsen RaŞs . Y. K. Karaosmanoğlu 

Dışigleri Bakanı 

« • » 

( S. Sayısı : 275 ) 





S. Sayısı: 279 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti arasın
da Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma komisyonları raporları 

(1 /207) 

T. C. 
Başbakanlık 20 .VI. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-2021,6/2038 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile israil Devleti Hükümeti arasında hava ulaştırmalarına dair 
olan Anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
2 . VI . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ili-
şikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Hükümetimizin de katılması ile Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde imzalanan ve Büyük Millet 
Meclisi tarafından 4749 sayılı Kanunla 5 Haziran 1945 tarihinde onanan Milletlerarası Sivil Hava
cılık Sözleşmesi hükümleri dâhilinde Cumhuriyet Hükümeti 12 Şubat 1946 günü Büyük Britanya 
Kırallığı ve Amerika Birleşik Devletleri ile biîer Hava Anlaşması yapmış ve bu anlaşmalar Bü
yük Millet Meclisince 13 Mayıs 1946 tarihinde onanmıştı. Keza hükümetimizle İsveç Kırallığı Hü
kümeti arasında 26 Haziran 1946, Fransa Hükümetiyle 12 Ekim 1946, Çekoslovakya Hükümeti ile 
5 Mart 1947, Holânda Hükümeti ile 19 Mart 1947. Danimarka Hükümeti ile 30 Haziran 1947, Irak 
Hükümeti ile 30 Haziran 1947, Yunanistan Hükümeti ile 22 Temmuz 1947, Lübnan Hükümeti ile 
16 Eylül 1947, Hâşimi Ürdün Hükümeti ile 7 Mayıs 1948, Norveç Hükümeti ile 20 Mayıs 1948, 
İsviçre Hükümeti ile 16 Şubat 1949, Suriye Hükümeti ile 6 Temmuz 1949, İtalya Hükümeti ile 25 
Kasım 1949, Mısır Hükümeti ile 12 Nisan 1950, Brezilya Hükümeti ile 21 Eylül 1950 ve İran Hükü
meti ile 20 Mart 1951 de bu yolda birer anlaşma akit ve imza edilmiştir. 

Bu anlaşmalar sırasiyle aşağıdaki tarihlerde Büyük Millet Meclisince onanmıştır. 
. (İsveç ile Anlaşma: 16 Eylül 1946, Kanun No. 4954), (Fransa ile Anlaşma: 21 Şubat 194.7, Ka

nun No 5028), (Holânda ile Anlaşma: 18 Haziran 1947, Kanun No. 5111), (Çekoslovakya ile An
laşma: 18 Haziran 1947, Kanun No. 5110), (Danimarka ile Anlaşma: 9 Şubat 1948, Kanun No. 
5172), (Irak ile Anlaşma: 9 Şubat 1948, Kanun No. 5173), (Yunanistan ile Anlaşma: 9 Şubat 
1948, Kanun No. 5171), (Lübnan ile Anlaşma: 9 Şubat 1948, Kanun No. 5174), (Ürdün ile Anlaş
ma: 10 Ocak 1949, Kanun No. 5303), (Norveç ile Anlaşma: 10 Ocak 1949, Kanun No. 5302), (İsviç
re ile Anlaşma: 24 Mayıs 1949, Kanun No. 5395).(Suriye ile Anlaşma: 12 Aralık 1949 Kanun No. 
5455), (İtalya ile Anlaşma: 6 Şubat 1950, Kanun No. 5525), (Mısır ile Anlaşma: 26 Mart 1951, Ka 
nun No. 5756). 

Bu iki taraflı Anlaşmaların Yüksek Meclise sunulmaları sırasında da arzolunduğu üzere Şikago'-
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da kurulan sistemin memnuniyet verici bir şekilde işlemesi, havayolundan birbirine bağlı üye dev
letler arasında yapılacak iki taraflı anlaşmalar akdine vabestedir. Cumhuriyet Hükümeti bugüne 
kadar akdettiği anlamalardan başka diğer .devletlerle de faydalı ve gerekli anlaşmalar yapılmasına 
.çalışmaktadır. Bu arada, Ulaştırma Bakanlığının vâki talebi üzerine İsrail Devleti Hükümeti ile 
1950 yılında başlıyan müzakereler bu kerre sona ermiş ve her iki taraf ıh üzerinde mutabık, kal-
dıkları Ahıkşma methi 5 Şubat 1951 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. 

Bu Anlaşma geniş ölçüde evvelki anlaşmalardan mülhem olup mütekabiliyet esasına istinat 
etmektedir. Şimdiki şartlar altında Doğu ve Batı memleketleriyle yurdumuz arasında gün geçtikçe 
adedleri çoğalan seferler muvasalanın sıklaşmasını ve süratleşmesini temin etmek suretiyle, mezkûr 
memleketlerle Türkiye arasında ekonomik ve sasyal bağları kuvvetlendirmek ve geliştirmek gayesi
nin tahakkukuna yardım edecektir. 

Bu kere onanmaya sunulan işbu Anlaşma ile Türk uçaklarının Türkiye'den İsrail'e ve daha ile
ri memleketlere gitmesi ve bu hat üzerinde Milletlerarası polcu, yük ve posta almak ve boşaltmak 
hakkını haiz olması sağlanmıştır. İsrail uçakları da aynı veçhile İsrail'den Ankara ve İstanbul'a 
ve daha ilerideki memleketlere gidecekler ve aynı haklardan istifade edeceklerdir. Ancak her iki 
memleket uçaklarına diğer memleket ülkesi üzerindeki noktalar arasında kabotaj yapmak hakkı bit
tabi tanınmaz. 

Anlaşma i|e ekinin yorumlanması veya uyğuTânması yolunda Sözleşen Tarafların müzakere ile 
halledemiyecekleri hususlar iki tarafın tâyin edeceği bir hakem mahkemesine havale olunacaktır. 

Yukarıda bahis mevzuu edilen Anlaşma ile ekinde mevcut esâsların memleketimizin menfaatleri
ne uysun ve İsrail ile aramızdaki sivil Havacılık münasebetlerini düzenliyecek mahiyette bulunduğu 
mütalaa erimektedir. 

Bu düşünce ile Anlaşma ve ekinin onanması için ilişik kanun tasarısı hazırlandı. 

Dikişleri Komisyonu raporu 

v T:B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 30 . VII. 1951 

'tilsas'No. 1/207 
Karar No. 44 

Yüksek Başkanlığa 

kil ettiği ve geniş ölçüde evvelki anlaşmalardan 
mülhem olup mütekabiliyet eşasma istinat. eyle
diği anlaşılmış ve anlaşma ile ekinde mevcut esas
ların millî menfaatlerimize uygun olduğu neti
cesine varılarak tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Adı seçen taşarı ve ilişikleri havalesi gere
kince. Ulaştırma Komisyonuna tevdi buyrulmak 
üzere Yüksek Başkanlıklarına sunulur. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Bu Rapor Sözcüsü 

İzmir Ankara 
V. Mernteş S. M. Arsal" 

İzmir İzmir Kütahya 
C. Baİ)an A. Başman A. Gündüz 

Seyhan Trabzon 
R. O. Arık H. Saka 

(S. Sayısı : 279) 

Türkiye Cumhuriyet? Jlükümeti ile İsrail 
: Devleti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmaları
na 4air ;Oİan Anlaşmanın onanması hakkında 
Dışişleri; Bakanlığınca hazırlanan çvç Bakanlar 
İKurulunca 2 . .VI .. 1951 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun. tasarısiyle 
gerekçesi ve ilişikleri Yüksek Başkanlıklarından 
Dışişleri Komisyonuna havale buyrulmuş olmak
la komisyonumuzun 27 .VI I . 1951 tarihli top
lantısında Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin hu-
zuriyle incelendi. 
.. YSpnjan görüşmeler, sonunda kanun tasarısı
nı» ŞikagoMa .7 Aralık 1944, tarihinde imzalanan 
ve Bü^ük Millet Meclisi tarafından 4749 sayılı 
Kanunla 5 T Haziran 1945 tarihinde onanan Mil
letlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesi hükümleri 
dâhilinde akdedilen anlaşmaların 18 ncisini teş-
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Ulaştırma Komisyonu Rapora 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/207 
Karar. NQ. 24 

6. VIII. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail 
Devleti Hükümeti arasında hava ulaştırmala
rına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 2 . V I . 1951 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı 
ile geçekçesi ve ilişikleri Yüksek Başkanlıkça 
komisyonumuza havale buyurulmuş ve komis
yonumuzun 3 . V I I I . 1951 tarihli oturumunda 
Dışişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının salahi
yetli mümessilleri huzuriyle okunup incelen
miştir. 

Yapılan görüşmeler sonunda kanun tasarısı
nın, Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde imza
lanan ve Büyük Millet Meclisi tarafından 4749 
sayılı Kanunla 5 Haziran 1945 tarihinde ona
nan Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesi 
hükümleri dâhilinde akdedilen anlaşmaların 
18 ncişini teşkil ettiği ve geniş ölçüde evvelki 
anlaşmalardan mülhem olup mütekabiliyet esa

sına istinat ettiği anlaşılmış ve Anlaşma ile 
ekinde mevcut esasların millî menfaatlerimize 
uygun olduğu neticesine varılarak Hükümet 
tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa arzolunur. 
Ulaştırma Komisyonu 

faskanı Sözcü 
Samsun Çonya 

N. Qerkman H. Ölçmen 

Bilecik 
K. $f.' Kurkut 

Amasya 
Cevdet Topçu 

İmzaca ^ulunamadı 
Çoruh 

M. Bumin 
Diyarbakır 
' Kr^a^şV 

İmzada bulunamadı 
Giresun istanbul Malatya ' 

H. Bozdağ F. N. Çamlibel L. Sayman 
Sivas Tunceli 

t. Duygun H. R. Kutu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile îsraü Dev
leti Hükümeti arasında hava ulaştırmalarına 
dair olan Anlaşmanın onanması hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile İsrail Devleti arasında 5 Şubat 1951 
tarihinde akit ve imza edilmiş olan «Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükü
meti arasında Hava Ulaştırmalarına dair An
laşma ile eki» .onanmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Koy men 

Dış/İşleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakam 
&'. Ete 

Gr. ve Tekel Bakanı 
R. 8. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
"S. Kurtbek 

İçişleri Bakanı 
JSV özyörük 

Maliye Bakanı 
H. Poliatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve Şo. Y. Bakanı 
Dr. EJ H. Üstündag 

Tarım Bakanı 
İV. ökmen 

Çalışma Bakanı 
İV. özsan 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

( S. Sayısı : 279 ) 
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TÜRKÎYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÎSRAÎL DEVLETÎ HÜKÜMETİ ARASINDA 

HAVA ULAŞTIRMALARINA DAİR ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti 
Türkiye ve İsrail arasında Hava Ulaştırmalarına dair bir Anlaşma akdine karar vererek 

bu maksatla usulü dairesinde yetkilendirilmiş temsilciler tâyin etmişler ve bunlar aşağıdaki 
hükümler üzerinde anlaşmışlardır: 

Madde -*- 1. 

işbu Anlaşmanın ve Ek'inin tatbikında metin aksini âmir bulunmadığı takdirde: 
A) «Havacılık Makamı» tâbiri Türkiye Cumhuriyeti bakımından Ulaştırma Bakanlığı ve

ya halen onun tarafından görülen işleri ifa etmek üzere yetkilendirilecek her şahıs veya her 
teşekkülü, İsrail Devleti bakımından Ulaştırma Bakanlığı veya halen onun tarafından görülen 
işleri ifa etmek üzere yetkilendirilecek her şahıs veya her teşekkülü ifade eder. 

B) «Tâyin edilmiş teşebbüs» tâbiri Sözleşen Taraflardan birinin havacılık makamlarınca 
diğer Sözleşen Taraf havacılık makamlarına yazı ile tebliğ edilen ve işbu Anlaşmanın 3 ncü 
maddesi hükümlerine göre, anılan tebliğde zikredilen yollarda, işliyecek teşebbüs olarak gösteri
len bir hava teşebbüsünü ifade eder. 

C) «Ülke» tâbiri Şikago Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesinin (7 Aralık 1944) 2 nci 
maddesindeki tarife tekabül eder. 

D) Şikago'da Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesinin (7 Aralık 1944) 96 ncı maddesinin 
a), b) ve d) fıkralarının tarifleri muteber addolunur. 

Madde — 2. 

Sözleşen Taraflar ilişik Ek'te zikredilen Milletlerarası Hava Yollarının ve Seferlerinin kurul
ması için, işbu Ek'te tasrih edilen hakları birbirlerine verirler; anılan seferlere, kendilerine bu 
haklar verilen Sözleşen Tarafın ihtiyarına göre derhal veya daha ileri bir tarihte başlanabilir. 

Madde — 3. 

a) Her Sözleşen Taraf kararlaştırılan yollar ve servislerin işletilmesi için bir veya birkaç 
hava ulaştırma teşebbüsü tâyin edecektir. 

b) Her Sözleşen Taraf işbu maddenin c) paragrafı ve aşağıdaki 7 nci maddedeki kaydı ih
tirazı dışında diğer Sözleşen Tarafça tâyin edilen teşebbüse veya teşebbüslere gerekli işletme 
müsaadesini derhal verecektir. 

c) Bu işletme müsaadesini veren Sözleşen Taraf havacılık makamları bu suretle tâyin edil
miş olan teşebbüs veya teşebbüslerce, işbu Anlaşmada tâyin edilmiş servislerin açılmasına mü
saade etmeden önce, onlardan, Milletlerarası Hava Ulaştırmasında kullanılan teşebbüslerin iş
lemesinde normal olarak tatbik olunan kanunlar ve nizamların icaplarını yerine getirecek du
rumda bulunduklarının ispatını istiyebilirler. 

d) ilgili hükümetlerce tâyin olunabilecek bâzı bölgelerde milletlerarası bir hava seferinin 
kurulması, yetkili askerî makamların tasvibine sunulacaktır. 

Madde — 4. 

Tatbikatta herhangi ayrılığa meydan vermemek ve muamelede eşitliği sağlamak maksadiyle: 
a) Sözleşen Taraflardan her biri, diğer Sözleşen Taraf teşebbüslerinin kendi hava alanlarından 

ve diğer kolaylıklardan faydalanması karşılığı olarak konulan veya müsaade edilen harçların işbu 
hava alanlarından ve kolaylıklardan istifade için milletlerarası benzer hava servislerinde çalı
şan millî hava taşıtlannea ödenecek harçlardan daha fazla olmamasını kabul eder. 

( S. Sayısı : 279 ) 
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b) Sözleşen Taraflardan birinin ülkesine, öteki Sözleşen Tarafça tâyin edilen havacılık teşeb

büsü tarafından veya böyle bir teşebbüs nam ve hesabına ithal edilip yalnız kendi uçaklarının kul
lanılmasına mahsus olan yakıt, makine yağları ve yedek parçalar, Gümrük Resmi, muayene ücreti 
veya diğer millî harç. ve mükellefiyetlerin tarhı hususunda Milletlerarası servislerde kullanılan 
millî teşebbüslere veya en ziyade müsaadeye mazhar millet teşebbüslerine tatbik edilen aynı dere
cede müsait muameleden faydalanacaklardır. 

c) Sözleşen Taraflardan birinin tâyin ettiği havacılık teşebbüsü veya teşebbüsleri tarafından 
kararlaştırılan yollar ve servislerde kullanılan herhava taşıtı ve Ek' te tesbit edilen yollar ve servis
leri işletmesine müsaade edilen bir Sözleşen Tarafın hava ulaştırmaları teşebbüslerinin sivil hava 
taşıtında bulunan kumanya ve normal teçhizat, yedek parçalar, makine yağları, yakıtlar, diğer 
Sözleşen taraf ülkesine varış ve kalkışlarında bu uçaklarda veya adı geçen ülkfs üzerindeki uçuş
larda kullanılsa veya sarfedilse bile Olümrük Resmi, muayene ücreti veya buna benzer vergi ve 
resimlerden muaf tutulacaktır. 

Madde — 5. 

Sözleşen Taraflardan birinin verdiği veya muteber kıldığı .ve henüz müddeti geçmemiş hava 
seyrüsefer şahadetnameleri, uçuşa elverişlilik bröveleri vt lisanslar, ekte gösterilen havayollarının 
ve seferlerinin işletilmesi için öteki Sözleşen Tarafça dâ muteber tanınacaktır. Bununla beraber 
Sözleşen Taraflardan her biri, kendi tebaasına, diğer bir devlet tarafından verilmiş olan uçuşa elve
rişlilik brövelerinin ve lisansların kendi ülkesi üzerinde yapılacak uçuşlar için muteber olduğu
nu tanımamak hakkını muhafaza eder. 

Madde — 6. 

a) Sözleşen Taraflardan birinin milletlerarası hava seyrüseferinde kullanılan uçakların kendi 
ülkesine giriş ve çıkışı hakkındaki veya anılan uçakların kendi ülkesi sınırları içinde bulunduk
ları müddetçe işletilmesi ve seyrüseferi ile ilgili kanun ve nizamları öteki Sözleşen Taraf hava 
ulaştırma teşebbüsünün veya teşebbüslerinin uçaklarına da uygulanacaktır. 

b) Sözleşen Taraflardan birinin ülkesi üzerinde, yolcuların, mürettebatın veya ticaret eşyasının 
giriş, kalış ve çıkışını formalite, muhaceret, pasaportlar, gümrükler ve karantina bakımından tan
zim eden kanun ve nizamlar adı geçen ülkede bulunan öteki Sözleşen Taraf hava taşıtları tarafın
dan nak] edilen yolculara, mürettebata ve ticaret eşyasına da tatbik edilecektir. 

Madde — 7. 

Her Sözleşen Taraf, öteki Sözleşen Tarafça tâyin edilmiş bir hava teşebbüsünün mülkiyetinin 
'esaslı bir kısmının ve fiilî kontrolünün bu sonuncu Taraf uyruklarının elinde bulunduğu hakkın
da delil sahibi olmadığı veya teşebbüsün işbu Anlaşmadan mütevellit mükellefiyetlere veya 6 ncı 
maddede derpiş edilen kanun ve nizamlara riayet etmediği hallerde işletme müsaadesini vermemek 
veya geri almak hakkını muhafaza eder. 

Yolcuların emniyeti için ulaştırmanın men'inde zaruret mevcut bulunduğu veya kanun ve ni
zamlarda diğer inhiraflara mâni olunması gerektiği haller müstesna, bu hak ancak diğer Sözleşen 
Taraf ile yapılacak istişareden sonra kullanılacaktır. 

Madde — 8. 

îk i Sözleşen Taraf havacılık makamları işbu Anlaşma ve Ekinde tesbit edilen prensiplerin 
tatbikini temin ve onların memnuniyet verici bir şekilde icrası için sıkı bir iş birliği zihniyeti 
ile zaman zaman istişareler yapacakdır. 

( S. Sayısı : 279 ) 
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îşbu Anlaşma ve bundan mütevellit bütün mukaveleler Milletlerarası Sivil Havacılık Teş
kilâtına (O. A. O. I.) tevdi edilecektir. 
• - v ^ r ' v ' ; *•; •••! • i~i - V" v \ "? - ? - ' v - v V!V « f ' T ' T ' v ' " T . , ;\'""'f •****'";' ''•' *' '• ••'" 
> . " ' . Madde — 10. ,? ' ^ « ~ ' ^ - v ' -* ^ ; " • * « 

Sözleşen Taraflardan biri, işbu Anlaşma Eki hükümlerinden her hangi birinin değiştirilme
sini arzu ettiği hallerde, her iki Sözleşen Taraf yetkili makamlarının bu maksatla birbirleriyle 
danışmalarını istiyebilecek ve bu danışma istek tarihinden itibaren 60 günlük bir süre içinde 
başlıyacaktır. 

Anılan makamların kararlaştırdıkları her değişiklik, diplomatik nota teatisi suretiyle teyit 
edildikten sonra yürürlüğe girecektir. 

Bununla berarber yollar tablosunda gösterilen yollardaki değişiklikler ve ilâveler sadece iki 
Sözleşen Taraf havacılık makamlarının anlaşmasiyle vukubulablür. 

Madde — 11. 

Milletlerarası Sivil Havacılığa ait çok taraflı genel bir havacılık sözleşmesi her iki Sözleşen 
Taraf için yürürlüğe girdiği takdirde, bunlar, işbu Anlaşma ve Ekinin hükümlerini anılan 
Sözleşme ahkâmı ile ahenkleştirmek maksadiyle istişarede bulunacaklardır. 

Madde — 12. 

İşbu Anlaşma ve ekinde, hilafı derpiş edilen haller müstesna olmak üzere, Sözleşen Taraflar 
arasında bu Anlaşmanın veya ekinin tefsirine veya tatbikma ait olup müzakere yolu ile haüedi-
lemiyen her anlaşmazlık, Sözleşen Tarafların tâyin edecekleri iki hakem ve bu iki hakemin Sözle
şen Tarafların vatandaşı olmaması şartiyle seçecekleri bir üçüncü hakemden müteşekkil üç ha
kemli bir mahkemenin istişari reyine arzedilecektir. 

Sözleşen Taraflardan her biri, Taraflardan birinin diğerine bir anlaşmazlığın tahkimini talep 
eden diplomatik bir notayı tevdiinden itibaren iki ay içerisinde bir hakem tâyin edecek ve üçün
cü hakem de bu iki aydan sonraki bir aylık zaman içinde tâyin edilecektir. Eğer üçüncü hakem, 
tâyin edilen zaman zarfında seçilmezse, bu münhal, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilât^ Kon
sey Başkanı tarafından, bu Teşkilâtın cari usul ve âdetlerine uygun olarak tanzim edilmiş bir 
hakemler listesinden seçilecek bir şahısla doldurulacaktır. Sözleşen Tarafların icra makamları 
böyle bir istişari reyin infazını temin için kendilerine verilen salâhiyetlerin çerçevesi dahilinde 
bütün geyretlerini sarf edeceklerdir. Taraflardan her biri hakem mahkemesi masraflarına yarı ya
rıya iştirak edecektir. 

Madde — 13. 

a). Ücret tarifeleri aşağıda tarif edilen usule uygun olarak, bütün alâkalı unsurlar ve diğer 
teşebbüsler tarafından tatbik olunan tarifeler bilhassa işletme masrafları, normal kâr, sürat ve 
konfor gibi her servisin arzettiği hususiyetler nazarı itibara alınarak tesbit olunacaktır. 

b) Tâyin edilmiş teşebbüslerce tatbik edilecek tarifeler Sözleşen Taraf ardan her birinin ha
vacılık makamlarının tasvibine arzedilecek ve bu makamlar kanuni yetki hudutları dahilinde işbu 
Anlaşmanın ekinden mütevellit mükellefiyetlere göre hareket edeceklerdir. 

c) Sözleşen Taraflardan her birinin teşebbüs veya teşebbüslerince teklif edilen her tarife, tatbi-
ka konulması derpiş edilen tarihten en aşağı otuz gün önce öteki Sözleşen Taraf havacılık makam
larına tevdi edilmelidir. Bu otuz günlük müddet hususi hallerde iki Sözleşen Taraf havacılık ma
kamlarının müşterek karariyle kısaltılabilir. 

d) Sözleşen Taraflardan birinin havacılık makamları, yukarda (b) prağrafında derpiş edilen 

( S . Sayısı : 2 7 9 ) 



_ 9 _ 
iKBarih alüımasiîihan 'sbnra, diğer Sözleşen Taraîin lbir ^e^ebbüsti tarafından teklif «dilen tarifeyi 
tasvip etmezse derpiş edilen otuz günlük müddetin nizamına erkesinden önce, -keyfiyetten, bu -sonun
cu. tarih haberdar edeciek ve sözleşen Taraflar Uygun bir tarife üzerinde bir Anlaşmaya varmaya 
çalışacaklardır. Sönhıerci olarak Arilaşittanin 12. nci maddesinde derpiş edilen tahkime -müracaat 
edilecekti?. 

Mâdda — 14. 

Sözleşen Taraflardan her biri işbu Anlaşmaya son verme arzusunu her zaman öteki Sözleşen Ta
rafa ihbar edebilir. Bu ihbarın-aynı zamanda Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına yapılması 
lâzımdır. İşbu AnJaşma, ihbarın diğer Sözleşen Tarafça alınması gününden bir sene sonra sona erer. 
Meğer ki Taraflar arasında yapılacak bir Anlaşma neticesinde bu ihbar yukarıdaki müddetin hita
mından önce fesholuna. 

Böyle bir ihbarı alacak olan taraf bunu aldığını bildirmezse, Milletlerarası Sivil Havacılık Teş
kilâtınca alınması tarihinden 14 gün sonra ihbar bu tarafça da alınmış addolunacaktır. 

'Madde — İ5. 

İşbu Anlaşma tasdiknamelerin teatisi tarihinde meriyete girecektir. 
Yukardakileri tasdikan hükümetleri tarafmdan usulü dairesinde yetkilendirilmiş olan ve imza

ları aşağıda bulunan temsilciler işbu Anlaşmayı imza etmiş ve mühürlemişlerdir. 
5 Şubat 1951 tarihinde iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İsrail Devleti Hükümeti 
Tadma adına 

Rıfkı B. Pasin Eli Aktn'Sassön 

ÜİK 
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Madde — 1. 

TüfkijV Cumhuriyeti Hükümeti, İsrail DevletiHüktrmetine, Mtın tarafından tâyin edilnâş te
şebbüslere ilişik tablo I de : gösterilen yollar üzerinde hava nakliyat servisi işletme hakkını verir. 

israil Devleti Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, onun tarafından tâyin edilmiş-te-
şebbüsîere ilişik tablo II de gösterilen yollar üzerinde hava nakliyatı servisi işletme hakkını verir 

Madde — 2. 

Bu Anlaşma ve bu ekde tesbit edilen şartlar dâhilinde Sözleşen Taraflardan her biri tarafından 
tâyin edilmiş teşebbüsler öteki Sözleşen Taraf ülkesi üzerinde transit ve ticari gayesi olmıyan tek 
nik tevakkuf hakkından istifade edeceklerdir.-Bu teşebbüsler, bundan başka, diğer Sözleşen Taraf 
ülkesinde ve ilişik tablolarda tesbit edilen yollar üzerinde milletlerarası ulaştırmada, yolcu, posta 
ve ticari eşya yükleme ve boşaltma- hakkından da istifade edeceklerdir. 

Madde — 3. 

İşbu Anlaşma ve ekine mevzu olan hava seferlerinin kurulması ve işletilmesinde aşağıdaki 
prensipler uygulanacaktır: 

a) îmkân nispetinde ucuz ve salim ekonomik prensiplerle bağdaşan tarifeler uygulanması su
retiyle hava yolculuğunun, insanlığın genel refahı bakımından arzettiği faydaların yayılmasını»! 
en geniş şekilde teşci ve teşviki, aynı şekilde hava yolculuğununmiHetlerarasıılda- dostça anlayış 
ve iyiniyetingelişmesi4vassltâsr dlârak' te^iki've0,ayni"'2aîtta3sdabu yeni TÛaştırma vasıtasından İM 
memleketin müşterek refahı bakımından çok sayıda bilvasıta faydalannısağlanıaâsı^şayaıu arzudur. 

(•s; sayısı : ̂ 79) 
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ö) Seyahat eden kimselere sağlanmış bulunan hava ulaştırma kolaylıkları, halkın bu gibi ulaş

tırmalara olan ihtiyaçları ile sıkı surette münasebettar olmalıdır. 
c) Her iki memleketin hava ulaştırma teşebbüsleri için, işbu Anlaşma ve Ek'ine mevzu olan 

ve karşılıklı ülkeler arasında mevcud yol veya yollardan her hangi birini takiben hava seferleri ku
rulması hususunda müsaid ve eşit imkânlar mevcut olmalıdır. 

d) îşbu Anlaşma ve Ek'inde yazılı uzak kurye seferlerinin Sözleşen Taraflar hava ulaştırma 
teşebbüslerince işletilmesinde, karşı Taraf hava ulaştırma teşebbüslerinin menfaatleri, işbu Tara
fın aynı yollar üzerinde kısmen veya tamamen 'kurmuş bulunduğu seferleri haksız zararlara uğrat
mamak maksadiyle, gözönünde tutulacaktır. 

e) Sözleşen Taraflar, işbu Anlaşma Ek'ine uygun olarak tâyin olunan hava ulaştırma teşeb
büsleri tarafından yapılacak seferler hacminin her şeyden önce adı geçen teşebbüsün milliyetini ta
şıdığı memleket ile ulaştırmanın nihai hedefi olan memleket arasındaki ulaştırma ihtiyaçlarına uy
gun bulunmasını kabul ederler. 

Madde — 4. 

Bu beynelmilel ulaştırma hatları üzerinde, işbu Anlaşma ve Ek'ine mevzu olan yolların bir veya 
birkaç noktasından üçüncü memleketlere veya üçüncü memleketlerden adı geçen yolların bir veya 
birkaç noktasına yapılacak yükleme ve boşaltma hakkı Sözleşen Taraflarca teyid olunan muntazam 
inkişaf genel prensiplerine muvafık olarak kullanılacak ve hacım tevafuku genel prensipleri 
hükümlerine uyulacaktır. 

a) Menşe ve mahreç memleketleri arasındaki ulaştırma istekleri; 
b) Uzak kurye seferleri işletmesi ihtiyaçları; 
c) Mahallî ve mmtakavi seferler göz önünde tutularak geçilecek bölgelerde mevcut ulaştırma 

istekleri. 

Madde — 5. 

A) Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren, iki Sözleşen Tarafın yetkili havacılık makam
ları ilişik tablolarda gösterilen yolların tamamını veya bir kısmını işletmek üzere tâyin ettikleri te
şebbüslere bahşedilen kolaylıklara ait bütün malûmatı en kısa zamanda birbirlerine bildireceklerdir. 

Yetkili havacılık makamları bu malûmata bahşedilen kolaylıkların suretini, tâyin edilmiş teşeb
büslerin statüleriyle muhtemel değişiklikleri ve alâkalı bütün diğer vesikaları ekliyeceklerdir. 

B) iki Sözleşen Tarafın yetkili havacılık makamları karşılıklı servislerinin bilfiil işlemeye baş
lamasından en geç on beş gün önce işbu servislerin tam vakit ve hareket cetvellerini, kullanılan 
uçakların tip ve frekanslarını mütekabilen birbirlerine bildireceklerdir. Adı geçen makamlar bü
tün muhtemel değişiklikleri de birbirlerine bildireceklerdir. 

Tablo : I 

İsrail Hükümeti tarafından tâyin edilmiş teşebbüslerin işletecekleri yollar : 
Lydda'dan veya Hayfa'dan - tarikiyle veya mutavassıt noktasız - Ankara'ya veya İstanbul'a ve 

daha ilerdeki memleketlere her iki istikame+te. 

Tablo : n 

Türkiye Hükümeti tarafından tâyin edilmiş teşebbüslerini işletecekleri yollar : 
İstanbul - tarikiyle veya mutavass-t noktasız - Lydda'ya ve veya Hayfa'ya ve daha ilerideki mem

leketlere her iki istikamette. 

( S. Sayısı : 279 ) 



S. Sayısı: 280 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran Şehinşahlık Hükümeti ara-
sııftla kendi ülkeleri beyninde ve daha ötelerinde Ticari Hava Ser
visleri tesisi için Anlaşma ile ekinin onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma komisyonları raporları (.1/233) 

T. C. 
Başbakanlık 1( 23 . VII . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-2074, 6/2453 
* s; *; ? v Büyük Miltet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran Şehin,anlık Hükümeti arasında kendi ülkeleri beynin
de ve daha ötelerinde ticari hava servisleri tesisi :ein anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 10 . VII . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu say
gılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Hükümetimizin de katılması ile Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde imzalanan ve Büyük Millet 
Meclisi tarafından 4749 sayılı Kanunla 5 Haziran 1945 tarihinde onanan Milletlerarası Sivil Hava
cılık Sözleşmesi hükümleri dâhilinde Cumhuriyet Hükümeti 12 Şubat 1946 günü Büyük Britanya 
Kırallığı ve Amerika Birleşik Devletleri ile birer Hava Anlaşması yapmış ve bu anlaşmalar Büyük 
Millet Meclisince 13 Mayıs 1946 tarihinde onanmıştı. Keza Hükümetimizle İsveç Kırallığı. Hükü
meti .arasında 26 Haziran 1946, Fransa Hükümetiyle 12 Ekim 1946, Çekoslovakya Hükümetiyle 
!"> Mart 1947, Holânda Hükümetiyle 19 Mart 1947, Danimarka Hükümetiyle 30 Haziran 1947, Irak 
Hükümetiyle 30 Haziran 1947, Yunanistan Hükümetiyle 22 Temmuz 1947, Lübnan Hükümetiyle 
16 Eylül 1947, Hâşimî Ürdün Hükümetiyle 7 Maviş 1948, Norveç Hükümetiyle 20 Mayıs 1948, İs
veç Hükümetiyle 16 Şubat 1949, Suriye Hükümetiyle 6 Temmuz 1949, İtalya Hükümetiyle 25 Ka
sım 1949, Mısır Hükümetiyle 12 Nisan 1950, Brezilya Hükümetiyle 21 Eylül 1950 ve İsrail Hükü
metiyle 5 Şubat 1951 de bu yolda birer Anlaşma akit ve imza edilmiştir. 

Bu Anlaşmalar sırasiyle aşağıdaki tarihlerde ,Büyük Millet Meclisince onanmıştır. 
(İsveç ile Anlaşma: 16 Eylül 1946, Kanun No. 4954), (Fransa ile Anlaşma: 21 Şubat 1947, Ka

nun No. 5028), (Holânda ile Anlaşma: 18 Haziran 1947, Kanun No. 5111), (Çekoslovakya ile Anlaş
ma: 18 Haziran 1947, Kanun No. 5110), (Danimarka ile Anlaşma: 9 Şubat 1948, Kanun No. 5172), 
(Irak ile Anlaşma: 9 Şubat 1948, Kanun No. 5173), (Yunanistan ile Anlaşma: 9 Şubat 1948, Ka
nun No. 5171), (Lübnan ile Anlaşma: 9 Şubat 1948, Kanun No. 5174). (Ürdün ile Anlaşma 10 Ocak 
1949, Kanun No. 5303), (Norveç ile Anlaşma: 10 Ocak 1949, Kanun No. 5302), (İsviçre ile Anlaş
ma: 24 Mayıs 1949, Kanun No. 5395), (Suriye ile Anlaşma: 12 Aralık 1949, Kanun No. 5455). 
(İtalya ile Anlaşma: 6 Şubat 1950, Kanun No. 5525), (Mısır ile Anlaşma: 26 Mart 1951, Ka
nun No. 5756), (Brezilya ile Anlaşma: 28 Mayıc, 1951, Kanun No. 5779). 

Bu iki taraflı anlaşmaların Yüksek Meclise sunulmaları sırasında da arzolunduğu üzere Şi-
kâgo'da kurulan sistemin memnuniyet verici bir şekilde işlemesi, hava yolundan birbirine bağlı 
üye devletler arasında yapılacak iki taraflı anlaşmalar akdine vabestedir. Cumhuriyet Hükümeti 



bugüne kadar akdettiği anlaşmalardan başka diğer devletlerle de faydalı ve gerekli anlaşmalar 
yapılmasına çalışmaktadır. Bu arada İran Hükümetinin vâki talebi üzerine İran Şehinşahlık Hü
kümeti ile 1948 yılında başlıyan müzakereler bu kere sona ermiş ve her iki tarafın, üzerinde mu
tabık kaldıkları Anlaşma metni 20 Mart 1951 tarihînde Tahran'da imzalanmıştır;" \ „*j 

Bu Anlaşma geniş ölçüde evvelki anlaşmalardan mülhem olup mütekabiliyet esasına-istinat 
etmektedir. Şimdiki şartlar altında Doğu ve Batı memleketleriyle yurdumuz arasında gün geç
tikçe adedleri çoğalan seferler muvasalanın sıklaşmasını ve suratleşmesini temin etmek suretiyle, 
mezkûr memleketlerle Türkiye arasında ekonomik ve sosyal bağları kuvvetlendirmek ve geliş
tirmek gayesinin tahakkukuna yardım edecektir. 

Bu kere onanmaya sunulan işbu Anlaşma ile Türk uçaklarının Türkiye'den İran'a ve daha 
ileri memleketlere gitmesi ve bu hat üzerinde milletlerarası yolcu, yük ve posta almak ve bo
şaltmak. hakkını haiz olması sağlanmıştır. îra-ı uçakları da aynı veçhile İran'dan Ankara ve İs
tanbul'a ve daha ilerdeki memleketlere gidecekler ve aynı haklardan istifade edeceklerdir. An
cak her iki memleket ufaklarına diğer memleket ülkesi üzerindeki noktalar arasında kabotaj 
yapmak hakkı bittabi tanınmamaktadır. 

Anlaşma ile ekinin yorumlanması veya uygulanması yolunda sözleşen Tarafların müzakere 
ile halledemiyecekleri hususlar iki Tarafın tâyin edeceği bir hakeme veya Milletlerarası Sivil 
Havacılık Teşkilâtı Konseyinin kararma havale olunacaktır. 

Yukarda bahis mevzuu edilen Anlaşma ile ekinde mevcut esasların memleketimizin menfaat
lerine uygun ve İran ile aramızdaki, sivil havacılık münasebetlerini düzenliyecek mahiyette bu
lunduğu mütalua edilmektedir. 

Bu düşünce ile Anlaşma ve ekinin onanması için ilişik kanun tasarısı hazırlandı. 

Dışişleri ;Komisyonu raporu 

T. B. MM. 
Dışişleri Komisyonu, 30 . VII ı. d9Sl 

Esas No. 1/233 
Karar No. 43 i 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti ile İran Şehinşahlık 
Hükümeti arasında kendi ülkeleri beyninde 
ve daha ötelerinde ticari hava servisleri tesi
sine dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunun 10 . VII . 1951 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasa-
rısiyle gerekçesi ve ilişikleri Yüksek Başkan
lıklarından Dışişleri Komisyonuna havale Du
yurulmuş olmakla Komisyonumuzun 27. VII. 
1951 tarihli toplantısında Dışişleri Bakanlığı 
temsilcisinin huzuriyle incelendi : 

Yapılan- görüşmeler sonunda kanun tasarı
sının Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde imza
lanan ve Büyük Millet Meclisi tarafından 4749 
sayılı Kanunla 5 Haziran 1945 tarihinde ona
nan Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesi 
hükümleri dâhilinde akdedilen Anlaşmaların 

19 neusunu teşkil ettiği ve geniş ölçüde evvelki 
Anlaşmalardan mülhem olup mütekabiliyet esa
sına istinat eylediği anlaşılmış ve anlaşma ile 
ekinde mevcut esasların millî menfaatlerimize 
uygun olduğu neticesine varılarak tasarı ay
nen kabul edilmiştir. 

Adı geçen tasarı ve ilişikleri havalesi gere
ğince Ulaştırma Komisyonuna tevdi buyurul-
mak üzere Yüksek Başkanlıklarına sunulur. 

Dışişleri Komisyonu Başkam 
Bu Rapor Sözcüsü 

İzmir 
Vasfı Menteş 

Ankara İzmir İzmir 
S. Maksudi Arsal C. Baban A. Başman 

Kütahya Seyhan Trabzon 
Asım Gündüz . R. Oğuz Arık Basan Saka 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 

Ü.B.M.M^ 
Ulaştırma'Komisyonu 

Esas No. i/233 
Karar No. 25 

7. VIII. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

T. C. Hükümeti ile Iran Şehinşahlık Hükü
meti arasında kendi ülkeleri beyninde ve daha 
ötelerinde ticari hava servisleri tesisine dair olan 
anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 10. 
VII . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesi ve 
ilişikleri Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza 
havale buyurulmuş ve Komisyonumuzun 3 . 
VIII . 1951 tarihli toplantısında Dışişleri ve 
Ulaştırma bakanlıklarının salahiyetli mümessil
leri huzuriyle okunup incelenmiştir. 

Neticede : Yapılan bu görüşmeler sonunda 
anlaşma ile ekinde, mevcut esasların millî men
faatlerimize uygun olduğu neticesine varılarak 
kanun tasarısı aynen ve oy birliğiyle kabul edil
miştir. 

Yüksek Başkanlığa arzolunur. 
Ulaştırma Komisyonu Başkanı Sözcü 

Samsun 
İV. Berkman 

Kâtip 
Amasya 

C. Topçu 
İmzada bulunamadı. 

Çoruh 
Dr. M. Bumin 

Giresun 
H. Bozbağ 
istanbul 

F. N. Çamlıbel 
imzada bulunamadı. 

Konya 
H. ölçmen 

Bilecik 
K. M. Kurkut 

Diyarbakır 
K. Tayşi 

imzada bulunamadı 

Tunceli 
H,R. 

Sivas 
î. Duygun 
Malatya 

L. Sayman 

Kulu 

HÜKÜMETİM TEKLİFt 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile îran Şehin
şahlık Hükümeti arasında kendi ülkeleri bey
ninde ve daha ötelerinde Ticari Hava Servisleri 
Tesisi için Anlaşmanın onanmasına dair Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Iran Şehinşahlık Hükümeti arasında 
20 Mart 1951 tarihinde akıt ve imza edilmiş 
olan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Iran 
Şehinşahlık Hükümeti arasında kendi ülkeleri 
beyninde ve daha ötelerinde Ticari Hava Servis
leri tesisi için Anlaşma ile eki» onanmıştır, 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

• Bu Kanun yayımı tarihinde 

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
Rıfkı S. Burçak 
Ulaştırma Bakanı 

S. Kurtbek 

Adalet Bakam 
R. Nasuhioğlu 
içişleri Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
İV. özsan 

İşletmeler Bakam 
Hakkı Gedik 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ' İLE İRAN ŞEHÎNŞAHLIK HÜKÜMETİ ARASLY-
DA KENDİ ÜLKELERİ BEYNİNDE VE DAHA ÖTELERÎNDT TİCARÎ HAVA SERVİSLERİ 

TESBİTİ İÇİN ANLAŞMA • • ? . . , a 

7 Aralık 1944 de Şikago 'da imzaya açılan Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesine (ki bundan 
sonra «Sözleşme» diye anılacaktır) katılmış olan Ekselans Türkiye Cumhur Reisi ile Majeste" İran 
Şehinşahı (ki bundan sonra «Sözleşen Yüksek Taraflar» diye anılacaklardır): 

Emniyetli ve intizamlı surette Milletlerarası Hava Servisleri teşkilini ve bu sahada Milletler
arası iş Birliğinin inkişafını mümkün olduğu ka ir tesri etmeyi, aynı zamanda milletlerarasında 
dostane anlayış ve iyi niyeti teshile vesile teşkil eden milletlerarası hava yolculuğunun salim eko» 
nomik prensipler dairesinde mümkün olan en ucuz ücretlerle yapılmasının ve her iki memleketin 
müşterek hayrı için bu çeşit ulaştırmalarda bilvasıta menfaatler teminini ve memleketleri arasında 
ve daha ötelere ticari tarifeli hava servisleri tesisi maksadiyle bir anlaşma akdini arzu ettiklerinden, 
bu maksatla aşağıda isimleri yazılı murahhasları tâyin etmişlerdir : 

Ekselans Türkiye Cumhur Reisi : 
Türkiye Tahran Büyükelçisi Ekselans Yakup, Kadri Karaosmanoğlu 

Majeste İran Şehinşahı : 
Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ekselans Hüseyin Âlâ. 

Bunlar da teati olunan salâhiyetnamelerinin usulüne muvafık olşrak tanzim edilmiş bulundu
ğunu görerek aşağıdaki anlaşmaya varmışlardır: 

DİBACE 

Bu Anlaşmaya inhisar etmek üzere: 
a) «Havacılık makamları» tâbiri ile Türkiye için Ulaştırma Bakanlığı ve işbu Bakanlığın 

haiz olduğu salâhiyetleri kullanmaya mezun her hangi şahıs veya teşekkül kastedilecektir, ve 
İran için Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı ve işbu Başkanlığın haiz olduğu salâhiyetleri kullan
maya mezun her hangi şahıs veya teşekkül kastedecektir. 

b) «Sözleşme» tâbiri 7 Am.bk 1944 te Şikago'da imzaya küşade kılınan Milletlerarası Sivil 
Havacılık Sözleşmesini ifade eder. 

c) «Ülke», «Hava servisleri», «Milletlerarası Hava Servisi», «Hava işletmesi» ve «Trafikten 
gayri maksatlar için iniş» tâbirlerinin her biri Sözleşmenin 2 nci ve 96 ncı maddelerinde kendi
lerine verilen mânaya gelecektir. 

Madde — 1. 

İşbu Anlaşma hükümerine göre Sözleşen Yüksek Taraflardan her biri diğer Sözleşen Yüksek 
Tarafın tâyin edilmiş hava işletmesine veya işletmelerine, mutabık kalınan hava servislerinin iş
letilmesinde, uçaklarının kedi ülkesi üzerinden transit olarak uçmaları hakkını ve aynı zamanda 
ilişik listede tasrih; edilen bahis mevzuu ülkedeki noktalara trafikten gayri maksatlar için iniş veya 
millelerarası yolcu, yük ve posta yüklemek ve boşaltmak hakkını bahşeder. 

Madde — 2. 

a) Sözleşen Yüksek Taraflardan her biri listede tasrih edilen yollarda, işbu Anlaşma hüküm
leri dairesinde işletilmek üzere tâyin edeceği hava işletmelerinden bir veya birkaçını diğer Sözle
şen Yüksek Tarafa yazı ile bildirecektir. Tâyin keyfiyetini tebellüğ eden öteki Sözleşen Yüksek 
Taraf, işbu Anlaşmanın, üçüncü maddesi hükümlerine tevfikan, tâyin edilmiş hava işletmesine ve
ya hava işletmelerine, gecikmeksizin, gereken işletme müsaadesini verecektir; şu kadar ki talep 
vukuunda, ticari hava işletmeleri işletilirken tatbik edilen kanun ve nizamlardaki şartları ifaya 
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ehil oldukları hakkında müsaadeyi veren yetkili havacılık makamlarını tatmin etsinler. Bundan 
sonra, tâym edilmiş ve müsâade verilmiş her hangi bir hava işletmesi, mutabık kalman hava servis
lerini her zaman icraya başlıyabilir. 

b) Muhasemat bölgelerinde1 veya-daimî veya muvakkat askerî işgal bölgelerinde veya muha-
semat veya askerî işgalin müessir olduğu bölgelerde bu gibi işletmelerin işletilmesi yetkili askerî 
makamların muvafakatine bağlı olacaktır. 

Madde — 3. 

a) Sözleşen Yüksek Taraflardan biri bir hava işletmesinin veya işletmelerinin esas mülkiyetinin 
veya fiilî kontrolünün o hava işletmesini veya işletmelerini tâyin eden Sözleşen Yüksek Tarafın 
veya uyruklarının «ünde bulunduğuna kanaat getirmediği takdirde hava işletmesinin veya işlet
melerinin tâyinini reddetmek ve işbu Anlaşmanın 1 nci maddesinde hava işletmesine veya işletme
lerine verileceği tasrih edilmiş bulunan hakları vermekten imtina etmek veya verilmiş olan hak
lan geri almak veya bu hakların kullanılması hususunda zaruri göreceği şartlan kabul ettirmek 
hâkkınr hâiz olacaktır. 

b) SBzleşeır Yüksek Taraflardan her biri diğer Sözlesin Yüksek Tarafla müşavere ettikten 
sonra işbu, Anlaşmanın 1 nci maddesi hükmüne göre bir hava işletmesine veya işletmelerine bah
şedilmiş olan işletme hakkını tadil etmek veya bu hava işletmesinin veya işletmelerinin sözleşme
nin 11 nci ve 13 ncü maddelerindeki hükümleri yerine getirmediği veya işbu Anlaşma hükümlerini 
tatbik etmediği hallerde-bu hava işletmesine veya hava işletmelerine bu hakların kullanılması 
hususunda zaruri göreceği şartları kabul ettirmek hakkını haiz olacaktır: 

Madde — 4. 

i îşbu Anlaşma hükümlerinden: hiçbiri diğer Sözleşen Yüksek Tarafa veya hava işletmelerine has 
redilmiş ve hususi haklar tanır veya diğer memleketlerin hava işletmelerini, bu haklardan mahrum 
veya farklı muameleye tâbi kılar mahiyette itibe r vje tefsir ölunmıyacaktır. 

Madde — 5. 

îşbu Anlaşma lıükümlerinden. hiçbiri Sözleşen Yüksek Taraflardan birisince tâyin edilmiş, olan 
hava işletmesine diğer Yüksek Tarafın ülkesindeki bir noktadan diğer bir noktaya ücret veya ivaz 
mukabilinde yolcu, yük,veya posta almak ve taşımak hakkını tazammun eder mahiyette görülmiye-
cek ve böyle tefsir ölunmıyacaktır. 

Madde — 6. 

Ikinülketaraj^nda ve'1 daha.ötelerinde tasrih edilmiş hava yollarında işlemek hususunda her iki 
Sözleşen Yüksek Tarafın hava işletmesi veya işletmeleri müsait ve müsavi imkânlara malik olacak
tır. Kabul edilmiş hava servislerinin işletilmesinde her iki Sözleşen Yüksek Tarafça tâyin edilmiş 
bulunan hava işletmesi veya işletmeleri öteki Sözleşen Yüksek Tarafın menfaatlerini göz önünde 
tutarak aynı yolun tamamında veya bir kısmında işliyen bir işletmeyi haksız surette mutazarnı 
etmiyecektir. 

I r 

Madde — 7. 

Her iki Sözleşen Yüksek Tarafın muayyen hava işletmelerinde işliyecek hava servisleri tasrih 
edil'miş^olatthava-yöllarındaiki halkın hava ulaştırma ihtiyaçlarına uygun bir manzara arzedecek 
ve mâkul yük haddine o hattı tâyin eden ülke ile yolcu, yük ve postanın nihai, hedefi olan 
memleketler arasında istiab hacmini günlük ve mâkûl şekilde tahmin edilmiş nakil ihtiyaçla
rına uygun olarak ayarlamayı başlıca hedef ittihaz eyliyeceklerdir. Bir hava işletmesini veya 
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hava işletmelerini tâyin eclen memleketlerin ülkelerinden gayrı bir ülkede olup tasrih edilen yol
ların bâzı noktaları arasında taşınacak olan yolcu, yük ve postanın yüklenip boşaltılması aşağı
daki istiab hacmi umumi prensipleri dairesinde yapılacaktır : H^.. 

a) Menşe memleket ile mahreç arasındaki ulaştırma ihtiyaçları, 
b) Transit hava işletmesi işletme ihtiyaçları ve 
e) Bölgeleri içine alan memleketlerin hava işletmeleri tarafından tesis edilen diğer hava 

nakliyat servislerinin menfaatleri de göz önünde tutulmak suretiyle hava işletmesi veya işletme
lerinin içinden geçtiği havalinin ulaştırma ihtiyaçları. 

Madde — 8. 

1. Ücretler, ekonomik işletme, mâkûl kazanç, servisin karakteristik farkları (sürat standart
ları ve rahatlık da dâhil olduğu halde) ve malûm yol veya yolun bir kısmında işliyen diğer 
programlı hava servislerinin tesbit ettikleri ücretler gibi bilûmum ilgili âmiller göz önünde 
tutulmak suretiyle mâkul bir hadde tesbit edilecektir. 

2. îki Sözleşen Yüksek Tarafın ülkeleri ile veya üçüncü bir memleketin ülkesi ile Sözleşen 
Yüksek Taraflardan birinin ülkesi arasında tasrih edilmiş hava yollarının her hangi birinde 
yolcu, yük ve posta nakliyatında işbu anlaşmaya tevfikan tâyin olunan hava işletmelerinin her 
hangi biri tarafından alınacak ücretler aşağıdaki fıkralardan birine göre tesbit edilecektir : 

a) îşbu Anlaşma gereğince tâyin edilmiş olan hava işletmelerinin üyesi bulundukları bir 
hava işletmesi teşkilâtı tarafından kabul edilen ücret kararlarına göre, veya 

b) Bu hava işletmeleri aynı havacılık teşkilâtına üye bulunmuyorlarsa veya yukarıdaki 2. nci 
fıkranın (a) bendinde zikredilen karar alınmış değilse her iki Yüksek Tarafça mezun kılınmış olan 
hava işletmeleri tarafından kararlaştırılır. Şayet Sözleşen Yüksek Taraflardan biri tasrih edilmiş 
yollardan her hangi biri için bir hava işletmesi tâyin etmemiş ve o yol için ücretler, yukarıdaki 
2 (a) fıkrasına tevfikan tesbit olunmamış ise, diğer Sözleşen Yüksek Tarafça o yol üzerinde işle
mek üzere tâyin edilmiş olan hava işletmeleri tarafından tesbit olunur. 

3. Bu suretle tesbit edilen ücretler iki Sözleşen Yüksek Tarafın havacılık makamlarının tas
vibine sunulur ve adı geçen havacılık makamlarına vusulünden itibaren, iki Taraftan birinin havacı
lık makamınca bunun kabule şayan olmadığı hakkında bir ihtarda bulunulmadıdğı takdirde otuz 
gün sonra muteber olur. 

4. Ücretler, yukarıdaki 2. nci fıkraya göre tesbit edilmediği veya tesbit edilen üc
retler Sözleşen Yüksek Taraflardan herhangi birinin havacılık makamınca kabul olunmadığı 
hallerde bizzat Sözleşen Yüksek Taraflar bir anlaşmaya varmaya çalışacaklar ve böyle 
bir Anlaşmayı müessir kılmak için gereken bütün tedbirlere baş vuracaklardır. Sözleşen Yüksek Ta
raflar şayet bir Anlaşmaya varamazlarsa anlaşmazlık hakkında (12) nci madde hükümlerine göre ha
reket olunacaktır. Anlaşmazlığın Anlaşma yolu ile veya (12) nci madde hükümlerine göre halline 
değin evvelce takarrür etmiş ücretler veya şayet böyle bir ücret takarrür etmemiş ise, ilgili hava 
işletmeleri tarafından mâkul ücretler alınacaktır. 

Madde — 9. 

Sözleşmenin 15, 24, 31, 32, 33 ve 35 nci maddeleri, şimdiki şekilleriyle, işbu Sözleşmenin devamı 
müddetince, anlaşmanın ayrılmaz bir parçası imiş gibi, her iki Sözleşen Yüksek Tarafı yekdiğerine 
karşı taahhüt altında bulunduracaktır. Meğer ki. Sözleşmeye taraf bulunmakla, her iki Sözleşen 
Yüksek Tarafın işbu maddelerde yapılacak her hangi tadilâtı - ki bu tadilât Sözleşmenin 94 ncıi 
maddesine tevfikan yürürlüğe girecektir - tasdiketsin. Bu takdirde bu suretle tâdil edilen madde
ler de aynı şekilde işbu anlaşmayı kabul eden Sözleşen Yüksek Taraflar arasında taahhüdü tazam
mum eyliyecektir. 

( S. Sayısı : 280 ) 



- 7 -
Madde — 10. 

Sözleşen Yüksek Taraflardan herbiri diğer Söîleşen Yüksek Tarafça tasrih edilmiş hava servis
lerinin kendi -ülkesine giriş ve" ülkesinden çıkış noktaları ile bu ülkede takip edeceği yolları tâyin 
edecektir. 

Madde — 11. 

a) Sözleşen Yüksek Taraflardan biri işbu Anlaşma hükümlerinin tâdilini arzu ettiği- takdirde 
iki Sözleşen Yüksek Tarafın havacılık makamları arasında danışma yapılmasını istiyebilir Bu tak
dirde işbu danışmalar, talep tarihinden itibar olunmak üzere (60) günlük bir süre içinde ya
pılacaktır. Yukarda anılan makamlar arasında işbu Anlaşmada yapılacak tadiller hakkında bir 
Anlaşmaya varıldığı takdirde, anılan tadilât, diplomatik nota teatisinden sonra yürürlüğe gi
recek ve hemen Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyine de bildirilecektir. 

b) Sözleşen Yüksek Taraflarca tasrih edilen hava yollarında yapılacak değişiklikler, veya 
yapılacak uçuşların her hangi birinde veya cümlesinde tasrih edilen yolların her hangi bir nok
tasının kaldırılması, tâyin edilmiş hava işletmesi veya işletmelerince diğer Sözleşen Yüksek Ta
rafın ülkesinde kullanılan iniş ve kalkış noktaları müstesna, işbu Anlaşmanın tadili mânasına 
gelmiyecektir. Binaenaleyh Sözleşen Yüksek Taraflardan her birinin havacılık makamları bir ta
raflı olarak böyle değişiklikler veya kaldırmalar yapmaya teşebbüs edebilirler; ancak bu tak
dirde diğer Sözleşen Yüksek Tarafın havacılık makamlarına, yapılan değişikliklerin ve kaldır
maların gecikmeksizin bildirilmesi gerektir. 

Madde — 12. 

îşbu Anlaşmanın XIV ncü maddesine halel gelmemek üzere: 
1. Sözleşen Yüksek Taraflar arasında işbu Anlaşmanın yorumlanmasına veya uygulanması-

^ na mütedair her hangi bir anlaşmazlık çıkarsa Sözleşen Yüksek Taraflar, ilk tedbir olarak, 
anlaşmazlığı müzakere ile aralarında halle çalışacaklardır. 

2. Şayet Sözleşen Yüksek Taraflar ihtilâfın başladığı tarihten itibaren (90) gün zarfında an
laşmazlığı müzakere ile halledemezlerse: 

r a) Anlaşmazlığı, aralarında tâyin edecekleri bir hakem mahkemesine veya diğer bir şahsın 
veya teşekkülün kararma sunma hususunda anlaşabilirler veya 

b) Şayet anlaşamazlarsa, veya şayet anlaşmazlığın halli için bir hakem mahkemesine mü
racaatı kararlaştırmış iken bunun teşekkül tarzı hakkında anlaşmazlığın hakem mahkemesine tev
diinden itibaren* (30) gün içinde anlaşmaya varamazlarsa Sözleşen Yüksek Taraflardan her biri 
anlaşmazlığı Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyinin kararma sunabilecektir. 

3. Sözleşen Yüksek Taraflar, işbu maddenin (2) nci fıkrasına tevfikan verilecek her hangi 
bir kararı kabul etmeyi deruhde ederler. 

4. Eğer Sözleşen Yüksek Taraflardan biri veya her iki Sözleşen Yüksek Tarafın tâyin edil
miş bir hava işletmesi işbu maddenin (2) nci fıkrasına tevfikan verilmiş bir kararı icrada ku
sur edecek olursa öteki Sözleşen Yüksek Taraf kusur eden Yüksek Tarafa veya o Sözleşen Yük
sek Tarafın tâyin edilmiş hava işletmesine, işbu Anlaşmaya istinaden verilmiş olan her hangi 
bir hakkı tahdide, vermemeye veya geri almaya hak kazanır. 

Madde — 13. 

Şayet milletlerarası programlı hava işletmelerinin ulaştırma haklarına dair her iki Sözleşen 
Yüksek Tarafa şâmil umumi mahiyette çok taraflı bir sözleşme veya anlaşma tatbik mevkiine gire* 
cek olursa işbu Anlaşma, böyle bir sözleşmenin veya anlaşmanın hükümlerine uygun olarak tadil 
edilecektir. 

( S. Sayısı : 280 ) 
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Madde— 14. 

İşbu Anlaşma, Söyleşen Yüksek Taraflardan Mrisince «diğer Sozleşen Yüksek Taraf tan son ver
me ihbarnamesi aljBgh'ktsn bir sene sonra, bu ihbar, mütakabi anlf^pıa ,üe b p ^ ü c ^ | t i n inkıza-
smdan evvel geri â&madığı takdirde sona erecektir. Bu ihbar aynı İteımtfcda K^ le^^ l i f â i Sivil 
Havacılık Teşkilâtına da tebliğ edilecektir. Son verme ihbarnamesini alan Sözleşen Yüksek Taraf 
bu ihbarı aldığını resmen bildirecektir. ;Alındığî> Ibildirümediği ahvalde işbu ihbarın Milletlerarası 
Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyince alınmasından (14) gün sonra, ihbar alınmış addolunacaktır. 

Madde — 15. 

a) Sözleşen'-Yüksek Taraflardan birine ait olup milletlerarası hava seyrüseferinde işlayen: uçak
ların' bilhassa kendi ^ülkesine giriş ve çıkışı ile veya bu uçakların kendi ülkesinde iken İşletilmesi ve 
seyrüseferi ile ilgili kanunlar, nkamlar ve talimatlar-diğer Sözleşen Yüksek Tarafın» tâ^in edilmiş 
haya' işletmesi veya işletmeleri uçaklarına da tatbik edilecektir. 

b) Sözleşen Yüksek Taraflardan• birinin ülkesinde «bilhassa uçak yolcusu, -Mürettebatı veya ha
mulesinin girişi ve çıkışı ile ilgili giriş müsaadesi, çıkış müsaadesi, göç, pasaport, gümrük, karan
tina ve döviz talimatnamesi gibi hususata mütaallik kanunlar, nizamnameler ve talimatnameler di-

; ğer Sözleşen: Yüksek Tarafın tâyin edilmiş -hava işletmelerine ait uçaklarm* yolcularına^ ımfoetteba-
tiha veya hamulesine de tatbik edilecektir. 

Madde — 16. 

öteki Yüksek Tarafın tâyin edilmiş ibava işletmeleri tarafından Sözleşen Yüksek Taraflardan 
birinin ülkesinde uçağa yükletilen akaryakıt ve makine yağları, diğer hususatta biri Sözleşen Yük
sek Tarafın gümrük nizamlarına uymak partiyle, birinci Sözleşen Yüksek Taralın ü&eşinde güm
rük resimlerinden, muayene ücretlerinden ve benzeı? harçlardan muaf olacaktır. 

Bu-TOuamele, Sözleşmenin 2̂4- ncü1 maddesiyle bahşedilen haklarabir ilâve teşkil edecektir. J 

Madde — 17. * 

Her..SMeşen Yüksek Taraf, tâyin.ettiği hava işletmelerini öteki Sözleşen Yüksek Tarafın ha- A 
vacılık makamlarına, mümkün olduğu kadar, evvelden, tasrih, edilmiş hava, servislerinin işletil-
mesLlhususunda vakti hareket cetvellerinin, ücret,tarifelerinin ve bunlara mütaallik,benzer malûma-
ün ve bu, gibi vakti hareket cetvellerinin, ücret tarifelerinde ve .malûmatta yapılacak, tadilâtın bi-

: rerjörneğini vermekle mükellef tutacaktır. 

Madde—18. 

İşbu Anlaşma ve bununla ilgili bütün belgeler Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına tescil 
ettirilecektir. 

Madde — 19. 

Sözleşen Yüksek Taraflar, işbu. Anlaşmanın, her iki Hükümet temsilcileri tarafından 20 Nisan 1937 
tarihinde Tahran'da imzalanmış olan Havacılık Sözleşmesinin yerini tutacağını ve işbu Anlaşma yü
rürlüğe girer girmez adı geçen Sözleşme hükümlerinin hükümden sakıt olacağını kabul ederler. 

Madde — 20. 

İşbu A&laşma Jıer iki Sözleşen Yüksek Tarafın Müiî Teşriî Meclislerince tasdik edilecek ve tasdik
namelerin teatisi tarihinden sonra yürürlüğe girecektir. 

Yukardakileri tasdikan, aşağıda imzaları bulunan ve bu hususta usulü dairesinde yetkilendirilmiş 

( ^ • S a ^ ı ; 280; 



olan murahhaslar, işbu Anlaşmayı imza ederek mühürlemişlerdir. 

Tahran'da Salı günü, 20 Mart 1951 tarihinde Türkçe ve Farsça olarak ve her iki metin aynı dere
cede muteber olmak üzere tanzim edilmiştir. 

Ekselans Türkiye Cumhu- Majeste İran Şehinşahı 
riyeti adına adına 

Y. K. Karaosmanoğlu Hü$eyin Âlâ 

Liste 

A 
1. Türkiye Hükümetince tâyin olunan hava işletmesi veya işletmeleri tasrih edilen yolların 

her biri üzerinde her iki istikamette hava servisleri işletmek ve İran'da aşağıdaki fıkrada tasrih 
edilen noktalarda, yolcu, yük ve posta için yere inmek hakkını haiz olacaktır. 

1) Türkiye'de noktalar, Halep, Şam, 'Bağdat, Tahran 
2) Türkiye'de noktalar, Tebriz, Tahran. 
2. îran Hükümetince tâyin olunan hava işletmesi veya işletmeleri tasrih edilen yolların her 

biri üzerinde her iki istikamette hava servisleri işletmek ve Türkiye'de aşağıdaki fıkrada tas
rih edilen noktalarda yolcu, yük ve posta için yere inmek hakkını haiz olacaktır. 

1) İran'da noktalar, Bağdat, Halep veya Şam, Ankara, İstanbul, 
2) İran'da, noktalar, Ankara, İstanbul. 

:,*""". • . • ^ . - .v- , -;. .. .'• r ı ;^^ıö%c.3i.».«iei».tt«*r«ıiia 
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Sözleşen Yüksek Taraflardan birinin tâyin edilmiş hava işletmesi veya işletmeleri diğer Sözle-
şen Yüksek Taraf Ülkesindeki kendi bürolarında kendi memurları tarafından kendi nakliyat işleri
ni bizzat yapmıyaeak olursa; bu sonuncu taraf, onlardan bu işlerin gördürülmesini onların hava
cılık makamları tarafından tasvip edilmiş ve onların tâbiiyetini haiz bir teşekküle havalesini 
istiyebüir. , 

i>m<i 

( & Sayısı : M ) 



i 


