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Birinci bölüm 
Fikir ve sanat eserleri 

A) Tarif 
Madde 1 — Bu kanuna göre eser sahibinin hususiyetini taşıyan ve 

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

B ) Fikir ve sanat eserlerinin çeşitleri 

1 — İLİM V E EDEBİYAT ESERLERİ 

Madde 2 — ilim ve edebiyat eserleri şunlardır: 
1. Her hangi bir şekilde dil ile ifade olunan bütün eserler; 
2. Her nevi rakıslar, pandomimalar ve buna benzer sözsüz Sahne 

eserleri; 
3. Bedii vasfı bulunmıyan her nevi teknik ve ilmî mahiyette fotoğ-

raf eserleriyle her nevi haritalar, plânlar, projeler, krokiler, resimler; 
coğrafya, topografyaya, mimarlığa ait maketler ve benzerleri. 

II — MUSİKİ ESERLERİ 

Madde 3 — Musiki eserleri, her nevi sözlü ve sözsüz bestelerdir. 

III —. GÜZEL SANAT ESERLERİ 
Madde 4 — Güzel sanat eserleri; bedii vasfı haiz olan: 
1. Yağlı ve sulu boya tablolar, resimler, desenler, pasteller, gra

vürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri 
usullerle maden, taş, ağaç veya diğer bir madde üzerine çizilen veya 
tesbit edilen eserler; 

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

dir. 
Güzel sanat eserleriyle 2 nci maddenin 3 üncü bendinde sayılan 

eserlerin diğer kanunlara göre sınai model ve resim olarak korunması 
fikir ve sanat eserleri olmak sıfatlarına halel getirmez. 

I V — SİNEMA ESERLERİ 
Madde 5 — Sinema eserleri şunlardır : 
1 Sinema filimleri; 
2. Öğretici ve teknik mahiyette olan veya günlük olayları tesbit 

eden filimler; 
3. Her nevi ilmi, teknik veya bedii mahiyette projeksiyon diyapo

zitifleri. 
Yukarda zikredilen eserler filim ve camdan başka bir madde üze

rine tesbit edilmiş olsa da projeksiyonla gösterildiği takdirde sinema 
eserleri gurupuna girer. 

Sırf beste, nutuk, konferans ve saireyi nakle yarıyan filimler sine-
ma seri sayılmaz. 

C) İşlenmeler 
Madde 6 — Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilipte 

bu esere nispetle müstakil olmıyan ve aşağıda başlıcaları yazılı fikir ve 
sanat mahsulleri işlenmedir : 

1. Tercümeler; 
2. Roman, hikâye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin bu 

sayılan nevilerden bir başkasına çevrilmesi; 
3. Musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin filim haline 

sokulması veya filime alınmaya ve radyo ve televizyon ile yayıma mü-. 
salt bir şekle sokulması; 

4. Musiki aranjman ve tertipleri; 
5. Güzel sanat eserlerinin bir şekilden diğer şekillere sokulması; 
6. Bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan eserlerinin kül

liyat haline konulması; 
7. Belli bir maksada göre ve hususi bir plân dâhilinde seçme ve 

toplama eserler tertibi; 
8. Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmî araştırma ve çalış

ma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi İlmi bir araş
tırma ve çalışma mahsulü olmıyan alelade transkripsiyonlarla faksimi
leler bundan müstesnadır.); 

9. Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi yahut kısaltılması. 
İşliyenln hususiyetini taşıyan işlenmeler, bu kanuna göre eser sayılır. 

Ç) Alenileşmiş ve yayımlanmış eserler 
Madde 7 — Hak sahibinin rızasiyle umuma arzedilen bir eser ale-

nileşmiş sayılır. 



Sahife: 2398 

Bir eserin aslından çoğaltma ile elde edilen nüshaları hak sahibinin 
rızasiyle satışa çıkarılma veya dağıtılma yahut diğer bir şekilde ticaret 
mevkiine konulma suretiyle umuma arzedilirse o eser yayımlanmış sa
yılır. 

5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hük
m ü mahfuzdur. 

İkinci bölüm 

Eser sahibi 

A ) Tarif 
I — G E N E L O L A R A K 

Madde 8 — Bir eserin sahibi, onu vücuda getirendir. 
Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşıl

madıkça; memur, hizmetli ve işçilerin; işlerini görürken vücuda getirdik
leri eserlerin sahipleri bunları çalıştıran veya tâyin edenlerdir. Bu kaide, 
tüzelkişilerin uzuvlarına da şâmildir. 

Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşıl
madıkça bir veya birden fazla kimseler, yayımlıyanın tâyin ettiği plân 
dairesinde bir eser vücuda getirmişlerse bu eserin sahibi yayımlıyandır. 

Bir sinema eserinin sahibi onu imâl ettirendir. 

Bir işlenmenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları mahfuz kalmak 
şartiyle, onu işliyendir. 

II — ESER SAHlPLERİNİN BİRDEN F A Z L A OLUŞU 

Madde 9 — Birden fazla kimselerin birlikte vücuda getirdikleri ese
rin kısımlara ayrılması mümkünse, bunlardan her bir vücuda getirdiği 
kısmın sahibi sayılır. 

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, eseri birlikte vücuda getirenlerden 
her biri bütün eserin değiştirilmesi veya yayımlanması için diğerlerinin 
iştirakini istiyebilir. Diğer taraf muhik bir sebep olmaksızın iştirak et
mezse, mahkemece müsaade verilebilir. Aynı hüküm malî hakların kul
lanılmasında da uygulanır. 

IH — E S E R SAHİPLERİ ARASINDAKİ BİRLİK 

Madde 10 — Birden fazla kimsenin iştirakiyle vücuda getirilen eser 
ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa, eserin sahibi, onu vücuda getirenlerin 
birliğidir. 

Birliğe âdi şirket hakkındaki hükümler uygulanır. Eser sahiplerin
den biri, birlikte yapılacak bir muameleye muhik bir sebep olmaksızın 
müsaade etmezse, bu müsaade mahkemece verilebilir. Eser sahiplerinden 
her biri, birlik menfaatlerine tecavüz edildiği takdirde tek başına hareket 
edebilir. 

Bir eserin vücuda getirilmesinde yapılan teknik hizmetler veya te
ferruata ait yardımlar, iştirake esas teşkil etmez. 

B) Eser sahip l iğ i h a k k ı n d a karineler 

I — SAHİBİNİN ADI BELİRTİLEN E S E R L E R D E 

Madde 11 — Yayımlanmış eser nüshalarında veya bir güzel sanat 
eserinin aslında, o eserin sahibi olarak adını veya bunun yerine tanınmış 
müstear adını kullanan kimse, aksi sabit oluncaya kadar o eserin sahibi 
sayılır. 

Umumi yerlerde veya radyo vasıtasiyle verilen konferans ve tem
sillerde, mûtat şekilde eser sahibi olarak tanıtılan kimse o eserin sahibi 
sayılır; meğer ki, birinci fıkradaki karine yoliyle diğer bir kimse eser 
sahibi sayılsın. 

II — SAHİBİNİN ADI BELİRTİLMEYEN E S E R L E R D E 

Madde 12 — Yayımlanmış olan bir eserin sahibi 11 inci maddeye 
göre belli olmadıkça, yayımlıyan ve o da belli değilse çoğaltan, eser sa
hibine ait hak ve salâhiyetleri kendi namına kullanabilir. 

Bu salâhiyetler, 11 inci maddenin 2 nci fıkrasındaki karine ile eser 
sahibinin belli olmadığı hallerde konferansı verene veya temsili icra et
tirene aittir. 

Bu maddeye göre salahiyetli kimselerle asıl hak sahipleri arasın
daki münasebetlere, aksi kararlaştırılmamışsa, âdi vekâlet hükümleri 
uygulanır. 

13 ARALIK 1951 

Üçüncü bölüm 

Fikrî haklar 

A ) Eser sahibinin h a k l a r ı 

I — G E N E L O L A R A K 

Madde 13 — Fikir ve sanat eserleri üzerinde sahiplerinin malî ve 
mânevi menfaatleri bu kanun dairesinde himaye görür. 

Eser sahibine tanınan hak ve salâhiyetler eserin bütününe ve par
çalarına şâmildir. 

II — MANEVİ H A K L A R 

1. Umuma arz salâhiyeti 

Madde 14 — Bir eserin umuma arzedilip edilmemesini, yayımlanma 
zamanını ve tarzını münhasıran eser sahibi tâyin eder. 

Bütünü veya esaslı bir kısmı alenileşmemiş olan, yahut ana hatları 
her hangi bir suretle henüz umuma tanıtılmıyan bir eserin muhtevası 
hakkında ancak o eserin sahibi malûmat verebilir. 

Eserin umuma arzedilmesi veya yayımlanma tarzı, sahibinin şe
ref ve itibarını düşürecek mahiyette ise eser sahibi, başkasına salahiyet 
vermiş olsa bile eserin gerek aslının ve gerek işlenmiş şeklinin umuma 
tanıtılmasını veya yayımlanmasını menedebilir. Bu haktan sözleşme ile 
vazgeçme hükümsüzdür. Diğer tarafın tazminat hakkı mahfuzdur. 

2. Adın belirtilmesi salâhiyeti 

Madde 15 — Eseri, sahibinin adı veya müstear adı ile yahut adsız 
olarak, umuma arzetme veya yayımlama hususunda karar vermek salâhi
yeti münhasıran eser sahibine aittir. 

Bir güzel sanat eserinden çoğaltma ile elde edilen kopyelerle bir iş
lenmenin aslı veya çoğaltılmış nüshaları üzerinde asıl eser sahibinin ad 
veya alâmetinin, kararlaştırılan veya âdet olan şekilde belirtilmesi ve 
vücuda getirilen eserin bir kopye veya işlenme olduğunun açıkça gös 
terilmesi şarttır. 

Bir eserin kimin tarafından vücuda getirildiği ihtilaflı ise, yahut 
her hangi bir kimse eserin sahibi olduğunu iddia etmekte ise, hakiki sa
hibi, hakkının tesbitini mahkemeden istiyebilir. 

S. Eserde değişiklik yapılmasını menetmek 

Madde 16 — Eser sahibinin izni olmadıkça eserde veyahut eser sa
hibinin adında kısaltmalar, ekleme ve başka değiştirmeler yapılamaz. 

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

Eser sahibi kayıtsız ve şartsız olarak izm vermiş olsa bile şeref 
veya itibarını yahut eserinin mahiyet ve hususiyetlerini bozan her türlü 
değiştirmelere muhalefet hakkım muhafaza eder. Bu haktan sözleşme ile 
vazgeçmek hükümsüzdür. 

4- Eser sahibinin zilyed ve malike karşı hakları 

Madde 17 — Çoğaltma veya işleme hakkının sahibi bu hakların kul
lanılması için gerekli olan nispette eserden faydalanmayı, aslın zilyedinden 
talep edebilir. Şu kadar ki, hak sahibi eserin kendisine tevdiini istiyemez. 

Aslın maliki, eser sahibinin şeref veya itibarımı düşürmemek şartiyle 
o eser üzerinde kanun dairesinde dilediği gibi tasarruf edebilir. 

5. Hakların kullanılması 

a) Genel olarak 

Madde 18 — Malî hakların devamı süresi bitmiş olsa da, eser sahibi 
gerçek kişi ise yaşadığı ve tüzelkişi ise devam ettiği müddetçe 14, 15 ve 
16 nci maddeler gereğince haiz olduğu hakları kullanabilir. Mümeyyiz bu
lunan küçükler ve kısıtlılar bu hakları kullanmada kanuni temsilcilerinin 
rızasına muhtaç değildirler. 

b) Hakları kullanabilecek kimseler 
Madde 19 - Eser sahibi 14 ve 15 inci maddelerin birinci fıkralarıyle 

kendisine tanının salâhiyetlerin kullanılış tarzlarını tesbit etmemişse ya
hut bu hususu her hangi bir kimseye bırakmamışsâ bu salâhiyetlerin ölü
münden sonra kullanılması, vasiyeti tenfız memuruna; bu tâyin edilme-
mişse sırasiyle sağ kalan eşi ile çocuklarına ve mansup mirasçılarıma, 
ana - babasına, kardeşlerime aittir. 

(Kesmî Gazete) 

ların kullan 

karşı hakh 
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Eser sahibinin ölümlünden sonra yukarıki fıkrada sayılan kimseler 

eser sahibine 14, 15 ve 16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında tanınan 
hakları, malî hakların devamı süresince ve her halde eser sahibinin ölü
münden itibaren 50 yıl içinde kendi namlarına kullanabilirler. 

Eser sahibi veya birinci ve ikinci fıkralara göre salahiyetli olanlar, 
salâhiyetlerini kullanmazlarsa; eser sahibinden veya halefinden malî bir 
hak iktisap eden kimse meşru bir menfaati bulunduğunu ispat şartiyle, 
eser sahibine 14, 15 ve 16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında tanınan hak
ları kendi namına kullanabilir. 

Salahiyetli kimseler birden fazla olup müdahale hususunda birleşe-
mezlerse; mahkeme, eser sahibinin muhtemel arzusuna en uygun bir şe
kilde basit yargılama usulü ile ihtilâfı halleder. 

18 inci madde ile yukarki fıkralarda sayılan salahiyetli kimselerden 
hiçbiri bulunmaz veya bulunup da salâhiyetlerim kullanmazlarsa yahut 
ikinci fıkrada tâyin edilen süreler bitmişse eser; memleketin kültürü ba
kımından önemli görüldüğü takdirde Millî Eğitim Bakanlığı 14, 15 ve 
16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında eser sahibine tanınan hakları kendi 
namına kullanabilir. 

III — MALİ HAKLAR 
1. Genel olarak 

Madde 20 — Henüz alenileşmemiş bir eserden her ne şekil ve tarzda 
olursa olsun faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Alenileş-
miş bir eserden eser sahibine münhasıran tanınan faydalanma hakkı, bu 
kanunda malî hak olarak gösterilenlerden ibarettir. Malî haklar birbirine 
bağlı değildir. Bunlardan birinin tasarrufu ve kullanılması diğerine tesir 
etmez. 

Bir işlenmenin, sahibi, kendisine bu sıfatla tanınan malî hakları, 
işleme hususunun serbest olduğu haller dışında, asıl eser sahibinin müsa
ade ettiği nispette [kullanabilir. 

2. Çeşitleri 

a) İşleme hakkı 
Madde 21 — Bir eserden, onu işlemek suretiyle faydalanma hakkı 

münhasıran eser sahibine aittir. 

b) Çoğaltma hakkı 
Madde 22 — Bir eserden, onun aslını veya işlenmelerini çoğaltmak 

suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Bir eserin 
işaret, ses veya resim nakline yarıyan plâk, filim ve eczalı kâğıt gibi 
mekanik vasıtalara alınması da çoğaltma sayılır. Aynı kaide kabartma ve 
delikli kalıplar ve benzerleri hakkında da caridir. 

Çoğaltma hakkı, güzel sanat eserlerine mütaallik plân ve krokilerin, 
bunları yapanlar tarafından icra ve tatbiki salâhiyetini de ihtiva eder. 

c) Yayma hakkı 
Madde 23 — Bir eserden; onun aslından veya işlenmesinden çoğaltma 

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

Yurt dışında çoğaltılmış nüshaların Türkiye'ye sokulmaları ha
linde de birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Hak sahibi muayyen nüshaları, mülkiyeti devrederek ticaret mevki
ine koyduktan sonra, bunların yayımı eser sahibine tanınan yayma hak
kını ihlâl etmez. 

ç) Temsil hakkı 
Madde 24 — Bir eserden, onun asıl veya işlenmelerini doğrudan doğ

ruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarıyan aletlerle umumi mahal
lerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle fay
dalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. 

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

d) Radyo ile yayım hakkı 
Madde 25 — B i r eserden, onun asıl veya işlenmelerini radyo veya 

buna benziyen ve işaret, ses yahut resim nakline yarıyan diğer teknik 
tesislerle yaymak; böylece yayılan eserleri 'diğer bir radyo teşekkülünden 
naklen alarak ister telli, ister telsiz olsun tekrar yaymak veya oparlör 

yahut buna benziyen ve işaret, ses yahut resim nakline yarıyan diğer 
teknik tesislerle umumi mahallerde temsil etmek suretiyle faydalanma 
hakkı münhasıran eser sahibine aittir. 

3. Süreler 

a) Genel olarak 
Madde 26 — Eser sahibine tanınan malî haklar zamanla mukayyet

tir. 46 ve 47 nci maddelerdeki haller dışında koruma süresinin bitiminden 
sonra herkes, eser sahibine tanınan malî haklardan faydalanabilir. 

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

Bu hüküm 9 uncu maddenin birinci fıkrasındaki eserler hakkında 
da uygulanır. Koruma süresi, eserin alenileşmesinden önce cereyana 
başlamaz. 

Forma veya fasikül halinde yayımlanan eserlerde son forma veya 
.fasikülün yayınlandığı tarih, eserin aleniyeti tarihi sayılır. Fasıla ile 
yayımlanan mütaaddit ciltlerden müteşekkil eserlerin her bir cildi ile 
bülten, risale, mevkute ve yıllıklar gibi eserlerde aleniyet tarihi bunlar
dan her birinin yayımlanma tarihidir. 

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

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

b) Sürelerin devamı 
Madde 27 — Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve 

ölümünden itibaren 50 yıl devam eder. 
Sahibinin ölümünden sonra alenileşen eserlerde koruma süresi, ölüm 

tarihinden sonra 50 yıldır. 
12 nci maddenin birinci fıkrasındaki hallerde koruma süresi, eserin 

aleniyet tarihinden sonra 50 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bit
mesinden önce adını açıklamış bulunsun. 

Eser sahibi bir tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden iti
baren 20 yıldır. 

c) Türkçeye tercüme hususunda koruma süresi 
Madde 28 — İlk defa Türkçeden başka bir dilde yayımlanmış olan 

bir ilim ve edebiyat eseri yayımlandığı tarihten itibaren 10 yıl içinde eser 
sahibi veya onun müsaadesi ile başka bir kimse tarafından Türkçe tercü
mesi yapılarak yayımlanmamış ise 10 yılın geçmesiyle bu eserin Türkçe
ye tercümesi serbesttir. 

Bu hüküm diğer işlemeler hakkında uygulanmaz. 

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

Madde 29 — E l işleri, küçük sanat eserleri, fotoğraf ve sinema eser
leri için koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 20 yıldır. 

B) Tahditler 
I — Â M M E İNTİZAMI M Ü L Â H A Z A S İ Y L E 

Madde 30 — Eser sahibine tanınan haklar, eserin ispatı maksadiyle 
mahkeme ve diğer resmî makamlar huzurunda ve alelıtlak zabıta ve 
ceza işlerinde bir muameleye konu teşkil etmek üzere kullanılmasına 
mâni değildir. Fotoğraflar, umumi emniyet mülâhazasiyle veya adlî mak
satlar için sahibinin rızası alınmaksızın, resmî makamlar veya bunların 
emriyle başkaları tarafından her şekilde çoğaltılabilir ve yayılabilir. 

Eserin her hangi bir suretle ticaret mevkiine konmasını, temsilini 
veya diğer şekillerde kullanılmasını meneden yahut müsaade veya kon
trole bağlı tutan kamu hukuku hükümleri mahfuzdur. 

II — GENEL MENFAAT M Ü L Â H A Z A S İ Y L E 
1. Mevzuat ve içtihatlar 

Madde 31 — Resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, 
yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, 
işlenmesi veya her hangi bir- suretle bunlardan faydalanma serbesttir. 

http://rc.ii
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2. Nutuklar 
Madde 32 — Büyük Millet Meclisinde ve diğer resmi meclis ve kon

grelerde, mahkemelerde, umumi toplantılarda söylenen söz ve nutukların, 
haber ve malûmat verme maksadiyle çoğaltılması, umumi mahallerde 
okunması veya radyo vasıtasiyle ve başka suretle yayımı serbesttir. 

Hâdisenin mahiyeti ve vaziyetin icabı gerektirmediği hallerde söz 
ve nutuk sahiplerinin adı zikredilmiyebilir. 

Bu söz ve nutukları birinci fıkrada zikredilenden başka bir maksatla 
çoğaltmak veya diğer bir suretle yaymak eser sahibine aittir. 

3. Temsil serbestisi 
Madde 33 — Yayımlanmış bir eserin; umumi mahallerde, münhası

ran eğitim ve öğretim maksadiyle veya intifa kasdı olmaksızın mecca-
nen temsili serbesttir. 

Aynı kaide sâfl gelirleri tamamen hayır gayelerine tahsis edilen 
müsamereler hakkında da uygulanır. 

Bununla beraber eser sahibinin ve eserin adını mûtat şekilde zik
retmek icap eder. 

4. Eğitim ve öğretim için seçme ve toplama eserler 
Madde 34 — Yayımlanmış musiki ilim ve edebiyat eserlerinden ve 

alenileşmiş güzel sanat eserlerinden, maksadın haklı göstereceği bir nis
pet dahilinde iktibaslar yapılmak suretiyle, hal ve vaziyetinden eğitim 
ve öğretim gayesine tahsis edildiği anlaşılan seçme ve toplama eserler 
vücuda getirilmesi serbesttir. 2 nci maddenin üçüncü bendinde ve 4 üncü 
maddenin 1 inci fıkrasının birinci ve beşinci bentlerinde gösterilen nevi
den eserler, ancak seçme ve toplama eserin münderecatını aydınlatmak 
üzere iktibas edilebilir. 

Münhasıran okullara mahsus olarak hazırlanan ve Millî Eğitim Ba
kanlığı tarafından onanan (okul - radyo) yayımları için de birinci fıkra 
hükümleri uygulanır. 

Bütün bu hallerde eser ve eser sahibinin adı mûtat şekilde zikre
dilmek icap eder. 

5. İktibas serbestisi 
Madde 35 — Bir eserden aşağıdaki hallerde İktibas yapılması caizdir. 
1. Alenlleşmiş bir eserin bazı cümle ve fıkralarının müstakil bir 

İlim ve edebiyat eserine alınması; 
12. Yayımlanmış bir bestenin en çok tema, motif, pasaj ve fikir 

nevinden parçalarının müstakil bir musiki eserine alınması; 
3. Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ve yayımlanmış diğer eser

lerin, maksadın haklı göstereceği bir nispet dâhilinde ve münderacatını 
aydınlatmak maksadiyle bir ilim eserine konulması; 

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

iktibasın belli olacak şekilde yapılması lâzımdır. ilim eserlerinde, 
iktibas hususunda kullanılan eserin ve eser sahibinin adından başka bu 
kısmın alındığı yer belirtilir. 

6. Gazete münderecatı 
Madde 36 — Basın Kanununun 15 inci maddesi hükmü mahfuz kal

mak üzere basın veya radyo tarafından umuma yayılmış bulunan günlük 
havadisler ve haberler serbestçe iktibas olunabilir. 

Gazete veya dergilerde çıkan içtimai, siyasi veya İktisadi günlük 
meselelere mütaallik makale ve fıkraların iktibas hakkı sarahaten mah
fuz tutulmamışsa aynen veya işlenmiş şekilde diğer gazete ve dergiler 
tarafından alınması ve radyo vasıtasiyle veya diğer bir suretle yayılma
sı serbesttir. İktibas hakkı mahfuz tutulsa bile sözü geçen makale ve 
fıkraların kısaltılarak basın özetleri şeklinde alınması, radyo vasıta
siyle veya diğer bir suretle yayılması caizdir. 

Bütün bu hallerde, iktibas edilen gazete, dergi ve ajansın ve eğer 
bunlar da başka bir kaynaktan alınmışlarsa o kaynağın adı, tarih ve sa
yısından başka makale sahiplerinin adı, müstear adı veya alâmeti zikre
dilmek icabeder. 

7. Röportaj 
Madde 37 — Röportaj mahiyetinde olmak üzere; günlük hâdiselere 

bağlı olarak fikir ve sanat eserlerinden bazı parçaların işaret, ses veya 
resim nakline yarıyan vasıtalara alınması caizdir. Bu şekilde alınmış 
parçaların çoğaltılması, yayılması, temsil edilmesi veya radyo ile ya
yınlanması serbesttir. 

Alenileşmiş ilim ve edebiyat eserlerinden bazı parçaların röportaj 
çerçevesini aşmamak şartiyle radyo vasıtasiyle yayınlanması caizdir. 

III — HUSUSİ MENFAAT M Ü L A H A Z A S İ Y L E 

1. Şahsan kullanma 
Madde 38 — Bütün fikir ve sanat eserlerinin yayımlanma veya kâr 

maksadı güdülmeksizin şahsan kullanmaya mahsus mahdut nüshalara 
münhasır kalmak şartiyle, çoğaltılması caizdir. Bundan sinema eserleri 
müstesnadır. 

Musiki, ilim ve edebiyat eserlerinin muayyen ve mahdut nüshalara 
münhasır kalmak şartiyle ivaz mukabilinde çoğaltılması da caizdir. Ço
ğaltmayı iş edinen bâr kimse bunu ancak sipariş üzerine el yazısı veya 
yazı makinesi ile yapabilir. 

Su kadar ki, güzel sanat eserlerine mütaallik plân ve projelerle 
krokileri icra ve tatbik ve mimarlık eserlerini taklit yoliyle İnşa, an
cak eser sahibinin müsaadesiyle olur. 

Herkes birinci ve ikinci fıkralardaki şartlar altında musiki, ilim 
ve edebiyat eserlerini işliyebileceği gibi başkasına da işletebilir. 

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

S. Bestekârlara tanınan haklar 

Madde 39 — Musiki eserlerinin sahibi, yayımlanmış bir edebiyat 
eserinin ufak parçalarım, sahibinin müsaadesini almaksızın, besteleriyle 
birlikte çoğaltmak, yaymak, umumi mahallerde temsil etmek ve radyo 
vasıtasiyle yaymak salâhiyetini haizdir. 

Birinci fıkrada sözü geçen güftelerin, konser ve radyo programla
rına konularak parasız dağıtılması ve plâkların üstünde veya bunlarla 
birlikte verilmek üzere bastırılmış olması hallerinde musiki eserlerinden 
ayrı olarak çoğaltılıp yayılması caizdir. 

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

3. Kopye ve teşhir 

(Madde 40 — Umumi yollar, caddeler ve meydanlara, temelli kal
mak üzere konulan güzel sanat eserlerini; resim, grafik, fotoğraf ve saire 
ile çoğaltma, yayma, umumi mahallerde projeksiyonla gösterme, radyo 
ve benzeri vasıtalarla yayımlama caizdir. Bu salâhiyet mimarlık eserle
rinde yalnız dış şekle münhasırdır. 

Üzerlerine, sahibi tarafından sarahaten menedici bir kayıt konul
muş olmadıkça güzel sanat eserleri, malikleri veya bunların muvafaka
tiyle başkaları tarafından umumi mahallerde teşhir edilebilir. 

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

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

4. Plâkların çalınman 

Madde 41 — Eser sahibinin müsaadesiyle ses nakline yarıyan vası
talara alınmış olan musiki, İlim ve edebiyat eserlerinin umumi mahaller
de çalınması caizdir. Ancak eser sahiplerinin, meslekî birlik vasıtasiyle 
uygun bir bedel talep etmek hakları mahfuzdur. 

IV — HÜKÜMETE TANINAN YETKİLER. 

1. Mesleki birlikler kurulması 

Madde 42 — Eser sahipleri maddi ve mânevi menfaatlerini müşte
rek bir tarzda kullanmak ve korumak maksadiyle bu kanunun yayımı 
tarihinden İtibaren altı ay İçinde meslekî birlik vücuda getirmedikleri 
takdirde; hükümet, bu birliğin kurulmasını sağlar. 

Üyelerine, sermaye koymak, kâr ve zarara ve hukuki mesuliyete 
İştirak etmek vecibesi yüklememek şartiyle bu birlik hususi hukuka tabi 
ve tüzelkişiliği haiz olur. Birliğin teşkilât ve idare tarzı ile teftiş ve mu
rakabe usullerini gösteren statüler ilgililerin mütalâası alındıktan sonra 
Adalet ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca tanzim ve Bakanlar Kurulunca 
tasdik olunur. İlgililer birliğe üye olmadıkça bunun sağladığı faydalar
dan ve statülere göre .tahsili birliğe bırakılan malî haklardan faydala
namazlar. 
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S. Radyo yayımları 
Madde 43 — Yayımlanmış bulunan fikir ve sanat eserlerini sahiple

rinin müsaadesini almaksızın radyo ile yaymak hususunda radyo ida
relerine Bakanlar Kurulunca bir kararname ile yetki verilebilir. Bu yet
kiye, yayımlanan eserlerin umumi mahallerde oparlör veya buna benzer 
teknik vasıtalarla nakledilmesine ruhsat verme hakkı da dâhildir. 

Bu kararnamede radyo ile yayımlanmış veya yayımlanacak olan 
eseri İşaret, ses veya resim nakline yarıyan muvakkat vasıtalara almak 
salâhiyeti de radyo idarelerine verilebilir. Şu kadar ki; bu salâhiyet
ten faydalanan radyo idareleri, eserleri yalnız kendi cihazlariyle ve mün
hasıran kendi yayım maksatları için bu vasıtalara alabilirler. Bu vası
talar maksada uygun olarak kullanıldıktan sonra muhafaza edilmek üze
re Millî Kütüphaneye devredilir. 

Bu madde uyarınca yapılacak yayımlar için eser sahiplerine radyo 
idareleri tarafından verilecek ücretler Adalet ve Millî Eğitim Bakanlık
larınca birlikte tesbit ve Bakanlar Kurulu tarafından tasdik edilecek bir 
tarife üzerinden ödenir. Ancak 32, 34, 36, 37 ve 39 uncu maddeler gere
ğince yayımı esasen serbest olan hususlar İçin ücret verilmez. 

Hak sahiplerine yapılması icabeden ödemeler statüsü gereğince 
onlara dağıtılmak üzere mesleki birliğe yapılır. 

3. Plak imali 

Madde 44 — Türkiye'de ses nakline yarıyan aletleri imal eden mü
esseselere, hak sahiplerine meslekî birlik vasıtasiyle münasip bir bedel 
ödemek şartiyle yayımlanmış musiki eserlerini, sahiplerinln müsaadesi 
alınmaksızın bu aletlere almak yetkisi bir kararname ile verilebilir. 

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

4. Güzel sanat eserlerinin satış bedellerinden pay verilmesi 

Madde 45 —-4 üncü maddenin 1 inci ve 2 nci bendinde sayılan gü
zel sanat eserlerinin asıllariyle 2 nci maddenin 1 inci bendinde ve 3 üncü 
maddede sayılıpta yazarlarla bestecilerin el yazısiyle yazılmış eserleri
nin asıllarımdan biri eser sahibi veya mirasçıları tarafından bir defa sa
tıldıktan sonra eser, koruma süresi içinde bir sergide veya açık artır
mada yahut bu gibi eşyayı satan bir mağazada satış konusu olarak elden 
ele geçtikçe bu satış bedeli ile bir önceki satış bedeli arasımda açık bir 
nispetsizlik bulunması halinde satıcıya her defasında, bedel farkından 
münasip bir payı eser sahibine, bu ölmüşse miras hükümlerine göre 
üçüncü dereceye kadar (Bu derece hariç) kanuni mirasçılarına ve eşime, 
bunlar da yoksa mesleki birliğe vermek borcu bir kararname İle yükle-
tilebilir, 

Karanamede : 
1. Bedel farkının yüzde onunu geçmemek şartiyle farkın nispetine 

göre tesbit edilecek bir pay tarifesi; 
2. Bedeli kararnamede tesbit edilecek miktarı aşmıyan satışların 

pay vermek borcundan muaf tutulacağı; 
3. Eser nevileri itibariyle meslekî birliğin hangi kolunun ilgili sayı

labileceği ; 
gösterilir. 

Batışın vukubulduğu müessese sahibi satıcı ile birlikte müteselsilen 
mesuldür. 

Cebrî satış hallerinde pay ancak diğer alacaklar tamamen öden
dikten sonra ödenir. 

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

5. Devletin faydalanma salâhiyeti 

Madde 46 — Çoğaltma ve yayımı sahibi tarafından açıkça mene-
dilmemlş olan ve umumi kütüphane, müze ve buna benzer sair müessese
lerde saklı bulunan henüz yayımlanmamış eserlerden faydalanma Salâhi
yeti bir kararname ile münhasıran Devlete veya meslekî birliğe, yahut 
Devletçe uygun görülecek bir kültür müessesesine verilebilir. 

Kararname: 
1. Eser sahibinin adını; 
2. Faydalanma salâhiyetinin hangi makam veya müesseseye veril

diğini ve bir zamanla mukayyet olup olmadığımı; 
3. Safi kârın kültürel gayelere tahsis edileceğini; 

ihtiva eder. 

6. Kamuya maletme 
Madde 47 — Bir kararname ile memleket kültürü için Önemi haiz 

görülen bir eser üzerindeki malî haklardan faydalanma salâhiyeti, hak 
sahiplerine münasip bir bedel ödenmesi suretiyle koruma süresinin biti
minden önce kamuya maledilebilir. 

Bu hususta karar verilebilmesi için eserin Türkiye'de veya Türk va
tandaşları tarafından Türkiye dışında yayımlanmış olması ve aynı za
manda eser nüshalarının iki yıldan beri tükenmiş bulunması ve hak sa
hibinin münasip bir süre içersinde bunun yenisini yayımlıyacağının da 
ihtimal dışında görülmüş olması lâzımdır. 

Bu kararnamede : 
1. Eser ve sahibinin adı; 
2. Müktesep hakları ihlâl edilen kimselere ödenecek bedel; 
3. Malî hakları kullanacak makam veya müessese; 
4. Verilen bedelin itfasından sonra elde edilecek sâfl kârın hangi 

kültürel gayelere tahsis edileceği; 
yazılır. 

Dördüncü bölüm 

Sözleşme ve tasarruflar 

A) Hayatta vâki tasarruflar 

I - ASLİ İKTİSAP 
Madde 48 — Eser sahibi veya mirasçıları kendilerine kanunen ta

nınan malî hakları süre, yer ve muhteva itibariyle mahdut veya gayrl-
mahdut, karşılıklı veya karşılıksız olarak başkalarına devredebilirler. 

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

Yukardaki fıkralarda sayılan tasarruf muameleleri henüz vücuda 
getirilmemiş veya tamamlanacak olan bir esere taallûk etmekte ise bâ
tıldır. 

II — DEVREN İKTİSAP 
Madde 49 — Eser sahibi veya mirasçılarından mali bir hak veya 

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

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

III — SÖZLEŞMELER 
1. Vücuda getirilecek eserler 

Madde 50 — 48 ve 49 uncu maddelerde sayılan tasarruf muamele
lerine dair taahhütler, eser henüz vücuda getirilmeden önce yapılmış olsa 
dahi muteberdir. 

Eser sahibinin ileride vücuda getireceği eserlerin bütününe veya 
muayyen bir nev'ine taallûk eden bu kabil taahhütleri taraflardan her 
biri, ihbar tarihinden bir yıl sonra hüküm ifade etmek üzere feshedebilir. 

Eser tamamlanmadan önce, eser sahibi ölür veya tamamlama kabi
liyetini zayi eder, yahut kusuru olmaksızın eserin tamamlanması İmkân
sız hale gelirse zikri geçen taahhütler kendiliğinden münfesih olur. Diğer 
tarafın İflâs etmesi veya sözleşme uyarınca devraldığı malî hakları kul
lanmaktan âciz duruma düşmesi yahut kusuru olmaksızın kullanmanın 
imkânsız hale gelmesi hallerinde de aynı hüküm caridir. 

2. İlerideki faydalanma imkânları 

Madde 51 — İleride çıkarılacak mevzuatın eser sahibine tanıması 
muhtemel mali hakların devrine veya bunların başkaları tarafından kul
lanılmasına mütaallik sözleşmeler bâtıldır. 

İleride çıkarılacak mevzuatla malî hakların şümulünün genişletil
mesi veya koruma süresinin uzatılmasından doğacak salâhiyetlerden 
vazgeçmeyi yahut bunların devrini ihtiva eden sözleşmeler hakkında aynı 
hüküm caridir. 

ıV — ŞEKİL 
Madde 52 — Malî haklara dair sözleşme ve tasarrufların yazılı ol

ması ve konulan olan hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır. 

eser sahibi veya mirasçılarının aynı suretle muvafakati şarttır. 

UT — SÖZLEŞMELER 

1. Vücuda getirilecek eserler 
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V — TEKEFFÜL 

1. Hakkın mevcut olmaması 
Madde 53 — Malî bir hakkı başkasına devreden veya kullanma 

ruhsatını veren kimse, iktisap edene karşı hakkın mevcudiyetini Borçlar 
Kanununun 169 ve 171 inci maddeleri hükmünce zâmindir. 

Haksız fiillerden ve sebepsiz mal iktisabından doğan talepler man-
fuzdur. 

2. Salâhiyetin mevcut olmaması 
Madde 54 — Malî bir hakkı yahut kullanma ruhsatını devre sala

hiyetli olmıyan kimseden iktisap eden, hüsnüniyet sahibi olsa bile himaye 
görmez. 

Salâhiyeti, olmaksızın malî bir hakkı başkasına devreden veya kul
lanma ruhsatını veren kimse; salâhiyeti bulunmadığına diğer tarafın 
vâkıf olduğunu veya vakıf olması lâzımgeldiğini ispat etmedikçe tasar
rufun hükümsüz kalmasından doğan zararı tahminle mükelleftir. Kusur 
halinde mahkeme; hakkaniyet gerektiriyorsa daha geniş bir tazminata 
hükmedebilir. 

Haksız fiillerden ve sebepsiz mal iktisabından doğan talepler mah
fuzdur. 

VI — YORUM KAİDELERÎ 
1. Şümul 

Madde 55 — Aksi kararlaştırılmış olmadıkça malî bir hakkın devri 
veya bir ruhsatın verilmesi eserin tercüme veya sair işlenmelerine şâmil 
değildir. 

2. Ruhsat 
Madde 56 — Ruhsat; malî hak sahihinin başkalarına da aynı ruh

satı vermesine mâni değilse (basit ruhsat), yalnız bir kimseye mahsus 
olduğu takdirde (tam ruhsat) tır. 

Kanun veya sözleşmeden aksi anlaşılmadıkça her ruhsat basit sa
yılır. 

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

3. Mülkiyetin intikali 
Madde 57 — Asıl veya çoğaltılmış nüshalar üzerindeki mülkiyet 

hakkının devri, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, fikrî hakların- devrini 
ihtiva etmez. 

Bir güzel sanat eseri üzerinde çoğaltma hakkını haiz olan bir kim
seden kalıp ve sair çoğaltma aletlerinin zilyedliğini iktisap eden kimse, 
aksi kararlaştırılmamışsa, çoğaltma hakkını da iktisap etmiş sayılır. 

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

VII — CAYMA HAKKI 
Madde 58 — Malî bir hak veya ruhsat iktisap eden kimise, kararlaş

tırılan süre içinde ve eğer bir süre tâyin edilmemişse icabı hale göre 
münasip, bir zaman içinde halk ve salâhiyetlerden gereği gibi faydalan
maz ve bu yüzden eser sahibinin menfaatleri esaslı surette ihlâl edilirse 
eser sahibi sözleşmeden cayabilir. 

Cayma hakkını kullanmak istiyen- eser sahibi sözleşmedeki hakların 
kullanılması için noter vasitasiyle diğer tarafa münasip bir mehil ver
meye mecburdur. Hakkın kullanılması, iktisap eden kimse için imkânsız 
olur veya tarafından reddedilir yahut bir mehil verilmesi halinde eser 
sahibinin menfaatleri esaslı surette tehlikeye düşmekte ise mehil tâyinine 
lüzum yoktur. 

Verilen mehil neticesiz geçerse veya mehil tâyinine lüzum yoksa 
noter vasıtasiyle yapılacak ihbar ile cayma tamam olur. Cayma ihbarının 
tebliğinden itibaren 4 hafta geçtikten sonra caymaya karşı itiraz dâvası 
açılamaz. 

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

Cayma hakkından önceden vazgeçme caiz olmadığı gibi bu hakkın 
dermeyanını iki yıldan fazla bir süre için 'meneden takyitler de hüküm
süzdür. 

VIII — HAKKIN ESER SAHİBİNE AVDETÎ 
Madde 59 — Eser sahibi 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 eder. 
Bu hüküm, başkasına devrine sözleşme ile müsaade edilmemiş olan- malî 
bir hakkı iktisap eden kimsenin ölümü yahut iflası halinde cari değildir; 
meğer ki, işin mahiyeti icabı, hakkın kullanılması, iktisap edenin şansına 
bağlı bulunsun. 

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

B) Vazgeçme 
Madde 60 — E ser sahibi yahut mirasçıları, kendilerine kanunen ta

nınan malî haklardan, önceden vâki tasarruflarını ihlâl etmemek şartiyle, 
bir resmî senet tanzimi ve bu hususun Resmî Gazete'de ilânı suretiyle 
vazgeçebilirler. 

Vazgeçme, ilân tarihinden başlıyarak koruma süresinin bitmesi ha-
lindeki hukuki neticeleri doğurur. 

C) Haciz ve rehin 
I — CAİZ OLMIYAN HALLER 

Madde 61 — İcra ve İflâs Kanununun 24 ve 30 uncu maddelerinin 
hükümleri mahfuz kalmak şartiyle: 

1. Eser sahihinin veya mirasçılardan birinin mülkiyeti altında bu
lunan henüz 'alenileşmemiş bir eserin müsvedde veya asılları;. 

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

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

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

II — CAİZ OLAN HALLER 
Madde 62 — Aşağıdaki hükümler dairesinde: 
1. Alenileşmiş bir eserin müsveddesi veya aslı; 
2. Yayımlanmış bir eserin çoğaltılmış nüshaları; 
3. Eser sahibinin korunmaya lâyık olan mânevi menfaatlerini ihlâl" 

etmemek şartiyle alenileşmiş bir eser üzerindeki malî hakları; 
4. Eser sahibinin malî haklara dair hukuki muamelelerden doğan 

para alacakları; 
Kanuni veya akdî bir rehin hakkının, cebrî icranın yahut hapis 

hakkının konusunu teşkil edebilir. 
Birinci fıkrada sayılan konulara dair rehin sözleşmesinin muteber 

olması için yazılı şekilde yapılması lâzımdır. Sözleşmede rehin olarak 
verilenler ayrı ayrı gösterilmelidir. 

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

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

Ç) Miras 
I — GENEL OLARAK 

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

Malî haklar üzerinde ölüme bağlı tasarruflar yapılması caizdir. 

II — M Ü Ş T E R E K ESER SAHİPLERİNDEN BİRİNİN ÖLÜMÜ-
Madde 64 — Eseri birlikte vücuda getirenlerden biri, eserin tamam

lanmasından yahut alenileşmesinden önce ölürse hissesi, diğerleri ara
sında taksime uğrar. Bunlar, ölenin mirasçılarına münasip bir bedel öde
mekle mükelleftirler. Miktar üzerinde uzlaşamazlarsa bunu mahkeme 
tâyin eder. 

Eseri birlikte vücuda getirenlerden biri eserin alenileşmesinden sonra 
ölürse diğerleri, ölenin mirasçılariyle birliği devam ettirip ettirmemekte 
serbestirler. 



13 ARALIK 1951 (Resmi Gazete) Sahife: 2403 
Devama karar vermeleri halinde, sağ kalan eser sahipleri mirasçı-

larâan birliğe karşı haklarının kullanılması hususunda bir temsilci tâyi
nini talep edebilirler. 

Devama tarar verilmediği takdirde birinci fıkra hükümleri uygula
nır. 

III — MİRASÇILARIN BİRDEN FAZLA O L U Ş U 
Madde 65 — Eser sahibinin terekesinde bu kanunun tanıdığı malî 

haklar mevcut olupta Medeni Kanunun 581 inci maddesi uyarınca bir 
temsilci tâyin edilmişse, temsilci, bu haklar üzerinde yapacağı muame-
leler için mirasçıların kararını almaya mecburdur. 

Beşinci bölüm 
Hukuk ve ceza dâvaları 

A) Hukuk dâvaları 
I — TECAVÜZÜN REFİ DÂVASI 

1. Genel olarak 
Madde 66 — Mânevi ve malî hakları tecavüze uğrıyan kimse teca

vüz edene karşı tecavüzün, ref'ini dâva edebiler. 
Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi 

veya müstahdemleri tarafından yapılmışsa işletme sahibi hakkında da 
dâva açılabilir.' 

Tecavüz edenin veya ikinci fıkrada yazılı kimselerin kusuru şartı 
değildir. 

(Mahkeme, eser sahibinin mânevi ve malî (haklarını, tecavüzün şü
mulünü, kusurun olup olmadığımı, varsa ağırlığını ve tecavüzün ref i ha-
linde tecavüz edenin düçar olması muhtemel zararları takdir ederek halin 
icabına göre tecavüzün ref'i için lüzumlu göreceği tedbirlerin tatbikına 
karar verir 

2. Mânevi haklara tecavüz halinde 
Madde 67 — Henüz âlenîleşmemiş bir eser, sahibinin rızası olmak

sızın veya arzusuna aykırı olarak umuma arzedildiği takdirde tecavüzün 
ref'i dâvası, ancak umuma arz keyfiyetinin çoğaltılmış nüshaların yayım-
lanması suretiyle vâki olması halinde açılabilir. Aynı hüküm, esere, sa
hibinin arzusuna aykırı olarak adının konulduğu halterde de caridir. 

Eser üzerinde sahibinin adı hiç konulmamış veya yanlış konulmuş 
yahut konulan ad iltibasa meydan verecek mahiyette olupta eser sahibi 
15 'inci maddede zikredilen tesbit dâvasından başka tecavüzün ref'ini 
talep etmişse, tecavüz eden gerek aslına, gerek tedavülde bulunan ço
ğaltılmış nüshalar üzerine eser sahibinin adını derç etmeye mecburdur. 
Masrafı tecavüz edene alt olmak üzere, hükmüm en fazla 3 gazetede ilânı 
talep edilebilir. 

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

Eser haksız olarak değiştirilmiş ise hak sahibi aşağıdaki talepler-ı 
de bulunabilir: 

1- Eser sahibi, eserin değiştirilmiş şekilde çoğaltılmasının, yayım 
ve temsilinin, radyo ile yayımının menedilmesini ve tecavüz edendin, te
davülde bulunan çoğaltılmış nüshalardaki değişilkliıkleriı düzeltmesini veya 
bunların eski haline getirilmesini talep edebilir. Değişiklik, eserin, gazete, 
dergi veya radyo ile yayımı sırasında yapılmışsa eser sahibi, masrafı te
cavüz edene ait olmak üzere, eseri değiştirilmiş şekilde yayımlamış olan 
bütüm gazete, derği ve radyo idarelerinden değişikliğin ilân yolu ile dü
zeltilmesini talep edebilir; 

2. Güzel sanat eserlerinde, eser sahibi asıldaki değişikliğin kendisi 
tarafından yapılmadığının tanıtılmasını veya eserdeki adının kaldırılma-
sını yahut değiştirilmesini talep edebilir. Eski halin iadesi mümkün ise 
ve değisikliğin izalesi âmmenin veya malikin menfaatlerini esaslı surette 
haleldar etmiyorsa eser sahibi eseri eski hale getirebilir. Bu hüküm mi-
marlık eserleri hakkımda cari değildir. 

3. Malî haklara tecavüz halinde 
(Madde 68 — Eser, hak sahibinin müsaadesi olmadan tercüme edil

miş veya diğer bir suretle işlenmiş yahut radyo ile yayımlanmış veya tem
sil edilmiş ise muvafakati alınmamış eser, sahibi rızasının alınması ha
linde talep edebileceği mûtat bedelin en çok % 50 fazlasını istiyebilir. 

Bir eserin müsaadesiz çoğaltılan nüshaları henüz satışa çıkarılma-
mışsa sahibi: 

Çoğaltılmış nüshalarım ve çoğaltılmaya yarıyan kalıpların imhasını 
veya, 

Maliyet fiyatını aşmamak şartiyle çoğaltılmış nüshaların ve çoğal-
turnaya yarıyan kalıpların münasip bir bedel mukabilinde kendisine ve
rilmesini, yahut, 

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

'Müsaadesiz çoğaltılan bir eserin nüshaları satışa çıkarılmış ise veya 
satış keyfiyeti haksız bir tecavüz teşkil ediyorsa, sahibi tecavüz edenin 
elinde bulunan nüshalar hakkında ikinci fıkrada yazılı şıklardan birimi 
seçebilir. 
Çoğaltılmış nüshalar tecavüz edenin elimden çılkmış ise bir sözleşmemin 
mevcudiyeti halimde talep edebileceği mûtat bedelin en çok % '50 fazla
sını istiyebilir. 

Eser sahibinin talebi, sözleşmeden doğmuş sayılır ve kusur bulun
madığı takdirde haksız harekette bulunan kimsenin bundan sağlıyabile-
ceğl istifade hududunu aşamaz. 

Bedel talebinde bulunan kimse tecavüz edene karşı omumla bir söz
leşme yapmış olması halimde haiz olabileceği bütün hak ve salâhiyetleri 
dermeyam edebilir. 

II — TECAVÜZÜN MEN'İ DÂVASI 
Madde 69 — Malî veya mânevi haklarında tecavüz tehlikesine mâ

ruz kalan eser sahibi muhtemel tecavüzün önlenmesini dâva edebilir. Vâki 
olan tecavüzün devam veya tekrarı muhtemel (görülen hallerde de aynı 
hüküm caridir. 

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

III — TAZMİNAT DÂVASI 
Madde 70 — Mânevi hakları haleldar edilen kimse, tecavüz edenin 

kusuru varsa zarar ve ziyan; kusur ve tecavüzün ağırlığı icabettirdiği 
takdirde, ayrıca mânevi zarar adı ile bir paranın verilmesini dâva ede
bilir. Mahkeme bu para yerine veya buna ek olarak başka bir mânevi 
tazminat şekline de hükmedebilir. 

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

Birinci ve ikinci fıkralardaki hallerde, tecavüze uğrıyan kimse taz
minattan başka temin edilen kârın kendisine verilmesini de istiyebilir. 
Bu halde 68 imci madde uyarınca talep edilen bedel indirilir. 

B) Ceza dâvaları 
I — SUÇLAR 

1. Mânevi haklara tecavüz 
Madde 71 — Bu kanunun hükümlerime aykırı olarak kasten: 
1. Eser sahibi veya halefinin rızası olmadan henüz alenileşmemiş 

bir eseri umuma arzeden veya yayımlıyan; 
2. Bir esere veya çoğaltılmış nüshalarına sahip veya halefinin 

müsaade etmediği bir ad koyan; 
3. Başkasının eserimi kendi eseri veya kemdi eserini başkasının eseri 

olarak gösteren veya 15 inci maddenin İkinci fıkrası hükmüne aykırı 
hareket edem; 

4. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 40 ıncı maddelerdeki hallerde kaynak 
göstermiyen veya yanlış yahut kifayeitsiz veya aldatıcı kaynak gösteren; 
kimseler hakkında 500 liradan 5 000, liraya kadar ağır para cezası veya 
7 günden üç aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

2. Malî haklara tecavüz 
Madde 72 — Hak sahibinin muvafakati olmaksızın bu kanuna ay

kırı olarak kasten : 
1. Bir eseri her hangi bir şekilde işliyem; 
2. Bir eseri her hangi bir şekilde çoğaltan; 
3. Bir eser veya işlenmelerimin kendisi tarafımdan çoğaltılmış nüs

halarını satan veya satışa veyahut tedavüle arzeden; 
4. Bir eseri veya işlenmelerini temsil veya teşhir edem yahut umu

mi yerlerde gösteren veya radyo yahut buna benzer vasıtalar ile yayam; 
kimseler hakkında 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası veya 
7 günden üç aya kadar hapis cezası hükmolunur. 



S. Diğer suçlar 

Madde 73 — Kasten : 
1. Bu kanun hükümlerine aykırı olarak çoğaltıldığını bildiği veya 

bilmesi icabettiği bir eserin nüshalarını satışa çıkaran veya bunlardan 
umumi yerlerde temsil veya radyo ile yayım maksadı ile yahut kâr te
mini için diğer her hangi bir suretle faydalanan; 

2. Bu kanun hükümlerine aykırı olarak satışa çıkarıldığını bildiği 
veya bilmesi icabettiği bir eserin nüshalarını başkalarına satan veya 
bunlardan umumi yerlerde temsil veya radyo ile yayım maksadiyle veya 
kâr temini için her hangi bir surette faydalanan; 

3. Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf salâhiyeti bulunma
dığını bildiği veya bilmesi icabettiği mali hakkı veya ruhsatı başkasına 
devreden veya veren yahut rehin eden veyahut her hangi bir tasarrufun 
konusunu yapan; 

4. Kendisine Sözleşme veya kanunla müsaade edilen miktardan 
fazla nüsha çoğaltan veya çoğalttıran; 
kimseler hakkında 1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezası 
veya bir aydan bir yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

II — FAİL 
Madde 74 — 71, 72 ve 73 üncü maddelerde sayılan suçlar, hizmet

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

Temsil edilmesinin kanuna aykırılığını bildiği bir eserin umuma 
gösterilmesi için karşılıklı veya karşılıksız olarak bir mahalli tahsis eden 
veya böyle bir eserin temsilinde vazife veya rol alan kimse, yardımcı 
olarak cezalandırılır. 

Bir tüzelkişinin işleri çevrilirken 71, 72 ve 73 üncü maddelerde sa-
yılan suçlardan biri işlenirse; masraf ve para cezasından tüzelkişi diğer 
suçlularla birlikte müteselsilen mesuldür. 

Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci maddelerinin hükümleri mah
fuzdur. 

III — KOVUŞTURMA 
Madde 75 — 71, 72 ve 73 üncü maddelerde sayılan «uçlardan do

layı kovuşturma şikâyete bağlıdır. 
Tecavüze mâruz kalan kimseden başka şikâyete salahiyetli olanlar 

şunlardır 
1 71 inci maddenin birinci fıkrasının 4 üncü bendindeki hallerde 

35 inci madde gereğince kaynak gösterme mükellefiyetine aykırı fiiller 
bahis konusu ise, Millî Eğitim Bakanlığı veya tecavüz eden yahut teca
vüze mâruz kalan kimsenin mensup olduğu ilim müessesesi; 

2. 71 inci maddenin birinci fıkrasının 4 üncü bendindeki hallerde 
36 nci madde gereğince kaynak gösterme mükellefiyetine aykırı fiiller 
bahis konusu ise, Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü ve Türk 
Basınını temsil eden teşekküller. 

Ceza dâvasının, fiilin icrasından itibaren bir yıl içinde açılması ge
rekir. 

Bu kanunun şümulüne giren suçlara mütaallik işler Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun 423 üncü maddesine giren acele işlerdendir. 

C) Çeşitli hükümler 

I — GÖREV 
Madde 76 — Bu kanunun tanzim ettiği hukuki münasebetlerden 

doğan dâvalarda, dâva olunan şeyin 'miktarına ve kanunda gösterilen ce
zanın derecesine bakılmaksızın görevli merci asliye mahkemesidir. 

Şahsî dâva açılmışsa Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 3 5 8 
inci maddesi uygulanır. Ceza dâvasiyle birlikte şahsî hak da talep edil
mişse beraet halinde, bu cihetlerin halli için evrak hukuk mahkemesine 
re'sen havale olunur. 

II — İHTİYATÎ TEDBİRLER 
Madde 77 — Esaslı bir zararın veya âni bir tehlikenin yahut emri

vakilerin önlenmesi için yahut diğer her hangi bir sebepten dolayı za
ruri ve bu hususta ileri sürülen iddialar da kuvvetle muhtemel görülürse, 

mahkeme, bu kanunla tanınmış olan hakları ihlâl veya tehdide mâruz 
kalan kimsenin talebi üzerine, dâvanın açılmasından önce veya sonra 
diğer tarafa bir işin yapılmasını veya yapılmamasını emredebileceği gibi 
bir eserin çoğaltılmış nüshalarının veya hasren onu imale yarıyan kalıp 
ve buna benzer sair çoğaltma vasıtalarımın ihtiyati tedbir yolu ile geçici 
olarak zaptına karar verebilir. Kararda emre muhalefetin İcra ve İflâs 
Kanununun 343 üncü maddesindeki cezai neticeleri doğuracağı tasrih 
edilir. 

III — HÜKMÜN İLANI 
Madde 78 — 67 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı hailden maa

da, haklı olan taraf, muhik bir sebep veya menfaati varsa, masrafı diğer 
tarafa alt olmak üzere, kesinleşmiş olan kararın gazete veya buna benzer 
vasıtalarla tamamen veya hulâsa olarak ilân edilmesini talep etmek hak
kını haizdir. 

İlânın şekil ve muhtevası kararda tesbit edilir. 
İlân hakkı, hükmün kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde kullanıl

mazsa düşer. 

IV — ZABIT, MÜSADERE VE İMHA 
Madde 79 — Bu kanun hükümlerine göre imali veya yayımı cezayi 

mucip olan çoğaltılmış nüshalarla bunları çoğaltmaya yarıyan kalıp ve 
buna benzer vasıtaların zabıt, müsadere ve imhasında Ceza Kanununum 
36 nci maddesi hükümleriyle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 392, 
393 ve 394 üncü maddeleri uygulanır. 

Altıncı bölüm 

Çeşitli hükümler 

A) Sanatkârların korunması 

I — SİNEMA ESERLERİNDE 
Madde 80 — Ticari maksatlarla imal edilen Sinema eserlerinde baş 

rol alanlar, senaryo sahibi, besteci, rejisör, operatör, koro veya orkestra 
şefi, solistler, filmi imal eden kimselerden filim ve reklamlarda adlarının 
zikredilmesini istiyebilirler. 

Birinci fıkrada sayılan kimseler sinema eserlerinin umuma arzı 
veya radyo yahut buna benzer vasıtalarla yayımı sırasında yapılan rek
lâm ve ilânlarda da sinema veya radyo işletmelerinden adlarının zikre
dilmesini istiyebilirler. 

II — İŞARET, RESİM VE SES NAKLİNE YARIYAN 
ALETLERDE 

Madde 81 — ilim, edebiyat veya musiki eserlerinin okunma, çalın
ma veya temsili; doğrudan doğruya veya radyo ve buna benzer vasıtalarla 
yayımından faydalanılarak, dolayısiyle, işaret, ses ve resim nakline yarı
yan aletler üzerine alınırsa bunlar ancak sanatkârın muvafakatiyle ço
ğaltılabilir, yayımlanabilir. 

Temsil, bir orkestra, koro veya tiyatro trupu tarafından icra edi
lirse, yalnız şefin müsaadesi kâfidir. 

Sanatkâr veya trup; okuma, icra veya temsil için bir müteşebbis ta
rafından tutulmuş ise müteşebbisin de muvafakati alınmak lâzımdır. 

30, 33, 37, 38 ve 41 inci maddelerdeki hallerde müsaadeye lüzum 
yoktur. 

Münferit sanatkârlar, koro ve orkestralarda şef veya solistler, ti 
yatro truplarında şeflik eden veya baş rol alan aktörler, işaret, resim ve 
ses nakline yarıyan vasıtalarda adlarının zikredilmesini istiyebilirler. 

III — MÜŞTEREK HÜKÜMLER 
Madde 82 — Yukarıki maddelere göre adlarının zikredilmesin 

istemeye salahiyetli olanlar, 66, 69 ve 70 inci maddelerde yazılı haklardan 
faydalanabilirler. 

Kanunun 81 inci maddesinin 1 inci, 2 nci ve 3-üncü fıkralarında; 
zikredilen müsaadeyi almadan işaret, resim ve ses nakline yarıyan alet 
leri çoğaltan ve yayanlar hakkında 500 liradan 5 000 liraya kadar ağı 
para cezası veya 7 günden üç aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

80 ve 81 inci maddelerde sayılan hallerde de 66 nci madde ile 67 ncı 
maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları; 68, 69 ve 70 inci maddeleri 
73 üncü maddenin birinci fıkrasının birinci ve ikinci bentleri ve 75, 76 
77, 78 ve 79 uncu madde hükümleri uygulanır. 
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B) Haksız rekabet 

I — AD VE ALAMETLER 
Madde 83 — Bir eserin ad ve alâmetleri ile çoğaltılmış nüshaların 

şekilleri, iltibasa meydan verebilecek surette diğer bir eserde veya ço
ğaltılmış nüshalarında kullanılamaz. 

1 inci fıkra hükmü umumen kullanılan ve ayırt edici bir vasfı bu-
lunmıyan ad, alâmet ve dış şekiller hakkında uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanması kanunun 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölümle
rindeki şartların tahakkukuna bağlı değildir. 

Basın Kanununun 14 üncü maddesinin mevkute adları hakkındaki 
hükmü mahfuzdur. 

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

II — İŞARET, RESİM VE SES 
Madde 84 — Bir işareti, resmi veya sesi, bunları nakle yarıyan bir 

alet üzerine tesbit eden veya ticari maksatlarla haklı olarak çoğaltan 
yahut yayan kimse, aynı işaretin, resmin veya sesin 3 üncü bir kişi tara
fından aynı vasıtadan faydalanılmak suretiyle çoğaltılmasını veya ya
yımlanmasını menedebilir. 

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

Eser mahiyetinde olmıyan her nevi fotoğraflar, benzer usullerle 
tesbit edilen resimler ve sinema mahsulleri hakkında da bu madde hük
mü uygulanır. 

C) Mektuplar 

Madde 85 — Eser mahiyetinde olmasa bile, mektup, hâtıra ve buna 
benzer yazılar yazanların ve bunlar ölmüş ise 19 uncu maddenin birinci 
fıkrasında yazılı kimselerin muvafakati olmadan yayınlanamaz. Meğer 
ki, yazının ölümünden itibaren on yıl geçmiş bulunsun. 

Mektuplar birinci fıkradaki şartlardan başka muhatap veya muha
tap ölmüş ise 19 uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı kimselerin mu
vafakati olmadan yayımlanamaz; meğer ki, muhatabın ölümünden iti
baren 10 yıl geçmiş bulunsun. 

Yukardaki hükümlere aykırı hareket edenler hakkında Borçlar 
Kanununun 49 uncu maddesi ve Ceza Kanununun 197 ve 199 uncu mad
deleri hükümleri uygulanır. 

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre yayımın caiz olduğu haller
de de Medeni Kanunun 24 üncü maddesi hükmü mahfuzdur. 

D) Resim ve portreler 

I — GENEL OLARAK 
Madde 86 — Eser mahiyetinde olmasalar bile, resim ve portreler 

tasvir edilenin, tasvir edilen ölmüşse 19 uncu maddenin birinci fıkra
sında sayılanların muvafakati olmadan tasvir edilenin ölümünden 10 yıl 
geçmedikçe, teşhir Veya diğer suretlerle umuma arzedilemez. 

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

resimleri; 
2. Tasvir edilen kimselerin iştirak ettiği geçit resmi veya resmî 

tören yahut genel toplantıları gösteren resimler; 
3. Günlük hâdiselere mütaallik resimlerle radyo ve filim haberleri; 

için şart değildir. 
Birinci fıkra hükmüne aykırı hareket edenler hakkında Borçlar 

Kanununun 49 uncu maddesi İle Türk Ceza Kanununun 197 ve 199 uncu 
maddeleri hükümleri uygulanır. 

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre yayımın caiz olduğu hal
lerde de Medeni Kanunun 24 üncü maddesinin hükmü mahfuzdur. 

II — İSTİSNALAR 
Madde 87 — Aksi kararlaştırılmamış ise, bir kimsenin sipariş üze

rine yapılan resim veya portresinden, sipariş veren veya tasvir edilen 
ve yahut bunların mirasçıları fotoğraf aldırtabilir. 

Bu hüküm baskı usulü ile yapılan portre ve resimler hakkında cari 
değildir. Şu kadar ki, bu suretle vücuda getirilen resim ve portrelerin 

birinci fıkrada sayılanlar için tedariki mümkün olmaz veya nispeten 
büyük güçlüğü mucip olursa bunların da fotoğrafları aldırılabilir. 

E) Kanunlar ihtilâfı 
Madde 88 — Bu kanun hükümleri: 
1. Eser sahibinin vatandaşlığı gözetilmeksizin Türkiye'de ilk defa 

umuma arzedilen ve Türkiye'de bulunupta henüz umuma arzedilmemlş 
olan bütün eserlerle Türkiye'de bulunan bütün mektup ve resimlere; 

2. Türk vatandaşlarının henüz umuma arzedilmemiş yahut ilk defa 
Türkiye dışında umuma arzedilmiş bütün eserlerine; 

3. Türkiye Cumhuriyetinin bağlı bulunduğu milletlerarası bir and-
laşmada uygun hükümler bulunmak şartiyle yabancıların henüz umuma 
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 andlaşmanın 
yabancı eser sahiplerine taallûk eden hususlarda istisna ve tahditlere 
cevaz vermesi hallerinde Bakanlar Kurulunca bu maddenin birinci ve 
üçüncü bentleri hükümlerinden istisnalar yapılması kararlaştırılabilir. 

F) Geçici hükümler 

I — İNTİKAL HÜKÜMLERİ 

1. Genel olarak 

Geçici Madde 1 — Aşağıdaki maddelerde aksi tâyin edilmemiş ise 
bu kanun hükümleri, yürürlükten önce İlk defa memleket içinde umuma 
arz yahut sicile kayıt edilmiş eserlere de uygulanır. Eser veya mahsulün 
8 Mayıs 1326 tarihli Hakkı Telif Kanunu hükümlerine dâhil olup olma
ması durumu değiştirmez. 

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

Mevzuat ve sözleşmelerde kullanılan hakkı telif, telif haklan, edebi 
mülkiyet, güzel sanatlar mülkiyeti ve buna benzer tâbirlerden bu kanu
nun benzer hallerde tanıdığı hak ve salâhiyetler anlaşılır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce eser üzerindeki haklar 
veya bunların kullanılışı tamamen veya kısmen başka birine bırakılmışsa 
bu kanunla eser sahibine tanınan yeni ve daha geniş hak ve salâhiyetler 
de devredilmiş sayılmaz. Aynı hüküm koruma süresinin eskisine nispetle 
daha uzun olması haline veya eski kanunun korumadığı eser ve mah
sullere de uygulanır. 

2. Müktesep hakların korunması 

Geçici Madde 2 — Eski kanundaki süreler daha uzunsa bu kanunun 
yayımlanmasından önce yayımlanan eserler hakkında o süreler cereyan 
eder. 

Bu kanunun yayımlanmasından önce bir eserin haklı olarak yapılan 
bir tercüme veya İşlenmesi yayımlanmış ise tercüme eden veya işliyenin 
eski kanun hükümlerine göre iktisap ettiği hak ve salâhiyetlere halel 
gelmez. 

Eski kanun hükümlerine göre caiz olupta bu kanunla menedllen 
bir tercümenin yayımlanmasına, bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihin
den evvel başlanılmış bulunursa, yayımlanma tamamlanabilir. Şu kadar 
ki, bu yayımlanma müddeti bir seneyi geçemez. Aynı hüküm umumi 
mahallerde temsil edilmek üzere bu nevi temsil müesseselerine teslim 
edilen tercüme eserler hakkında da tatbik edilir. 

Eski kanun hükümlerine göre caiz olupta bu kanunla menedllen 
bir çoğaltmaya, bu kanunun yayımlanması tarihinde başlanılmış bulu
nursa çoğaltılma tamamlanabilir ve çoğaltılmış nüshalar yayımlanabilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesi zamanında mevcut olupta eski kanun 
hükümlerine göre çoğaltılması caiz olan nüshaların yayımlanmasına de
vam edilebilir. Aynı hüküm, işaret, resim ve ses nakline yarıyan aletlerle 
güzel sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarıyan kalıp ve buna benzer va
sıtalar hakkında da uygulanır. 

Yukarki fıkranın tanıdığı salâhiyeti kullanmak istiyen kimse ka
nunun yürürlüğe girmesinden İtibaren 6 ay içinde bu nüsha ve âletleri 
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salahiyetli makama bildirerek mühürletmeye mecburdur. Gerekirse tefer
ruat bir yönetmelikle tâyin olunabilir. 

II — KALDIRILAN HÜKÜMLER 
Madde 89 — 8 Mayıs 1326 tarihli Hakkı Telif Kanuniyle diğer ka

nunların bu kanuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

G) Son hükümler 

I — KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 
Madde 90 — Bu kanunun 42 ve 43 üncü maddeleri hükümleri ka

nunun yayımı tarihinden itibaren, diğer hükümleri 1 Ocak 1952 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

II — K A N U N U N YÜRÜTÜLMESİNE MEMUR M A K A M 

Madde 91 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

10/12/1951 

No. 
Düstur 
Tertip Cilt Sahife 

Resmi 
Gareıe 

Sarı 

1 — Sözü gecen Kanunlar : 
713 Turk Kanunu Medenisi 4/4/1926 3 7 237 339 
765 Turk Ceza Kanunu 13/3/1926 3 7 519 320 
B18 Borç lar Kanunu 8/5/1926 3 7 763 366 

1412 Ce/a Muhakemeleri U s u l ü Kanunu 20/4/1929 3 10 590 1172 
2001 icra ve İ f lâs Kanunu 19/6/1932 3 13 532 2128 
5680 Basın Kanunu 24/7/1950 3 31 2234 7561 

2 — Yürürlükten kaldırılan Kanun : 
H s k k ı Telif Kanunu 2 2 273 T . V . 563 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları 

Esas : 1951/23 
Karar : 1951/24 

ÖZETİ : M. Kemal Paşa eski Orman Ba
kım Memuru Mustafa Saltıklar tarafından M. 
Kemal Paşa Orman İşletmesi aleyhine Karaca
bey Sulh Hukuk Mahkemesine açılan dâvaya 
bakmağa Adalet mahkemeleri görevli olduğun
dan Karacabey Sulh Hukuk Mahkemesinin gö
revsizlik kararının kaldırılması H. 

M. Kemal Paşa eski Orman Bakım Memuru Mustafa Saltıklar tara
fından M. Kemal Paşa Orman İşletmesi aleyhine Karacabey Sulh Hukuk 
Mahkemesine açılan dâvada İdarece görevine haksız olarak son veril
diği halde taahhütnamede yazılı 300 lira tazminatın kefilinden istenilmek 
suretiyle vâki muarazanın men'i istenilmesi ve yapılan muhakeme neti
cesinde 8/3/1951 tarihli kararla işbu dâvanın görülmesi Danıştayın görevi 
içinde olduğundan bahisle görev noktasından reddedilmesi ve red kara
rının da kesinleşmesi üzerine davacı Mustafa Saltıklar tarafından Uyuş
mazlık Mahkemesine sunulmak üzere Karacabey Sulh Hukuk Mahkeme
sine verilen dilekçede bu hususta Danıştay Altıncı Dairesinin 28/9/1948 
tarih 426 esas 1309 karar sayılı ılâmiyle de görevsizlik kararı verilip 
bu karar da kesinleştiğinden görevli kaza merciinin belli edilmesi talep 
edilmekle kesinleşen her iki karar örnekleri ve Karacabey Sulh Hukuk 
Mahkemesinden gönderilen dosya okunduktan ve Danıştay Başkanın 
Sözcüsünün dâvanın görülmesi Adalet Mahkemesine ait olduğuna dair 
mütalâası dinlenildikten sonra Uyuşmazlık Mahkemesinin 12/10/1951 günlü 
oturumunda gereği görüşülüp düşünüldü: 

Davacının istihdamı şartları, kamu, kanun ve tüzükleriyle tesbit 
edilmemiş olup davacı ile dâva edilen arasında yapılan 28/5/1946 tarihli 
hususi bir mukavele ile düzenlenmiş olmasına göre Danıştay Altıncı Da
ire ilâmında yazılı olduğu veçhile dâvanın Medeni Kanun hükümleri daire
sinde incelenerek karara bağlanması Adalet Mahkemelerinin görevi içinde 
olduğundan Karacabey Sulh Hukuk Mahkemesinin yukarda tarih ve 
numarası yazılı görevsizlik kararının kaldırılmasına 12/10/1951 gününde 
çoklukla karar verildi. 

Esas : 1951/24 
Karar : 1951/25 

ÖZETİ : Mimar Leman Tomsu ve Mimar Enver 
Tokay vekilleri tarafından Bayındırlık Bakan
lığına izafetle Maliye Muhakemat Müdürlüğü 
aleyhine İstanbul Asliye Dördüncü Hukuk Mah
kemesine açılan dâvanın görülmesi sırasında 
hadis olan vazife uyuşmazlığının giderilmesi 
hakkında. 

Mimar Laman Tomsu ve Mimar Enver Tokay vekilleri tarafından 
Bayındırlık Bakanlığına izafetle Maliye Muhakemat Müdürlüğü aleyhine 
İstanbul Asliye Dördüncü Hukuk Mahkemesine açılan dâvanın görülmesi 
sırasında hadis olan vazife uyuşmazlığının giderilmesi Danıştay Başkanun 
Sözcülüğünce istenilmekle; 

1 — İstanbul Adalet Sarayına ait müşterek projeleri jüri heyetin
ce iki bin lira mansiyon mükâfatına lâyık görüldüğü halde bu paranın te
diyesinden imtina edildiğinden ve ibtidaen ilân suretiyle vâki vadine tev

fikan iki bin lira ile dâva edilenin ilzamı zaruri bulunduğundan bu meblâ
ğın tahsiline dair dâva dilekçesi örneği, 

2 — Dâva Bayındırlık Bakanlığının mansiyon verilmek icabedip 
etmediği hakkındaki kararına karşı açılmış olduğundan dâvaya bakmak 
Adalet Mahkemesinin vazifesi dışında olduğu ve idare yargı yerine ait 
bulunduğu hakkındaki cevap lâyihası örneği, 

3 — Mahkemenin görevsizlik kararının Yargıtayca bozulması üze
rine bozma ilâmına uyulduğuna dair ara kararı örneği, 

4 —. Proje müsabakasının şartname ve ilânlarında sekiz kişiye bin 
lira verilmesi yazılı bulunduğu halde jüri heyeti kendisine verilen sa
lâhiyeti tecavüz ederek on iki kişiye ikişer bin lira verilmesine karar 
verdiğinden Sayıştayca ita emrinin reddine karar verilerek idarece de 
Sayıştayın bu kararına ittıba edilmiş ve dâva; İdarenin aldığı bu kara
rın kaldırılmasına dair bulunmuş olduğundan dolayı mahkemenin vazi
feli olduğuna dair kararı kanuna aykırı bulunduğu yolundaki istanbul 
Vilâyetinin yazısı, 

5 — Başkanun Sözcülüğünün (İdarenin jüri kararını tatbik etmi-
yerek şartname hükümlerine göre mükâfat vermek hususunda ittihaz 
eylemiş bulunduğu kararın aleyhine açılmış bir dâva karşısında bulunu
yoruz, demektir. 

Adliye Sarayının inşasının bir âmme hizmeti olduğunda kimse şüp
he edemez. Zira bu inşaat Bayındırlık Bakanlığının vazifeleri meyanında 
bulunmaktadır. Böyle bir inşaatın icabettirdiği projelerin hazırlatılması, 
bu projeleri hazırlamak için çalışacak sanatkârların mansiyon aldıkları 
takdirde mükâfatlandırılmaları keyfiyeti o hizmete teferru eden bir 
kısımdır. -

Davacıların talep ettikleri 2000 liranın verilmesi veya verilmemesi 
için karar ittihaz edecek kaza makamı bu jürinin vazife ve salâhiyetinin 
mahiyet ve hududunu, kararlarının icrai bir seciyeyi haiz olup olmadığını, 
bu jüriyi teşkil eden, idare makamı ile juri arasındaki münasebetin ne
den İbaret olduğunu, yanı jürinin şartname hudutları dışına çıkarak itti
haz eylediği kararların idare üzerinde haiz olduğu ilzam edici tesirinin 
neden ibaret bulunduğunu tetkik eylemek mecburiyetindedir. 

Bu noktaların tetkik ve tahkiki idare faaliyetinin iç makanizmasını 
mütalâayı zaruri kılar, bu ise idarî kazanın vazifeleri cümlesindendir. 

Bu mülâhazalarla vazife konusunun Uyuşmazlık Mahkemesince 
incelenmesine müsaade buyurulmasını r ica ederim) mealindeki 4/7/1951 
günlü yazısı okunduktan ve Uyuşmazlık Mahkemesine başvurmanın ka
nunda yazılı şekillere uygun olarak ve suresi içinde yapıldığı anlaşıldık
tan sonra Uyuşmazlık Mahkemesinin 12/10/1951 günlü oturumunda ge
reği görüşülüp düşünüldü: 

Bir âmme hizmetine tahsis edilmek ve âmme emlâki arasında yer 
almak üzere inşa edilecek olan Adliye Sarayı binası Devletin hususi mül
kiyetinde sayılamayacağından ve âmme emlâkinin inşa, tahsis ve idaresi 
idare hukuku prensipleri icabınca ancak âmme kanunlarına göre cereyan 
edebileceğinden bu binanın inşa tarzını tesbit için tekaddümen ittihaz edi
len her nevi tedbir ve muamelenin idarî bir tasarruf olduğunda şüphe 
yoktur. 

13 ARALIK 1951 
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Bu sebeple plânın intihabı için bir müsabaka açılmasına ve dağıtı
lacak mükâfat miktarının tesbit ve tevziine ve bunun bir jüri marifetiyle 
icrasına mütaallik muamele ve kararlara akdî bir vasıf izafe edilemiye-
ceğinden tesis ve infazında ferdin iradesinin bir tesiri olamaz. Binaen
aleyh fert için lâzimülicra olan bu yoldaki idarî faaliyetin, bünyesi cere
yan tarzı ve icaplarının arzettiği hususiyete binaen, yekdiğerine üstünlüğü 
bahis mevzuu edilemiyecek olan menfaatlerin çarpışmasından mütevellit 

ihtilâfların halli maksadıyle tanzim ve tedvin edilmiş bulunan hususi 
hukuk kaideleriyle tanzimi mumkun olamıyacağından ve bu kabîl ihti
lâfın serbest iradelerin yekdiğerine iltihakı ile vücude gelen akidlere 
kıyasen Borçlar Kanununun çerçevesi dâhilinde mütalâasına idari rejimi 
kabul etmiş olan hukuk sistemimize göre cevaz verilemeyeceğinden İstan
bul Dördüncü Hukuk Mahkemesinin vazifeli olduğuna dair vermiş olduğu 
kararın kaldırılmasına 12/10/1951 tarihinde çoklukla karar verildi. 

T E B L İ Ğ L E R 

Orman Genel Müdürlüğü 2 Numaralı Orman Tahdit Komisyonu 
Başkanlığından: 

Kocaeli ili Akyazı Ilcesinin Yüksek Köyü Göktepe 
ormanlarının tahdit kısa dayanağı 

Karar No: 302 
Karar tarihi: 4/9/1950 
Kocaeli İlinin Akyazı İlcesine bağlı Yüksek Köyü ile Göktepe Serisi 

Devlet ormanlarının eteği olan Soğuksu baltalığının dış sınır ayrımına 
dair Komisyon Heyeti tarafından 3116, 3444 sayılı orman kanunları ve 
Talimatname gereğince verilen karar ve tutanak özeti aşağıya çıkarılmış
tır. 

1 — Dış sınır ayrımına Adapazarı - Akyazı hududundaki 3251 numa
ralı sınır noktasından başlanarak 3263 numaralı sınır noktasının bulun
duğu Yüksel - Çildırlar müşterek köy hududunda son verilmiştir. 

a - 3251 - 3263 numaralı sınır noktaları orman cihetinin Soğuksu 
baltalığı olduğu tesbit edildi. 

b - Arazi cihetinin Kızılturan, Abbas Kılıç, Hamza Yılmaz tarlaları 
olduğu ve orman cihetine isabet eden hudutları tâyin ve tesbit edildi ve 
tahdide son verildi. 

2 — Evvelce ilânı yapılmış olması dolayısiyle şekil bakımından itiraz 
vâki olmadığı gibi muhteva bakımından da itiraz eden bulunmamıştır. 

Tasarruflar tapu senedi ile tevsik edilmemiştir. 
3 — İşbu karara ekli komisyon mühendisliğince tanzim edilen 1/10.000 

mikyaslı haritanın ve kararın bir örneğinin ihtiyar heyetine imza mukabili 
köyde ilân yapılmak üzere teslim edilmesine yapılan tahdide itirazı olan
ların üç ay zarfında mahallî mahkemeye müracaatları kabil olmak üzere 
oybirliği ile karar verildiği ilân olunur. 

2 No. lu O. T. K. Başkanı Hukukçu Üye Encümen Üyesi 
Nazmi Özer Nâzım Torunbalcı Hasan Kıymaz 

3230 

İrfanısani Orman tahdit kısa dayanağı 

Karar No : 328 
Karar tarihi : 28/9/1950 
Kocaeli Akyazı İlçesinin Karapürcek Bucağına bağlı İrfanısani Kö

yü ile Ketendere meşe baltalığının iç ve dış sınır ayrımına dair Komis
yon Heyeti tarafından 3116, 3444, 5653 sayılı Orman Kanunları ve tali
matname gereğince verilen karar ve tutanak özeti aşağıya çıkarılmıştır. 

1 — Dış sınır ayrımına İrfanıevvel - İrfanısani müşterek köy hudu
dundaki 3945 No. lu sınır noktasından başlanarak îrtfanısani - Kepekli 
müşterek köy hududundaki 3972 No. lu sınır noktasında son verilmiştir. 

ıs - 3945 - 3972 No. lu sınır noktaları arası orman cihetinin Keten
dere meşe baltalığı tesbıt edilmiştir. 

b - Arazi cihetinin; Vahit Balet, Mecit oğlu Lütfü, Cemile Yıldız, 
izzet Erdoğan, Mehmet Okay, Şakir Sarıgülle, Lukman Zanda verese

lerine ait tarlalar olduğu görüldü ve orman Cihetine isabet eden hudut
ları tâyin ve tesbit edildi. 

2 — İç sınır ayrımına 3962 No. lu sınır noktasından intikalle 3964 
No. lu sınır noktasına gelinerek başlandı. Rizeli Osman vereselerine ait 
tarla 3964 - 3967 No. lu sınır noktalariyle çevrilerek 3967 - 3964 e bağ
lanmak suretiyle teşkil edilen kapalı poligonla hali hazır durumu tâyin 
ve tesbit edildi. 

Sınırlamaya son verildi. 
3 —. Yapılan tahdit ve sınırlamaya evvelce ilâmı yapılmış olması 

dolayısiyle şekil bakimından ifraz vâki olmadığı gibi muhteva bakımın
dan da itiraz eden bulunmamıştır. 

Tasarruflar Tapu senediyle tesbit edilmemiştir. 
4 — işbu karara ekli komisyon mühendisliğince tanzim edilen 

1/10.000 mikyaslı haritanın ve kararın bir örneğinin köyde ilân edilmek 
üzere ihtiyar heyetine imza mukabili teslim edilmesine. 

Yapılan tahdit ve sınırlamaya itirazı olanların üç ay zarfında ma
hallî mahkemeye müracaatları kabul olmak üzere oybirliğiyle karar ve
rildiği ilân olunur. 

2 No. lı O. T. K. Başkanı Hukukçu Üye Üye 
Nazmi Özer Nâzım Torunbalcı Hasan Kıymaz 

3232 

İrfanıevvel Köyü ile Ketendere meşe baltalığı orman 
tahdit kısa dayanağı 

Karar No : 326 
Karar tarihi : 27/9/1950 
Kocaeli İli Akyazı İlçesinin Karapürcek Bucağına bağlı İrfanıevvel 

Köyü ile Ketendere meşe baltalığının dış -sınır ayırımına dair Komisyon 
Heyeti tarafından 3116, 3444 ve 5653 sayılı Orman Kanunları ve talimat
name gereğince verilen karar ve tutanak özeti aşağıya çıkarılmıştır. 

1 — Dış sınır ayrımına Karapürcek - irfanıevvel müşterek köy hu
dudumun geçtiği Yanıkkavlanlar mevkiindeki 3563 No. lu sınır nokta
sından haşlanarak İrfanıevvel - İrfanısani müşterek köy hududundaki 
3945 No. lu sınır noktasında son verilmiştir. 

a - 3563 - 3945 No. lı sınır noktaları arası orman cihetinin Keten-
dere meşe baltalığı olduğu tesbit edilmiştir. 

b - Arazı cihetinin; Nazif İstabul, Baki Polat, Şefik Bilâl, Nadir 
Polat, Ali Ağırlar. izzet Başnüh, Nafiz Başnüh, Kemal İnanbul, Nezire 
Kopal, Sait Polat, Isa Özbudak, Nafiz Başnüh, Sait Bulak, Nafiz İnanbul, 
Davut Polat, Abdullah Türkan, Şevket Şambay tarlaları olduğu görüldü. 
Orman cihetine isabet eden hudutlarının hali hazır durumları tâyin ve 
tesbit edildi. Sınırlamaya son verildi. 

2 — Yapılan tahdit ve sınırlamaya evvelce ilânı yapılmış olması 
dolayısiyle şekil bakımından itiraz vâki olmadığı gibi muhteva bakı
mından da itiraz eden bulunmamıştır. 

Tasarruflar tapu senedi ile tevsik 'edilmemiştir. 
3 — İşbu karara ekli komisyon mühendisliğince tanzim edilen 

1/10.000 mikyaslı haritanın ve kararın bir örmeğinim köyde ilân edilmek 
üzere ihtiyar heyetine imza mukabili teslim edilmesine. 
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Yapılan tahdit ve sınırlamaya itirazı olanların üç ay zarfında ma
halli mahkemeye müracaatları kabil olmak üzere oybirliğiyle karar ve
rildiği ilan olunur. 

2 No lu O. T. K. 
Nazmi özer 

x Hukukçu Üye Üye 
Nâzım Torunbalcı Hasan Kıymaz 

3233 

Kocaeli ili Akyazı İlçesi Yüksel Köyü Göktepe serisine dâhil 
Devlet ormanlarının tahdit kısa dayanağı 

Karar No: 324 
Karar tarihi: 26/9/1950 

Kocaeli İlinin Akyazı İlçesinin. Karapürçek Bucağı ile Merkez Köyü 
ile Ketendere meşe baltalığı ve Göktepe Devlet ormanlarının dış ve iç 
sınır ayrımına dair Komisyon Heyetince 3116 sayılı ve 3444 ve 5653 sayılı 
orman kanunları gereğince verilen karar ve tutanak özeti aşağıya çıka
rılmıştır. 

1 — Ketendere baltalığı ile Karapürçek Bucağı Merkez Köyünün 
dış sınır ayrımına İrfanıevvel, Karapürçek müşterek köy hududundaki 
3563 numaralı sınır noktasından başlanarak kepekli Karapürçek müşte
rek köy hududundaki 3701 numaralı sınır noktasında son verilmiştir. 

Göktepe Devlet ormanları ile Karapürçek Bucağı Merkez Köyünün 
dış sınırından başlanarak Mecidiye - Karapürçek müşterek köy hududun
daki 3815 sınır noktasında son verilmiştir. 

Değirmenlerbaşı meşe baltalığı ile Karapürçek Bucağı Merkez Kö
yünün dış sınır ayrımına Mecidiye - Karapürçek müşterek köy hududun
daki 3872 sınır noktasından başlanarak Mecidiye - Karapürçek müşterek 
köy hududunun geçtiği Ahmetler deresindeki 3902 numaralı sınır nokta
sında son verilmiştir. 

Değirmenler başı meşe baltalığı ile Karapürçek Bucağı Merkez Kö
yünün dış sınır ayrımına Mecidiye - Karapürçek müşterek köy hududun
daki 3872 sınır noktasından başlanarak Mecidiye Karapürçek müşterek 
köy hududunun geçtiği Ahmetler deresindeki 3902 numaralı sınır nokta
sında son verilmiştir. 

A - 3563 - 3701 numaralı sınır noktaları arası orman cihetinin Ke
tendere meşe baltalığı olduğu tesbit edildi. 

B - Arazi cihetinin Şefik, Abdullah Yağız ve kardeşleri İsmail Hallaç 
Osman Yağız ve kardeşleri İmampınarı mevkiinde Mehmet Nalbant övez-
leryanı mevkiinde Yusuf Cengiz, İdrls Birinci, Osman Kart, Süleyman 
Baba, Mustafa Nalbant, Mahmut Odabaş, Mehmet Odabaş, Karakiraz 
mevkiinde Numan Burnazö, Zekeriya Nalbant, Zekeriya Rençber, Künk-
yanı mevkiinde Ali Çelik, Atyaylası mevkiinde Hikmet özarslan, Mustafa 
Mala, Naciye Öztürk, Armutyanı mevkiinde İsmail Hallaç, Ali Çakırbas, 
İsmail Nalbant, Şabandoruğu mevkiinde Sabri Al, Mustafa Çakır, Emin 
Topçu, Şevki Gedik, llyas Al, Kırmalık mevkiinde Sadullah Baş, Emin 
Usta, Hasan Burnaz, Mehmet Tatlı, Mustafa Çakır, Mecit Yolcu, Durmuş 
Al, Emin Topçu, Hüsnü Al, llyas Al, Halil İbrahim, Durmuş Al, Mustafa 
Çakır, Hüsnü Al, Mecit Yolcu, Cafer Avcı, Hüsnü Al, Sadık Ömer, Meh
met Garip, Fazıl Doğan, Hatice Mert, İbrahim Yıldız, Tahsin Tapkan, Paşa 
Kumaş, Mecit Evren, llyas Bodur, Hüsnü Al, Mustafa Çakır, Ferhat Öz-
can, Mustafa Çakırbaş, Mehmet Tatlı'ya ait tarlaların orman cihetine isa
bet eden hudutlarının hali hazır durumları tâyin ve tesbit edildi. 

C - 3562 - 3815 numaralı sınır noktaları arası orman cihetinin Gök
tepe D. ormanlarının etekleri olduğu tesbit edildi. 

D - Arazi cihetinin: Ahmet Avcı, Mehmet Emin Bal, Mecit Yolcu, 
Remziye Karal, Yukarıköy mevkiinde Hanefi Erdem, Hasan Gedik, Osman 
Gedik, Mecit Yolcu, Şevket Sert (Şevki Sert) Emin Usta, Körkuyu mev
kiinde Yusuf Usta, İlyas Al, Hüsnü, Sabri ve Durmuş Al, Tevfik Koca, Ali 
Tevfik Yılmaz, Hatice Kuru, Durmuş Al, Niyazi Yavuz, Osman Yavuz, 
Emin Usta, Ferhat özcan, Ömer Potu, Mustafa Yıldız, Naim Yıldız, Ha
san Yolcu, Kalebayırı mevkiinde Nazmiye Hallaç, Osman Yorgun, Hasan 
Yolcu, Raşit Nalbant, Şaban Yağcı, İsmail Temel, Lâtif Kılıçkan, Abdul
lah Kılıçkan, Musa Kör, Karagöl mevkiinde Mehmet Dağdeviren, Hasan 

Dağdeviren, Mustafa Kaya, Osman Kaya, Mustafa Kaya, Osman Kaya'ya 
alt tarlaların orman cihetine isabet eden hudutlarının halihazır durum
ları tâyin ve tesbit edildi. 

E - 3872 - 3902 numaralı sınır noktaları arası orman cihetinin De-
ğirmenbaşı meşe baltalığı olduğu tesbit edildi. 

F - Arazi cihetinin Lazali Değirmeni, Ali Burnaz, Battal Cengiz, 
Durmuş Ali değirmeni, Hamdi Bilici, Nazmiye Hallaç, İsmail Hallaç, 
Mehmet Küçük, Hamdi Özaslan, İlyas Onbaşı, Mehmet Koca, Zekeriya 
Nalbant, Osman Kart, Ali Mit, Hatice Kuru, Mehmet Sarıgülle, Mehmet 
Özkan tarlaları olduğu görüldü ve Orman cihetine isabet eden hudutları
nın hali hazır durumları tâyin ve tesbit edildi. 

2 — İç sınır ayrımına 3705 numaralı sınır noktasından 3706 ya bağ 
alınarak Çamurbayır mevkiinde Sayit Mum'a ait tarla 3706 - 3700 numa
ralı sınır noktalariyle çevrilerek 3710 - 3706 ya bağlanmak suretiyle 
teşkil edilen kapalı poligonla başlandı. 

A - 3815 numaralı sınır noktasından 3817 numaralı sınır noktasına 
bağ alınarak Ali Burnaz'a alt tarla 3817 - 3820 numaralı sınır noktala
riyle çevrilerek 3820 - 3817 ye. 

B - 3819 numaralı sınır noktasından 3821 numaralı sınır noktasına 
bağ alınarak Mehmet Burnaz'a alt tarla 3821 - 3823 numaralı sınır nok
talariyle çevrilerek 3823 - 3821 e. 

C - 3823 numaralı sınır noktasından 3825 numaralı sınır noktasına 
intikalle Kumarlıbahçe mevkiindeki Ali Burnaz, Mehmet Burnaz, Meh
met Dağdeviren, Hasan Yağız, Mehmet Küçük, Numan Burnaz, Osman 
Burnaz'a ait tarlalar 3825 - 3ı847 numaralı sınır noktalariyle çevrilerek 
3847 - 3825 e. 

D - Künerlibahçe mevkiinde Ali Burnaz, Mehmet Burnaz, Osman 
Burnaz, Osman Balık'a ait tarlalar 3845 - 3866 numaralı sınır noktala
riyle çevrilerek 3866 - 3845 e. 

E - Ali Burnaz'a ait tarla 3867 - 3871 numaralı sınır noktalariyle 
çevrilerek 3871 - 3867 ye bağlanmak suretiyle teşkil edilen kapalı poli
gonlarla hali hazır durumları tâyin ve tesbit edildi. 

a - 3 - 3563 - 3665 numaralı sınır noktaları arasında Yanıkkavlanlar 
mevkiinde a, b, c, ile çevrilen Şefik, Abdullah Yagız'a alt. 

b - 3581 - 3586 numaralı sınır noktaları arasında Karakiraz mevki
inde a, b, c, ile çevrilen Zekeriyya Nalbant, Fehmi Nalbant, Ali Çelik'e ait 

c - 3611 den bağ alınarak a,l a,4 sınır noktalariyle çevrilen Fehmi 
Gedik'e ait. 

Ç - 3612-a 10 sınır noktalariyle çevrilen Kırmalık mevkiinde Tufan 
ve Mehmet Sert'e. 

d - 3657 a 16 - 3659 numaralı sınır noktalan arasında çevrilen Be
kir Hafız, Özçelik'e. 

e - 3738 numaralı sınır noktasından a 17 ye. 
a 17 - a 20 numaralı sınır noktalariyle çevrilen Bahri Gedik'e. 
f - 3740 - a 26 No. lu sınır noktalariyle çevrilen Hamdi Beyaz, Ha

tice Karagül, Şevket Usta'ya. 
g - 3791 - a 22 numaralı sınır noktalariyle çevrilen Maksut ve Ab

dullah'a 1 numaralı sınır noktasından 4 numaralı sınır noktasına inti
kalle 4 a 29 numaralı sınır noktalariyle çevrilen Hasan Hallaç'a. 

i - a 29 - a 33 numaralı sınır noktalariyle çevrilen Hasan Hallaç'a 
ı - 3808 - a 2 - 3810 numaralı sınır noktalariyle çevrilen Mustafa ve 

Osman Kaya'ya. 
j - 3931-a 2 - 3832 numaralı sınır noktalariyle çevrilen Osman Balık, 

Hasan Dağdeviren, 
k - 3903 numaralı sınır noktasından bağ alınarak Kocaalidoruğu 

mevkiindeki A-A, 3 numaralı sınır noktalariyle çevrilen Mehmet Yıkan, 
A,4 A,7 numaralı sınır noktalariyle çevrilen Şakir Küser'e ait tahrip sa
haları Orman Kanununun 25 inci, talimatnamenin 26 cı maddeleri gere
ğince Devlet adına tahdit edildi. Bu suretle Karapürçek Bucağı Merkez 
Köyünün tahdidine son verildi. 

4 — Yapılan tahdit ve sınırlamaya evvelce ilânı yapılmış olmasın
dan şekil bakımından itiraz vâki olmadığı gibi muhteva bakımından da 
itiraz eden bulunmamıştır. 

Tasarruflar tapu senedi ile tevsik edilmemiştir. 
5 — İşbu Karara ekli komisyon mühendisliğince tanzim edilen 

1/10.000 mikyasındaki haritanın ve kararın birer örneğinin köyde ilânı 
yapılmak üzere ihtiyar heyetine imza mukabilinde teslim edilmesine. 

İrtfaMAM 
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Yapılan tahdit ve sınırlamaya itirazı olanların üç ay zarfında ma
hallî mahkemeye müracaatları kabil olmak üzere karar verildiği ilân 
olunur. 

2 No. lu O. T. K. Başkanı 
Nazmi özer 

Hukukçu Üye 
Nâzım Torunbalcı 

Üye 
Hasan Kıyma 

8231 

Kocaeli ilinin Akyazı ilçesinin Karapürçek Bucağına bağlı 
Kanlıçay Köyü ile Köktepe serisi Devlet ormanlarının 

tahdit kısa dayanağı 

Karar No : 312 
Karar tarihi : 13/9/1980 
Kocaeli l inin Akyazı İlçesinin Karapürçek Bucağına bağlı Kanlı-

çay Köyü ile Göktepe serisi Devlet ormanlarının eteği olan Cevizlik ve 
Aksarçay Devlet ormanlarının dış ve iç sınır ayrımına dair komisyon 
heyeti tarafından 3116 ve 3444 ve 5663 sayılı Orman Kanunları ve tali
matname gereğince verilen karar ve tutanak özeti aşağıya çıkarılmıştır. 

1 — Dış sınır ayrımına 3325 numaralı sınır noktasının bulunduğu 
Kanlıçay - Çıldırlar müşterek köy hududundan başlanarak Kanlıçay Me
sudiye müşterek köy hududundaki 3497 No. Hu sınır noktasında son ve
rilmiştir. 

a - 3325 - 3497 No. lı sınır noktaları arası orman cihetinin Göktepe 
Devlet ormanlarının tekleri Cevizlik ve Aksarçay ormanları olduğu 
tesbit edilmiştir. 

b - Arazi cihetinin Dunmüşali Şen, Bekir Aslan, Vezir Sandıkçı, 
Niyazi Yılmaz, İlyas Sandıkçı Murat Sandıkçı, İlyas Avcı, Yaşar Gövez, 
Bekir Aslan, Mehmet Yıldırım, Faik Dursun, Hasan Gümüş, Davut Ke
leş, Zekeriya Cihan, Yusuf Cihan, Mehmet Aslan, Hasan Yüksel, İsak 
Cihan, Dursun Çetin, Zekeriya Cihan, Ahmet Yüksel, Hüseyin Acar, Hak
kı Bağeren, Emin Bağeren, Hasan Demir, Recep Avcı, Emrullah Besni, 
Recep Avcı, Sefer Güler, Süleyman Soytarı, Mehmet Polat, Süleyman 
Soytarı, Recep Avcı, Halil Aslan, Osman Durmaz, tarlaları olduğu tesbit 
onman cihetine isabet eden hudutları tâyin ve belirtildi. 

2 — İç sınır ayrımına 3362 No. lu sınır noktasından bağ alınarak 
başlandı. Mahmut Kurnaz, Mehmet Yıldız, Hasan Demir, Kerim Özmen, 
Şemsettin Çelik, ilyas Sandıkçı, Halil Aslan, Seyit, Mehmet Yıldız, Meh
met Bornaz, Nuri Şirin, Vahit Özmen, Nuri Şirin, Kerim Özmen'e ait Aç

malar mevkiindeki tarlalar 3363 - 3388 No. lu sınır noktalariyle çevri
lerek 3388, 3363 e. 

b - 3406 No. lu sınır noktasından 3410 No. lu sınır noktasına bağ 
alınarak Aksarçay mevkiindeki Mehmet Yıldırım ve Mehmet Gül'e ait 
tarlalar 3410 - 3412 No. lu sınır noktaları ile çevrilerek 3410 - 3412 ye. 

G - 3410 No. lu sınır noktasından 3413 No. lu sınır noktasına bağ 
alınarak Ferhat İşgöle ait tarla 3413 - 3415 No. lu sınır noktalariyle 
çevrilerek 3415 - 3413 e. 

d - 3412 No. lu sınır noktasından 3418 No. lu sınır noktasına inti
kalle Kerim özmen, Mehmet Yıldız, Vahittin Özmen'e ait tarlalar 3418 -
3427 No. lu sınır noktalariyle çevrilerek 3427 - 3418 e. 

e - 3420 No. lu sınır noktasından 3421 e bağ alınarak Kerim Öz
men'e' alt tarla 3421 - 3424 No. Iu sınır noktalariyle çevrilerek 3424 -
3421 e 

f - 3427 No. lu sınır noktasından 3428 No. lu sınır noktasına bağ 
alınarak Davut Keleş'e ait tarla 3428 - 3431 No. lu sınır noktalariyle çev
rilerek 3431 - 3428 e. 

g - Ferhat Üçkol, Hüseyin Acar Hasan Demir ve Dursun Çetln'e 
ait tarlalar 3431 - 3439 No. lu sınır noktalariyle çevrilerek 3439 - 3431 e. 

h - 3448 No. lu sınır noktasından 3451 No. lu sınır noktasına inti
kalle Kale mevkiindeki Ahmet Yüksel, Kâzım Cihan, Ahmet Yüksel, 
Numan Cihan ve Tevfik Yüksel'e ait tarlalar 3451 - 3456 No. lu sınır 
noktalariyle çevrilerek 3456 - 3451' e 

ı - 3454 No. lu sınır noktasından 3461 No. lu sınır noktasına inti-
kalle Yusuf Cihan, Mehmet Yüksel, Numan Cihan ve Ahmet Yüksel'e ait 
tarlalar 3461 - 3465 No. lu sınır noktalariye çevrilerek 3465 - 3461 e 
bağlanmak suretiyle teşkil edilen kapalı poligonlarla hali hazır durum
ları tâyin ve tesbit edildi. 

Kanlıçay Köyü tahdidine son verildi. 
4 —, Evvelce ilân yapılmış bulunması dolayıslyle yapılan tahdit ve 

sınırlamaya şekil bakımından itiraz vâki olmadığı gibi muhteva bakı
mından da itiraz eden bulunmamıştır. Tasarruflar tapu senedi ile tevsik 
edilmemiştir. 

İşbu karara ekil komisyon mühendisliğince tanzim edilen 1/10.000 
mikyaslı haritanın bir örneğinin ihtiyar heyetine İmza mukabili köyde 
ilânı yapılmak üzere tevdiine, yapılan tahdit ve sınırlamaya itirazı olan
ların üç ay zarfında mahallî mahkemeye müracaatları kabil olmak üze
re oybirliğiyle karar verildiği İlân olunur. 

2 No. lu O. T. K. Başkanı 
Nazmi Özer 

H. Üye 
Nâzım Torunbalcı 

Üye 
Hasan Kıymaz 

3234 

İ L Â N L A R 

M . S. B. Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Orduda mevcut bir kısım motorlu araçlara tatbik edilecek ünlt 
(Birleşik) tip motor tetkik ve denemelerine alt ilân şartları. 

1 — Aşağıda markaları ve tipleri yazılı Mot. araçlara ünlt (Birleşik)' 
motor tatbik edilmek üzere, teklifte bulunacak firma motörleri arasında 
incelemeler ve paralel denemeler yapılacaktır. 

Ç. K D. T6 Tipi traktör. 
Ç. K. D. T7 > ^ 
Ç. K. D. T8 > » 
Ç. K. D. T9 > » 
A. E. C. 4x4 Traksiyon kamyon 
Scarmell 8X4 » > 
Guy 6X4 > > 
F. W. D. 4X4 » > 
Ford (Kanada) 4X4 » > 
Chevrolet (Kamada) 4x4 » > 
G. M. C. 6X6 arazi kamyon 
Dodge 4x4 > binek 

2 — Motörler tatbik edilecekleri araçların âzami tork (dönme mo
mentleri) ni sağlamak şartı İle 50: 75, 75: 100 ve 100: 150 fren beygir 
takatında üç kategoride denenecektir. 

3 — Bütün motörlerin, silindirleri, gömlek, piston, piston kolu, 
supap, supap yatakları, piston ve ana mili yatakları ve ilâ. gibi müte
harrik aksam (ana mili eksantrik mili ve karter hariç) birbiri Ue deyif-
tirilebilir olacaktır. 

4 — Ünlt (Birleşik) motörler 4 zamanlı dlsel motor olacaktır. 
o — Ünlt (Birleşik) motörlerin ağırlıkları, tatbik edilecekleri arak

ların motor ağırlıklarının: 
Traktör motörlerlnin % 30 unu, 
Diğer motörlerin % 15 ini, 
geçmiyecektir. 
6 — Benzin motörlerlnin Dizel motörlerle değiştirllmelerlyle h&sü 

olacak sürat düşüklüğü % 20 yi geçmiyecektir. 
7 —ı Teklif edilecek Ünlt (Birleşik) motörler, tatbik edilecekleri 

araçlara ebat bakımından uyabilir olacaktır. 
8 —ı Ünit (Birleşik) motor tatbik edilecek (12) çeşit araçtan birer 

numune Ankara Ana Malzeme Parkında bulundurulacak, teklifte bulunan 
firmalar tarafından tetkik edilebileceklerdir. 
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9 —• Yukarda yazılı şartlan haiz bulunan motorin (Bakanlıkça 
hiç bir kaydı şartı tazammum etmemek ve masrafları da firmalara ait 
olmak üzere) montaj demontaj tctlrklerino, yerinde çalışma, yol ve arazi 
yürüyüş denemelerine tabi tutulacaktır. 

10 — Tetkik ve denemelerde en uygun neticeyi heyeti mecmuasında 
verenler alım seçimine tabi tutulacaktır. 

11 — Firmalar tekliflerini en geç 30 Mayıs 1952 tarihine kadaı 
Gnkur. Ordant Bşk. lığına vermiş olacaklardır. 

12 — Şartlara uygun nıotörlerin monte ve denemelerine Haziran 
1852 içinde başlanacaktır. 

NOT : Yukarda yazılı maddeler hakkında daha fazla malûmat al
mak istiyen firmalar, Ordonat. Endüstri grubuna müracaat edebilirler. 

4908 /* 2 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarını en geç ihaleden bir saat evve
line kadar Ko. Bşk. vermeleri. 

4872 / 4-4 

1 — Kapalı zarf suretiyle 193 aded 6 volt 150 amper saatlik akü-
mülâtör satın alınacaktır. 

2 — İhalesi 26 Aralık 1951 Çarşamba günü saat 11 de yapıla
caktır. 

3 — Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul Lv. 
Amirliğinde görülür. 

4 —• Beherinin muhammen fiyatı 120 lira olup hepsinin geçici te-
minatı 1.737 liradır. 

ö —• İsteklilerin teklif mektuplarını en geç ihaleden bir saat evve
line kadar Ko. Bşk.hğına vermeleri. 

4975 / 4-2 

M , S, R. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığ? n ch n 

M. S B. ihtiyacı için kapalı zarf usu'iyle aşağıda nitelikler, 
yazılı olan 756 top beygiri ile 303 süvari beygiri Fıansa'dan ve 500 baş 
süvari bineği de Irak'tan setin alınacaktır. Bun'ara ait evsai ve şartna
meler her gün Komisyonumuzda ve istanbul Levazım Âmırlığ-nde görü
lebilir, taliplerin veya kanuni mümessilleıinin en geç 27/12/1951 günün
deki muayyen ihale saatlerinden bir saat evveline kadar tekl'f mektup
larını Ankara'da M. S B 1 No. lu Sa. Al. Komisyonu Bşk lığına vermiş 
olma! arı. 

Şahsen veya bir vekil ile ihalede bulunamıyacak olan isteklilerin tâ
yin edilmiş olan gün ve saatte 2400 sayılı Eksiltme, Aıtırma ve ihale Ka
nununun 32, 33 ve 34. maddelerine uygun şeklide iadeli taahhütlü olarak 
yine aynı komisyona teklif mektuplarım u'aştırmış olmaları. 

Beherinin İlk 
T. fiyatı Tutarı teminatı İhalenin 

Cinsi Adedi TL. TL. TL. tarihi, günü, saat] 

Sv. beygiri 500 1.000 500 000 24.250 2"/ı-/'951 Perşembe 11 
Top beygiri 758 1.850 1.398.600 55.708 » » 15 
Sv. beygiri 303 1.600 484 800 23.142 » » 16 

4563 / 4-< 

Levazım Amirliğine bağlı okul ve hastanelerin ihtiyacı için aşağıda 
(miktarları yazılı yiyecek madd'Jeri kapalı zarf usulü i'e satın alınacaktır. 
Bu maddeler toptan bir istekliye -lıa'e edı'eceği g.bı avrı ayrı isteklilere 
de ihale edilebilir. Şaı'namesi her ga n K^.ırsyonumuzdı ve istanbul Lv. 
Amirliğinde görülebilir. Teki'*' mektupları ihale sratinden bir saat ev
veline kadar Komisyon Bşk. lığına makbuz karşılığı verilmiş olacaktır. 

T. fiyatı Tutarı G. teminatı ihale gün ve 
saati Cinsi Miktarı kuruş lira lira 

A. çiçek bamya 3000 Kilo 725 21750 1631,25 
K. Amasken eriği 8000 » 130 10400 780 
K. yaprak kaysı 6000 » 245 14700 1102,50 
Ceviz içi 3000 » 240 7200 540 
Komposto konserve 8000 Kutu 250 20000 1500 
Kav. fındık içi 2000 Kilo 390 7800 585 
Çam fıstığı 1500 » 740 11100 832.50 
Kuş üzümü 1000 » 120 1200 90 

26/12/1951 15,30 

4976 / 4-2 

fvf. ,S. B. 2 No, ia Sa>jn \Uru komisyonu 
Başkanlığın don 

1 — Kapalı zarf suretiyle listesine göre elektirolit çinko levha ile 
parafin kalay ve kurşun satın alınacaktır. 

2 —• İhalesi 19 Aralık 1951 Çarşamba günü saat 11 de yapılacak
tır. 

3 — Şartnamesi ve listesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve 
istanbul Lv. Amirliğinde görülür. 

4 — Hepsinin muhammen bedeli 17475 lira olup geçici teminatı 1311 
liradır. 

1 — Kapalı zarf suretiyle 150.000 aded ampul kalsium satın alına
caktır. 

2 — İhalesi 29 A ralık 1951 Cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
3 — Beherinin muhammen fiyatı 20 kuruş olup hepsinin geçici temi

natı 2250 liradır. 
4 —Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul Lv. 

Amirliğinde görülür. 
5 — isteklilerin teklif mektuplarını en geç ihaleden bir saat evveline 

kadar Ko. Bşk. lığına vermeleri. 
5020 / 4-1 

M . S. B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

1 —- Kapalı zarf usulile Dikmen Benzin Deposu Santralına monte 
edilecek 2 aded elektrojen grubu satın alınacaktır. 

2 — İhalesi 27/12/1951 Perşembe günü saat 11 de Komisyonda ya
pılacaktır. 

3 —• Keşif bedeli 67.484,45 lira olup geçici teminatı 4.624,22 liradır. 
4 —ı Keşif ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve 

İstanbul Lv. AmirUğinde görülür. 
5 — Bu işe girecekler ihale gününden (tatil günleri hariç) üç gün 

evvel Gnkur. İs. D. İnş. Gr. Bşk. dan belge almaları lâzımdır. 
6 —• Bu işe girecekler belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 

teklif mektuplarını makbuz mukabilinde Komisyon Başkanına vermeleri. 
7 — Keşif ve şartnameler 337 kuruşluk makbuz mukabilinde Ko

misyondan verilir. 
4977 / 4-2 

Ankara Jandarma Satmalma Komisyonundan: 

Bir metresine (37-9) kuruş fiyat tahmin edilen (10.000) metre por
tatif çadır bezi 24 Aralık 1951 Pazartesi saat (115) te Ankara J. Genel K. 
lık binasındaki Komisyonumuzda kapalı zarf eksiltmesiyle ihale edilecek
tir. Geçici teminat (2.843) liradır. Evsaıflı şartname her gün Ankara ve 
İstanbul Satmalma Komisyonlarından parasız alınır. İsteklilerin kanuni 
vesika ve temmatlariryle kapalı zarflarını eksiltme günü saat (14) e kadar 
Komisyona vermeleri, 

4917 / 4-2 

Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Betonarme köprüler yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Ordu - Fatsa yolunda (Perşembe), 

(Kacali), (Kurtuluş, (Caka), (Büyükağız) ve Samsun - Bafra yolunda 
(Kürtün) köprülerinin betonarme olarak yapımları olup keşif bedelleri 
t var . (6M '¿39,26) altı yüz seksen dört bin iki yüz otuz dokuz lira yirmi 
altı kuruştur. 

2 — Eksiltme 28/12/1951 tarihine raıslayan Cuma günü saat 16 da 
Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı binasında Karayolları Genel Müdürlü-
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günde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü ile yapı
lacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı: Vezneye yatırılacak (34,25) otuz dört lira 
yirmi beş kuruş bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Mü
dürlüğü Teknik Hesaplar Şubesinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 1951 yılına ait ticaret odası belgesile usulü daire

sinde (31.119,57) otuz bir bin yüz ondokuz lira elli yedi kuruşluk geçici 
teminat vermeleri, 

b) İsteklilerin bu iş gibi teknik önemi haiz bir işi iyi surette ba
şardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgelerini, Karayolları 
Genel Müdürlüğünden alacakları tanıtma beyannamelerine (mütaahhit 
ehliyet beyannamesi, mütaahhit plân ve teçhizat beyannamesi) bağla
maları ve bu beyannamelerin içindeki sorular cevaplandırılarak yeterlik 
belgesi isteme dilekçeleriyle birlikte eksiltme gününden en az üç gün 
önce (tatil günleri hariç) yazı ile Karayolları Genel Müdürlüğüne mü
racaat ederek bu iş için yeterlik belgesi almaları. 

5 —ı İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 ünoü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde (Eksiltme evrakının her parçasına ellişer ku
ruşluk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazır
layacakları yükleme mektuplarını eksiltme günü saat on beşe kadar 
makbuz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada alacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

4968 / 4-2 

Betonarme köprüler yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Hopa - Rize yolunda (ıSümle) (Fırtına), 

(Aşıklar), (Şairler), (Sundura) köprülerinin betonarme yapımları ile 
Sundura köprüsü sahil tahkimatı olup keşif bedelleri tutarı (1.084.074,62) 
bir milyon seksen dört bin yetmiş dört lira altmış iki kuruştur. 

2 —• Eksiltme: 29/12/1951 tarihine raslayan Cumartesi günü saat 
12 de~ Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı binasında Karayolları Genel Mü
dürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

3 —• Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak (50) elli lira bedele alt 
makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Hesaplar Şu
besinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 1951 yılma ait ticaret odası belgesile usulü daire

sinde (46.272,24) kırk altı bin iki yüz yetmiş iki lira yirmi dört kuruşluk 
geçici teminat vermeleri, 

b) İsteklilerin bu iş gibi teknik önemi haiz bir işi iyi surette ba
şardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgelerini, Karayol
ları Genel Müdürlüğünden alacakları tanıtma beyannamelerine (mütaah
hit ehliyet beyannamesi, mütaahhit plân ve teçhizat beyannamesi) bağ
lamaları ve bu beyannamelerin içindeki sorular cevaplandırılarak yeter
lik belgesi isteme dilekçeleriyle birlikte eksiltme gününden en az üç gün 
önce (tatil günleri hariç) yazı ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müra
caat ederek bu iş için yeterlik belgesi almaları. 

5 —• İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde ve
rilen izahat çerçevesinde (eksiltme evrakının her parçasına ellişer ku
ruşluk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazır
layacakları yükleme mektuplarını eksiltme günü saat on bire kadar 
makbua karşılığşında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet İlân olunur. 

4969 / • 2 

D. Deniayolları Genel Müdürlüğünden : 

İstanbul Liman İşletmesine ait gemi ambar hizmet tarifesi ve va
sıta ücret cetveli değiştirilmiş ve 15/12/1951 den itibaren uygulanması 
kararlaştırılmıştır. 

Fazla izahat almak için İstanbul Liman İşletme servislerine müra
caat edilmesi ilân olunur. 

5071 /1-1 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden : 

180 aded muhtelif cins ve çeker ağırlıkta kriko teklif verme sure
tiyle ve pazarlıkla satın alınacaktır. 

Tekliflerin en geç 14/1/1952 Pazartesi günü saat 14 de kadar An
kara'da İdare Merkezinde Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmesi lâ
zımıdır. 

Şartnamesi 3 lira bedel mukabilinde Ankara'da Merkez ve Haydar
paşa'da Haydarpaşa Veznesinden temin edilebilir. 

5004 / 2-? 

Lice Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

951/200 
Lice'nin Molla Mahallesinden Mehmet kızı Nimet Dincer tarafından 

kocası Lice'nin Muradiye Mahallesinden Mehmet oğlu Halit Dincer aley
hine açmış olduğu boşanma dâvasının yapılan yargılamasında: 

Davalıya davetiye tebliğ edildiği halde duruşmaya gelmediğindeni 
gıyap kararı tebliğine karar verilmiş ve çıkarılan gıyap kararı adresi 
meçhul olduğundan iade edilerek bu kere gıyap kararının ilânen tebliğine 
karar verilerek duruşmamn 17/12/1951 gününe bırakılmış olduğu tebliğ 
olunur. 

5044/1-1 

İskenderun Asliye Hukuk Yargıçlığından :ı 

Sayı: 951/527 
Belen Bucağından Ahmet Ünlü vekili Hasan Hasif Akkoyunlu ta-

raafmdan 8/11/1951 tarihli dilekçe ile Iskenderu'nun Belen Bucağında ve 
Kurtuluş Caddesinde kâin doğusu Dede Haça vereseleri dükkânı, batısı 
Misri zade veresesi kahvesi, kuzey ve 'güneyi yol 1le mahdut furun ha
rabesi ve yerini müvekkili 1929 yılında maliki Mustafa'dan satm alarak 
furun harabesini yıkmış ve enkazını atarak yerine bir dükkân inşa etmiş 
olduğunu ve bu suretle yerin bedeli 70 madeni osmanlı lirası sa
hibine ödenmiş olduğunu dükkânın nizasız ve fasılasız olarak müvekki
lin elinde bulunduğunu bu sebeple müvelkili adına tesciline karar veril
mesini istemiş olmakla davacının tescilini istediği yerle başkalarının alâ
kası ve ilgisi bulunup bulunmadığının bilinmesi bakımından Resmî Ga
zete ile ilânat yapılmasına ve keşfin münasip bir günde yapılmasına ve 
duruşmanın 25/12/1951 Salı günü saat 9,40 a bırakılmasına karar veril
diği ilân olunur. 

5023 

Muğla Asliye Hukuk Yargıçlığımdan :, 

'Sayı : 578 
Muğla'nın Belenya K. den Mehmet kızı Sultan Kazan tarafından 

aynı köyden Mustafa oğlu 838 doğumlu Mehmet Kazan aleyhine açılan 
boşanma dâvasının yapılmakta olan yargılamasında: 

Davalının adresi ımeçhul kaldığından kendisine Resmî Gazete'nin 
19 Kasım 1951 gün ve 7960 sayılı nüshasında ilânen tebligat yapıldığı 
halde gelmemiş ve bir vekil de göndermemiş olduğundan gıyaben yar
gılama icrasına ve gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. ıBir itirazı 
varsa bildirmek ve duruşmanın bırakıldığı 28/12/1951 Cuma günü saat 
9 da Yargıçlığımızda hazır bulunmak üzere gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 

5017 

Yıldızeli Asliye Hukuk Yargıçlığından:' 
, , . 1 

9511/2313 
Davacı Yıldızeli Hükümet Tabibi ismail Kaçer tarafından Yıldızeli 

Nüfus Memurluğu aleyhine açılan soyadı tashihi dâvasının yargılaması 
sonunda :ı 

Gerekçesinde yazılı mucip sebeplere binaen davacının nüfusta kayıt
lı Kaçan soyadının Altakan olarak tashihine karar verilmekle zarar gör
düğünü iddia edenlerin bir ay zarfında yargıçlığımıza müracaatları ilân 
olunur. 5008 

Küre Asliye Hukuk Yargıçlığından :' 

Esas : 950/100 
'Karar : 991/219! 
ıKüre'nin Ersizlerdere Köyünden Zişan Tekin tarafından kocası ad

resi meçhul olan Mustafa Tekin aleyhime açtığı .dihltar 'dâvasının görül
mekte olan yargılaması sonunda :' 

Dâva sülbult bulmuş olduğundan Kanunu Medeninin 132 nci madde
since bir ay zarfında dâvâlının davacının evine dönmesinin ihtarına ve 
dâvâlının adresi meçhul bulunması sebebiyle mezkûr kararın Resmî Ga
zete'de ilânına 8/İİİ/11951 tarihinde karar verilmiş olduğundan tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

5006 
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Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 

10 Aralık 1951 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İda
re Merkezinde yapılan % 7 Faiali 1934 Sivas - Erzurum Demiryolu is
tikrazı Birinci Tertip Tahvillerine alt İtfa çekilişimde itfa edilen tahvil 
numaralarımı gösterir listedir. 

"Vâde i 10 Ocak 1952ı 

itfa edilen seriler itfa edilen seriler 

1219 — 1377 
1665 — 1781 
2111 2216 
2595 — 2745 
3807 — 3927 
5296 — 5432 
6869 1 6983 
6787 6951 
7926 — 8045 

10503 — 10639 
13100 — 13201 
14890 — 14989 
15232 —. 15348 
15532 — 15639 
18917 — 19046 
19047 — 19190 
20044 —, 20047 
20111 — 20114 
20179 — 20182 
20199 — 20202 
20271 — 20281 
20343 — 20346 
20351 '— 20355 
20374 1 20377 
20481 20484 
20490 20493 
20618 20621 
20622 20625 
20642 . 20645 
20657 20660 
20698 ' 20801 
20887 . 20890 
21027 21030 
21043 . 21046 
21051 21054 
21164 . 21167 
21182 . 21188 

21201 • 
21205 • 
21212 • 
21343 • 
21348 • 
21375 • 
21464 • 
21476 • 
21493 
21500 • 
21738 • 
21803 • 
21851 • 
21863 • 
21918 • 
22046 • 
22062 
22089 
22097 
22109 
22122 
22221 
22434 
22558 
22584 
22614 
22707 
22776 
22798 
22853 
22962 
23128 
23148 
23152 
23156 

ve ayrıca 17328 

21204 
21211 
21215 
21347 
21352 
21378 
21467 
21479 
21495 
21508 
21744 
21806 
21854 
21878 
21921 
22049 
22065 
22092 
22100 
22113 
22125 
22224 
22437 
22561 
22587 
22617 
22710 
22780 
22815 
22861 
22965 
23131 
23151 

• 23155 
23159 kur'a İlle 

• 17329 

1 —• Numaraları yukarda yazılı serilere dâhil tahvillere 10 Ocak 
1952 tarihinden itibaren faiz yürütülımiyeceğinden bu tahvillerin 18 ve 
mütaakıp numaralı kuponları ödemmiyecektir. 

2 —• itfaya uğramış tahvillerin 18 ilâ 20 numaralı kuponları ekli 
olarak istirdadı mukabilinde üzerinde yazılı bedel Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası şubelerinden ve Merkez Bankası şubelerinin bulunma
dığı yerlerde de Türkiye Iş ve Türkiye Cuımhuriyeti Ziraat Bankaları 
şube ve ajanslarında bu tasdikli liste üzerinden tahvil hâmillerine 10 
Ocak 1952 günümden itibaren ödenir. 

Eksik kuponlu olarak ibraz olumacak tahvillerin bedelinden eksik 
kupon bedelleri tenzil edilir. 

3 —'10 Ocak 1952 tarihinden itibaren 10 sene zarfında tahvil be
lerlerini almıyanlarm hakları ızamamaşımıma uğrar. 

5048/1-1 

Yıldızeli Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Sivas'ım Bengiler Mahallesinde oturan ISüleyman kızı Ayhan ve Sü
leyman kızı Sıdıka ve diğer adı Ayşe Sıdıka'ya vekâleten ve kendisine 
asaleten Yıldızeli'nin Bulamur Köyünde oturan Emin oğlu Nihad Nu-
gay'ın Çırçır Köyünden Sefer oğlu Kemal ve kardeşi Musa Yıldız aley
hine açtığı meni müdahale dâvasının Yıldızeli Asliye Hukuk Mahkeme
sinde yapılan açık yargılamasında: 

Davacılardan Musa Yıldız adına çıkarılan davetiyenin ikametgâhı
nın meçhul olduğundan bahisle tebliğ geri çevrildiği görüldüğünden da
vetiyenin ilâmen tebliğine mahkemece karar verilmiştir duruşma 
18/12/1951 günü saat 9 a bırakılmış olduğundan mumaileyhin belli gün 
ve saatte mahkemeye gelmediği gibi bir vekille de kendisini temsil ettir
mediği takdirde hakkında gıyap kararı ittihaz olunacağı hususu ilân 
olunur, 

5031/1-1 

numaralı 2 aded beheri 20 liralık tahvil 100 adedlıik bir seri teşkil etme-
'dlginden kur'a dışı olarak 'itfa edilmiştir. 

Yıldızeli'nin Şeyihhalil Tekkesi Köyünden Abdulkerlm oğullarından 
Mehmet oğlu Mahmut Erdoğan tarafından aynı köyden Abdulkerlm oğul
larından Hüseyin oğlu Bekir aleyhine açtığı gaiplik kararına dair Yıl
dızeli Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan açık yargılamasında: 

Gaip Şeyih Halil Tekkesi Köyünden 307 doğumlu Halil Erdoğan'ın 
hayat ve mıematından malûmatı damlarım tarihi ilândan itibaren bir yıl 
zarfımda gerek doğrudan doğruya ve gerekse bilvasıta mahkemeyi ha
berdar ve gaip Halil Erdoğan', hakkımdaki malûmatlarım bildirilmesi hu
susumun ilânına ve bu sebeple yargılamamın 18/12/1951 günü saat 9 a 'bı
rakılmasına karar verildiği ilân olunur. 

5029/1-1 

Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenai Umum Müdürlüğünden : 

Düsturlara ait fiyat listesi 

Birinci tertip Düstur 

Badeli P. ücreti 
c m L. Kr. Kr. 

6 2 00 9S 
6 2 75 1 29 
7 2 50 91 
« 3 29 77 

ikinci tertip Düstur 

Bedell P. ücreti 
Cilt L. Kr. Kr. 

1 20 7» 

Üçüncü tertip Düstur 

t*] Ü«üneü tertip Dlıturun 1 • 25 İnci otltlerlao aittir. 

Bedeli P. ücreti Bedeli P. ücreti 
Cilt L. Kr. Kr. Cilt L. Kr. Kr. 

1-4 (Mevcudu kalmamıştır.) 18 2 00 1 2T 
5 4 50 57 19 2 50 1 37 
« (Mevcudu kalmamıştır.) 20 2 50 1 47 
7 4 00 1 15 21 2 50 1 41 
S 3 00 83 22 2 50 1 11 
0 2 50 65 23 9 50 1 27 

10 2 25 (İki kitap) 1 74 24 3 75 1 1» 
11 (Mevcudu kalmamıştır.) 25 3 50 1 071 

12 (Mevcudu kalmamıştır.) 26 3 80 1 03 
13 4 90 75 27 3 80 1 05 
141 (Mevcudu kalmamıştır.) 28 4 50 1 07 
18 1 75 ı(lkl kitap) 1 66 29 5 25 ı oa 
1« 1 50 1 39 30 

31 5 25 
6 50 

1 07 
1 45 

17 1 50 l 35' 32 7 00 
3 00 

1 81 
Gon.l Tahlilî Flbrlıt [•] 53 

Satın almak istiyenlerin Ankara'da Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri lâzımdır. 

Başbakanlık Derlet Mnllwaw 
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Kanun                                                                                                                        Sayfa 

                                                                                                                   
5846  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu        1

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları 
 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları         10

 

 

Tebliğler 
 

Orman Genel Müdürlüğü 2 Numaralı Orman Tahdit Komisyonu Başkanlığına  Dair Tebliğ 11

 

 

       

   

 

İlanlar            13

     

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     




