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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

1.111 sayılı Askerlik Kanununun 2850 sayılı 
Kanunla muaddel 80 nci maddesinin tadili hak
kındaki kanun lâyihasının, talep üzerine, Başve
kâlete iade olunması kabul edildi. 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Subaylar 
Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 11 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair olan kanun 
teklifi, talebi üzerine, geriverildi. 

Kocaeli Mebusu Selâmi Dinçer ve iki arkada
şının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna muvakkat madde eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifini görüşmek üzere muvakkat en
cümen teşkili kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası ile, 

Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 6422 
sayılı Kanunla değiştirilen 39 ncu maddesinin 
B fıkrasının tadiline, 

Çorum Mebusu Mustafa Kemal Biberoğlu'-
nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun muaddel 39 ncu maddesinin B fıkrası
nın tadiline, 

Kars Mebusu Sırrı Atalay ve İbrahim Us'-
un, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun Bâzı Maddelerinin Değiştirilmesine dair 
6422 sayılı Kanunun meriyetten kaldırılmasına 
dair kanun tekliflerinin de teşkil edilen Muvak
kat Encümende müzakere edilmesi kabul olun
du. 

Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'nin, Da
hiliye Vekilinin 20 Ekim 1955 tarihinde askerî 
bir uçakla Diyarbakır'a gitmesinin sebeplerine 
dair sualine Dahiliye Vekili cevap verdi. 

Kars Mebusu Kemal Güven'in, Reisicumhur
un Ürdün'e yaptığı ziyaret esnasında vâki beya
natı hakkındaki suali ile, 

Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğlu'nun, Av
rupa Konseyi îstişari Meclisi Türk Heyetine dâ
hil Urfa Mebusu Feridun Ergin'in Konsey nez-
dindeki temsilciliği hakkında vâki hâdise ve neş
riyatın doğru olup olmadığına dair sualine Ha
riciye Vekili cevap verdi. 

Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, son günlerde 
idare zabıta âmirleri arasında yapılan nakil ve 
tâyinlerin sebeplerine, İstanbul'daki vazifelerin
den başka yerlere tâyin olunanlarla bâzı kayma
kamların vekâlet emrine alınmalarının 6/7 Ey
lül hadiseleriyle alâkalı bulunup bulunmadığına 
ve bu yüzden İstanbul Valisi hakkında bir mua
mele yapılıp yapılmadığına dair Dahiliye Veki
linden olan suali ile, 

Son belediye seçimlerinde istifa etmeden 
adaylıklarını koyan ve seçilen memur ve müs
tahdemlerin unvanlariyle hangi parti adayı ol
duklarına ve belediye âzalığma seçilen İller 
Bankası Umum Müdürünün durumuna dair Ad
liye ve Dahiliye vekillerinden şifahi suali, ken
disi hazır bulunmadığından, gelecek İnikada bı
rakıldı. 

Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, Ada-
na'daki Şehir Oteli noksanlarının bugüne kadar 
ikmal edilmemesi sebeplerine dair sualine Dahi
liye Vekili cevap verdi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1955 yılı Ey
lül, Ekim ve Kasım ayları hesabı hakkında Mec
lis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası 
okundu. 

26 . XII . 1955 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Bolu Mebusu 
Fikri Apaydın îhsan Gülez 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

Ömer Mart 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞİTLAR 

Lâyihalar 
1. — 14 Eylül 1330 tarihli Taymat ve Yem 

Kanununa ek kanun lâyihası (1/375) (Millî 
Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

2. — 6/7 Eylül tarihinde İstanbul ve İzmir'
de vukubulan hâdiselerde zarar görenlerin za

rarlarının ödenmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/376) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3. — Bağlı bulundukları teşkilât emrine alın
mak suretiyle vazifeden uzaklaştırılacaklar hak
kındaki 6435 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve 3 ncü maddesinin kaldırıl-
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masına dair kanun lâyihası (1/377) (Dahiliye, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

4. — 1955 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı A/2 işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında Kanun lâyihası (1/378) (Büt
çe Encümenine) 

5. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1955 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihası (1/379) 
(Bütçe Encümenine) 

6. — Yeniden yapılacak su işleri için gelecek 
yıllara sâri taahhütlere girişilmesine mezuniyet 
verilmesi hakkında 3132, 4100, 4649, 5259 ve 
6089 sayılı kanunlara ek 6425 sayılı Kanunun 
1 rici maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası (1/380) (Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
7. — Balıkesir Mebusu Mekki Said Esen'in, 

basın yolu ile işlenen suçların affı hakkında 
kanun teklifi (2/197) (Adliye Encümenine) 

8. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Başvekil ve vekillerin vazife ve mesuliyetlerine 
dair kanun teklifi (2/198) (Teşkilâtı Esasiye 
ve Adliye encümenlerine) 

B Î R Î N C Î 
Açılma saat 

REİS — Reisvekili 
KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu ( 

3. — 

B Î B Î N C I C E L S E 
Açılma saati: 15,05 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın. 
KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), İhsan Gülez (Bolu). 

• • » 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Çanakkale mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 

1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin ve
rilmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Ri
yaseti tezkeresi (3/282) 

RElS — izin tezkeresi vardır, okutuyorum, 
efendim : 

.1950 O : 1 
9. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğhrnun, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 64 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/199) (Millî Müdafaa, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

10. — Tunceli Mebusu Aslan Bora'mn, as
kerî adlî hâkimlere hâkim tazminatı verilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/200) (Millî Müda
faa, Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkere 
11. — Vakıflar Kanununun 44 ncü maddesi

nin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/279) (Maliye, Dahiliye ve Adliye encümen
lerine) 

Mazbata 
12. — Yabancı memleketlerle muvakkat ma

hiyette modüs vivendiler ve ticaret anlaşma
ları akdi ve bunların şümulüne giren madde
lerin Gümrük Resimlerinde değişiklikler yapıl
ması ve bu anlaşmaya yanaşmıyan devletler 
muvaredatına karşı tedbirler alınması hususun
da Hükümete salâhiyet verilmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri 
mazbataları (1/332) (Ruznameye) 

REİS — Ekseriyetimiz vardır, celseyi açı
yorum, efendim. 

Umumi Heyete 

Aşağıda adları yazılı Sayın mebusların hi
zalarında gösterilen müddetlerle izinleri, Riya
set Divanının 26 . XII . 1955 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMUMİYEYE MARUZATI 
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Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

T. B. M. M. Reisi 
R. Koraltan 

Afyon Karahisar Mebusu Dr. Saip özer 2 
ay hastalığına binaen 24 . XI . 1955 tarihinden 
itibaren. 

Ankara Mebusu Mümtaz Faik Fenik 3 ay 
hastalığına binaen 25 . XI . 1955 tarihinden iti
baren. 

Çankırı Mebusu Tahir Akman 1 ay hastalı
ğına binaen 15 . XI . 1955 tarihinden itibaren. 

Erzurum Mebusu Ishak Avni Akdağ 2 ay 
hastalığına binaen 13 . XI . 1955 tarihinden 
itibaren. 

Sivas Mebusu Nuri Demirağ 2 ay hastalığı
na binaen 10 . XII . 1.955 tarihinden itibaren. 

REÎS — Teker, teker reylerinize arz edece
ğim, efendim. 

Afyon Karahisar Mebusu Dr. Saip özer 2 
ay hastalığına binaen 24 . XI . 1955 tarihinden 
itibaren. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ankara Mebusu Mümtaz Faik Fenik 3 ay 
hastalığına binaen 25 . XI . 1955 tarihinden iti
baren. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Çankırı Mebusu Tahir Akman 1 ay hastalı
ğına binaen 15 . XII . 1955 tarihinden itibaren. 

, REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Erzurum Mebusu îshak Avni Akdağ 2 ay 
hastalığına binaen 13 . XI . 1955 tarihinden 
itibaren. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sivas Mebusu Nuri Demirağ 2 ay hastalığı
na binaen 10 ; XII . 1955 tarihinden itibaren. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2: —Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan Ankara Mebusu Mümtaz Faik Fenik'in 
tahsisatına dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi (3/2S3) 

REÎS —- Tahsisatın verilmesi hakkındaki tez
kereyi okuyorua. 

. im o : ı 
Umumi Heyete 

Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı içinde 
iki aydan fazla izin alan Ankara Mebusu Müm
taz Faik Fenik'e tahsisatının verilebilmesi, Da
hilî Nizamnamenin 197 nei maddesi gereğince, 
Umumi Heyetin iznine bağlı olduğundan keyfi
yet yüce tasviplerine arz olunur. 

T. B. M. M. Reisi 
Refik Koraltan 

REÎS — Tasvip buyuranlar lütfen işaret bu
yursun. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — Hukukta Yargılama Usulü Kanunu lâ
yihasının geriverilmesi hakkında Başvekâlet tez-
keresi (1/165, 3/276) 

REÎS — Tezkereyi okutuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
8 . 1 . 1952 tarihli ve 71-1839/6-95 sayılı yazı 

ile takdim edilmiş olan Hukukta Yargılama Usu
lü hakkındaki kanun lâyihasının iadesine müsaa
de buyurulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REÎS — Geriverilmiştir. 

4. — Genel Mahkemeler Kuruluşu kanunu 
lâyihasının geriverilmesi hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (1/166, 3/277) 

REÎS — Tezkereyi okutuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
20 . IX . 1952 tarihli ve 71-2128/6-2479 sayı

lı yazı ile takdim edilmiş olan Genel Mahkemeler 
Kuruluşu hakkındaki kanun lâyihasının iadesine 
müsaade buyurulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REÎS — Geriverilmiştir. İki tezkere daha var, 
okuyoruz. 

5. — Türkiye Zirai Donatım Kurumu Kanu
nunun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihasının geriverilmesine dair Başvekâ
let tezkeresi (1/241, 3/281) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
6 . IV . 1955 tarihli ve 1068 sayılı yazımızla 
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takdim edilen, 4604 sayılı Türkiye Zirai Dona
tım Kurumu Kanununun 14 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının iadesi
ne müsaade buyurulmasım saygılarımla rica ede
rim. 

Başvekil 
A. Menderes 

RE IS — Geri verilmiştir, efendim. 

6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası-

.1955 0 : 1 
nm geriverilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 
(1/230, 3/280) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
6 . IV . 1955 tarihli ve 1067 sayılı yazımızla 

takdim edilen, 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanu
nunun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun lâyihasının iadesine müsaade buyu
rulmasım saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

RE IS — Geri verilmiştir, efendim. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞİFAHİ SUALLER 

1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, son 
günlerde idare ve zabıta âmirleri arasında ya
pılan nakil ve tâyinlerin sebeplerine, İstan
bul'daki vazifelerinden başka yerlere tâyin olu
nanlarla bâzı kaymakamların vekâlet emrine alın
malarının 6/7 Eylül hadiseleriyle alâkalı bulunup 
bulunmadığına ve bu yüzden İstanbul Valisi 
hakkında bir muamele yapılıp yapılmadığına 
dair sualine Dahiliye Vekili Etem Menderes'in 
şifahi cevabı (6/148) 

RElS — Soruyu okuyoruz efendim. 
Türkiye Büyük Milet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1. Son günlerde idare ve zabıta âmirleri 
arasında geniş mikyasta nakil ve tâyinler yapıl
mıştır. Kış bastırdığı bir sırada bu değişikliğin 
yapılmasının ve bâzı valilerin merkeze alınma
ları sebeplerinin, 

2. Birçok idare ve zabıta âmirlerinin is
tanbul'dan başka yerlere nakil ve tâyin olun
maları ve bâzı kaymakamların vekâlet emrine 
alınmalarının veya işten el çektirilmelerinin 
6/7 Eylül 1955 hadiseleriyle alâkalı bulunup 
bulunmadığının, bu yüzden istanbul Valisi hak
kında bir muamele yapılıp yapılmadığının Da
hiliye Vekili tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasına delâletlerinizi saygılarımla rica ede
rim. 

28 . X I . 1955 
Kars Mebusu 

Mehmet Hazer 

REİS — Buyurun, Dahiliye Vekili. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlar; muhterem 
arkadaşım Mehmet Hazer'in de takdir buyura
cakları veçhile idare ve zabıta âmirleri «ırasın
da yapılan değişiklikler, Vekâletçe makbul gö
rülen taleplere, sıhhi duruma, terfi suretiyle 
başka yere nakil zaruretine, mahrumiyet bölge
lerindeki hizmetlerinin ikmaline, Garptan mah
rumiyet bölgelerine yapılan nakillere, şikâyet 
ve tahkikattan alman neticelere ve bâzı haller
de de hâsıl olan idari lüzumun beliren zaruret
lerine dayanmaktadır. 

Son değişiklikler kış mevsimi bastırmadan 
kasım ayı içinde yapılmış ve bu ayın ortaları
na doğru alâkalılara tâyin ve harcırah emirle
ri tebliğ edilmiştir. 

Bâzı valilerin merkeze almmalarmdaki se
bep ve zaruret cevabın birinci fıkrasında izah 
edilmiştir. 

2. Bir kısım idare ve zabıta âmirlerinin is
tanbul'dan başka yerlere tâyin edilmeleri veya 
emekliye sevk edilmiş bulunmaları veya vekâ
let emrine alınmaları 6 - 7 eylül hâdiselerini mü-
taakıp Dahiliye Vekâleti teşkilâtına mensubo-
lanlardan kusurlu veya suçlu bulunanları tesbit 
etmek üzere istanbul'a gönderilmiş bulunan 
mülkiye ve emniyet müfettişlerinden müteşek
kil heyetin yapmış oldukları tetkikata ve tah
kikata ve tanzim etmiş oldukları raporlara müs-
teniddir. 

Vekâlet emrine alınmış olanların tahkikat 
evrakı kanuni mercilerine tevdi olunmuştur. 
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Bu mercilerden sâdır olacak karara ve istanbul 
valisi hakkında açılmış olan tahkikat neticesi
ne intizar edilmekte olduğunu arz eylerim. 

MEHMET HAZEK (Kars) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, malûmunuz olduğu üzere 
son günlerde idare ve zabıta âmirleri arasında 
geniş nakiller yapılmıştır. Bu nakiller Kasım 
ayında yapılmıştır. Nitekim Vekil Bey de öyle 
işaret buyurdular. Kasım ayında yapılan bu na
killerde infikak ve muvasalatlar Aralık ayında 
olmuştur. Bu aylar memleketimizin her yerinde 
kışa tesadüf eder. (Soldan, gürültüler) Birçok 
yerlerde kar yağmaktadır. Bunlar kışlık ihtiyaç
larını temine çalışacaklardır. (Soldan, gürültü
ler) Zaten memurlar malî sıkıntı içindedir. Bir 
de nakil güçlükleri, kışlık ihtiyaçların temini 
memuru huzursuz kılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa idare âmir
leri çok kere yılda bir, hattâ altı ayda bir de
fa değiştirilmektedir. Takdir buyurursunuz, 
idare âmirleri muhitlerini, arkadaşlarını tanı
mak ve yapılacak işleri sıraya koymak için hiç 
olmazsa bir yerde altı ay bulunmaya mecburdur. 
Halbuki görülen odur ki, son zamanlarda, arz 
ettiğim gibi, 6 ayda bir, 8 ayda bir kere yer de
ğiştiren idare âmirleri vardır. Bundan hizmet 
zarar görmektedir. 

Vekil Beyin konuşmalarından not alabildik
lerim şunlardır : Makbul görülen talepler, sıhhi 
mazeret dolayısiyle ve mahrumiyet bölgelerinde 
müddetini bitirmiş olanların vaziyetlerini tan
zim için yaptıklarını ifade buyuruyorlar. Keş
ke böyle olsaydı, bizim de diyecek bir sözümüz 
olmazdı. Fakat idare ve zabıta âmirlerinin de
ğiştirilmelerinin sebeplerinden ekserisi, maale
sef, politiktir. Memurlar ve idare âmirleri ma
hallî parti teşkilâtının arzularına göre değişti
rilmektedir. Bundan hem Devlet hem de hiz
met zarar görmektedir. Bugün bu hakikati her
kes bilmektedir. Bunu önliyebilmek için Hükü
metin şimdiden bu işlerin bir prensibe bağlan
ması lâzımdır. 1926 tarihinde kabul edilen Me
murin Kanununda bile bir yerden diğer yere na
kil için hiç olmazsa bir terfi müddeti bekletil
mesi lüzumu vardır. Bugün maalesef buna da 
riayet edilmediği görülmektedir. 

Merkeze alman Maliler meselesine gelince : 
Bunlar da maalesef hizmet nef'ine değil, mahal
lin ihtiyaçlarına, mahallî parti teşkilâtı ile im-
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tizaç edip etmediğine göre ayarlanmaktadır. Ar
kadaşlar, şahıs ismi zikrederek, mahallini göste
rerek sizi meşgul etmek istemiyorum. Fakat es
ki parti başkanının adamı olduğu için, öyle 
yer valisi biliyorum ki, Hürriyet Partisinde fi
lân zatın adamı olduğu için, (gürültüler) öyle 
yor valisi biliyorum ki, hiziplerden birisini ilti
zam ettiği için merkeze alınmıştır. Hattâ bun
lardan bâzıları son belediye seçimlerinde parti 
başkanları ile teşriki mesai ederek liste tanzim 
etmek suretiyle partizanlara alet olmuş, bu da 
kendisini mukadder olan âkibetten kurtarama-
mıştır. Bilhassa, muhterem arkadaşlarım, Hükü
metten, 4. Adnan Menderes Hükümetinden hu
zurunuzda şunu rica ediyorum : Memurları ka
nunun himayesine tevdi edelim. (Soldan, «za
ten kanunun himayesinde» sesleri, gürültüler) 
Millet hizmetinde çalıştıralım, mhallî partizan
ların emir ve tesirinden kurtaralım. (Soldan; 
böyle bir şey yok sesleri, gürültüler) Bu yapıl
madığı takdirde vekâlet emrine alma ve Tekaüt
lük Kanununda yapılacak değişiklikler hiçbir 
fayda sağlamıyacaktır. Hâlâ mevcut olan bu 
müdahalelerin yarma intikal etmemesi için Hü
kümet tedbir almalıdır. (Soldan, gürültüler, 
böyle bir şey yok sesleri) * 

SERVET HACIPAŞAOĞLU (Kayseri) — O 
sizin iktidarınız zamanında idi. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Arkadaş
lar, bizim iktidarımız devrini ikmal etti, sayfa
sını çevirdi. Biz bugünkü iktidarın işleri üzerin
de duruyor ve onları görüşüyoruz. 

istanbul'da vekâlet emrine alman kaymakam
lar mevzuuna gelince; muhterem arkadaşlar, bu 
kaymakamların hiçbiri esaslı tahkik ve tet-
kika tâbi tutulmadan vekâlet emrine alınmışlar
dır. Bunlar içinde hâdise günü raporlu olanlar 
da vardır. Hâdiseden iki gün evvel rapor, almış 
ve bir hafta müddet izinli olanlar da diğer ar
kadaşlarının âkibetinden kurtulamamışlar ve 
onlarla birlikte vekâlet emrine alınmışlardır. 
Bundan başka bu vekâlet emrine alman kayma
kamlar açık olan kazai merci kapısına, yani vi
lâyet idare heyetine müracaat etmiş ve meni 
muhakeme kararı almışlardır. Fakat maalesef 
vekâlet emrine alınmak suretiyle işten uzaklaş 
tırılanlara kaza mercii kapısı kapandığı için bu 
imkânı bulamıyan kaymakamlar halen vekâlet 
emrinde beklemekte veya aynı hâdiseden dola-
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yi idare merciine müracaat imkânı bulursa men'i 
muhakeme kararı alabilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, memur da bir vatan
daştır. Bir insanın uğradığı haksız muamele 
karşısında müracaat edeceği bir kaza mercii bu-
lunmalıdır. Bugün memur kendisini mağdur 
edenin kapısından başka bir kapıya müracaat 
edememektedir. Vekil, vali memuru vekâlet em
rine alır, memurun başka müracaat edecek yeri 
kalmaz, kendisini mağdur edenin, gadre uğrata
nın kapısına gelir. Ondan atıfet dilenmeye mec
bur kalır. Bugünkü vaziyet budur. 

Sonra muhterem arkadaşlar, kaymakamların 
mâruz kaldığı bu haksızlık karşısında istediği
miz sadece bunların hiç olmazsa kazai karara 
istinaden haklarının iadesidir. Başka bir şey 
değildir. Bu kaybedilmiş eskinin bulunmasından 
ibarettir. Yani fukara sevincinden başka bir 
şey değildir, evvelâ kaybedecek, sonra bulacak. 

Yalnız şunu ifade edeyim ki, bu kaymakam
ların hiç birisiyle ne Eylül hareketlerinden beri 
ne konuşmuş, ne mektuplaşmış bulunuyorum, 
ne de kendilerini tanırım. ( «O halde nereden 
biliyorsun?» sesleri) (Gürültüler) Gazetelere 
akseden bütün dünyanın bildiği bu hâdiseyi, 
ben de gazetelerden öğrenmiş bulunuyorum. Bu 
ihtiyati kayıttan maksadım şudur, Sayın Vekil 
mazur görsünler, bu arkadaşların âkibeti ile 
bir muhalif millet vekilinin alâkadar olması, 
bunların vaziyetini ağırlaştırmasın. Arkadaşlar, 
maalesef birçok hâdiselerde bunun acı ve üzücü 
tesirlerini gördük. Onun için bunu kaydetmek 
mecburiyetindeyim. 

Arkadaşlar; şimdi arz edeceğim, ve siz de 
takdir buyuracaksınız, bu kaymakamlar haki
katen mağdur edilmişlerdir; kaymakamın ma
fevki olan vali yerinde duruyor. Tahkikat baş
lamış, onun için bir şey söylemiyorum; yalnız 
bunların vekâlet emrine alınmaları doğru de
ğildir. Çünki eğer kaymakamların, emniyet 
âmirlerinin kâffesi haksız idi ise, emniyet mü
dürü haksız idi ise, bunların âmiri bulunan va
linin de haksız olması lâzımgelirdi. 

Muhterem arkadaşlar, tahkikata intikal et
miş bir meselenin iç yüzüne ve esasına girmek 
esasen adetimiz değildir. Yalnız şu kadarını hu
zurunuzda arz etmek mecburiyetindeyim ki, 
bizim emniyet manzumemizde Başvekil, Dahili
ye Vekili, vali, kaymakam ve zabıta âmirleri, 
bir manzume teşkil ederler. Başvekil yerinde, 
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Dahiliye Vekili istifa etmiş veya istifaya zor
lanmış. Vali yerinde, bütün emniyet mensupla
rı kadre uğratılmış. Valinin altı gidiyor, üstü 
gidiyor, kendisi muallakta ve fakat muvazenet-
te kalıyor. (Soldan gürültüler, sağdan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; 6 - 7 Eylül hâdisele
ri ile alâkalı olan bu meselede, f) - 7 Eylül hâ
diselerinden kısa da olsa bahsetmemeye imkân 
yoktur. 

İstanbul valisi; radyolarda neşredilen ve ga
zetelere intikal eden bir açıklama yapmıştır. 
Tanrı 'nm huzurunda olduğunu ifade ettiği bu 
açıklamada vali diyor ki; «Şu, -şu, şu tedbirleri 
aldık, Başvekile arz ettim. Bu ufak hâdiselerin 
dahi vukubulmaması için askerin günlerce, haf
talarca emre muntazır bulunmasını emrettim. 
Polisin kanun ve nizamlarla muayyen olan izin* 
lerini kaldırdım.»... («Soldan, soru ile alâkası 
yok» sesleri) 6 - 7 Eylül hâdisesi ile alâkalıdır. 
Vali kıtaata emir vermiş... 

DAHİLÎYE VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Vali vazifesi çerçevesinden dışarı 
çıkmamıştır. (Soldan gürültüler) 

REİS — Mehmet Bey, Dahiliye Vekili vali 
hakkında tahkikat açılmıştır, dedi. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Arz ede
ceğim Beyefendi, vali ile askerî kumandanlar 
arasında ihtilâf çıkmış. (Soldan, alâkası yok 
sesleri) örfi İdare Kumandanı 6 - 7 hâdisesini 
tahkika memur edilmiştir. İşin bu safhası ile ne 
dereceye kadar alâkadar olmuştur. Vekil istifa 
etmiştir. (Soldan «bunun fi - 7 Eylül hâdisesi 
ile alâkası yok» sesleri) Bunların tahkiki lâ
zımdır. 

REİS — Mehmet Bey, karşılıklı konuşma
yın, hıtfen bir dakika beni dinleyin: Dahiliye 
Vekili sualinizi ceyaplandırırken vali hakkında 
tahkikat açılmış olduğunu ve neticesine intizar 
edilmesinin icabettiğini söylediler. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bendeniz 
de tahkikatın usulü hakkında mâruzâtta bulu
nuyorum, idarenin yapacağı tahkikat hakikati 
ortaya çıkaramaz demek istiyorum. (Soldan, 
gürültüler) 

REİS — Efendim; tahkika memur olan ze
vat hangi usullere göre hareket edeceklerini 
bilirler, onlara buradan direktif verilemez. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, idarenin Dahiliye Vekâleti kanalı 
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ile yapacağı tahkikat işi aydmlatamaz, çünkü j 
o işin içinde Vekil de Başvekil de vardır, Meclis 
tahkikatı açılması lâzımdır. Yoksa ben tahkika
tın esasına girmiyorum. (Soldan, gürültüler) 

Arkadaşlar; tahkikatın selâmeti için valinin 
de iş başında bulunmaması lâzımgeldiğine kaa-
niim. Vali işin başında iken yapılacak bir tah
kikattan emin, salim bir netice alınamaz öyle 
anlaşılıyor ki, vali istida ile gelmediği için istida 
ile gitmek niyetinde değildir. Valiyi İstanbul 
Valiliğinden ayırmak lâzımdır. Vekâlet emrine 
alınsın demiyorum, valiliği kalsın ama, kendisi 
orada iken hakkında yapılacak tahkikat hiç 
kimseyi tatmin etmez. Binaenaleyh hiç olmazsa 
efkârı umumiyeye bu tahkikatın neticelerini 
kabul ettirebilmek için tahkikat yapılacak yer
de valinin iş başında bulunmaması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; demin arz ettiğim gi
bi, işin bir safhası 6-7 Eylül hâdiselerine bağlı
dır. Bu hâdiselerin şümulü ise ' hepinizce ma
lûmdur. îşin içinde vali olduğu gibi Dahiliye 
Vekili de vardır. Dahiliye Vekâletinin müfet
tişleri yasıtasiyle yapacağı tahkikat bu bakım
dan hâdiseyi aydınlatmaya kâfi değildir., Bu 
tahkikatın hiç olmazsa, Meclisin teşkil edeceği 
bir heyet vasıtasiyle yaptırılması, bugüne ka
dar efkârı umumiyede husule gelmiş olan tered- ' 
dütleri, şüpheleri izale edebilir. Yüksek Hey
etinizden bilhassa bunu istirham ediyorum. Ve 
bir de takrir veriyorum. 

REİS — Müddet tamamdır, takririnizi veri
niz. 

MEHMET HAZEE (Devamla) — Reis Bey 
müddetim tamam değil galiba. (Gülüşmeler). 

REİS — Namık Gedik. 
NAMIK GEDİK (Aydın) — Muhterem ar

kadaşlarım, Mehmet Hazer arkadaşımın görüş
melerini dikkatle dinledim. Bahis buyurdukları 
6-7 Eylül hâdiseleri hakkında gerek idare âmir
leri, gerek vazifeli valinin durumunun tahkik 
edilmekte olduğunu da muhterem halef ve sele
fim arkadaşımız ifade buyurdular, şahsıma mü-
taallik olan görüşmelerinde yalnız bir noktaya 
temas edeceğim: «Dahiliye Vekili istifa etmiş 
veya ettirilmiştir» dediler. 

Bendeniz, bilhassa devlet ve hükümet hiz
metinde vazife kabul eden insanların, salâhiyetle 
birlikte mesuliyetle de mahmul olduğunu kabul 
ederek, zamanımda cereyan etmiş bir hâdisenin 
açlâraetle tahkik edilmesi için, kendi arzumla 
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istifa etmiş bulunuyorum. Bu hususu tavzih 
ederim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

2. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, son 
belediye seçimlerinde istifa etmeden adaylıklarını 
koyan ve secileri memur ve müstahdemlerin un-
vanlariyle hangi parti adayı oMuklarına ve be
lediye âzalığına seçilen İller Bankası Umum Mü
dürünün durumuna dair sualine Dahiliye Vekili 
E t em Menderes ile Adliye Vekili Hüseyin Avni 
Göktürk'ün şif ahi cevapları (6/149). 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1. 1954 Kasım ayı içinde yapılması lâzım-

gelen belediye seçimleri, adaylığını koyacak me
mur ve müstahdemlerin 6 ay evvelinden istifaları 
lüzum ve zarureti ileri sürülerek 6437 sayılı Ka
nunla tehir olunduğu halde son belediye seçimle
rinde bâzı memur ve müstahdemlerin istifa et
meden adaylıklarını koydukları ve seçildikleri 
öğrenilmiştir. Bu suretle seçilen memur ve müs
tahdemlerin unvanlariyle hangi parti adayı ol
duklarının, bu suretle seçilenler hakkında ne 
düşünüldüğünün, 

2. Seçimlerde memurların ve hattâ alel-
ûmum müstahdemlerin nüfuz ve tesirini berta
raf etmeyi istihdaf eden mer'i kanun hükümle
rine rağmen bir âmme müessesesi olan İller Ban
kası Umum Müdürünün Demokrat Partili sıfa-
tiyle adaylığını koyduğu ve belediye âzalığına 
seçildiği anlaşılmaktadır. İşgal ettiği makam ve 
ifa eylediği hizmet bitaraflığını lüzumlu kılan 
İller Bankası Umum Müdürü aynı zamanda bu 
bankanın mümessili sıfatiyle belediyelerle müna
sebette, bunlara karşı alacaklı ve borçlu durum
da bulunmaktadır. Bu itibarla bu umum müdü
rün belediye âzalığı hakkında ne düşünüldüğü
nün Adliye ve Dahiliye vekilleri tarafından söz
lü olarak cevaplandırılmasına delâletlerini say
gılarımla rica ederim. 

Kars Mebusu 
Mehmet Hazer 

DAHİLİYE VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, Belediye 
Meclisi seçimlerinin ne suretle yapılacağını gös
teren 5669 sayılı Kanunla Belediye Kanununa 
eklenen ek ikinci maddeye göre; Belediye Ka
nunundaki seçme ve seçilme vasıfları hakkında
ki hükümler mahfuz tutulmuştur. Belediye Ka
nununda mahfuz tutulan seçme ve seçilme vasıf-
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larma ait hükümler de, bu kanunun 23, 24 ve 
25 nei maddelerinde gösterilmiştir. Bu hüküm
lere nazaran, silâh altında bulunan askerler, jan
darmalar, zabitler, polisler ve askerî memurlar 
ve bilûmum Devlet memurları ile belediye me
mur ve müstahdemleri dairei memuriyetleri dâ
hilinde Belediye Meclisine âza seçilemezler. Bu 
hükümlerle, mezkûr şahısların sıfatları baki kal
dıkça seçilemiyeceklerine işaret olunmuş ve Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun 35 nci maddesin
de olduğu gibi, ayrıca 6 ay evvel istifa etmele
rine dair bir şart ileri sürülmemiştir. Binaen
aleyh adaylık için tâyin edilen son müracaat gü
nünde, 20 gün, bu sıfatların zail olması kâfi gö
rülmektedir. Belediye Kanununda mahfuz tutul
muş olan bu sarahat hilâfına kendi seçim saha
sında daha umumi mahiyette olan Mebus Seçi
mi Kanununun adaylığa taallûk eden 35 nci 
maddesi hükümlerinin tatbikine hukukan im
kân görülememiştir. 

Esbabı mucibeler, kanunlarda sarahat bu-
lunmıyan hallerde vâzıı kanunun maksadını tâ
yin bakımından kıymet ifade ettiğinden aksine 
sarahat bulunan hallerde hukukan bir mâna ifa
de etmezler. 

Kaldı ki, Belediye Meclisi seçimelrinde, bele
diye reislerinin, milletvekili seçiminde olduğu 
gibi, iki ay evvel istifa etmelerine lüzum bulun
madığı hakkında Denizli Mebusu Baha Akşit 
tarafından yapılan kanun teklifinin Yüksek He
yetinizce kabul buyrulan ve Dahiliye ve Adliye 
encümenlerince hazırlanan ret esbabı mueibe-
si de, hususi kanunların tatbik edileceği noktai 
nazarını teyideylemiştir. 

Yukardaki esaslara göre Kasım ayında ya
pılan belediye seçimlerinde mâruz esaslara uy
gun olarak hareket edilmiş bulunduğunu arz ey
lerim. 

REİS — Adliye Vekili, Buyurun. 
ADLİYE VEKÎLl HÜSEYİN AVNİ GÖK

TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlar; Kars 
Mebusu Sayın Mehmet Hazer tarafından Büyük 
Millet Meclisi Yüksek Reisliğine sunulan şifahi 
bir sual takririnde; 

1. 1954 Kasım, ayında yapılması ica-
beden belediye meclisi seçimleri, adaylığı
nı koyacak memur ve müstahdemlerin al
tı ay evvel istifa etmeleri lüzumundan bahis
le 6437 sayılı Kanunla tehir edildiği halde, son 
belediye seçimlerinde bâzı memur ve müstah-
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demlerin istifa etmeden adaylıklarını koyarak 
seçildikleri öğrenildiğinden bunların unvanları 
ile hangi partiden adaylıklarını koydukları ve 
bu suretle seçilenler hakkında ne düşünüldüğü, 

2. Seçimlerde memur ve müstahdemlerin 
nüfuz ve tesirlerini bertaraf eden meri kanun 
hükümlerine rağmen, bir âmme müessesesi olan 
ve birçok belediyelerle de alacaklı, borçlu du
rumunda bulunan İller Bankası Umum Müdü
rünün D. P. den adaylığını koyarak belediye 
meclisi âzalığma seçilmesi hakkında da keza ne 
düşünüldüğü, sorulmaktadır. 

Sual takririnin birinci maddesini taaluku ha
sebiyle Sayın Dahiliye Vekili arkadaşım, cevap
landırmış olduğundan, bendenizin maruzatım 
kısmen arkadaşımın dayandığı mucip sebeplere 
dayanmak suretiyle vâki olacaktır. 

Belediye Kanununa bâzı maddeler eklenme
sine ve bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırıl
masına dair olan 5669 sayılı Kanunun ek ikin
ci maddesine göre, Belediye Kanunundaki seç
me ve seçilme nitelikleri hakkındaki hükümler 
saklı kalmak üzere 5545 sayılı Milletvekilleri 
Seçimi Kanununun ve ezcümle mezkûr kanu
nun adaylığa ait hükümlerinin belediye meclisi 
seçimlerinde de kıyas yoluyla tetbikı icabet-
mektedir. Seçilme niteliklerini tâyin eden Be
lediye Kanununun 24 ve 25 nci maddelerindeki 
hükümlere göre de: 

1. Silâh altında bulunan askerler, jandar
malar, zabitler, polisler ve askerî memurlar 
mutlak olarak, 

2. Bilûmum Devlet memurları, belediye me
mur ve müstahdemleri, dairei memuriyetleri 
dâhilinde belediye meclisine âza seçilemiyecek-
lerdir. 

Hususi kanundaki seçilme niteliğine taallûk 
eden bu hükümlerde, asker, memur ve müstah
deminin bu sıfatları baki kaldıkça yalnız seçi
lemiyeceklerine işaret edilmekle iktifa edilmiş 
ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun muaddel 35 nci maddesinde olduğu gibi 6 
ay evvel istifa etmelerine ait bir şart ileri sü
rülmediği gibi mezkûr memnuiyetin İktisadi 
Devlet Teşekkülleri mensuplarına da teşmil edil
memiştir. 

Hususi kanunda beyan ve tesbit edilmiş olan 
bu sarahat hilâfına kendi sahasında daha umu
mi mahiyette olan Seçim Kanununun adaylığa 
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taallûk eden 35 nci maddesi hükümlerinin tat
bikine imkân olmadığından mezkûr seçimlerde 
memur ve müstahdemlerin seçimden 6 ay evvel 
belediye reislerinin de 2 ay evvel istifa etme
lerine ve iktisadi Devlet Teşekkülü mıensupla-
rımn da istifa etmelerine lüzum ve zaruret 
mevcut değildir. 

Esasen, belediye meclisi seçimlerinde beledi
ye reislerinin, milletvekilleri seçiminde olduğu 
gibi 2 ay evvel istifa etmelerine lüzum bulun
madığı hakkında Denizli Mebusu Sayın Ba
ha Âkşit tarafından yapılan kanun teklifinin 
Dahiliye ve Adliye Encümenlerince 5669 sayılı 
Kanunun (Ek 2 nci maddesiyle Belediye Ka
nunundaki seçilme niteliklerine ait hükümler 
mahfuz tutulup mezkûr kanunda belediye reis
lerinin adaylıklarını koyabilmeleri için 2 ay ev
vel istifa etmelerine dair bir şart ileri sürülme
miş olduğu cihetle hususi kanundaki bu sarahat 
hilâfına Seçim Kanununun 35 nci maddesine 
tevfikan belediye reislerinin seçimden iki ay 
evvel istifa etmelerine lüzum olmadığından) 
bahisle reddedilip keyfiyetin Büyük Millet Mec
lisi Umumi Heyetince de kabul edilmesi, bu gö
rüşümüzü teyideder, ve bu nevama bir tefsir 
mahiyetindedir. 

Seçim mevzuunda nihai karar mercii olan 
Yüksek Seçim Kurulunun 17 . X . 1955, 2 . I I . 
1955, 1 5 . X I I . 1955 tarih ve sırasiyle 116, 117 
ve 354 sayılı kararları da, hususi kanunların
dan aksine sarahat bulunan hallerde bu hüküm 
ler tatbik edilip artık Milletvekilleri Seçimi 
Kanununun muaddel 35 nci maddesi hükümleri
nin tatbik edilemiyeceği ve binnetice mezkûr* 
mahallî seçimlerinde memur, müstahdem ve be
lediye reislerinin muayyen bir müddet evvel ve 
iktisadi Devlet Teşekkülleri mensuplarının da 
hiç istifalarına lüzum olmadığı hususlarını mü-
eyyettir. 

Bugünkü mevzuatımıza göre, vâzıı kanunun 
maksadına tamamen uygun olan Yüksek Seçim 
Kurulunun bu içtihadı muvacehesinde kanunun 
yanlış ve farklı tatbikini önlemek ve dolayı siy
le bir kısım vatandaşları seçilmek hakkından 
mahrum etmemek maksadiyle vekâletimizce il 
seçim kurullarına yapılan 28 . X . 1955 gün ve' 
13, sayılı bir tamimle keyfiyet etraflıca izah ve 
mezkûr belediye meclisi seçimlerinde iktisadi 
Devlet Teşekkülleri mensupları ile memuriyet 
mahalleri haricinden adaylıklarını koyan me-
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I mur ve müstahdemlerin istifa etmelerine ve di

ğer memurlarla belediye reislerinin de 6 veya 
iki ay evvel istifa etmelerine lüzum olmadığı 
tebarüz ettirilmiş ve mezkûr tamimde katiyen 
bir parti tefriki yapılmamıştır. Nitekim kanu
nun bu tarz anlayış ve tatbikinden istifade 
eden muhtelif memur, müstahdem ve iktisadi 
Devlet Teşekkülleri mensupları ile belediye re
isleri son belediye meclisi seçimlerinde seçime 
iştirak eden siyasi partilerden veya bağımsız 
olarak - muayyen bir müddet evvel veya hiç is
tifa etmeden - adaylıklarını koymuş ve âza se
çilmiş bulunmaktadırlar. 

Halktan ve serbest meslek erbabından seçi
len âza adedine nazaran, memur, müstahdem, 
iktisadi Devlet Teşekkülleri mensubu ve bele
diye reislerinden seçilen âza miktarı çok cüzi 
olmakla beraber bunlar da yalnız D. P. den de
ğil - Sivrice'de olduğu gibi K. Partisinden - Eş
me, Susurluk, Karaisalı, Hereke, Basğil, Ban
dırma, Altuntaş'ta ve Arsım'da olduğu gibi de 
bağımsız olarak adaylıklarını koymuş ve âza 
seçilmişlerdir. 

Adaylığa ait itirazlar kabili tetkik olup usul
süz olarak merciince kabul ve tavsif edilen bir 

I itiraz neticede mazbatanın veya kül halinde o 
belde seçiminin iptalini mucibolmakta bulun
duğu ve bu hususta karar vermek veya itirazı 

I tetkik etmek salâhiyeti de il ve Yüksek. Seçim 
kurullarına aidolduğu cihetle teşekkül ve çalış
ma tarzları itibariyle tamamen müstakil birer 
teşekkül olan bu kurulların görüş ve kararla
rına mevdu, bir mesele hakkında vekâletimizin 
ayrıca idareten bir şey düşünmesine imkân ol
madığı gibi keyfiyet, bugün için, Yüksek Se
çim Kurulunun birbirini teyideden muhtelif 
kararlariyle de artık halledilmiş bulunmakta-

I dır. 
I Muhterem arkadaşlar; takrirde ayrıca sual 

mevzuu yapılan iller Bankası Umum Müdürü 
Nafiz Ergeneli'nin durumuna gelince : iktisadi 
bir Devlet Teşekkülü olan iller Bankasının 
Umum Müdürü bulunan mumailey diğer ikti
sadi Devlet Teşekkülleri mensupları gibi, istifa 
etmeden Ankara Belediye Meclisi âzalığı için 

I D. Partiden usulü dairesinde adaylığını koy-
I muş, seçilmiş ve mazbatasına vâki itiraz yu

karda izah olunan sebeplere binaen Ankara İl 
Seçim Kurulunun 22 . XI . 1955 gün ve 5 sa-

1 yılı kararı ile reddedilmiş ve mezkûr ret kara-
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rma yapılan itiraz da nihai itiraz mercii olan ı 
Yüksek Seçim Kurulunun 5 . XII . 1955 gün 
ve 345 sayılı kararı ile İktisadi Devlet Teşek
külü mensubu olan mumaileyhin istifa etmesine 
lüzum olmadığı esbabı raucibesi ile kabul edil-
memiştir, 

Bugünkü seçim sistemimize göre, bütün ka
nun yollarından geçip en son Yüksek Seçim 
Kurulunun da tasdiki ile mazbatası hukukan 
kesinleşmiş bulunan adı geçen Umum Müdürün 
durumu hakkında, takrirde sorulduğu şekilde 
Adliye Vekâleti olarak idareten ayrıca bir şey 
düşünmeye imkân olmadığını da arz etmek is
terim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar; hepiniz bilirsiniz ki, belediye seçimle
ri 1954 yılının Kasım ayında yapılacaktı. Hükü
met, bir kanun teklifi ile Meclise geldi. Bu ka
nuna göre Kasım ayının son günü belediye se- I 
çimleri için seçim günü olarak ilân edilse de, 
bu 6437 sayılı Kanunun tâyin ettiği altı aylık 
müddet dolmıyacağı için, memurların adaylığını 
koyamıyacağı ve bu vatandaşların bundan isti
fade edemiyecekleri tabiî idi. Bunun için bu ka
nunu tehir etmek lâzımgelirdi. 1955 yılı Hazi
ran ayına sırf bu esbabı mucibe ile seçimler te
hir edildi. Eğer böyle olmasa 6437 sayılı Kanun 
mesnetsiz kalır. 6437 sayılı Kanun yalnız bu es
babı mucibe ile tedvin olunmuş, seçimler de 
yalnız bu maksatla altı ay sonraya tehir olun
muştu. 

Muhterem arkadaşlar, malûmunuz bulundu
ğu üzere, encümenler Meclis namına iş görürler 
ve Meclisin bir cüzünü temsil ederler. Meclisin 
bir cüzü olan ve Meclis namına iş gören"Dahili
ye Encümeni mazbatasını okuyacağım : 

«5669 sayılı Kanunun ek ikinci maddesine I 
göre Milletvekilleri Seçimi Kanunundaki mad
delerin sonradan çıkacak ve kendisini de şümu
lü içerisine alacak bir kanunun ne gibi yeni hü
kümler getireceğini önceden kestirmenin müm
kün olmıyacağı şüphesizdir. Bu imkânsızlıktan 
ne§et eden bugün fiilî vaziyet karşısında bir ta
raftan vatandaşların Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
ile tanınan ve âmme haklarından olan seçilmek 
hakkını memur ve müstahdemlerle iktisadi 
devlet teşekkülü mensuplarına da tanımayı sağ-
lıyacak kanuni hükümlerin tesisi ve diğer taraf
tan üzerinde hassasiyetle durduğumuz seçim em- I 
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niyet ve serbestisinin kâmil mânasiyİe temini 
gayesiyle kanunun derpiş ettiği hükümlere mu
hakkak surette riayet etmek ve binnetice aday
lığını koymak istiyen memur ve müstahdemlerle 
İktisadi Devlet Teşekkülleri mensuplarına kanu
nen tanınan bu hakkın kullanılmasına imkân ha
zırlamak için yeni bir kanunla seçim tarihi, 
namzetlik müddeti olan altı ay nazara alınarak, 
tesbit edilmiş ve dört yıllık devre başının Hazi
ran ayına alınması uygun bulunmuştur.» den
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Seçim Ku
rulu, kanunları tatbik eden bir heyettir. Kanun
ların metniyle mukayyet olduğu gibi vâzn kanu
nun izhar edilmiş iradesi ve ifade edilmiş mak
sadına göre hareket etmeye de mecburdur. Vâzıı 
kanun burada açıkça belediye seçimlerinde altı 
aylık istifa müddetinin lüzumunu kabul etmiş
tir. Binaenaleyh bu esbabı mucibe ile çıkan bir 
kanunu bâzı tefsirlerle tatbik etmemek, kana
atimce, kanunun ruhuna ve Yüksek Meclisin iz
har etmiş olduğu iradeye uygun değildir. Bele
diye Kanunundaki mahfuz tutulan hükümler 
vasıflara aittir : İkametgâh, askerlik ve saire. 
Filhakika Belediye Kanununda tasrih edilmiş 
bir istifa müddeti yoktur. Belediye. Kanununda 
sarahat olan hallerde o suretle hareket edilir, 
sarahat olmıyan ahvalde ise Seçim Kanunu hü
kümleri kiyasen tatbik olunur. 

Sayın Dahiliye ve Adliye Vekili beyler, be
lediye reislerinin istifa etmemeleri hakkındaki 
esbabı mucibeyi ileri sürdüler. Arkadaşlar, bele
diye reisleri esasen seçimle alâkalı olmadan, ha
riçten de tâyin edildikleri için, yalnız onlar için 
istifa bahis mevzuu değildir. Lâalettayin bir va
tandaş, belediye âzası olmasa dahi, belediye rei
si olabilir. Bu hususta Belediye Kanununda hü
küm vardır. Binaenaleyh, belediye reisleri için 
bir istifa mevzuubahis değildir. Bir arkadaşımı
zın getirdiği teklif de bu esbabı mucibe ile red
dedilmiştir. 

Sonra İller Bankasını Sayın Adliye Vekili 
İktisadi Devlet Teşekkülleri arasında saydılar. 
iller Bankası, hususi bünyeli bir bankadır, ne 
iktisadi devlet teşekkülüdür, ne de bir devlet 
dairesidir. Sui generis, bir hukuki bünyeye ma
liktir. İktisadi Devlet Teşekkülleri gibi 3460 sa
yılı Kanuna göre de murakabe edilemez, husu
siyeti vardır. Âmme müessesesi halindedir, 
umum müdürü Dahiliye Vekilinin inhası, Heye-
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ti Vekilenin tasdiki ve Reisicumhurun tasvibi 
ile tâyin olunur. 

Sayın Adliye Vekili bunu İktisadi Devlet Te
şekkülleri arasında saydılar. Bir defa bu ba
kımdan doğru değildir. Diğer taraftan tiler 
Bankası, hepinizin bildiği gibi, belediyelerle bi in
takım münasebeti olan bir bankadır. Belediye
lerle borçlu veya alacaklı vaziyettedir, birçok 
işlerine tavassudetmiştir, kanunlarındaki hususi 
kayıtlar nazara alınarak Belediyeler Kanunun
da bu hususta ayrı bir kayıt vardır. Belediye
ler Kanunundaki bu kayıtlara riayetle iller 
Bankası Umum Müdürünün belediye âzalığmm 
kabul edilmemesi lâzımgelirdi, yani belediye 
âzalığma mâni hali vardır, tiler Bankası Umum 
Müdürü belediye âzası olamaz. Çünkü belediye
lerle münasebeti vardır, belediyelerle alacaklı, 
borçlu vaziyetindedir. Kendisi tiler Bankası 
Kanununa göre bankanın mümessilidir. Bu sı
fatla belediyelerle münasebeti vardır. 

Bundan başka idaresindeki banka belediye
ler ve âmme hizmetlerini tedvir etmek için ku
rulmuş bir bankadır. 

BÎR MEBUS — Seçim kuruluna söyle.. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Seçim ku

rulunun üstünde Büyük Millet Meclisi vardır. 
Biz Büyük Millet Meclisine derdimizi yanıyoruz. 

Binaenaleyh muhterem arkadaşlar; tiler 
Bankası Umum Müdürünün şahsı ile hiçbir alâ
ka ve münasebetim yoktur. Nitekim şahsından 
bahsetmedim. Bu müdürün belediye âzalığı her 
bakımdan mahzurludur. 

Bir ciheti daha arz edeyim arkadaşlarım. : 
Bir şahsın uhdesinde iki vazifenin bulunması 
hizmetlerden birini muhakkak aksatır. Beledi
yelerin içtima müddetleri, tiler Bankasının top
lantısı veya iktisadi Devlet Teşekküllerinin top
lantısı vardır. Bir adam fiilen ikisinde buluna
maz. Kaldı ki tktisadi Devlet Teşekküllerini 

6. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, Ar

zuhal Encümeninin 28 . IH . 1955 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 759 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal 
ve Adliye encümenleri mazbataları (4/115) (1) 

(1) 25 sayûı matbua zaptın ttonundadtr. 
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Murakabe hakkındaki Kanunda bu sektöre tâbi 
olan memurların devlet sermayesinin iştirak et
tiği veya devlet tarafından kurulan bu gibi mü
esseselerde ek vazife almasına da mânidir. Bina
enaleyh seçildikten sonra dahi iki sıfatın bir şa
hıs üzerinde içtima etmesi mahzurludur. 

Sonra arkadaşlar, gördüm ki vekil beyler 
bâzı hallerde esbabı mucibeleri bir delil olarak 
alıyorlar. Meselâ, belediye reisleri meselesinde 
esbabı mucibeye istinadetmişlerdir, başka delil 
de göstermemişlerdir. Fakat belediye azaları 
işinde esbabı mucibeye hiç iltifat etmediler. Gö
rülüyor' ki, esbabı mueibedeki bu kayıtlar birisi 
için muteberdir, diğeri için ise değildir. Bina
enaleyh ya esbabı mucibeler esas olarak alınır 
ve her iki halde de nazara alınır veyahut kanun 
metinleri esas tutulur ve işler ona göre halledi
lir. 

Muhterem arkadaşlarım; şahsan ifade ede
yim ki, son çıkan kanun zımnen olsun kendisin
den evvelkj kanunun hükmünü ilga etmiştir. Be
lediye Kanununda 6 aya ait sarih bir hüküm 
yoktur. Son kanunun yaptığı atıf sarahat bu-
lunmıyan hususlar içindir ve sarahat olmıyan 
yerlerde umumi hükümlere gidilmesi lâzımdır. 

Yüksek Seçim Kurulunun kararı- muhterem
dir, yalnız kurul da bir kanun tatbikatçısıdır. 
Kanun vâzımın noktai nazarını daima hesaba 
katmaya mecburdur. Ben sayın vekillerden hiz
metin nef'ine. olarak bu gibi adaylıkların bun
dan sonra kabul edilmiyeceğini veyahut iki hiz
meti birden uhdesinde bulundurmak istiyenler 
bu hizmetlerden birisini bırakacaklarını ifade 
etsinler. Böyle olmadı.' Evvelâ hizmeti kurtara
lım, sonra, şu, bu adama belediyede huzur hak
kını filân ondan sonra düşünelim, huzur hakkı 
için iki hizmeti bir adama verip hizmeti aksat
mak doğru değildir, bunu tanzim etmek lâzım
dır. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

REtS — Bu şekilde Ruznameye girmiş olan 
bu mazbatanın usul kaidelerine göre - Adliye 
Encümeninin verdiği kararın - Arzuhal Encü
menine gönderilmesi icabederdi. Sehven Umumi 
Heyette görüşülmek üzereRuznameye alınmıştır. 
Bu itibarla Adliye Encümeni kararının Arzu-

i hal Encümenine iadesi ieabediyor, efendim. 
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HÜSEYİN OftTAKCIOĞLU (Çorum) — Bu 

mevzu hakkında söz istiyorum. 
REÎS — Efendim, Ruznameye yanlış alınmış 

olduğunu tavzih ettik, Arzuhal Encümenine ia
de edeceğiz. Umumi Heyete tekrar geldiğinde 
o vakit söz alırsınız.. 

2. — 28 Haziran 1954 tarihinde Londra'da 
imzalanan «Milletlerarası Kalay Anlaşması» nın 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Ticaret encümenleri mazbataları (1/189) (1) 

RElS — İkinci görüşmesine devam ediyoruz, 
efendim. 

Londra'da imzalanan «Milletlerarası Kalay An-
laşması» nm Tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — 16 Kasım ilâ 9 Aralık 1953 
tarihleri arasında Cenevre'de Aktedilen Birleş
miş Milletler Kalay Konferansı neticesinde ha
zırlanan ve Hükümetimiz adına ve müstehlik 
devlet sıfatiyle 28 Haziran 1954 tarihinde Lon
dra'da imzalanan «Milletlerarası Kalay Anlaş
ması» tasdik edilmiştir. 

REİS — Tadilname yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. , 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tamamını açık reylerinize arz edi
yoruz, efendim. 

3. — Türkiye ile Japonya arasında imzalanan 
Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının tasdikine dair 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümen
leri mazbataları (1/240) (2) 

REİS — İkinci görüşmesine devam ediyoruz, 
efendim. 

Türkiye ile Japonya Arasında İmzalanan Tica
ret ve Tediye Anlaşmalarının Tasdikine dair 

Kanun 
MADDE 1. — Türkiye ile Japonya Arasında 

(1,2) Birinci müzakereleri 13 ncü İnikat zap-
ttndadır. 
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8 Şubat 1955 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Ti
caret ve Tediye Anlaşmaları ile ekleri tasdik 
edilmiştir. 

REİS — Tadil teklifi yok. Maddeyi reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tamamını açık reylerinize arz edi
yoruz, efendim. 

i. — izmir Mebusu Pertev Arat'ın, Gayri
menkul Kiraları hakkındaki 6570 sayılı Kanu
nun muvakkat birinci maddesinin (Ç) fıkrasının 
tadiline dair teklifi ve Muvakkat Encümen maz
batası (2/169) 

REİS — Teklifin tamamı üzerindeki müza
kereye devam ediyoruz, söz isteyen var mı? 

Olmadığına göre maddelere geçilmesini rey
lerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Müstaceliyetle görüşülmesi hakkında bir tak
rir vardır, okuyoruz : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
Başkanlığına 

Millî Korunma Kanununun tadili hakkında
ki teklifin müstaceliyetle görüşülmesine karar 
ittihazını arz ederim. 

Muvakkat Encümen 
Mazbata Muharriri 

Sivas Mebusu 
Ercüment Damalı 

REİS — Müstaceliyetle görüşülmesini rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gayrimenkul Kiralan hakkındaki Kanunun Mu
vakkat 1 nci Maddesinin Ç Fıkrasının Değişti

rilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 6570 sayılı Gayrimenkul Ki-
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raları hakkındaki Kanunun muvakkat 1 nci 
maddesinin Ç fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Ç) C fıkrasında yazılı gayrimenkullerden 
bir yıldan fazla müddetle mukaveleye bağlan
mış olup da bu kanunun meriyete girdiği tarih
te bir seneden fazla müddeti bulunanlar için 
1 . VI . 1956 tarihinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok
tur, reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 6570 sayılı Gay
rimenkul Kiraları hakkındaki Kanunun muvak
kat 1 nci maddesinin Ç fıkrasına müsteniden 
açılmış olup da halen derdest bulunan dâvalar 
reddolunur. Bu husustaki ilâmlar icra dairele
rince infaz olunmıyarak dosyaları muameleden 
kaldırılır. 

Dâvaların reddi ve icra dosyalanılın muame
leden kaldırılmasından dolayı hare ve resim 
alınmaz ve evvelce alınmış olan peşin hare ve 
resimler alâkalılara iade olunur. 

İHSAN GÜLEZ (Bolu) — Muhterem arka
daşlar, bu kanun vaktiyle Millî Korunma Ka
nununun müzakeresi sırasında yapılmış olan 
bir hatanın tashihine, tamirine dairdir, bu iti
barla bir an evvel çıkarılmasında fayda vardır. 
Millî Korunma Kanununun hatalı şekilde çıka
rılmasından sonra tatbikatta bâzı karışık ve 
çapraşık hâdiseler meydana çıkmıştır. Bu dâ
vaları en salim, en âdil şekilde karara vardır
mak için de müzakere ettiğimiz bu kanunun ha
tadan salim olması lâzımdır. Halbuki, muvak
kat madde sarih ve vazıh değildir. Okuyayım : 

(Muvakkat madde — 6570 sayılı Gay
rimenkul Kiraları hakkındaki Kanunun muvak
kat 1 nci maddesinin Ç fıkrasına müsteniden 
açılmış olup da halen derdest bulunan dâvalar 
reddolunur. Bu husustaki ilâmlar icra dairele
rince infaz olunmıyarak dosyaları muameleden 
kaldırılır. 

Dâvaların reddi ve icra dosyalarının muame
leden kaldırılmasından dolayı hare ve resim 
alınmaz ve evvelce alınmış olan peşin hare ve 
resimler alâkalılara iade olunur.) 

Şimdi, açılmış olan dâvaların mutlak olarak 
reddedileceğini âmirdir. Hata buradadır. Bir 
misalle maksadımı izah edeyim : 

Şimdi vaktiyle kirayı artırıp, 1953 kirasına 
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nazaran fazla kira ile evini kiraya verenler var. 
Faraza 1953 kirası 300 - 500 lira iken, kirayı 
800 - 1 000 e çıkarmış, ve birkaç senelik kira 
mukavelesi olduğu için de aradaki farkı peşin 
olarak almıştır. 1953 senesi kirasına nazaran 
kiracısından fazla para almıştır ve kiracılar, 
vaktiyle çıkarılmış olan Millî Korunma Kanu
nunda tâyin olunan miktardan fazla alman kira
nın tahsiline dair dâva açmışlardır. Halbuki bu 
kanunun muvakkat maddesi diyor ki : Bu ta
rihe kadar olan kiracının talebi reddolunur. Bu 
hüküm 1 . 6 . 1956 tarihine kadar olan kısım
ları içine almamaktadır. Bu tarihten sonra bu
na mümasil açılacak dâvaların reddedileceği 
yazılıdır. Bundan bütün dâvaların reddoluna-
cağı mânası çıkmaktadır, tavzihinde fayda var
dır. Tatbikat bakımından encümen ya maddeyi 
geri alsın, bu mânada tadil ederek getirsin, 
yahut da burada tavzih ederek zabıtlara geçir
sin. Yarın tatbikatta hâkimlere mesnet olur, bu 
husustaki ilâmlar icra dairelerince infaz edil 
miyerek dosyaları kaldırılır. Yani kiracısı 1956 
ya kadar olan miktarı ödemiş de sonra icra da
iresine gelmişse bu türlü çıkan ilâmlar infaz 
edilmez diyor. Eğer hükmedilmiş icraya gelmiş, 
infaz edilmişse geri iade edilip edilmeyeceğine 
dair yine bir sarahat yoktur. Bir (reddolunur) 
mutlak ibaresi vardır, ama (icrada infaz edil
mişse haksız mal iktisabı kaidesince geri alına
cak) diye bir hüküm yoktur. Başka bir mehaz 
da yoktur, açıklanmasında fayda vardır. Encü
men tavzih buyursun. 

REÎS — Encümen sözcüsü Ercüment Damalı 
Bey, buyurun. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — 
Muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan 
arkadaşımın dediği gibi, binnazariye endişe va
rit ise de getirdiğimiz metin bu endişeyi ber
taraf edecek mahiyettedir. Muvakkat maddeyi 
huzurunuzda okuyorum: «6570 sayılı Gayrimen
kul Kiraları hakkındaki Kanunun muvakkat. 
I nci maddesinin Ç fıkrasına müsteniden açıl
mış olup da halen derdest bulunan dâvalar red 
dolunur.» 

Şimdi arkadaşlar, 6570 sayılı Gayrimenkul 
Kiraları hakkındaki Kanunun muvakkat birinci 
maddesi, biraz evvel kabul buyurduğunuz fıkra 
ile aynen şu şekilde değişmiş vaziyettedir. 
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Daha evvelki fıkrada bir tarih hatası vardı. 

Şimdiki fıkrada . - « 1 . 6 . 1956 tarihinden itibaren 
mer'idir» deniliyor. Eski fıkrada: «1 . 6 . 1955 
tarihinden itibaren mer'idir» deniliyordu. Bu 
fıkradan faydalanılarak da bâzı dâvalar açıla
bilir. Binaenaleyh şimdi görüştüğümüz madde 
şimdi tashih edildiğine, ve yukarıki maddeye atıf 
yaptığına göre bir sene içinde açılmış dâvalara 
münhasır bulunmaktadır. Her hangi bir iltibasa, 
karışıklığa mahal vermiyecek şekildedir. Esa
sen mal sahibi hakkında, benden evvel konuşan 
arkadaşımın noktai nazarında olduğu gibi, is
tikbale muzaf, 3, 4, 5 senelik fazla para almış 
olmasından dolayı bir dâva açılması ieabederse 
bu, mevzuubahis olan (C) fıkrasına göre açıla
bilir. Mukavelelerin müddeti bir seneye indiril
miştir ve ancak bir senelik kısmı için muteber
dir. Bu tadil de tarih hatasını tamir sadedinde 
ileri sürüldüğüne göre bir sene içindeki muka
velelerin muhteviyatı kabul edilmiş oluyor. 
Pek âlâ şimdi yukarda kabul edilen (ç) fıkra
sına göre, bundan sonra bir seneden fazla müd
detli mukavelelerin hükümleri üzerinde de dâ
va açmak mümkün olacaktır. Halen bu 6570 sa
yılı Kanun hükümlerine göre açılmış birçok dâ
valar mevcuttur. Bunların bir kısmı karara 
bağlanmıştır, bir kısmının muhakemesi yürümek
tedir ve bir kısım da yeni açılmış bulunmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar, vazıı kanun bundan 
daha başka surette düşünemezdi. Eğer bu gibi 
dâvalardan bir kısmı karara bağlanmış ve hü
küm infaz edilmiş ise eski haline ifrağ ederek 
mal sahibi lehine yeni bir vaziyet ihdas edemez
di ve bu, hatalı olurdu. Biz bugünkü kanunun 
hükmüne riayet etmek mecburiyetinde idik. 
Fakat iki taraf arasında bu hatalı kanun hü
kümlerine istinaden dâvalar açılmışa ve bunlar 
da bir karara bağlanmışsa bu sebeple buna el 
atmaktan tevakki ettik. Ama derdest olan dâ
valar varsa yahut da hükmü henüz icra edil
memiş olan dâvalar varsa elbetteki onun için 
şimdi okunan maddeleri koyduk. Kabul ettiği
miz hükme göre elbette onlar hakkındaki dâ
vaların ve icra safhasının kaldırılması l o 
ğundur,. 

Netice itibariyle tam tahakkuk eden hakkı 
müktesepleri haleldar etmedik. Tam tahakkuk 
derecesinde olmıyan hakkı müktesepleri bu yeni 
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kanunla, bir hatayı tamir zımnında, kabul et
miş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşım eğe t' daha âdilâne bir 
noktai nazar ileriye sürerse düşünülür. Fakat 
biz uzun boylu safha safha bütün halleri tezek
kür ettik. Eski kanuna göre açılan dâvaları 
hortlatmak asla adalet kaideleriyle uygun ol-
mıyacaktır. Vâzıı kanun yeni bir hüküm sevk 
ediyor. Bundan sonra bu hükme göre hareket 
etmenin daha adilâne olacağı kanaatindeyiz. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Dâva 
açılmış, açılan dâva reddolunmuş. Mahkeme 
masraflarını kim ödiyecektir? 

ERCÜMENT DAMALI (Devamla) — Mah^ 
keme masrafları hakkında yeni kanunda hüküm 
vardır, «tade olunur» diyor. 

REÎS ~- Tadil teklifi yoktur, muvakkat 
maddeyi reyinize arz ediyorum; kabul edenler.. 
Etıniy enler.. Kabul edilmiştir-. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — B u kanunu icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiy enler.. Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın tümünü açık oyunuza arz ediyo
rum. 

Bundan evvelki iki lâyihaya rey vermiyen 
arkadaşlar lütfen reylerini istimal etsinler. 

Başka rey vermiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

5. — Denizde Can Emniyetinin Korunması 
hakkında 1948 yalında Londra'da toplanan Mil
letlerarası Konferansta kabul edilen Nihai Ka
rar ile eklerine katılmamıza dair kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Münakalât encümenleri mazbata
ları (1/261) (1) 

REİS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddelerinin ikinci sırasında bulunan Denizde 
Can emniyetinin Korunması hakkında 1948 yı
lında Londra'da toplanan Milletlerarası Konfe-

(1) 15 saytU matbua mpün sonundadsr, 
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ransta kabul edilen Nihai Karar ile eklerine ka
tılmamıza dair kanun lâyihasının encümenimiz
de tekrar tetkiki için geriverilmesini rica ede
rim. 

Münakalât Encümeni Mazbata 
Muharriri Afyon Karahisar 

Rıza Çerçel 

REÎS — Efendim; Mazbata Muharririnin 
takririni okuduk. Ancak- ruznameye girmiş ol
duğu için, geriverilmesi reylerinizle mümkün
dür. Geriverilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler.. Geriverilmesi kabul edilmiştir. 

6. ^~ 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye - Batı -
Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek 
21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle ekleri mek
tupların tasdikine dair kanun lâyihası w Ha
riciye ve Ticaret encümenleri mazbataları 
(1/247) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen var mı? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, memleketimizin yabancı memleket
lerle olan ticari münasebetlerinde Almanya mü
him bir mevki işgal etmektedir. Bugünkü ka
nun lâyihası Almanya ile Türkiye arasında mü-
nakit ticaret ve tediye anlaşmaları ile alâkalı 
hükümleri ihtiva etmektedir. Türkiye'nin Avru
pa İktisadi İş Birliğine dâhil olan memleketler
le arasındaki ticari münasebetlerin inkişafında 
engellere raslanmaktadır. Memleketimizin umu
mi ticaret istikametinin, ithalâtta pahalı, yedek 
parçası bulumnıyan ve ihracatta da dünya fi-
yatlariyle iç piyasa fiyatları arasındaki dispa-
riteyi. devamlı olarak artıran bir karakter arz 
etmektedir. Memleketin umumi dış ticaret po
litikasında muvakkat bir tedbir olmak üzere 
böyle bir politikanın takibedilmesinde isabet 
vardır. Fakat Türkiye'nin devamlı olarak müz-
minleşen bir şekilde dış ticaretinin böyle bir 
istikamet takebetmesi bilâhara alınacak tedbir
lerle işi ıslah etmekte bizi daha büyük müşkül
lere mâruz bırakır. Bu sebeple dış ticaret poli
tikamızda birinci mevkii işgal eden ve emtia 
nevi ve vasıfları memleketimizce malûm olan 
bir memleket ile yapılacak ticaret ve tediye j 
anlaşması ile alâkalı yeni hükümler vaz 'edilir-

(1) 17 sayılı matbua zaptın s<mundadw, 
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, ken, 1953 yılında Türk ihraç emtiasının belke-
j miğini teşkil eden hububata devamlı bir mah-
ı reç temin etmek maksadı ile, Alman Hükümeti 

ile yapılan anlaşmanın henüz tatbikata kona-
I madiği, teati edilen mektuplardan anlaşılmak

tadır, öğrenilmektedir. 
Bunun yanında deniz nakliyatı ile alâkalı 

I birtakım mektuplar mevcuttur. Bunlar 
! Muhterem Heyetinizin huzurunda gözden geçi

rilirken ben Ticaret Vekili arkadaşımızın umu
miyetle Türkiye ve Almanya arasındaki ticaret 
ve tediye vaziyetinin hali hazır durumunun ne 
safhada bulunduğuna dair izahatta bulunması
nı uygun telâkki etmekteyim. 

Filhakika Almanya'dan Türkiye'ye vâki 
olan ihracat bâzı engeller dolayısiyle kısıldığı 
gibi Türkiye'deki fiyat disparitesi dolayısiyle 
Almanya'ya teveccüh eden ihracat engellere mâ
ruz kalmaktadır. Bunlar üzerinde Muhterem 
Heyetinizin umumi bir fikre sahibolarak anlaş
maların ona göre müzakere edilmesi ve nihayet 
yakında tekrar başlayacak olan Türk - Alman 
ticari müzakerelerinde Hükümetin Muhterem 
Heyetinizin görüşlerinden ilham alarak bu mü
him anlaşmaya istikamet vermesinde bendeniz 
fayda mülâhaza ederim. Bu bakımdan İktisat 
ve Ticaret Vekili arkadaşımın demin arz ettiğim 
hususlar hakkında biraz izahat vermesini rica 
edeceğim. 

REİS — Efendim İktisat ve Ticaret Vekili 
yoktur. Nizamnamemize göre bir defaya mah
sus olmak üzere tehiri mümkündür. Zabıtlar
dan muttali olmak suretiyle cevap vermeleri 
için bir defaya mahsus olmak üzere müzakere
yi talik ediyoruz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bu müna
sebetle müzakerelerde alâkalı vekil veya tem
silcisinin nizamname gereğince daima hazır bu
lunmasının temin buyurulmasını rica ederim. 

7. — Türkiye ile Bulgaristan arasında 23 
Şubat 1955 tarihinde imzalanan Ticaret ve Öde
me Anlaşmalarının tasdikine dair kanun lâyiha
sı ve Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbata
ları (1/248). 

REİS — Mazbatayı okutacağım. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bu da ay

nıdır, efendim. 
REİS — Evet, bunu da aynı şekilde bir de

faya mahsus olmak üzere talik ediyoruz. 
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HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Usul hakkında 

söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
TİCARET ENCÜMENİ REİSİ HALÛK ŞA

MAN (Bursa) — Efendim; Dahilî Nizamname 
gereğince Mecliste kanun lâyihalarını komis
yonlar savunur. Bulgaristan ile akdedilmiş bu
lunan ticaret muahedesi Ticaret Komisyonun
dan geçmiştir, bendeniz komisyon reisi olarak 
buradayım. Binaenaleyh müzakeresinde mah
zur olmadığı kanaatindeyim. 

REÎS — Efendim, arkadaşımızın usule ait 
konuşmaları doğrudur. Fakat mevkii mahsusa 
larmda olmadıklarından yeknazarda Halûk Be
yi göremediğim, için bir defaya mahsus olmak 
üzere talikim tefhim etmiş bulundum. Bu iti
barla tefhim ettiğimiz şekilde bir defaya mah
sus olmak üzere görüşülmesini talik ediyorum. 

Gayrimenkul Kiraları hakkındaki kanun lâ
yihası için reylerini kullanmıyan arkadaşların 
reylerini kullanmalarını rica ediyorum. 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı ara
sında imzalanan (10.A) numaralı Ek Anlaşma
nın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Harici
ye ve Ziraat encümenleri mazbataları (1/255) 

9. — Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teş
kilâtı ile Türkiye Hükümeti arasında Hükü
metimize Yapılacak Teknik Yardım hakkındaki 
6 sayılı Ek Anlaşmanın tasvibine dair kanun lâyi
hası ve Hariciye ve Ziraat encümenleri mazba
taları (1/266) 

10. — Nebatları Hastalık ve Zararlı Böcek
lerden Korunma Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Ziraat ve 
Gümrük ve İnhisarlar encümenleri mazbataları 
(1/234) 

11. — Türkiye ile İtalya arasında imzalanan 
İktisadi ve Teknik İş Birliği Anlaşmasının tasdi
kine dair kanun lâyihası ve Hariciye ve, İktisat 
encümenleri mazbataları (1/239) 

REİS — Ruznamede yer alan ve sıra işgal 
eden bu lâyihalar alâkalı vekillerin bulunmama
sı dolayısyile bir defaya mahsus olmak üzere ta
lik edilmiştir. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
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12. —Eczacı Odaları Birliği kanunu lâyiha

sı ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Adliye en
cümenleri mabat alan (1/78) (1) 

REİS — Heyeti urmımiyesi üzerinde söz isti-
yen yok. Maddelere geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Türk Eczacıları Birliği Kanunu 

Birliğin kuruluşu ve vazifeleri 

MADDE 1. — Türkiye hudutları içinde mes
lek ve sanatlarını icraya salahiyetli olup da sa-
natiyle iştigal eden bütün eczacıların iştirakiyle 
bir Türk Eczacıları Birliği kurulmuştur. 

Serbest icrayı sanat eden eczacılarla resmî 
dairelerde veya resmî ve hususi diğer bilûmum 
müessese ve teşekküllerde meslekiyle ilgili hizmet
lerde çalışan sivil ve askerî; Eczacılar Birliği ta
rafından, bulundukları bölgede kurulacak olan 
veya nakledilecekleri mmtakada bulunan eczacı 
odalarına bir ay içinde kaydolmaya ve âzalık ve
cibelerini yerine getirmeye mecburdurlar. 

Her hangi bir sebeple sanatı ile iştigal etme
yen eczacılar diledikleri takdirde ikinci fıkra
daki müddetle mukayyet olmaksızın odalara 
kaydofunabiiirlcr. 

REİS — Efendim; Adliye Encümeni mazba
ta muharriri yok. Maddeler hakkında söz alıp 
konuşmak arzu eden hatiplerin mevcudiyeti her 
an düşünülebilir. Adliye Encümeni sözcüsünü 
buldur anı adık, bu itibarla konuşacak hatiplerin 
suallerinin cevaplandırılabilmesi için encümen 
sözcüsünün bulunmasını şart gördüğümüzden 
bir defaya mahsus olmak üzere talik ediyoruz. 

SİHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET ENCÜ
MENİ REİSİ TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — 
Encümenimiz hazırdır. İcabeden cevabı veririz. 

REİS — Mazbatanın altında bâzı notlar var. 
Adliye Encümenince belki tasrihi icabeden ci
hetler bulunur, bu bakımdan taliki uygun görü
yoruz. 

13. — Seyhan mebuslarının, Seyhan vilâyeti 
adının (Adana) olarak değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
(2/105) 

(1) 290 sayılı basmayazı zaptın sonundadtr, 
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14. — Rize Mebusu îzzet Akçal ve Niğde Me

busu Hüseyin Avni Göktürk'ün, tescil edilmiyen 
birleşmelerle bunlardan doğan çocukların cezasız 
tesciline dair kanun teklifi ve Dahiliye, Adliye 
:ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/17) 

REÎS — Ruznamede 1 nci müzakeresi yapı
lacak işlerden olup 10 ve 11 nci maddeler dahi 
aynı esbabı mucibe ile bir defaya mahsus olmak 
üzere talik edilmiştir efendim. 

Londra'da imzalanan «Milletlerarası Kalay 
Anlaşması» nm tasdikine dair Kanuna (273) rey 
verilmiştir. Ret ve müstenkif yoktur. Muamele 
tamamdır. (273) reyle kanun kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Japonya arasında imzalanan Ti
caret ve Tediye Anlaşmalarının tasdikine dair 
kanun lâyihasına (275) rey verilmiştir. Ret ve 
müstenkif yoktur. Muamele tamamdır. (275) 
reyle kanun kabul edilmiştir. 

Gayrimenkul Kiraları hakkındaki Kanunun 
muvakkat' birinci maddesinin (Ç) fıkrasının ta
diline dair kanun teklifine (177) rey verilmiştir. 
(175) kabul, (1) ret (1) de müstenkif varsa da 

bu suretle nisabın olmadığı görülmüştür. Gele
cek inikatta tekrar açık oylarınıza sunulacaktır. 

Efendim, Bütçe Encümeninin mesaisine de
vam kaydiyle inikatların 6 Kânunusani 1956 ya 
kadar fasılasını tensiblerinize arz edeceğim. 

REFET AKSOY (Ordu) — Aleyhinde ko
nuşacağım. 

REÎS — Tensib sizindir, efendim. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar, yılbaşınm gelmesi münasebetiyle... 
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REÎS — Yılbaşından bahsetmedim efendim. 
REFET AKSOY (Devamla) — Riyaset Di

vanının yaptığı tebliğ bendenizce muvafık değil
dir. Yılbaşı millî ananelerimize dâhil bir tatil 
günü değildir, resmî tatiller meyanına girmiştir. 

Mecliste görülecek birçok işler vardır. En
cümenler bilhassa Bütçe Encümeni işba halinde
dir. 

Bu itibarla Cuma gününe kadar devam edip 
Cuma gününden itibaren bu tatile gidilmesi da
ha muvafıktır. Riyasetin bu teklifinin reddini 
istirham ederim. 

REÎS — Yılbaşını mucip sebep olarak zik
retmedim. 

Binaenaleyh 6 Kânunusani Cuma gününe 
kadar bir fasıla verilmesini tensibinize arz ede
rim. Kabul buyuranlar lütfen işaret etsinler... 
Kabul etmiyenler... 

özür dilerim. Anlaşılmadı. Tesbit edemedik. 
6 Kânunusani Cuma gününe kadar fasıla 

verilmesini tensip buyuranlar lütfen ayağa kalk
sınlar... 

ŞEFÎK BAK AY (Kırklareli) — Ekseriyeti
miz yoktur. 

REÎS — Mevcutla devam ediyoruz. Teamül 
vardır, Şefik Bey, rica ederim. 

Lütfen oturun efendim. 
Kabul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar 

efendim... Kabul edilmiştir efendim. 
6 Kânunusani Cuma günü saat 15 te topla

nılmak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,32 

B — TAHRİRÎ SUALLER 

1. — Kastamonu Mebusu Muzaffer Tanöver'-
in, 534 - 536 sayılı sirkülerin tatbiki için hakiki 
veya hükmi şahıslardan kaç firmanın müracaatta 
bulunduğuna ve bu sirkülerin hangi firmalara 
tatbik edildiğine dair sualine İktisat ve Ticaret 
Vekili Fahrettin ZHaş'ın tahrirî cevabı (7/118). 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki yazılı sorumun Ekonomi ve Tica
ret Vekilliğince yazılı olarak cevaplandırılma

sına delâlet buyurulmasmı saygı ile rica ederim. 
21 . XI . 1955 

Kastamonu Mebusu 
Muzaffer Tanöver 

Soru : 
1. 534 - 536 sayılı sirkülerin tatbiki için 

hakiki ve hükmi şahsiyete ait kaç firma müra
caatta bulunmuştur ve bu firmaların isim ve 
müracaat tarihleri nelerdir? 
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2. Hakkında bahis mevzuu sirküler tatbik 

olunan hakiki veya hükmi şahsiyeti haiz firma 
var mıdır? Varsa isimleri nedir ve eğer şirket 
ise ortakları kimlerdir? 

T. C. 
İktisat ve Ticaret Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1/3496 

23 . XII . 1955 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
23 .11.1955 ta. 1860/8877 sa. ya ka : 

534 - 536 sayılı sirkülerin tetkiki için hakiki 
veya hükmi şahıslardan kaç firmanın müraca
atta bulunduğuna ve sirkülerin hangi firma
lara tatbik edildiğine dair Kastamonu Mebusu 
Muzaffer Tanöver tarafından verilen tahrirî 
sual takriri mütalâa olunmuş ve cevabımız aşa
ğıda arz edilmiştir: 

1. Yerli tiftiklerimizin tiftik topsu haline 
ifrağ edilmek üzere harice muvakkaten ihracı 
hakkındaki 31 . 3 . 1955 tarihli ve 534 sayılı 
sirküler üzerine, birisi istanbul'dan diğeri Tos
ya'dan olmak üzere iki müracaat vâki olmuştur, 
Bunlardan istanbul'da Transmetal Ruben Asu 
Firmasının istanbul Ticaret Odasının 1 . 9 . 1955 
tarihli ve 24168 sayılı yazısiyle Vekâletimize 
intikal eden müracaatı uygun görülerek mez
kûr firmaya 13 . 9 . 1955 tarihli ve 18505 sayılı 
yazımızla 500 tonluk muvakkat ihraç müsaadesi 
verilmiştir. 

Tosya'dan Osman Boyner Firmasının Tosya 
Ticaret ve Sanayi Odasının 9 . 6 . 1955 tarihli 
ve 150 sayılı yazısiyle Vekâletimize intikal eden 
70 tonluk muvakkat ihraç talebi tetkik edilmiş 
ve neticede, geri getirilecek tops miktarının 
sevk edilecek tiftiğe nazaran az olması muva
cehesinde, talebin isafı cihetine gidilemiyerek 
keyfiyet 30 . 11 . 1955 tarihli ve 24356 sayııl 
yazımızla adı geçen firmaya bildirilmiştir. 

2. Yerli ham ipekli kumaşların muvakkat 
ihracı hakkındaki 21 . 4 . 1955 tarihli ve 536 sa-
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yılı sirküler üzerine, Türkiye Ticaret Odaları. 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin 
25 . 7 . 1955 tarihli ve 3915/8497 sayılı yazısı 
ile 12 firmanın muvakkat ihraç talebi Vekâle
timize intikal ettirilmiş ve aşağıda tafsilâtı gös
terilen mezkûr taleplerin aynen is'afi uygun 
görülerek kendilerine muvakkat ihraç müsaade
leri verilmiştir. 

Müsaade verildiğine Verilen 
dair yazımızın miktar 

Firmanın adı 

Necmi Rıza Ahız-
kan 
Bedit Serpen 
Lion Mağazası 
Ovadis Ltd. Ş. 
İbrahim Yaşar 
Hakkı Birleşiği 
Reha Zeybeker 
Murat Dilber ve 
Edip Şaban 
Yün - İpek, Nabi 
Susmuş 
Behzat Kammaıı 
İsmet Refiğ ve 
Ortağı 
Resuloğhı Ahmet 
İpekçi 
Pertev Peker 

Tarihi 

3.9.1955 
3.9.1955 
3.9.1955 
3.9.1955 

13.9.1955 

13.9.1955 

13.9.1955 

13.9.1955 
13.9.1955 

13.9.1955 

3.9.1955 
3.9.1955 

No. su 

17820 
17821 
17822 
17816 
18447 

18446 

18445 

18444 
18443 

18442 

17819 
17818 

(Metre) 

2 000 
4 000 

15 000 
100 000 

12 500 

5 600 

22 000 

7 450 
25 000 

25 000 

10 000 
5 000 

233 550 

3. Gerek 534 ve gerek 536 sayılı sirkülerlere 
göre yukarda yazılı firmalardan gayri müraca
at vâki olmamıştır. 

Takrir sahibine bu yolda cevap verilmesine 
müsaadelerini saygıyle rica ederim. 

İktisat ve Ticâret Vekili 
F. Ulaş 
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TASHİHLER 

13 ncü İnikat Zabıt ceridesinin sonuna bağlı matbualarda aşağıdaki tashihler yapılacaktır : 

S. Sayısı Sayfa Satır Yanlış Doğru 

1 

5 
7 
8 
9 

10 

14 

43 
11 
34 
4 

29 

13 

2 
2 
3 
3 

15 
16 
5 

11 

38 
4 

27 
13 

28 Haziran 1954 tarihinde 

memketlerin 
Bu basit 
idarî hesabata 
çevrilir. 
her memleket için hesaplanan 
kalay* miktarı, o kontrol devre
sinde 
VII nci maddesinin paragrafın
daki 
arz edilebilecekleri 
gerekli mütalalar 
Muhtelif Komisyon 
masrafları ise 

28 haziran 1954 tarihinde Hükü
metimiz adına 
memleketlerden 
Bu tesbit 
idarî hesaba 
çevirir. 

VII nci maddesinin 2. nei pa
ragrafındaki 
arz edilebilecek 
gerekli mutalar 
Muhtelit Komisyon 
masrafları ile 
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Londra'da imzalanan «Milletlerarası Kalay Anlaşması» nm tasdiki hakkında Kanuna verilen 

AFYON KARAHÎSAE 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdag 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi Öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 

reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 541 
Rey 

Kabul 
verenler : 273 
edenler : 273 

Reddedeni' r : 0 
Müstenkifler : 0 

R«ye iştirak etmiyenler : 257 
Münhal mebusluklar 11 

[Kabul edenler] 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mücteha Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin înan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal. 
Sabri Çonkar 
İhsan Gülez 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 

Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlıı 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydm 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu ' 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa, Kemal Biber-
oğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğiıı 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaş m kılıç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 

Mehmet Şevki Yazman 
ERZİNCAN 

Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
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Abdullah Çilli 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Neemi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Nizamettin Âli Sav 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

Mehmet Al demir 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Mu a m. m e r Ç a vuş o ğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Rauf Onursal 
Halûk Ökeren 
Behçet Uz 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
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KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Halil Özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hilmi özbay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğhı 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
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MARDİN 

Abdülkadir Kalav 
MUĞLA 

Zeyyat Mandalinci 
Nuri Özsan 
Akif Sarıoğln 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleş o ğlu 
Hamdi Tekay 
Şükrü Ulu çay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Ahmet Kınık 
Ahmet T opal o ğlu 
Mehmet Ünaldı 

SİİRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Melun et .Daim Süalp 

M., Vehbi Dayıbaş 
IIasim Tan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Şevki Eeevit 
Eteni Erdinç 
Nurettin Ertürk 

Bahattin Örnekol 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Neemi Arman -
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
layeıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakeı-
o ğ l u • 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Ham'it Kartal 

YO^GAD 
Dauyal Akbel 
ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
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AFYON KARAHISAR 
Kemal özçoban 
Saip Özer (I.) 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik (t.) 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırealı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu. 
Ahmet Hatı 

[Beye iştirak 
BURDUR 

Behçet Kayaalp 
BURSA 

Raif Ay bar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
ibrahim öktem 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 

ÇANKIRI 
Tahir Akman (î.) 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginim 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ (I.) 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 

etmİyenler] 
Bahadır Dülger 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 

GAZlANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Tahsin inanç 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halit Zarbun 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin (I.) 
ibrahim Gürgen 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Aleksandros Hacopulos 
Lûtfi Kırdar 
Naci Kurt 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 

Ahmet Topçu 
Nuri Yamut. 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri-Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Turgut Göle 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
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Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Süleyman Sürari Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü' 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Y. Muammer Alakant 
Hayri Büke 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 

î : 19 26.12 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
E tem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Pasamehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
G-ıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri îşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 

.1955 C : 1 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Bâtumlu 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
İsmet Uslu 

SltRD 
Suat Bedük 

SÎNOB 
Şeraf ettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (1.) 
Abdürrahman Doğruyol 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Ahmed özel 
Memdııh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 

Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum
lu oğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[Münhal Mebusluklar] 
Aydın 
Bursa 
Çoruh 

1 
1 
1 

Diyarbakır 
Eskişehir 
İstanbul 

l 
1 
1 

Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 

1 
2 
1 

Zonguldak 1 
— 
11 
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İ : 19 26.12 .1955 O : 1 
Türkiye ile Japonya arasında imzalanan Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının tasdikine dair Kanuna 

verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Murad Âli Ulgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis Öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
llâmit Koray 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Aliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Puad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

Âza adedi 
Rey 

Kabul 
verenler 
edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak 'etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
275 
275 

0 
0 

255 
11 

[Kabul edenler] 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat- Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
ihsan Gülez 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 

ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 

ÇORUM 
SI Afin t" T ^ A T ^ T I 

Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakçı oğlu 

DENlZLl 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
ismail Iladımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 

EDÎRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

1 Sadık Perinçek 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Hâmid Şevket ince 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
Saraih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdı Bozbağ 

' Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 

HAKKARİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Yakup Çukuiüğlu 
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Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Ne emi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMIR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Behçet Uz 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

t : 19 26.12 
KIRKLARELİ 

M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Mehmet Mahmudoğlu 
T ahir T aş er 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
ilanıza Osman Erkan 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Tevfik Unsal an 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Bahattin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 

. 1955 O : 1 
Nuri özsan 
Akif Sanoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NIGDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğhı 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Ünaldı 

SURD 
Bakı Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SINOB 
M. Vehbi Dayıbaş 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 

Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk ' 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Ilalit Ağanoğhı 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı HilâİGi 
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t : 19 26 .12 .1955 C : 1 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal Özçoban 
Saip özer (İ.) 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlıı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muhlis Bayram oğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik (I.) 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Burhanettın Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Enver Güreli 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat; Dayıoğlu 

[Reye iştirak 
Ahmet Ha ti 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis Erdener 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karan akçı 

ÇANKIRI 
Tahir Akman (î.) 
ibrahim Aydın 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşe! 
Muzaffer Önal 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sanear 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Sabahattin Pnrsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanae 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi San alan 
Tevfik Şenocak 

etmıyenlerj 
ERZURUM 

İshak Avni Akdağ (1.) 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ilışan Daî 
Cevdet San 
Salâhattin ünlü 

GİRESUN 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köynıen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
tsraail Hakkı Baykal 
Ekrem. Ocaklı 
llalit Zarbun 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rü^tü Çetin (I.) 
İbrahim Gürgen 
Mehmet Mutluğil 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisi
cumhur) 
Nazim Bezmen 

Aleksandros Hacopulos 
Lûtfi Kırdar 
Naci Kurt 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Mükerrem Sarol 

Hanri Soriano 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil Sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Mehmet Ali Sebük 
tlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nazif'i Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Haeıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel (I.) 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel 
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Turan Güneş 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hanıdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydıner 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozhek 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özb#en 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
îsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırık oğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakçı oğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi Özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 

I : 19 26 .12 
Hayri Büke 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Pasamehmetogliî' 
Nâtık Poyrazoğhı 

MUŞ 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacı oğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabrı İşbakan 
Selâhattin Orhon 

. 1955 O : 1 
SAMSUN 

Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Muhittin özkefeli 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
İsmet Uslu 

SffitD 
Suat Bedük 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nuri Demirağ (İ.) 

Abdürrahman Doğruyol 
Kâzım Oskay 
Ahmed özel (1.) 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

TOKAD 
ihsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Hasan Kangal 

Yusuf Ulusoy 
TRABZON 

Sabri Dilek 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 

VAN-
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurclabayrak 

[Alünhal Mebusluklar] 
Aydın 
Bursa 
Çoruh 

1 
1 
1 

Diyarbakır 
Eskişehir 
İstanbul 

1 
1 
1 

Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 

1 
2 
1 

Zonguldak 1 
— 
11 



î : 19 26.12.1955 O : 1 
Gayrimenkul Kiralan hakkındaki Kanunun muvakkat birinci maddesinin (ç) fıkrasının tadiline 

dair kanun teklifine verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 177 

Kabul edenler : 1 5 O 
Reddedenler : 1 
Müstenkifler : 1 

Reye iştirak etmiyenler : 353 
Münhal mebusluklar : 11 

AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Arif D emir er 
Murad Âli Ülgeri 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 

A'MASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türe gün 
Fuad Zineirkıran 

ANTALYA 
Enver Karan 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Ceyat Ülkü 

BALIKESİR 
Mücteba Iştın 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 

[Kabul 
BURDUR 

Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Asını Em rem 
Tahsin Uygur 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlıı 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza' Karaca 
Osman Ongan 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Sebahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıc. 

ELÂZIĞ 
Sclâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

edenler] 

Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

GAZÎANTEB 
Süleyman Kuran el 
Ali Ocak 

GÎRESUN 
Haindi Bozdağ 
Tahsin İnanç;. 
Abdullah tzmen 
Doğan Köymen 
iviazhar Sent t 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Sabri Özcan San 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Neemi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 

Ziya Köktürk 
Nizamettin Âli Sav 
Nazlı Tlabar 

IZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Arif Güngören 
Halûk ökeren 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Selâmi Dinçer 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mekki Keskin 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
ihsan Şerif özgen 
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MANİSA 
Hikmet Bayur 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MABAŞ 
Abdullah Âytemiz 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Ghyasettin Emre 

NİĞDE 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 

RÎZE 
Hüseyin Ağam 
izzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

1 : 19 26. 
Ahmet Morgu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin Özkefeli 
Hanıdi Tekay 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Enver Batuıulıı 
Ahmet Kınık 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 

SÎİRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SİVAS 
Hüseyin' Çitil 
Ercüment Damalı 
Şevki Eeevit 

12.1955 C : 1 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necini Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Mahmut G-oloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 

Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNOELÎ 
Bahri Turgut Okaygün 

ÛRFA 
Saim Önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAB 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 

[Reddedenler] 
BURSA 

Kenan Yılmaz 

[Müstenkifler] 
SÎÎRD 

Mehmet Daim 8üalp 

[Reye iştirak etmiyenler] 

AFYON KARAHÎSAR 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Saip özer (I.) 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı (V.) 

AMASYA 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hanıdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik (î.) 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 

Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi Öz 
Fuad Seyhun 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Etem Menderes (V.) 
A. Baki Ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu (V.) 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Halil İm re 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
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Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(t. Â.) 
M. Halûk Tinıurtas 
Muharrem. Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECtK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BÎTLÎS 
Nusrottin Barut 
Selâhattin İıian 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çı raeıoğlu 
Selim Ragıp Emeç. 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
tbrahim öktem 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat (V.) 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman (İ.) 
Celâl Boynıık 
Kenan Oığman 

ÇORUH 
Mecit Bamin 
Hilmi ÇeltikeioğJu 
Yaşar Gümüşe! 

î : 19 26 
Muzaffer ön a I 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Kemâl Terzioğlu 

DENÎZLÎ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleügil 
Mehmet Kara san 
A. Haindi Sancar 
llefet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hami d "Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginim 
Rükneddin Nasuhi<>ğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perincek 
Tevfik Şcnocak 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ (l.) 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numarıoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zcytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 

12 .1955 0 : 1 
Samih inal 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atanan 
Ali Muhsin Bereketoğl 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ranıazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin (1.) 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç. 
Kemal De miralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazi m. Bezmen 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Aleksand ros Haeopu los 
Hadi Hüsnüm (V.) 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü (V.) 
Naci Kurt 
Adnan Menderes (Baş
vekil ) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
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Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş (V.) 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

IZMÎR 
Abdullah Aker 
Nebil sadi Altuğ 
Cihad, Baban 
Muzaffer Balaban 
Muammer Çavuşoğlu 
(V.) 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstüııdağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen (I.) 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
pjinin Develioğlıı 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğiu 
Hakkı Kurmel (I.) 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 



KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü Özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 

Aydın 1 
Bursa 1 
Çoruh 1 

î : 19 26.12.1955 0 : 1 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi Özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANÎSA 
Samet Ağaoğlu 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hayri Büke 
Semi Ergin (V.) 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen (V.) 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
(V.) 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 

[Münhal M 
Divarbakır 1 
Eskişehir 1 
İstanbul 1 

Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
(V.) 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüş oğlu 
Tevfik İleri 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Bari 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SİIRD 
Suat Bedük 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nuri Demirağ (1.) 
Abdürrahman Doğruyol 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Ahmed özel (V.) 

ebusluklar] 
Kastamonu 1 
Kayseri 2 
Kırklareli 1 

Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

TOKAD 
İhsan Baç (I. Â.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Osman Haeıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

Zonguldak 1 
— 
11 
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T. B. M. M. Matbaam 





Devre : X 
İçtima : 2 

Denizde Can Emniyetinin Korunması hakkında 1948 yılında Lond
ra'da toplanan Milletlerarası Konferansta kabul edilen Nihai Ka
rar ile eklerine katılmamıza dair kanun lâyihası ve Hariciye ve 

Münakalât encümenleri mazbataları (1 /261) 

T. C. 
Başvekâlet 29.IV . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 116,1350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Denizde Can Emniyetinin Korunması hakkında 1948 yılında Londra'da toplanan Milletlerarası 
Konferansta kabul edilen Nihai Karar ile eklerine katılmamıza dair Hariciye Vekâletince hazırlanan 
ve Yüksek Meclise takdimi tcra Vekilleri Heyetince 28 . IV . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun 
lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1. 5512 sayılı Kanunla Hükümetimizin de katılmış bulunduğu «1929 tarihli Milletlerarası De
nizde Can Emniyeti Sözleşmesi» nin beynelmilel sahadaki tatbikatında, can emniyeti bakımından 
maksadı tamamen karşılamadığını göz önünde bulunduran ve o tarihten beri denizcilik sahasında ta
hakkuk ettirilen yeni keşifleri ticaret gemilerine tatbik ederek denizde can emniyetini daha esaslı ve 
daha kolay bir surette temin etmek arzusunda olan denizci milletler, İngiltere Hükümetinin davetiy
le, bu mevzuda, Londra'da 1948 Nisan ayında, yeniden bir konferans akdetmişlerdir. 

Bu konferansa iştirak eden 30 memleketin mümessilleri, 1929 tarihli Milletlerarası Denizde Can 
Emniyeti Sözleşmesinin yerine kaim olmak üzere, yeni bir Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Söz
leşmesi yapılması hususunda nihai karara vararak «1948 tarihli Milletlerarası Denizde Can Emniyeti 
Sözleşmesi» ni vücuda getirmişler ve bunu «A» Eki, 

Konferans aynı zamanda «Milletlerarası Denizde Çatışmayı önleme Kaideleri» ni de tadil ederek 
muaddel şekli «B» Eki, 

Keza bundan başka Sözleşmenin müsaade etttiği miktardan fazla yolcu taşınması ve ispanya 
hakkında kabul edilen kararları «C» Eki, 

Denizcilikle ilgili muhtelif mevzulara ait kabul ettiği 23 tavsiyesi de «D» Eki 
Olarak, mezkûr Nihai Karara ilâve etmişlerdir. 
2. «1929 tarihli Milletlerarası Denizce Can Emniyeti.Sözleşmesi» mezkûr Sözleşmenin 66 ncı mad

desi gereğince, âkıd hükümetlerce 19 Kasım 1953 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış ve bu
nun yerine 1948 tarihli Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi meriyete girmiştir. 

1948 tarihli mezkûr Sözleşmeye halen katılmamış olmamız dolayısiyle, bu Sözleşmeyi kabul eden 
devletlerin limanlarına seferler yapan gemilerimizin, adı geçen Sözleşme hükümlerinin sağladığı 
imtiyazlardan istifade etmelerine imkân olmadığı gibi, 1929 tarihli Sözleşme hükümlerine uygun ola-
ttk •erilmig belgelerin de, bu durumda bulunan gemilerimiz için, mahallî liman makamları tarafın-
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dan yapılan muayene ve kontrollarda her hangi bir kolaylık sağlamaları mümkün değildir. Nitekim, 
1948 tarihli Sözleşmeye halen katılmamış olmamız sebebiyle, İkinci Dünya Harbinden sonra her 
gün biraz daha inkişaf eden ve bugün için tonajı 600 000 gros tonilâtoya yaklaşmış bulunan ticaret 
filomuzu teşkil eden gemilerin, yabancı limanlarda mahallî kaidelere göre muayene- ve kontrollara 
tâbi tutulmakta oldukları veya bir defaya mahsus olmak üzere, seferlerine müsaade edildiği, cere
yan eden muhaberattan anlaşılmaktadır. 

Bu suretle gemilerimizin vaktinde seferlerine müsaade edilmemek veya mezkûr Sözleşme gereğin
ce gemilerimizde bulunması icabeden belgelerin henüz gemilerimize verilememekte olması sebebiyle, 
seferden alıkonulmak gibi bir müşkilâta ve fuzuli döviz sarfiyatına mâruz bırakılmamaları için, mil
letlerarası seferlere tahsis edilen gemilerin teknik durumları ile muayene ve kontrolları hususunda 
beynelmilel yeknesak usul ve kaideleri ihtiva eden «1948 tarihli Milletlerarası Denizde Can Emniyeti 
Sözleşmesi» ne memleketimizin de bir an önce katılması zaruri görülmektedir. 

3. Aynı konferansta kabul edilen Nihai Karara «B» eki olarak ilâve edilen «Denizde Çatış
mayı önleme Kaideleri» ne hükümetimiz 16 . II . 1950 tarih ve 5544 sayılı Kanunla, evvelce ilti
hak etmiş bulunmaktadır. 

4. Bu sebeple, mezkûr konferansta kabul edilen Nihai Karar ile A, C ve D eklerinin tercümele
ri yaptırılmış ve mezkûr Sözleşmenin, gemilerin inşa tarzları, makineleri, telsiz telgraf cihazları 
ve tahlisiye vasıtaları gibi muhtelif teknik mevzuları ihtiva etmesi dolayısiyle, Ticaret Denizci
liği ile ilgili vekâlet, müessese ve birliklerin teknik elemanlarından müteşekkil bir komisyon ta
rafından incelendikten sonra tercüme metni gerekli tashihattan geçirilerek son şekline getiril
miştir. 

5. Yukarda arz ve izah olunduğu üzere, mezkûr Nihai Karar ile ilişik eklerine, bir an evvel ka» 
turnamız, memleketimiz ticaret gemiciliğinin menfaati icabıdır. 

Tasdik keyfiyeti yüksek tensiplerinize arz olunur. 

Hariciye Encümeni mazbatan 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/261 
Karar No. 55 

16 . V . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Denizde Can Emniyetinin Korunması hakkın
da 1948 yılında Londra'da toplanan Milletler
arası konferansta kabul edilen Nihai Karar ile 
eklerine katılmamıza dair kanun lâyihası encü
menimizde Hükümet mümessilleri de hazır ol
duğu halde incelendi. 

1948 yılında Londra'da toplanan Denizde Can 
Emniyeti Milletlerarası Konferasmda kabul edi
len Nihai Karara katılmamız, bu karar ile «A» 
ekini teşkil eden «Milletlerarası Denizde Can 
Emniyeti Sözleşmesi», «C» ekini teşkil eden 
«Kararlar» ve «D» ekini teşkil eden «Tavsiye
ler» in tasdiki uygun görülmüştür. 

Havalesi gereğince Münakalât Encümenine 
gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye Encümeni Reisi 
îzmir 

C. Baban 
Bursa 

H. Köymen 
İstanbul 

L. Kırdar 
İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
B. Aktaş 
Konya 

Z. Ebüzziya 
İmzada bulunamadı 

Muğla 
Z. Mandalinci 

Bu M. M. ve Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
Erzurum 
B. Dülger 

Kars 
T. Göle 

Kocaeli 
H. O. Erkan 

Manisa 
JET. Bayur 

Seyhan 
A. Topaloğlu 
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Münakalât Encümeni Mazbatası 

T. E. M. M. 
Münakalât Encümeni 

Esas No. 1/261 
Karar No. 3 

6 .XII . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Denizde Can Emniyetinin Korunması hak
kında 1948 yılında Londra'da toplanan Millet
lerarası Konferansta kabul edilen Nihai Karar 
ile eklerine katılmamıza dair kanun lâyihası 
Encümenimizde Hükümet mümessilleri de ha
zır olduğu halde incelendi: 

1948 yılında Londra'da toplanan Denizde 
Can Emniyetinin Korunması hakkında Millet 
lerarası Konferansta kabul edilen Nihai Karara 
Katılmamız, bu karar ile «A» ekini teşkil eden 
(Kararlar) ve «D» ekini teşkil eden (Tavsiye
ler) in tasdiki uygun görülmüştür. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz edilmek 
üzere Yüksek Heyete sunulur. 
Münakalât Encümeni Reisi M. M. 

Bilecik Afyon K. 
Y. Üresin R. Çerçü 

Kâtip 
Sivas 

E. Erdinç 

Antalya 
A. Okur 

îmzada bulunamadı 

Balıkesir 
A. Kalıpsızoğlu 

Bitlis 
8. İnan 

Malatya 
H. Özbay 

Ankara 
F. Zincirkıran 

îmzada bulunamadı 
Balıkesir 
M. I§tın 

Bitlis 
N. Barut 

Çanakkale 
/. Karasioğlu 

Sivas 
/ M. Turhan 

îmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Denizde Can Emniyetinin Korunması hakkında 
1948 yılında Londra'da toplanan Milletlerarası 
Konferansta kabul edilen Nihai Karar ile ekle

rine katılmamıza dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1948 yılında Londra'da topla
nan Denizde Can Emniyeti Milletlerarası Kon
feransında kabul edilen Nihai Karara katılma
mız uygun görülmüş ve bu karar ile «A» eki
ni teşkil eden «Milletlerarası Denizde Can Em
niyeti Sözleşmesi», «C» ekini teşkil eden «Karar
lar» ve «D» ekini teşkil eden «Tavsiyeler» tas
dik edilmiştir. 

MADDE 2. — 1929 yılında Londra'da akdedil-
miş olup, 5512 sayılı Kanunla tasdik edilmiş bu
lunan «Denizde Can Emniyetinin Korunması 
hakkında Milletlerarası Sözleşme ile Eki ve Ni
hai Protokol» meriyetten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti Memurdur. 

28 . IV . 1955 
Başvekil ve Devlet Vekili 

Hariciye V. V. Başvekil Yardımcısı 
A. Menderes 

Devlet Vekili Devlet Vekili Devlet Vekili 
M. Sarol F. Köprülü Osman Kapani 

Adliye Vekili Millî Müdafaa Vekili 
O. §. Çiçekdağ E. Menderes 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
H. Polatkan C. Yardımcı 
Nafıa Vekili İkt. ve Ticaret Vekili 

K. Zeytinoğlu 8. Yırcalı 
Sıh. ve İç. Mua. Vekili Güm. ve İnh. Vekili 

Dr. B. Uz E. Kalafat 
Ziraat Vekili Münakalât Vekili 

İV. ökmen M. Çavuşoğlu 
Çalışma Vekili İşletmeler Vekili 
H. Erkmen S. Ağaoğlu 
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1&8 DENİZDE CAN EMNİYETİ MİLLETLERARASI KONFERANSINDA KABUL EDİLEN 
NİHAİ KARAR 

10. Haziran. 1948 

31. Mayıs. 1929 tarihinde Londra'da imza edilmiş bulunan Milletlerarası Denizde Can Emni
yeti Sözleşmesi yerine kaim olmak üzere yeni bir Sözleşmenin tanzim edilmesi maksadiyle Bü
yük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümetinin daveti üzerine, Londra'da 23 Ni
san. 1948 - 10. Haziran. 1948 tarihleri arasında bir konferans aktedilmistir. 

Denizde Can Emniyetine mütaallik esasların tekâmülünü hedef tutan yeknesak prensip re 
kaideleri müşterek Anlaşma ile tesis etmeği arzu eden memleketlerin Hükümetleri bu konferansta 
aşağıdaki murahhas heyetleri tarafından temsil edilmişlerdir: 

Arjantin Cumhuriyeti 
Avustralya Birliği * 
Belçika 
Brezilya Birleşik Devletleri Cumhuriyeti 
Kanada 
Şili Cumhuriyeti 
Çin Cumhuriyeti 
Danimarka 
Mısır 
Finlandiya Cumhuriyeti 
Fransa Cumhuriyeti 
Yunanistan 
İzlanda Cumhuriyeti 
Hindistan 
irlanda 
italya Cumhuriyeti 
Holânda 
Yeni Zelanda 
Norveç 
Pakistan 
Panama Cumhuriyeti 
Filipinler Cumhuriyeti 
Polonya Cumhuriyeti 
Portekiz Cumhuriyeti 
isveç 
Güney Afrika Birliği 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Kırallığı 
Amerika Birleşik Devletleri 
Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti 
Aşağıdaki memleketlerin hükümetleri ise. bu konferansda müşahitler tarafından temsil edil

mişlerdir : 
Seylân 
Meksika 
Romanya 
Türkiye 
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Ve yine aşağıdaki teşekküller de bu konferansta müşaLıaer tarafından temsil edilmişlerdir : 
(a) Hükümetlerarası teşekküller 
Birleşik Milletler 
Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı 
Milletlerarası İş Dairesi 
Milletlerarası Meteoroloji Teşkilâtı 
Milletlerarası Haberleşme Birliği 
Dünya Sağlık Teşkilâtı (Geçici Komisyon) 
(b) Hükümetlerarası olmıyan teşekkül 
Milletlerarası Deniz Haritacılığı Bürosu 
Konferansta Eeisliğe, Birleşik Kırallık Murahhas Heyeti Başkanı Muhterem Sir John Ander-

saon, Genel Sekreterliğe Mr. R. S. F. Edwards tâyin edilmişlerdir. 

Konferansın mesaisi için aşağıdaki komiteler teşkil edilmiş ve reislerinin isimleri komitele
rin hizalarında gösterilmiştir : 

Murahhas Heyetleri Komitesi Reisi ? Muhterem Sir John Anderson, Birleşik Kırallık 
İtimatname Komitesi : Liman Korgenerali Giulio İngianni, İtalya 
Gemi İnşaiye Komitesi : Mr. K. Hj. Sjoholm, İsveç 
Can Kurtarma Vasıtaları Komitesi : Mr. Ove Nielsen, Danimarka 
Telsiz Telgraf Komitesi : Komodor : E. M. Webster, Amerika Birleşik Devletleri 
Seyir Emniyeti Komitesi : Monsieur G. Anduze - Faris, Fransa 
Genel Hükümler Komitesi : Mr. N. A. Gutteıy, Birleşik Kırallık 
Tasarı Komitesi ; Mr. N. A. Guttery, Birleşik Kırallık 
Konferans müzakereler için 1929 Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözeşmesini göz önünde 

tutmuş ve bunu esas ittihaz etmiştir. 
Hususi komitelerin rapor ve zabıtlarında kaydedildiği gibi konferans, müzakere ve umumi toplan

tılarının bir neticesi olarak 1948 Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesini hazırlamış, kabul 
ve imzaya arz etmiştir. 1948 Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi bu Nihai Karara A Eki 
olarak alınmıştır. 

Keza konferans halihazır Milletlerarası Denizde Çatışmayı Önleme Kaidelerini göz önünde tutarak 
bunları müzakereler için esas ittihaz etmiştir. 

Konferans bu kaidelerin tekrar gözden geçirilmesinin arzu edilmekte olduğunu nazarı dikkate 
almış ve bundan dolayı 1948, Milletlerarası Denizde Çatışmayı Önleme Kaidelerini tasvibetmiştir. 
Fakat bu tadil edilmiş kaideleri 1948; Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesine ek olarak koy
mamaya karar vermiştir. Konferans Birleşik Kırallık Hükümetini, 1948, Milletlerarası Denizde Ça
tışmayı önleme Kaidelerini kabul eden diğer Milletlere göndermeye, Birleşik Kırallık Hükümetini, 
1948 Milletlerarası Denizde Çatışmayı önleme kaidelerinin kabulü hakkında hemen hemen tam itti
faka varıldığı zaman, 1948, Milletlerarası Denizde Çatışmayı önleme Kaidelerinin, bunları kabul 
etmeye muvafakat eden hükümetler tarafından tatbikine başlanacağı ve devam edileceği tarihi 
tesbit etmeye davet eder. Konferans, Birleşik Kırallık Hükümetinden bütün devletlerin hükümet
lerini bu tarihten, en az bir sene önce haberdar etmesini karar altına almıştır. 

1948, Milletlerarası Denizde Çatışmayı önleme Kaideleri bu Nihai Karara B Eki olarak alınmıştır. 
Buna ilâveten, konferansa aşağıdaki hususlarla ilgili kararları (bu Nihai Karara C Eki olarak 

eklenmiştir) kabul etmiştir. 
1. Sözleşmenin tahdidettiğinden daha fazla yolcu nakli. 
2. İspanya 
Keza konferans aşağıdaki hususlara ait tavsiyeleri (bu Nihai Karara D Eki olarak eklenmiştir) 

kabul etmiştir. 
1. 1929, Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesinin feshi. 
2. Sözleşme standartlarının hususi tatbiki. 
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3. Sözleşmenin inşaata ait maddelerinin ıslâhı. . , • * 
4. Yolcu gemilerinin su geçirmez bölmelerinin ölçüleri. ,fe 
5. Teknenin hasarsız stabilitesi (intact stability). 
6. Bölmelerde ve gemi kaplamasmdaki menfezle*. 
7. Madeni ambar ağzı kapakları. 
8. Yangın hortumu rekorları. • • • ' , - • J 

9. Sayklon ihbarı. ' 
10. Frekanslar. 
11. Tehlike çağırmalarını ve saireyi dinleme. i 
12. Radyotelefon tesisatında Radyotelgraf tehlike işareti vasıtaları, 
13. Eko iskandil âleti. r 

14. Deniz fenerleri. 
15. Hava haberlerinin irsali. 
16. Gemilerin mürettebat ile donatılması. 
17. Orta frekanslı radyo kerteriz âleti (Direction Finding) ve radyofarlar. (Radio Beacon) 
18. Radyo seyir aletleri. 
19. Radar, ve saire ile teçhiz edilmiş gemilerin seyri. 
20. Radar. 
21. Yeknesak şamandıralama. 
22. Tehlikeli eşyanın taşınması. 
23. Denizde ve havada emniyetin koordinesi. 
Alâkalı murahhaslar bu nihai kararı kendi muvacehelerinde bizzat imza etmişlerdir. 
Her bir metin aynı derecede muteber olmak üzere tek bir nüsha halinde İngilizce ve Fransızca 

olarak 1948 Haziranının onuncu günü Londra'da tanzim edildi. Esas metinler evvelâ Birleşik Kıral-
lığa tevdi edilecektir. Hükümetlerarası Istişari Denizcilik Teşkilâtı 1948 Milletlerarası Denizde Can 
Emniyeti Sözleşmesinde kendisine tahsis edilen vazifeleri devraldığı zaman Birleşik Kırallık Hükü
meti bu metinleri Hükümetlerarası Istişari' Denizcilik Teşkilâtına gönderecektir. 

John Anderson 
Başkan 

Robert S. F. Edwûrds 
Genel Sekreter 

Arjantin Cumhuriyeti namına •: 
A. J. Oddera 
Juan Eugenıo Peffabet 
J. Martınez - Vivot 

(Kabul edilmek şartiyle) 
Avusturalya Birliği namına : 

Norman G. Roskruge 
Sydney Pollack 
A. H. Moate 

Belçika namına : Hartwell J. M. Phdeıx 
G. Bertrand 

(Kabule tâbi) 
F. Van Gool 

(Kabule tâbi) 
Brezilya Birleşik Devletleri Cumhuriyeti na

mına : 
Gustavo Goulart 
Antonto Alvfs Camara 

Paulo Nogueıra Penıdo 
J. C. Monteıro 

Kanada namına: 
Jules Leger 
H. V. Anderson 
John W. Kerr 
A. A. Young 
Laurence E. Coffey 
D. I. Poore, Lıeut, R. C. N. 

Şili Cumhuriyeti namına : 
K. Olsen 

Çin Cumhuriyeti namına : 
T. H. Cheng 
T. T. Chen 
Wahg Shıh - Chuan 
Shı - Shong Chu 

Danimarka namına : 
Ove Nıelsen 
Aage H. Larsen 
A. Poulsen 
A. Bache 
T. C. Cherıstensen 
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Th. Petersen 
J. Kastrup Olsen 
Harry'em Rasmuusen 

Mısır namına : 
C. C. Fanous 

Finlandiya Cumhuriyeti namına : 
William Soderman 

Fransa Cumhuriyeti namma : 
G. Anduze-Farıs 
B. Gourao 
J. Roullıer 
J. Foulon 
J. Pere 
V. Albıach 
J. Pmczon 
Frıcker 
M. Beılvaıre 
A. De Talaer 
R. Rossıgneux 
M. Stallman 
F. Loısel 

Yunanistan namına : 
A. Bachas 
Geo. Yannoulatos 
A. G. Hadjıspyrou 

İzlanda Cumhuriyeti namma : 
Stefan Thorvardsson 

Hindistan namma : 
V. K. Krıshna Menon 
M. A. Master 
R. S. Kumana 
R. Genet 
S. A. T. Bullock 
T. B. Bose 

İrlanda namma : 
Denıs Devlin 
AVıllıam Walpole 

İtalyan Cumhuriyeti namma : 
Gıulıo Ingıannı 
Gıanguıdo Bordolı 
Alberto Macpaılla 
Gıorgıo Cavallını 
Lıonello Cozzı 
Paolo Men garını 
G. Solda 
Leonetto de Leon 

Holânda, namına : 
P. S, Vant Haaff 
D. Hudig 
A. Van Anrooy 

( 1 . **?w : 

S — 
E. Smit Fzn 
G. J. Barendse 
T. M. Pellinkhof 

Yeni Zelanda namma : 
Edwadr Brown 
V. G. Boivin 
C. Harrisson Georgt 

Norveç namma : 
E. Bryn 
J. Sehenheyder 
Johs E. Johansen 
Chr. Meyer 
E. Wettergreen 

Pakistan hamına : 
Habib I. Rahimtoola 
J. C. Mansell 
V. inayet Khan 

Panama Cumhuriyeti namına : 
E. A. Morales 
W. L. Colassi 
R. P. Veal 

Filipin Cumhuriyeti namına : 
R. J. Fernandez 
Jose E, tmperial 

Yunanistan Cumhuriyeti namma : 
H. Borakowski 
0. Antikowlak 

Portekiz Cumhuriyeti namına : 
Joao de Deus Ramos 
Jose C. da Rocha 
Raul Alberto Soares da Costa 
Alfredo de Oliviera Baptista 
Luiz Armando de Loura 

İsveç namma : 
Hjaimar Sjöholm 

Cenubî Afrika Birliği namına : 
C. G. White 
D. G. Malan 
G. A. C. Chettle 
R. Gough Palmer 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği na
mına : 

Büyük Britanya ve Şimalî - irlanda Birle§ik 
Kıra İlığı namma : 

John Anderson 
Gilmour Jenkin* 
N. A. Gutteıy 
W. Carter 
h. F. Hubbard 



— d 
Deniş Oneül 
William H, Coomb» ' 
C. Frankcom 
W. H. Bailey 
J. C. Taylor 
H. I. Rudo 
W. T. Butterwick 
H. A. King 
P. Wadlow 
A. H. Read 
R. B. Shepheard 
G. O. Watson 
W. J. Ferguson 
S. A. Hodges 
H. W. A. Freese - Pennefather 
F. A. Vallat 
P. Wilkinson 
G. Daniel 
Jas. Nicol Jarvie 
R. C. Cox 

Amerika Birleşik Devletleri namına : 
Joseph F. Farley 
Jesse E. Saugstad 
H. Gerrish Smith 
Harold F.- Robinson 
Charles I. Brand 
R. O. Glover 
J. I. Lückenbach 

Vito Russo 
Viötor A. Wallac« 
John W. Mann 
Martin D. Berg 
E. M. Werster 
W. F. Minners 
A. J. Castigar 
Edward C. Phillips 
H. T. Jewell 
C. J. Palmer 
R. F. Farwell 
H. C. Shepheard 
W. N. Krebs 
Francis H. Van Riper 
James I. Bates 
Wolcott E. Spofford 
Howard C. Towle 
Norman R. Hagen 
Morris Weisberger 
Hoyt S. Haddock 
R. T. Merrill 
Lawrenee D. Bradley Jr. 
Henry F. Nichol 
I. T. Jones 
Geo. G. Sharp 

Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti na
mına : 
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1948, Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi 
f 

Denizde can emniyetine mütaallik esasların tekâmülünü hedef tutan yeknesak prensip ve ka
ideleri müşterek anlaşma ile tesis etmeyi arzu eden; Arjantin Cumhuriyeti, Avustralya Birliği, 
Belçika, Brezilya Birleşik Devletleri Cumhuriyeti, Kanada, Şili Cumhuriyeti, Danimarka, Mısır, 
Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan, îzlânda Cumhuriyeti, Norveç, Hindis
tan, irlanda, İtalya Cumhuriyeti, Holânda, Yeni Zelanda, Pakistan, Panama Cumhuriyeti, Fili
pinler Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Güney Afrika Birliği, îsveç, Bü
yük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Kırallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği ve Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti hükümetleri, 

1929 Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesinin yerini alacak bir sözleşme akdi ile bu 
gayenin en iyi bir şekilde sağlanabileceğini nazarı itibara alarak aşağıda yazılı tam salahiyetli 
murahhaslarını tâyin etmişlerdir : 

Arjantin Cumhuriyeti : 
Kaptan Don Alberto J. Oddera, Londra Arjantin Sefareti Deniz Ataşesi Komutan Don 
Juan Eugenio Peffabet, Denizcilik Dairesi ve Nehir Nakliyat Servisi Seyir Emniyeti ser
visleri Başkanı. "'*'*" ̂ SJ 
Yüzbaşı Don Jorge R. Martinez - Vivot, Deniz Makinisti, Bahriye Dairesi Avustralya 
Birliği. 
Kaptan Norman Gerald Boskruge, Gemi ve Mahrukat Dairesi, Deniz Şubesi Seyrüsefain 
Müdür vekili. 
Mr. Sidney Pollock, Deniz ve Mahrukat Dairesi Deniz Şubesi Mühendis ve Gemi Başsür-
veyörü. 

Belçika : 
Mr. G. Bertrand, Denizcilik Dairesi Müdürü, Başmühendis. 
Mr. F. Van Gool, Denizcilik Dairesi Bahrî Müşaviri. 

Brezilya Birleşik Devletleri Cumhuriyeti : 
Koramiral Gustavo Gulard (Emekli), Denizcilik Mahkemesi Başkanı. 
Tuğamiral Antonio Alves Camara, Bahriye Nezareti Deniz, Harita ve Seyrüsefain Dairesi 
Genel Müdürü. 
Kaptan Paulo Ngueira Penido, Brezilya Sefareti Ataşesi. 
Komutan J. C. Rego Monteiro, Deniz Inşaiyecisi, Riyo Dö Janeyro Deniz Tezgâhları Tek
nik kısım Başkanı. 

Kanada : ~ 
Mr. Jules Leger. Londra Kanada Yüksek Komiserliğinde memur. 
M. H. V. Anderson, Denizcilik Servisleri Direktörü. 

Şili Cumhuriyeti : 
Komutan Kaare Olsen, Londra Şili Sefareti Deniz Ataşesi. '. 

Çin Cumhuriyeti : 
Ekselans Dr. Tien - Hsi Cheng, Sefir. 

Danimarka : 
Mr. Ove Nıeısen, Kırallık Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Nezareti Nakliyat Dairesi 
Başkanı. 
Mr. Aage H. Larsen, Kırallık Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Nezareti Teknik Kısım Reisi. 
Mr. Arnold Poulsen, Mühendis, Kırallık Sanayi, Ticaret ve Deniz Ticaret Nezareti Rad
yo ve Elektrik Müşaviri. 
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Mr. A. Bache, Kırallık Sanayi, Ticaret ve Deniz Ticaret Nezareti Şube Başkanvekili, De
legasyon Sekreteri. 
Mr. T. C. Chrıstensen, Armatör, Danimarka Vapur Armatörleri Birliğinin Müdürler Bü
rosu Üyesi. 
Kaptan Th. Petersen, Danimarka Vapur Armatörleri Birliği Sekreteri. 
Kaptan J. Kastrup Olsen, Danimarka Kaptanlar Genel Birliği Başkanı. 
Mr. H. Rasmussen, Danimarka Ateşçiler Birliği Direktörü. 

Mısır : s . ; 
Mr. Choukry Costandi Fanous, Londra Mısır Başkonsolosu. 

Finlândiye Cumhuriyeti : 
Kaptan William Söderman, Seyrüsefain Bürosunun Denizcilik Dairesinin Başkanı. 

Fransa Cumhuriyeti : 
Mr. G. Anduze - Farıs, Deniz Ticaret Ge nel Sekreteri. 

Yunanistan : 
Kaptan Antoine Bachas, R. H. N. F. Londra Yunan Deniz Ticaret Nezareti. 

izlanda Cumhuriyeti : 
Ekselans Mr. Stefan Thorvardsson, izlanda'nın İngiltere Sefiri. 

Hindistan : 
Mr. V. K. Krishna Menon, Birleşik Kırallıkta Hindistan Yüksek Komiseri. 
Sir Raghavan Pıllaı, Paris Hindistan Ataşesi. 
Mr. M. A. Master, Sindiya Seyrisefain Kumpanyası Genel Direktörü, 

Bombay : 
Mr. R. S. Manı, Birleşik Kırallık da Hindistan Yüksek Komiseri vekili. 
Kaptan S. A. T. Bullock, Hindistan Hükümeti Bahri Müsteşarı. 
önyüzbaşı T. B. Bose, R. I. N. Deniz Ticaret Dairesi Başmühendis ve gemi sörveyörü, Kal-
küta. 

irlanda : . , • 
Mr. Deniş Devlin, irlanda Yüksek Komiserliği Dairesi Birinci Müşaviri. 
Mise Thekla J. Beere,Sanayi ve Ticaret Dairesi Başmemuru. 

italya Cumhuriyeti : 
General Ingıannı, Sabık Deniz Ticaret Genel Müdürü, İtalya Seyri Sefain Emniyet Komitesi 
Başkanı. . , . - . - , . . . 
Holânda : 

Mr. P. S. Van't Haaff, Deniz Ticaret Genel Enspektörü. 
Mr .A. J. W. van Anrooy, Seyyar Radyo - Telefon ve Radyotelgraf Servisleri Başkanı. 
Kaptan G. J. Barendse, Holânda - Amerika Kampanyası Sabık Komodoru. 
Kaptan J. F. van Muajnvıjk, Deniz Ticaret Kaptan ve Zabitleri Birliği Veznedarı. 
Mr. E. Smit Fzn, Deniz İnşaiye Mimarı, Deniz Ticaret Teftiş Servisi Müşaviri. 
Mr. D. Hudig, Holânda Kırallık Vapur Kumpanyası Sabık Direktörü. 
Mr. T. M. Pellinkhof, Deniz Ticaret Genel Müdürlük Amele Servisi Başkanı. 

Yeni Zelanda : 
Makine önyüzbaşısı Edward Bron, R. N., Deniz Dairesi Baş Sörveyörü. . 
Mr. Victor G. Boivin, Deniz Dairesi Başsörveyör Vekili. 

Norveç : 
Kaptan E. Bryn, Sanayi Ticaret ve Deniz Ticaret Nezareti Deniz Ticaret Müdürü. 
Mr. J. Schonheyder, Sanayi Ticaret ve Deniz Ticaret Nezareti Başmühendisi. 
Kaptan O. I. Loennechen, Yarbay R. N. R., ve Norveç Armatörleri Birliği Başkanvekili. 
Kaptan Chr. Meyer, R. N. (Emekli) Norveç Armatörleri Sabık Müdürü. 
Kaptan E. Tonnesen, Deniz Ticaret Filosunda Kaptan, ve Norveç Kaptanlar Birliği 
Başkanı. 
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Mr. John E. Johansen, Norveç Makinistler Birliği Genel Sekreteri. 
Mr. E. H. Ottersen, Telsiz Telgraf, Norveç Deniz Adamları Birliği Sekreteri 

Pakistan : 
Mr. H. I. Rahimtoola, Londra'da Pakistan Yüksek Komiseri. 

Panama Cumhuriyeti : 
Senor Eusebi A. Morales, Londra Panama Sefaretinde Müşavir. 

Filipin Adaları Cumhuriyeti : 
Muhterem Ramon J. Fernandez, Murahhas Nazır. 

Polonya Cumhuriyeti : 
Kaptan H. Borakowski, Deniz Ticaret Nezareti Teknik Denizcilik Müşaviri. 
Kaptan Czeslaw Antkowlak, Cdynia - Amerika hattı Londra Şubesi Müdürü , 

Portekiz Cumhuriyeti : 
Senhor Joao de Deus Ramos, Portekiz Londra Sefareti Müşaviri. 

Yarbay Jose C. da Rocha, Portekiz Londra Sefareti Deniz Ateşesi. 
înşaiye Yarbayı Raul, Alberto Scares da Cpsta, Portekiz Bahriyesi Deniz Ticaret Kısmı. 

önyüzbaşı Alfredo de Oliveria Baptısta, Portekiz Bahriyesi Muhaberat Kısmı. 
Kaptan Luiz Armando de Loura, Portekiz Deniz Ticareti mensubu. 

îsveç : 
Mr. Kari Hjalmar Sjöholm, Ticaret Nezareti Kısım Şefi. 

Güney Afrika Birliği : 
Mr. Reginald Gough Palmer, Gümrük ve Okturva Dairesi Başkâtibi. 
Kaptan G. A. Chettle, Kaptan ve Güverte Zâbitanı Mümeyyizi; Gemi Sörveyörü, 
Gümrük ve Okturva Dairesi. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği : 

Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Kırallığı : 
Rt. Hon. Sir John Anderson, Londra Liman Makamı Başkanı 
Sir Jilmour Jenkins, Britanya Nakliyat Nezareti Müsteşarı. 
Mr. N. A. Gutteny Nakliyat Nezareti Müsteşar Muavini. 

Amerika Birleşik Devletleri : 
Amiral Josep F. Farley, Birleşik Amerika Kost Gerd Komutanı. 
Mr. Jesse E. Saugstad, Deniz Naıüiyat Kısmı Gefi, Devlet Dairesi. 

Yoguslav Federal Halk Cumhuriyeti : 
Mr. Luke Daneevıc, Deniz Ticaret Müdürlüğü Müdürü, Split. 

Yolunda ve usulüne muvafık bulunan tam salâhiyetnamelerini ibraz eden bu murahhaslar aşa
ğıdaki maddeleri kabul ettiler : 

Madde — L 

(a) Akıd Hükümetler işbu Sözleşmenin şartlarını ve bu Sözleşmenin mütemmim bir parçasını 
teşkil ettiği kabul edilecek olan buna bağlı kaidelerin infazını taahhüdederler. îşbu Sözleşmeye 
yapılan her atıf aynı zamanda bu kaidelere de şâmildir. 

(b) Âkıd Hükümetler, bir geminin mutasavver hizmete göre can emniyeti bakımından uygun 
olmasını temin etmek maksadiyle işbu Sözleşmenin tam ve mükemmel tatbiki için bütün kanun, 
karar, emir ve nizamnameleri neşretmeyi ve icabeden diğer bütün tedbirleri almayı taahhüde
derler. 

Madde — II. 

îşbu Sözleşme, Âkıd Hükümetlerden olan memleketlerde tescil edilmiş gemilerle, XIII ncü 
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madde dairesinde bu Sözleşmenin teşmil edildiği ülkelerde tescil edilmiş olan gemilere tatbik edi
lir. 

Madde — III. 

Kanunlar, nizamnameler ve raporlar 

Âkıd Hükümetler, Hükümetlerarası îstişari Denizcilik Teşkilâtına (bundan sonra sadece Teş
kilât diye geçecek); 

(a) îşbu Sözleşmenin şümulüne giren muhtelif meseleler hakkında neşredilecek kanun, ka
rar, emir ve nizamnamelerin metinlerini; 

(b) Gizli mahiyette olanlar müstesna, işbu Sözleşme hükümlerinin neticelerini gösterdikleri 
nispette, mevcut bütün resmî raporları veya resmî raporların hulâsalarını; 

(c) Âkıd hükümetlerin memurlarının malûmat edinmesi için, Âkıd hükümetlere gönderilmek 
üzere, işbu Sözleşmenin hükümleri dairesinde neşredilen belge numunelerinden kâfi miktarda nüs
ha tebliğ etmeyi taahhüdederler. 

Madde — IV. 

Fors majör haller 

(a) Her hangi bir sefere kalktığı esnada işbu Sözleşmenin ahkâmına tâbi olmıyan bir gemi, 
hava zoriyle yahut diğer her hangi bir fore majör ahval dolayısiyle mürettep seferinden yapaca
ğı her hangi bir inhiraf dolayısiyle bu Sözleşmenin ahkâmına tâbi olmıyacaktır. 

(b) Pors majör sebep dolayısiyle gemide bulunan eşhas yahut kaptanın kendisin© tahmil edi
len mecburiyet dolayısiyle nakledeceği kazaya uğramış gemi personeli veya. diğer şahıslar, işbu 
Sözleşme hükümlerinden her hangi birinin bir gemiye tatbikinde nazarı itibara alınmıyacaktır. 

Madde — V. 

Fevkalâde hallerde insan nakli 

(a) Can emniyetine müteveccih bir tahdidi önlemek maksadiyle her hangi bir ülkeden insan 
tahliye etmek için Âkıd bir Hükümet, kendi gemisinde bu Sözleşmenin müsaade ettiği miktardan 
daha fazla adedde insan nakline müsaade edebilir. 

(b) Böyle bir müsaade, Âkıd Hükümetleri, kendi limanlarına gelen bu nevi gemileri, işbu 
Sözleşme dairesinde her hangi bir kontrol hakkından mahrum etmiyecektir. 

(c) Böyle bir müsaade veren Âkıd Hükümet, müsaadenamenin bir örneğini durumu belirten 
raporla birlikte teşkilâta gönderecektir. 

Madde — VI. 

Harb halinde talik 

(a) Harb halinde, ister muharip, ister bitaraf olarak kendilerini bu harbden müteessir adde
den Âkıd Hükümetler, bu Sözleşmeye bağlı kaidelerin tamamını yahut muayyen bir kısmını talik 
edebilirler. Taliki yapan Hükümet derhal bu taliki Teşkilâta bildirecektir. 

(b) Böyle bir talik yapan Hükümetin gemileri, diğer Âkıd Hükümetlerin limanlarında bulun
dukları zaman, işbu Sözleşme dairesinde, bu gemiler üzerindeki her hangi bir kontrol hakkın^ 
dan bu Hükümetleri mahrum etmiyecektir. 

(c) Taliki yapan hükümet, her hangi bir zamanda bu talika son vere'bilir. Bu takdirde durumu 
derhal Teşkilâta bildirecektir. 

(d) Teşkilât, bütün Âkıd Hükümetleri bu madde mucibince yapılan her hangi bir tâliikten ya
hut talikin sona ermesinden haberdar edecektir. 

( S. Sayısı : 15 ) 
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Madde — VII. ^ 

Evvelki muahedeler ve sözleşmeler 

(a) işbu Sözleşme, Âkıd Hükümetlerarasmda 31 Mayıs 1929 tarihinde Londra'da imza edilen 
Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesini fesheder ve onun yerine geçer. 

(b) işbu Sözleşmeye dâhil bulunan hükümetlerarasmda, hailen meriyette bulunan Denizde 
Can Emniyetine mütaalliık diğer muahedeler, sözleşmeler ve anlaşmalar yahut bu maksada ma
tuf mevzuat, meriyette bulundukları müddetçe aşağıdaki hususlarda tam ve mükemmel olaraJk 
infaz edilmekte devam olunacaktır: 

(d) işbu Sözleşmenin tatbik: edilmediği gemiler; 
(ii) işbu Sözleşmenin tatbik edildiği gemilerde bu Sözleşmenin, halklarında açıkça hüküm koy

madığı hususlarda, 
(e) Mamafi, bu nevi muahedeler, sözleşmeler yahut anlaşmalar, bu Sözleşmenin hükümle

rine muhalif olduğu takdirde, bu Sözleşmenin hükümleri muteber olacaktır. 
(d) işbu Sözleşmede haklarında sureti mahsusada ahkâm bulunımıyan hususlar, Âkıd Devlet

lerin kanuni mevzuatına tâbidir. 

Madde — VIH 

Anlaşma ile tesbit edilmiş hususi kaideler 

Âkıd Hükümetlerin hepsi yahut bâzıları arasında karşılıklı işbu Sözleşmeye uygun olarak hu
susi kaideler tanzim edilirse, bu nevi kaideler diğer bütün Âkıd Hükümetlere gönderilmek: üzere 
Teşkilâta bildirilecektir. 

" " " " " Madd# — IX. 

Tadîlât 

(a) (i) Işjbu Sözleşme Âkıd Hükümetler arasında müttefikan varılan anlaşma ile tadil edi
lebilir. 

(ii) Her hangi bir Âkıd Hükümetin talebi üzerine, bir tadil teklifi, bu paragraf dairesinde 
tetkik ve kabul edilmek üzere Teşkilât tarafından bütün Âkıd Hükümetlere tebliğ edilecektir. 

(b) (i) işbu Sözleşmede bir tadilât yapılması her hangi bir Âkıd Hükümet tarafından her za
man Teşkilâta teklif edilebilir. Böyle bir teklif,, Teşkilâtın Denizcilik Emniyet Komitesinin (bundan 
sonra yalnız Denizcilik Emniyet Komitesi denilecek) üçte iki ekseriyeti ile kabul edilen tavsiyesi 
üzerine, Teşkilât Meclisinin (bundan sonra yalnız Meclis denilecek) üçte iki ekseriyeti ile kabul edi
lirse, Âkıd Hükümetlerin kabul etmesi için, Teşkilât tarafından bütün Âkıd Hükümetlere tebliğ edi
lecektir. 

(ii) Denizcilik Emniyet Komitesi tarafından yapılan her hangi bir tavsiye, Âkıd Hükümetlerin 
tetkik etmeleri için, Meclis tarafından tetkikinden en az altı ay evvel, Teşkilât tarafından bütün 
Âkıd Hükümetlere bildirilecektir. 

(e) (i) Her hangi bir Âkıd Hükümet tarafından, işbu Sözleşmede yapılması teklif edilen tadil
leri tetkik için, hükümetlerin yapacağı konferans, Âkıd Hükümetlerin üçte birinin talebi üzerine 
Teşkilât tarafından her lıpngi bir /a'iıanda toplantıya davet edilecektir. 

(ii) Bir konferansta Âkıd Hükümetlerin üçte iki ekseriyeti ile kabul edilen her tadil, kabul et
melerini temin için, Teşkilât tarafmdan bütün Âkıd Hükümetlere tebliğ edilecektir. 

(d) Bu maddenin (b) yahut (c) paragrafı mucibince Âkıd Hükümetlerin kabul etmeleri için 
bu hükümetlere tebliğ edilen her tadil, bu tadilin meriyete girmesinden evvel, onu kabul etmediği
ni beyan eden hükümetler müstesna, bu tadilin Âkıd Hükümetlerin üçte ikisiyle Denizcilik Emni
yet Komitesinde temsil edilen hükümetlerin üçte ikisi kabul edildiği tarihten on iki ay sonra bütün 
Âkıd Hükümetler için meriyete girecektir. 
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(e) Tadilin kabulü sırasında Meclis, Denizcilik Emniyet Komitesinde temsil edilen hükümet

lerin üçte ikisini ihtiva eden üçte iki rey ekseriyetiyle ve işbu Sözleşmeye dâhil Âkıd Hükümetlerin 
üçte ikisinin muvafakat etmesi şartiyle, yahut bu maddenin (c) paragrafı mucibince içtimaa davet 
edilen bir konferansın üçte iki rey ekseriyetiyle, mezkûr tadilin mühim mahiyette bir tadil olduğu
na dair bir karar alabilir ki, buna nazaran, bu maddenin (d) paragrafı gereğince bir ilân yapan ve 
bu tadili meriyete girdikten sonra on iki aylık bir müddet içinde kabul etmiyen her hangi bir Âkıd 
Hükümet, bu müddetin hitamında, işbu Sözleşmenin Âkıdlarından biri olmaktan çıkar. 

(f) Bu madde mucibince bir geminin bünye siyle ilgili olmak üzere işbu Sözleşmede yapılan 
her hangi bir tadil, münhasıran omurgaları bu tadilin meriyete girdiği tarihten sonra atılan gemi
lere tatbik edilecektir. 

(g) Teşkilât, bu madde mucibince meriyete giren tadilleri meriyet tarihleriyle birlikte bütün 
Âkıd Hükümetlere bildirecektir. 

(h) Bu madde mucibince yapılan her hangi bir kabul veya beyan, Teşkilâta yazı ile ihbar edi
lecek ve Teşkilât, bütün Âkıd Hükümetlere böyle bir kabul veya beyanı aldığını bildirecektir. 

Madde — X. 

İmza ve kabul 

(a) işbu Sözleşme tanzim tarihinden itibaren bir ay müddetle imzaya arz edilmiş bulunacak ve 
bu tarihten sonra kabul için açık tutulacaktır. Devletler sözleşmeye şu şekillerde iltihak edebilirler : 

(i) Kabul hakkında kaydı ihtirazi dermeyan etmeden imza, 
(ii) Kabule muallâk olarak Sözleşmeyi imzalamak ve müteakiben-kabul etmek, 

(iii) Kabul. 
(b) Kabul, Teşkilâta bir beyanname tevdi edilerek yerine getirilecek, Teşkilât evvelee Sözleşmeyi 

kabul eden bütün hükümetlere alınan her kabulü ve kabulün alınmış tarihini bildirecektir. 

Madde — XI. 

Meriyete giriş 

(a) 7 tanesi her biri en az bir milyon gros tonilâtoluk gemiye sahip memleketler tarafından 
olmak üzere, X ve XV nci maddelere tevfikan tevdi edilen asgari 15 kabulün, 1 Ocak 1951 tarihin
den en az 12 ay evvel verilmesi şartiyle işbu Sözleşme 1 Ocak 1951 tarihinde meriyete girecektir. 

(b) Bu maddenin (a) paragrafı mucibince 15 kabul, 1 Ocak 1951 tarihinden 12 ay evvel tevdi 
edilmemiş ise, işbu Sözleşme bu kabullerin en sonuncusunun tevdi edildiği tarihten 12 ay sonra 
meriyete girecektir. Teşkilât işbu Sözleşmeyi imza yahut kabul eden bütün hükümetlere, bu Sözleş
menin meriyete girdiği tarihi bildirecektir. 

(c) işbu Sözleşmenin meriyete girdiği tarihten sonra tevdi edilen kabuller, tevdi tarihinden üç 
ay sonra mer'i olacaktır. 

Madde — XII. 

Meriyetten kaldırma «*-
(a) Her Âkıd Hükümet, Sözleşmenin kendisi için yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl sonra, 

bu Sözleşmeyi istediği zaman meriyetten kaldırabilir. 
(b) Meriyetten kaldırma keyfiyeti, Teşkilâta gönderilecek bir ihbarname ile yerine getirilecek

tir. Teşkilât, bütün diğer Âkıd hükümetleri, alman her hangi bir meriyetten kaldırma ihbarından 
ve bunun alındığı tarihten haberdar edecektir. 

(c) Meriyetten kaldırma, ihbarın Teşkilât tarafından alınmasından bir sene sonra yahut ihbar
namede belirtilen daha uzun bir devre sonunda muteber addedilecektir. 
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Madde — XIII. 

ÜlkeUr 

(a) (i) Birleşmiş Mîlletler her hangi bir ülkeyi idare eden makam oldukları ahvalde yahut 
bir ülkenin Milletlerarası münasebetlerinden sorumlu olan her hangi bir Âkıd Hükümet, Teşkilâta 
verilen yazılı ihbarname ile işbu Sözleşmenin mevzuubahis ülkeye şâmil olacağını her hangi bir 
zamanda ilân edebilirler. 

(ii) işbu Sözleşme, ihbarın alındığı tarihten yahut ihbarnamede belirtilen tarihten itibaren 
bahis mevzuu ülkeye şâmil olacaktır. 

(b) (i) Bu maddenin (a) paragrafı mucibince bir beyan yapan Birleşmiş Milletler yahut her hangi 
bir Âkıd Hükümet, işbu Sözleşmenin her hangi bir ülkeye teşmil edildiği tarihten itibaren beş 
senelik bir müddetin hitamında, her hangi bir zamanda Teşkilâta vereceği bir ihbarname ile iş
bu Sözleşmenin ihbarnamede zikredilen ülkeye teşmilinin sona ereceğini beyan edebilir. 

(ii) Böyle bir ihbarda zikredilen her hangi bir ülkeye işbu Sözleşmenin teşmili, teşkilât tarafın
dan ihbarnamenin alındığı tarihten bir yıl, yahut ihbarnamede belirtilen daha uzun bir devre so
nunda nihayet bulacaktır. , 

(c) Tekilât, işbu Sözleşmenin, bu maddenin (a) paragrafı mucibince her hangi bir ülkeye teş
milini ve (b) paragrafı şeraitine göre de bu teşmilin sona ereceğini, Sözleşmenin teşmil edildiği 
yahut şümulün sona erdiği tarihlerle birlikte, bütün Âkıd Hükümetlere haber verecektir. 

Madde — XIV. 

Tucü 
Bu Sözleşme meriyete girer girmez, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ile Teşkilât tarafın

dan tescil edilecektir. 

Madde — XV. 

Geçici hükünder 

(a) Teşkilât, işbu Sözleşme dairesinde kendisine tahsis edilen vazifeleri devralmadıkça yahut 
devralıncaya kadar, C. Mayıs 1948 tarihinde Cenevre'de imza edilen Hükümetlerarası Istişarı 
Denizcilik Teşkilâtına ait Sözleşme mucibince, aşağıdaki hükümler tatbik edilecektir: 

(i) IX ncu maddede zikredilenler müstesna, Teşkilâta tahsis edilen diğer bütün vazifeler, 
Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Krallığı Hükümeti (Bundan sonra Birleşik Krallık 
Hükümeti denilecek) tarafından deruhte edilecektir. 

(ii) işbu Sözleşmeye ait tâdiller, her hangi bir Âkıd Hükümet tarafından her hangi bir 
zamanda Birleşik Krallık Hükümetine teklif edilebilir. Ve bu nevi teklifler tetkik ve kabul edil
mek üzere Birleşik Kırallık Hükümeti tarafından diğer Âkıd Hükümetlere tebliğ edilecektir. Eğer 
böyle bir tadil, Âkıd Hükümetler tarafından ittifakla kabul edilirse, işbu Sözleşme buna göre 
tadil edilecektir. 

(iii) işbu Sözleşme 5 sene meriyette kaldıktan sonra, Âkıd Hükümetlerin üçte biri bu Söz
leşmeyi tadil etmek hususunda bir arzu izhar ettikleri takdirde, Birleşik Kırallık Hükümeti Söz
leşmenin tadil ve ıslahı maksadiyle bir konferansı içtimaa davet "edecektir. 

(iv) işbu Sözleşme Birleşik Kırallık Hükümeti arşivlerinde hıfzedilecek ve mezkûr Hükü
met Sözleşmenin tasdikli nüshalarını bütün imza sahibi Hükümetlere gönderecektir. 

(b) Teşkilât, işbu Sözleşme dairesinde kendisine tahsis edilen vazifeleri devraldığı zaman> 
Birleşik Kırallık Hükümeti bu Sözleşme mucibince kendisine tevdi edilen yahut kendisine gönde
rilmiş olan bütün vesaiki teşkilâta gönderecektir. 

Aşağıda imzası bulunan tam salahiyetli mümessiller, kendi muvacehelerinde işbu Sözleşmeyi 
imza ettiler. 

( S. Sayısı : 15) 



Her metin aynı derecede muteber olmak üz 
olarak 1948 Haziranının onuncu günü Londra'd 

Arjantin Cumhuriyeti namına : 

Avustralya Birliği namına : 

Belçika namına : 

Brezilya Birleşik Devletleri Cumhuriyeti na
mına : 

Kanada namına : 

Şili namına : 

Çin Cumhuriyeti namına : 

Danimarka namına : 

Mısır namına : 

Finlandiya Cumhuriyeti namına : 

• Fransa Cumhuriyeti namına : 

•Yunanistan namına : 

İzlanda Cumhuriyeti namına : 

Hindistan namına : 

irlanda namına : 

İtalya Cumhuriyeti namına : 

re, bir tek nüsha halinde İngilizce ye Fransızca 
tanzim edildi. 

Holânda namına : 

Yeni Zelanda namına : 

Norveç namına : 

.Pakistan namına : 

Panama Cumhuriyeti namına : 

Filipin Cumhuriyeti namına : 

Polonya Cumhuriyeti namına : 

Portekiz Cumhuriyeti namına : 

İsveç namına : 

Cenubi Amerika Birliği namına : 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği na
mına : 

Büyük Britanya ve Şimali İrlanda namına : 

Amerika Birleşik Devletleri namına : 

Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti na
mına : 

( S. Sayısı : 15 ) 
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KAİDELER 

FASIL : I. 

Umumi hükümler 

Kısım : A. 

Tatbikat, tarifler, ve sair« 

Kaide — 1. 

Tatlikat 

(a) Hilâfına sarih bir hüküm bulunmadıkça, işbu kaideler yalnız milletlerarası seferlerde çalış
tırılan gemilere tatbik edilir. 

(b) Her fasılda, o faslın tatbik edildiği gemi sınıfları, daha kesin olarak tarif edilmiş ve tatbik 
sahası gösterilmiştir. 

Kaide — 2. 

Tarifler 

Hilâfına sarih bir hüküm bulunmadıkça, işbu kaidelerde geçen : 
(a) «Kaideler» işbu Sözleşmede madde I (a) da zikredilen kaideler demektir, 
(b) «idare» geminin tescil edildiği memleketin Hükümeti demektir. 
(e) '«Tasvibedilmiş» bir idare tarafından tasvibolunmuş demektir. 
(d) «Milletlerarası Sefer» bu Sözleşmenin tatbik edildiği bir memleketten bu memleketin dışında 

bulanan bir limana veyahut aksine yapılan bir deniz seferi demektir; ve bu maksatla milletlerarası 
münasebetlerinden bir Âkid Hükümetin mesul olduğu yahut Birleşmiş Milletlerin idare ettiği her 
ülke, ayrı bir memleket olarak telâkki edilir. 

(a) Şunlardan gayri her şahıs bir yolcudur : 
(i) Kaptan ve gemi adamları yahut gemide kullanılan veya her hangi bir gemi işinde kullanılmak 

üzere tutulan diğer şahıslar; ve 
(ii) Bir yaşından küçük her çocuk. 
(f) Yolcu gemisi, 12 den fazla yolcu taşıyan gemidir. 
(g) Yük gemisi, yolcu gemisi olmıyan her hangi bir gemidir. 
(h) Tanker, kabili iştial, dökme mayi hamule nakli için inşa edilmiş yahut sonradan bu hale so

kulmuş yük gemisidir. 
(i) «Yeni gemi» omurgası bu Sözleşmenin meriyete girdiği tarihte yahut ondan sonra atılan ge

mi demektir. 
(j) «Mevcut gemi» yeni gemi olmıyan gemi demektir. 
(k) Bir mil 6,080 kadem yaJıut 1,862 metredir. 

Kaide — 3. 

İstisnalar 

(a) işbu kaideler, hilâfına hüküm bulunmadıkça, sağıdaki gemilere tatbik edilmez : 
(i) Harb gemileri ve asker nakliye gemileri. 

(ii) 500 Gros tondan küçük tonajdaki yük gemileri, 
(iii) Mihaniki vasıtalarla sevk edilmiyen gemiler. 
(iv) iptidai şekilde inşa edilmiş ağaç tekneler, meselâ Çin yelken gemileri (Junks), Doğu -

Afrika yelken gemileri, (Dhows), vestire. 

( S . Sayı»": 1 5 ) 
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(v) Ticarette kullanılmıyan tenezzüh yatları. 
(vi) Balıkçı gemileri. 
(b) işbu kaidelerin hükümlerine rağmen, bu kaidelerden hiçbirisi münhasıran Kuzey - Ameri

ka'nın büyük göllerinde ve bunları bağlıyan ve bunlara dökülen sularda Kanada'da Quebec vilâye
tinde Montreal'de Lachine kanalının aşağı menfezine kadar doğuda seyrüsefer yapan gemilere tat
bik edilmiyecektir. 

Kaide — 4. 

Muafiyetler 

(a) Normal olarak milletlerarası seferlerde kullanılmıyan fakat, istisnai ahvalde, milletlerara
sı bir tek sefer deruhte etmesi istenilen bir gemi, işbu kaideler icabatmdan, deruhte edeceği sefer 
için İdarenin noktai nazarına göre gemi kâfi derecede emniyet şartlarına uymak şartiyle, idare 
tarafından muaf tutulabilir. 

(b) Her idare her yıl Ocak ayının birinden sonra mümkün olan en kısa zamande geçen tak
vim yılında muafiyet verilen bu nevi seferlerin sayısını gösteren bir raporu Teşkilâta tevdi ede
cektir. 

Kaide — 5, 

Muadil Teçhizat 

(a) işbu kaidelerde, hususi bir tesisat, vasıta veya cihaz veyahut bunların benzerlerinin bir ge
miye donatılacağı yahut gemide bulundurulacağı yahut diğer her hangi bir hususi tertibata tahvil 
edileceği şart koşulduğu ahvalde; bir idare bunların yerine kaim olmak üzere diğer her hangi 
bir başka tesisatı, vasıta yahut cihazı yahut bunların benzerlerini yahut her hangi bir diğer terti
batı, bu tesisatın, vasıtanın, yahut âletin yahut bunların benzerlerinin yahut tertibatın tecrübeler
le en az işbu kaidelerde tasrih edilen kadar elverişli olduğuna kanaat getirmek şartiyle kabul ede
bilir. 

(b) Bir tesisatı, vasıtaya yahut cihazı yahut bunların benzerlerini yahut başka tertibatı di
ğerinin yerine kaim olmak üzere kabul eden her hangi bir idare, Teşkilâta haber verecek ve talep 
üzerine, bunlara ait tafsilâtı yapılan tecrübelere ait bir rapor ile birlikte Teşkilâta bildirecektir. 

Kısım : B. 

' Sürveyler ve belgeler 

Kaide — 6. 

Muayene ve sürvey 

işbu kaidelerin ne dereceye kadar infaz edildiği hakkında ve bu kaidelerden muafiyetlerin ka
bul edilmesi hususunda gemilerin muayene ve sürveyleri, geminin tescil edildiği memleketin 
memurları tarafından yapılacaktır. Bununla beraber her memleketin Hükümeti muayyen ve sür-
veyi ya bu maksat için tâyin edilmiş uzmanlara yahut bu Hükümet tarafından tanınmış Teşkilâ
ta tevdi edebilir. Her iki halde de alâkadar Hükümet muayene ve sürveyin kifayet ve mükemme
liyetini tamamiyle garanti eder. 

Kaide — 7. 

Tolcu gemilerinin ilk ve mütaalap sürveyleri 

(a) Bir yoleu gemisi aşağıda belirtilen sürveylere tâbi tutulacaktır ; 

( S. Sayısı : 15 ) 
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(i) îlk sürvey (gemi hizmete girmeden evvel yapılan), 

(ii) Periyodik sürvey (her 12 ayda bir yapılan), 
(iii) Munzam sürvey (icabında yapılan). 

(ıb) Yukarda bahsedilen sürveyler aşağıdaki gibi yapılacaktır : 
(i) Gemi hizmete girmeden evvel yapılacak sürveyi, geminin -karinası ile kazanlarının içi ve 

dışı dâhil, bünyesinin, makinesinin ve teçhizatının tam bir muayenesini ihtiva edecektir. Bu sürvey 
tertibatın, malzemenin, bünye ebadının, kazanların ve bunların teferruatının, ana ve yardımcı ma
kinelerin, elektrik tesisatının, telsiz telgraf tesisatının, can kurtarma vasıtalarının, yanığın ihbar 
ve söndürme vasıtalarının ve diğer teçhizatın işbu Sözleşme ile muayyen bir servise tahsis edilecek 
gemiler için idare tarafından neşredilen kanun, karar, emir ve kaidelerin icabatma tamamiyle uy
duğunu temin edecek neviden olacaktır. Keza bu sürvey geminin bütün aksamının işçiliğinin ve 
onun teçhizatının her hususta tatmin edici olduğunu temin eder mahiyette olacaktır. 

(ii) Periyodik sürvey, karine dâhil gemi yapısı, kazanları, makine ve teçhizatın muayenesini ih
tiva edecektir. Bu sürvey geminin, bünye, kazanlar ve bunların teferruatı, ana ve yardımcı makine, 
elektrik tesisatı, telsiz telgraf tesisatı, can kurtarma vasıtaları, yangın ihbar ve söndürme vasıtaları ile 
diğer teçhizat bakımından tatmin edici bir durumda olduğunu ve tasarlanan hizmete uygunluğunu ve 
Sözleşmenin tatbiki için idare tarafından neşredilen kanun, karar, emir ve kaidelerin icabatma uy
duğunu temin eden bir sürvey olacaktır. 

(iii) Bir kaza vukubulduğunda yahut geminin emniyetine, yahut can kurtarma vasıtalarının 
yahut diğer teçhizatın kifayet, yahut emniyetine tesir eden bir noksanlık meydana çıkarıldığında 
yahut her hangi mühim bir tamirat yahut yenileme yapıldığında, icabı hale göre, ya umumi yahut 
kısmî bir sürvey her zaman yapılacaktır. 

Bu sürvey zaruri tamirat yahut yemlemelerin işe yarar bir şekilde yapıldığını, bu tamirat ve 
yenilemelerin malzeme ve işçiliğinin her hususta tatmin edici olduğunu ve geminin işbu Sözleş
menin ve bu Sözleşmenin tatbiki için idare tarafından neşredilen kanun, karar, emir ve kaidelerin 
ahkâmına her hususta uyduğunu temin eden bir sürvey olacaktır. 

(c) (i) Paragraf (b) de bahsedilen kanun, karar, emir ve kaideler, can emniyeti noktai naza
rından, her hususta geminin tasarlanan hizmete uygun olduğunu temin edecek mahiyette ola
caktır. 

(ii) Bunlar, diğer hususat meyanmda tatbik edilecek tecrübe tazyiki ile iki mütaakıp tecrübe 
arasındaki fasılalarla birlikte ana ve yardımcı kazanların, irtibatlarını, stim borularının, yüksek 
tazyik depolarının, dahilî ihtirâkli makinelere ait akar yakıt tanklarının tâbi tutulacakları ilk ve 
mütaakıp hidrolik tecrübelerinde nazarı dikkate alınacak ahkâmı tâyin edecektir. 

(d) ,Ana ve yardımcı kazanlar, irtibat boruları, taklar ve yüksek tazyik depoları keza 75 mili
metreden (3 pus) fazla dahilî kuturdaki stim boru donanımı yeni oldukları zaman tatmin edici 
bir şekilde hidrolik tazyike tâbi tutulacaklardır. Dahilî kuturlara 76 milimetreden' (3 pus) fazla 
olan stim boruları periyonik olarak hidrolik tazyike tâbi tutulacaktır. 

Kaide — 8. 

Yük gemilerinin can kurtarma vasıtalarının ve diğer teçhizatının sürveyi 

işbu kaidelerin II ve III ncü fasıllarının tatbik edileceği yük gemilerinin can kurtarma ve 
yangın söndürme vasıtaları 7 nci kaidenin (a) paragrafında yolcu gemileri için şart kcşulduğu 
gibi ilk ve mütaakıp sürveylere tâbi tutulacaklar fakat (a) (ii) tâli paragrafında ve mezkûr kai
denin (b) paragrafında can kurtarma ve yangın söndürme vasıtalarının muayeneleri hususunda
ki 12 aylık müddet 24 ay olacaktır. Gemi tarafından taşman fenerler, seda işaretleri ve tehli
ke işaretleri vermeye yarayan vasıtalar, bu Sözleşme icabatma ve Milletlerarası Çalışmayı önle
me kaidelerine tamamiyle uymalarım temin etmek maksadiyle, keza sürveye tâbi olacaklardır, 

( S . Sayısı : 15.) 
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Kaide — 9. 

Yük gemilerindeki telsiz telgraf tesisatının sürveyi 

îşbu kaidelerin IV ncü faslının tatbik edildiği yük gemilerindeki telsiz telgraf tesisatı; 7 nci 
kaidenin (a) ve (b) .paragraflarında yolcu gemileri için şart koşulan ilk ve mütaakıp sürveylere, 
bu kaidenin telsiz telgraf tesisatına taallûku nispetinde tâbi olacaktır. 

Kaide — 10. 

Sürveyden sonra şartların idamesi 

Geminin 7, 8, yahut 9 ncu kaidelere göre yapılan her hangi bir sürveyi tamamlandıktan son
ra sürveyin şâmil olduğu bünye tertibatında, makina tesisatında, teçhizatında, ilâhir, idarenin tas
vibi olmadan değişiklik yapılmıyacaktır. 

Kaide — 11. 

Belgelerin verilmesi 

(a) (i) II, III ve IV ncü fasılların icaplarına ve işbu kaidelerin diğer her hangi kabili-
tatbik şartlarına kâfi derecede uyan bir yolcu gemisine muayene ve sürveyden sonra Emniyet 
Belgesi denilen bir belge verilecektir. 

(ii) II ve III ncü fasılların icaplarına ve işbu kaidelerin diğer her hangi kabilitatbik şartla
rına kâfi derecede uyan bir yük gemisine, muayeneden sonra Teçhizat Emniyet Belgesi denilen bir 
belge verilecektir. 

(iii) IV ncü faslın icaplarına ve işbu kaidelerin diğer her hangi kabilitatbik şartlarına kâfi de
recede uyan, bir telsiz telgraf tesisatiyle teçhiz edilmiş, yük gemisine muayeneden sonra Telsiz Tel
graf Emniyet Belgesi denilen bir belge verilecektir. 

(iv) IV ncü faslın icaplarına ve işbu kaidelerin diğer her hangi kabilitatbik şartlarına kâfi 
derecede uyan, telsiz telefon tesisatı ile teçhiz edilmiş, yük gemisine muayeneden sonra Telsiz Tele
fon Emniyet Belgesi denilen bir belge verilecektir. 

(v) îşbu kaidelerin her hangi birine müsteniden ve ona uygun olarak Âkıd bir Hükümet tara
fından muafiyet verilen her gemiye Muafiyet Belgesi denilen bir belge verilecektir. 

(vi) Emniyet belgeleri, teçhizat emniyet belgeleri, telsiz telgraf emniyet belgeleri, telsiz tele
fon emniyet belgeleri ve muafiyet belgeleri, ya geminin tescil edildiği memleketin hükümeti tara
fından yahut bu hükümet tarafından usulen salâhiyet verilmiş her hangi bir şahıs, yahut Teşkilât 
tarafından verilecektir. Her türlü ahvalde ilgili Hükümet belgenin bütün mesuliyetini üzerine alr\ 

(b) 1929 Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi mucibince verilmiş bulunan her han
gi bir belgenin süresi, işbu Sözleşme, bu belgeyi veren idarede meriyete girdiği zaman dahi, 1929 
Sözleşmesinin 52 nci maddesi gereğince, sona erinceye kadar muteber addedilecektir. * 

Kaide — 12. 

Diğer bir Hükümet tarafından belge verilmesi 

Âkıd bir Hükümet; idarenin talebi üzerine, bir gemiyi sürvey yaptırabilir, ve eğer işbu kaidele
rin icaplarına uygun olduğuna kanaat getirirse işbu kaidelere tevfikan gemiye belge verebilir. Bu 
suretle verilen her belge bu belgenin geminin tescil edildiği memleketin talebi üzerine verildiğine 
dair bir beyanı ihtiva edecek, bu belge kaide 11 mucibince verilecek bir belge ile aynı kıymeti haiz 
ve aynı şekilde muteber olacaktır. 

( S. Sayısı : 15 ) 
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Kaide -— 13. 

Belgelerin süresi 

(a) 24 ayı tecavüz etmiyen bir süre için verilecek teçhizat emniyet belgesi müstesna, 12 aydan 
fazla bir süre için belge verilemez. 

(b) Eğer bir gemi, belge süresinin sona erdiği zamanda tescil edildiği memleketin bir limanın
da değilse, belgenin süresi, bulunduğu memleketin usulen salahiyetli memuru tarafından uzatıla
bilir; fakat böyle bir temdit ancak gemiye, tescil edildiği memlekete kadar dönüş seferini ikmal 
etmesine izin vermek maksadiyle ve bu şekilde hareket etmenin mâkul ve münasip görüldüğü 
hallerde yapılacaktır. 

(c) Bu suretle hiçbir belge beş aydan daha uzun bir devre için temdidedilmez. Belgesi tem-
didedilen bir gemi, tescil edildiği memlekete dönüşünde bu temdide istinaden yeni bir belge al
maksızın o memleketi tekrar terk edemez. 

(d) Bu kaidenin yukardaki şartlarına göre temdidedilmiyen bir belge, idare tarafından, belge
de beyan edilen sona erme tarihinden itibaren bir aylık mühleti geçmiyen bir devre için, temidedi-
lebilir, 

Kaide — 14 

Belgelerin §eklî 

(a) Bütün belgeler bunları veren memleketin resmî dil yahut dilleri île tanzim edilecektir, 
(b) Belgelerin şekilleri işbu Sözleşmenin ek kısmında verilen örneklere göre olacaktır. Belge 

Örneklerinin matbu kısmındaki tertip tarzı verilen belgelere yahut mümasili tasdikli nüshalarda 
aynen muhafaza edilecek ve verilen belgelere yahut bunların mümasili tasdikli nüshalara dercedi-
len malûmat lâtin harflerle ve Arabik rakamlarla yazılacaktır. 

Kaide —• 15, 

Belgelerin asılması 

tşbu Sözleşme mucibince verilen bütün belgeler yahut bunların mümasili tasdikli nüshaları; 
muafiyet belgeleri veya bunların mümasili tasdikli nüshaları hariç gemide göze çarpar ve kolay 
erişilebilir bir yere asılacaktır, . 

Kaide — 16, 

Belgelerin kabulü 

Âkıd bir Hükümetin salâhiyetine müsteniden verdiği belgeler, diğer Akıd Hükümetler tarafın
dan işbu Sözleşmenin şâmil olduğu bütün maksatlar için kabul edilecektir. Diğer Âkıd Hükümet
lerce bu belgeler, kendi gemilerine vermiş oldukları belgeler gibi aynı derecede muteber addedile
cektir. 

Kaide — 17. 

Belgeye ek vesika 

(a) Hususi bir yolculuk esnasında bir gemide Emniyet Belgesinde beyan edilen mecmu adedden 
az sayıda eşhas varsa ve bu sebeple, işbu kaidelerin ahkâmı mucibince, bu gemi belgede beyan edilen
den daha küçük sayıda can filikası ve diğer can kurtarma vasıtaları taşımakta serbest ise, 11 nei ve 
13 ncü kaidelerde bahsedilen Hükümet, memur, şahıs yahut teşkilât tarafından bir muhtıra verilir. 

(b) Bu muhtıra bu şeraitte işbu kaidelerin ahkâmının ihlâl edilmediğini beyan edecektir. Bu 
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muhtıra, belgeye eklenecek ve can kurtarma vasıtaları hususunda belge yerine kaim olacak ve 
yalnız verildiği hususi sefer için muteber olacaktır. 

Kaide — 18. 

Kontrol 

11 nci veya 12 nci kaide mucibince verilen bir belgeyi haiz olan her gemi, diğer Âkıd Hükümet
lerin limanlarında bu Hükümetler tarafından usulen salâhiyet verilmiş memurlarca kontrola tâbidir, 
bu kontrol gemide muteber bir belgenin bulunduğunu ve icabederse, geminin denize elverişliliğine ait 
şartların belgedeki malûmata esas itibariyle uyduğunu tahkik etme maksadına matuftur. Böyle bir 
belge, kontrolü yapan memurun fikrine göre, geminin denize elverişlilik durumu, belgedeki tafsilâta 
esas itibariyle uyarsa ve gemi, yolcu ve mürettebatına tehlike vermeden denize çıkabilecek durumda 
ise kabul edilecek, aksi takdirde memur gemi yolcu ve mürettebatına tehlike vermeden denize çıkabile
cek duruma gelinceye kadar geminin hareketine mâni tedbirleri alacaktır. Bu kontrolün her hangi bir 
nevi müdahaleye sebebolması halinde, kontrolü yapan memur müdahale zaruretini icabettiren bütün 
halleri derhal yazılı olarak geminin tescü edildiği memleketin konsolosuna bildirecek, keyfiyet teşki» 
lata rapor edilecektir, 

Kaide •— 19. 

İmtiyazlar 

Uygun ve muteber belgeleri haiz olmıyan gemiler için, işbu Sözleşmenin imtiyazlarından fayda
lanma talebinde bulunulamaz. 

Kısım : 0. 
Kazalar 

" ' Kaide — 20. 

Kazalar 

(a) İşbu Sözleşme ahkâmına tâbi olarak her idare, kendi gemilerinde vukua gelen her hangi 
mühim bir deniz kazası tahkikatını idare etmeyi taahhüdeder. Bu kabîl tahkikat her hangi bir maksa
da ilâveten, işbu kaidelerde her hangi bir değişikliğin şayanı arzu olup olmadığını tâyine de matuf 
olacaktır. 

(b) Her Âkıd Hükümet, bu kazalar hakkında Teşkilâta münasip malûmat vermeyi taahhüd
eder. Teşkilâtın bu gibi malûmata istinadeden raporları veya tavsiyeleri, alâkadar geminin hüviye
tini yahut milliyetini ifşa yahut her hangi bir tarzda her hangi gemi yahut şahıs üzerine mesuliyet 
tâyin veya ima etmiyecektir, 

FASIL : TL 

Geminin in§a tarzı 

Kısım : A. 

Kaide — 1» 

Tatbikat 

(a) (i) Hilâfına aarih bir hüküm bulunmadıkça, bu fasıl yeni gemilere tatbik edilir. 
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(îi) Mevcut yolcu gemilerinin ve yük gemilerinin bu faslın yeni gemilere mütaallik şartlarına 

uygun olmıyanları bulunduğu takdirde idare, her gemide kabili tatbik ve mâkul olmak şartiyle em
niyeti artıracak mahiyetteki ıslahata matuf tedbirlerin alınmasını tâyin edecektir, 

(b) Bu fasıl bakımından : 
(ı) Omurgası işbu Sözleşmenin meriyete girdiği tarihte yahut o tarihten sonra atılan bir gemi, 

yahut o tarihte veya o tarihten sonra bir yolcu gemisi haline tahvil edilen bir yük gemisi yeni bir 
yolcu gemisidir. Diğer bütün yolcu gemileri mevcut yolcu gemileri addedilir. 

(ıı) Yeni bir yük gemisi omurgası işbu Sözleşmenin meriyete girdiği tarihte veya o tarihten 
sonra atılan bir yük gemisidir. 

(c) Bir idare seferin mahfuz tabiat ve şartlarını nazarı itibara alarak bu faslın her hangi! hu
susi icabatmm tatbikini gayrimâkul veya lüzumsuz addederse, bu idare seferleri esnasında en yakın 
karadan 20 milden daha fazla açık geçmiyen kendi memleketine mensup münferit gemileri yahut 
gemi sınıflarını mezkûr icabattan muaf tutabilir. 

(d) Bir yolcu gemisinin, III ncü faslın 22 nci maddesi mucibince can filikalarının nizami kapa
sitesinden fazla sayıda insan taşımasına müsaade edildiği takdirde, idare, sefer hususiyet ve şartları
nı nazarı dikkate alarak, bu fasıl kaidelerinin diğer şartlarına uygunluğunu kâfi görmedikçe bu ge
mi kaide 5 (e) de beyan edilen hususi bölme kaidelerine ve kaide 4 (d) de su alma kabiliyeti hakkın
daki müşterek hususi şartlara tâbi olacaktır. 

(e) Yolcu gemilerinin hususi nakliyatta, meselâ hacı nakliyatında olduğu gibi, büyük miktarda 
yataksız yolcu nakliyatında kullanılmaları halinde, idare bu faslın icabatına uygunluğu temin etme
nin imkânsız olduğuna hükmederse, bu nevî gemileri kendi memleketine mensubolduğu zaman aşa
ğıdaki şartlar dâhilinde bu icabattan muaf tutabilir. 

(ı) İnşaata mütaallik kaidelerin nakliyat şartlarının müsaade edeceği nispette mümkün mertebe 
tatbiki. 

(ıı) Bu nevi nakliyatın hususi hallerine tatbik edilecek genel kaidelerin tesbiti için tedbirler 
alınacak, bu nevi usuller bu çeşit nakliyatta bu türlü yolcuların nakli ile doğrudan doğruya alâkadar 
olması muhtemel diğer Âkıd Hükümetlerle, eğer varsa, elbirliği ile tesbit olunacaktır. 

İşbu Sözleşmenin şartlarına rağmen, 1931 yılı simlâ kaideleri, bu kaidenin (e) - (ii) tâli parag
rafı mucibince tertibedilen kaideler yürürlüğe girinceye kadar, bu kaideleri imza eden taraflar ara
sında meriyette kalmıya deva medecektir. 

Kaide — 2. 

Tarifler 
Hilâfına sarih bir hüküm bulunmadıkça, bul fasılda : -
(a) (ı) Bölme hamule hattı; bölme taksimatının tesbitinde kullanılan su hattıdır. 
(ıı) Âzami bölme hamule hattı; en büyük su çekimine tekabül eden su hattıdır. 
(b) Geminin boyu; âzami bölme hamule hattı uçlarında kaimeler arasında ölçülen uzunluktur. 
(c) Geminin genişliği; âzami bölme hamule hattında veya bunun altında posta dışından posta 

dışına olan âzami genişliktir. 
(d) Perde güvertesi; arzani su geçirmez perdelerin imtidadettiği en üst güvertedir. 
(e) Sınır hattı (Margin Line); perde güvertesinin bordada, üst sathından en az 76 milimetre 

(3 pu«s) aşağıda çizilen bir hattır. 
(f) Su çekimi; geminin vasatında kalıp kaide hattından bahis mevzuu bölme hamule hattına 

olan şakuli mesafedir. 
(g) Bir mahallin su alma kabiliyeti; bu mahallin su ile doldurulabilen yüzde miktarıdır. 
Sınır hattının üstüne kadar imtidadeden bir mahallin hacmi yalnız sınır hattının yüksekliğine ka

dar ölçülecektir. 
(h) Makine mahalli; kalıp kaide hattından sınır hattına, kadar ve yerleştirildikleri zaman ana 

ve yardımcı makinelere, kazanlara ve bütün daimî kömür bonkerlerine tahsis edilen mahalleri sınır-
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layan en nihayetteki ana arzani geçirmez bölmeler arasında imtidadeden mahal olarak kabul edile
cektir. Mûtat hilâfına tertibat bulunduğu ahvalde, idare, makine mahallinin hudutlarını tâyin ede
bilir. 

(i) Yolcu mahalleri; bagaj, kumanya, malzeme ve posta mahalleri hariç yolcuların kullanması ve 
ikameti için bulundurulan mahallerdir. 

4 ve 5 nci kaide hükümlerinin tatbiki maksadiyle, mürettebatın ikamet ve kullanması için 
sınır hattının altında bulunan mahaller yolcu mahalleri addedilecektir. 

(j) Her türlü halde hacımlar kalıp ölçülerinden hesabedilecektir. 

Kısım : B. 

Bölme taksimatı ve stabilıte 

(Aynı zamanda yük gemilerinde tatbik edilen 18 nci kaide müstesna kısım B yalnız yolcu ge
milerine tatbik edilir.) 

Kaide — 3. 

Su istilâ boyu 

(a) Bir geminin uzunluğunun her hangi bir noktasında su istilâ boyu; mevzuubahis geminin 
şeklini, su çekimini ve diğer evsafını göz önünde tutan bir hesapla tâyin edilir. 

(b) Devamlı bir perde güvertesi olan bir gemide muayyen bir noktada su istilâ boyu, 
merkezi mevzuubahis noktada olan, aşağıda kaide 4 de zikredilen muayyen kabuller dairesinde 
gemi, sınır hattından daha fazla suya girmeden su ile doldurulabilen gemi boyunun âzami kıs
mıdır. 

(c) (i) Devamlı bir perde güvertesi olmıyan bir gemide, her hangi bir noktada su istilâ boyu; 
bordası ve kendine ait perdeleri su geçirmez ol&rak yapılan güvertenin üstünden (Bordada) hiç
bir noktada (76 milimetre) den (3 pus) aşağıda olmıyan mevhum bir sınır hattına göre tâyir. 
edilebilir. 

(ii) Mevhum sınır hattının bir kısmı, kaale alınabilecek kadar perdelerin imtidadettiği güver
tenin altında olursa, idare sınır hattının üstünde ve daha yüksek güvertenin hemen altında olan 
bölmelerin bu kısımlarının su gecirmezliği hususunda mahdut bir miktarda tahfife müsaade 
edebilir. 

Kaide — 4. 

Su alma kabiliyeti 

(a) Kaide 3 te bahsedilen muayyen kabullec, sınır hattının altındaki mahallerin su alma ka
biliyetlerine şâmildir. 

Su istilâ boyunun tâyininde; sınır hattı altında geminin aşağıda gösterilen kısımlarının her 
birinin bütün uzunluğu boyunca bir yeknesak vasati su alma kabiliyeti kullanılacaktır. 

(ı) Kaide 2 de tarif edildiği gibi makine mahalli: 
(ıı) Geminin makine mahallinin önünde kalan kısım, ve 

(m) Geminin makine mahallinin arkasında kalan kısım. 
(b) (ı) Buharlı gemiler için bütün makine mahallinde yeknesak vasati su alma kabiliyeti 

şu formül ile tâyin edilecektir. 

80 + 12,5 ( - ^ ) , burada 

a = 2 nci kaide de tarif edildiği gibi, makine mahallinin hudutları içinde sınır hattının altında 
bulunan yolcu mahallerinin hacmi. 
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e = Smır hattının altında makine mahallinin hudutları içinde, yüke, kömür© ve malzemeye tah* 

sis edilen gladora mahallerinin hacmi. 
v = Smır hattı altındaki makine mahallinin bütün hacmi. 
(ıı) Dahilî ihtiraklı makinelerle sevk edilen gemiler için, yeknesak vasati su alma kabiliyeti 

yukardaki formül ile bulunan miktara 5 ilâve edilerek elde edilecektir. 
(m) İdare, mufassal hesaplama ile tâyin edilen su alma kabiliyetinin bu formül ile elde edilen

den az olduğuna kani olursa mufassal hesap ile bulunan kıymet kullanılabilir. Bu gibi hesabat mak
sadiyle, su alma kabiliyeti olarak; yolcu mahalleri için kaide 2 de tarif edildiği gibi 95; bütün yük, 
kömür ve mağaza mahalleri için 60; ve dabıl botun, akar yakıt tankları ile diğer tanklar için de 
her bir halde idare tarafından tasvibedilen kıymetler alınacaktır. 

(e) Aşağıda (d) paragrafındaki şart müstesna, geminin makine mahallinin önündeki (yahut 
arkasında) bütün kışıma ait yeknesak vasati su alma kabiliyeti §u formül ile tâyin edilecektir, 

63 + 85 ~ » 
Burada : 
a = Kaide 2 de tarif edildiği gibi, sınır hattının altında, makine mahallinin ömünde (yahut ar-

kasında) bulunan yolcu mahallerinin hacmi. 
T = Geminin «mır hattmm altında makine mahallinin önünde (yahut arkasında) kalan kısmı» 

nın bütün hacmi. 

(d) III ncü faslın 22 nci kaidesine göre can kurtaran filikaları kapasitesinden fazla sayıda 
yolcu taşımaya müsaade edilen ve bu faslın 1 nci kaidesinin (d) paragrafına göre hususi şartlara 
uyması talebedilen bir gemi olursa geminin makine mahallinin önünde (yahut arkasında) bulunan 
bütün kısmının yeknesak vasati şu alma kabiliyeti şu formülle tâyin edilecektir. 

BuraÜa ; «w 
b = Makine mahallinin önünde (yahut arkasında) smır hattının altında ve döşeklerin üst sat* 

hı, dabılbatumun yahut pik tankların üzerinde, hale göre, yük mahalleri, kömür yahut akar ya
kıt bonkerleri, malzeme mağazası, bagaj ve posta yeri, zincirlik ve tatlı su tankları olarak ayrılan 
ve kullanılan mahallerin hacmi, 

v — Geminin, sınır hattının altında makine mahallinin önünde (yahut arkasında) kalan kısmı. 
mn bütün hacmi. 
kullanıldıkları hizmetlerde yük ambarlarına umumiyetle mühim miktarda yük konulmıyan gemi
lerde, yük mahalleri «b» nin hesabına girmiyecektir. 

(e) Mûtat hilâfına bir tertibat bulunması halinde, idare makine mahallinin önünde yahut ar
kasındaki kısımların vasati su alma kabiliyetinin mufassal bir şekilde hesabedilmesini müsaade ve
ya talebedebilir. Bu nevi hesaplama maksadiyle yolcu mahallerinin su alma kabiliyeti kaide 2 de 
tarif edildiği gibi 95 olarak, makine mahallinde 80 olarak, bütün yük, kömür ve mağaza mahal-
lerininki 60 olarak ve dabılbatum, akar yakıt ve diğer tanklarmki her bir halde idare tarafından 
tasvibedilecek kıymetler alınacaktır. 

(f) iki arzani su geçmez perde arasında bulunan güverte arası kompartımanında, yolcu ve
ya mürettebat bulunursa bu kompartımanın tamamı yolcu mahalli olarak addedilecektir. Bu kom
partıman dâhilinde başka maksatlar için kullanılan daimî çelik perdelerle tamamen kapatılmış 
her mahal, kompartıman hacmmdan tenzil edilecektir. Eğer mevzuubahis yolcu veya mürettebata 
tahsis edilen mahaller daimî çelik perdelerle ayrılmış ise yalnız bu mahaller yolcu mahalli olarak 
addedilecektir. 
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Kaide — 5. 

Kompartımanların müsaade edilen boyu 

(a) Gemiler tahsis edilecekleri servisin mahiyeti nazarı dikkate alınarak mümkün olduğu ka
dar kifayetli bir şekilde bölmelere ayrılacak ve bölmelere ayırma, derecesi, geminin uzunluğu ve 
göreceği hizmete göre, değişecektir. Şöyleki, bilhassa yolcu nakliyatında kullanılan en uzun gemi
lere en yüksek bölme derecesi tekabül edecektir. 

(b) Bölme emsali, geminin boyunda her hangi bir noktada merkezi bulunan bir kompartı
manın âzami müsaade edilen uzunluğu su istilâ boyunu bölme emsali denilen münasip bir emsal 
ile çarparak elde edilir. 

Bölme emsali, geminin boyuna tâlbi olacak ve muayyen bir boy için geminin tahsis edileceği 
iervisin mahiyetine göre değişecektir. Bu emsal aşağıda gösterildiği gibi muntazam ve devamlı 
bir şekilde azalacaktır: . 

(ı) Geminin boyu artıkça, ve 
(u) Bilhassa yük naklinde kullanılan gemilere kabili tatbik bir A emsalinden, bilhassa yolcu 

naklinde kullanılan gemilere kabili tatbik bir B emsaline kadar, 
A ve B emsallerinin tahavvülü aşağıdaki (I) ve (II) formülleri ile ifade edilecektir. Burada 

L, kaide 2 de tarif edildiği gibi geminin boyudur: 
t L metre olarak 

A=t J i l l + 0,18 (L = 181 ve daha fazla) (I) 
h - 61 

L kadem olarak 
10i 

A = + 0,18 (L=430 ve daha fazla) 
ı-ın 

h metre olarak 

fi «t - - V + 0,18 ( L « 7 9 re dahi fazla) . . . . . . . (H) 
L kadem olarak • 

İM 
B = + 0,18 (L = 260 ve daha fazla) 

L-138 
(e) Servis kıstası - muayyen boydaki bir gemi için münasip bölsme emsali, aşağıdaki (III) ve 

(IV) sayılı formüllerde verildiği gibi servis kıstas numarası (bundan sonra kıstas numarası deni
lecek) ile tâyin edilecektir. 

Bu formülde : 
Os = Kıstas numarası; 
L = Kaide 2 de tarif edildiği gibi, geminin boyu; 
M = Dabıl botum üzerinde ve makine mahallinin önünde veya arkasında bulunan bütün akar 

yakıt bonkerleri hacminin ilâvesiyle, kaide-2 de tarif edildiği gibi, makine mahalli hacmi; 
P = Kaide 2 de tarif edildiği gibi, sınır hattının altındaki yolcu mahallerinin bütün haomi; 
V = Sınır hattının altında geminin bütün hacmi; 
Pi = KN burada : 
N == Geminin taşımasına müsaade edilecek yolcuların adedi ve K aşağıdaki kıymetleri haizdir : 

K nın kıymeti 
Metre olarak boy ve metre mikâbı olarak hacım 0,056 L. 
Kadem olarak boy ve kadem mikâbı olarak hacım 0,6 L. 
KN çarpımı, sınır hattı üstündeki hakiki yolcu mahallerinin bütün hacmi ile P nin toplamından 

büyük ise; • 
Pı değeri için-hangisi daha büyükse-ya § KN veya yukardaki toplam alınacaktır, 
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Pı, P den daha büyük olduğu zaman : 

M + 2P, Cs = 72 (III) 
v + P, - p 

ve diğer hallerde -

C s = 7 2 İ t î l (IV) 

Devmalı bir perde güvertesi olmıyan gemilerde, hacımlar, su istilâ boylarının tâyininde kullanı
lan hakiki sınır hatlarına kadar alınacaktır. 

(d) Bu kaidenin (e) paragrafının şâmil olduğu gemilerden gayrı gemiler için bölme kaideleri :-
(ı) 131 metre (430 kadem) ve daha fazla boyda olan, 23 yahut daha az kıstas numarasını haiz 

gemilerin başpik gerisindeki bölmesi için (I) sayılı formülde verilen A emsali, kıstas numarası 125 
yahut daha fazla olan gemiler de (II) sayılı formülde verilen B emsali; kıstas numarası 23 ve 123 
arasında olan gemilerde ise aşağıdaki formülü kullanarak, A ve B emsalleri arasında hattı interpo-
lâsyon ile, elde edilen F emsali kullanılacaktır. 

F = A = < A - B ) ( C - 2 " (V) 
100 

Eğer F emsali 0,40 dan daha küçük olursa ve İdare, geminin makin'e kompartımanlında F em
salini tatbik etmenin imkânsızlığına kani bulunursa, böyle bir kompartımanın bölme taksimatı için 
0,40 tan fazla olmıyan daha büyük bir emsal alınabilir. 

(ıı) Boyu 131 metre (430 kadem) den daha küçük olan fakat 79 metre (260 kadem) den daha 
küçük olmıyan, kıstas numarası S e müsavi olan 

• S = • (L metre olarak) — • (L kadem olarak) 
13 34 

gemilerin baş pik gerisindeki bölmesi için vahit emsali; 123 yahut daha fazla kıstas numarası olan 
gemiler için (II) formülü ile verilen B emsali; S ve 123 arasında bir kıstas numarası olan gemiler 
için de aşağıdaki formülü kullanarak, vahit ile B emsali arasında hattî enterpolasyon ile elde 
edilen F emsali kullanılacaktır : — 

p = l _ ' " - " , C - S I (VI) 
123 — S 

(m) Boyu 131 metre (430 kadem) den az fakat 79 metre (260 kadem) den küçük olmıyan 
ve S den küçük kıstas numarası olan gemilerin ve 79 metre (260 kadem) den küçük boyda olan 
bütün gemilerin baş pik gerisindeki bölme için vahit emsali alınacaktır. Ancak, her hangi bir 
halde, idare bu emsali geminin her hangi bir kısmına tatbik etmenin imkânsız olduğuna kaani bu
lunursa, bu vaziyette İdare, bütün şeraiti nazarı dikkate alarak, haklı görülebilecek bir tahfife 
müsaade edebilir. 

(iv) Tâli paragraf (d) (m) in hükümleri, keza 12 den fazla, fakat aşağıda verilen iki ra
kamdan küçüğünü geçmiyen adedde yolcu taşımak için belgesi olan her hangi boydaki gemilere 
tatbik edilecektir. 

L, (Metre olarak) L, (Kadem olarak) 
—-• = —-yahut 50, hangisi küçükse 
650 1000 

(e) III ncü faslın 22 nci kaidesine göre can filikalarının muayyen kapasitesinden fazla aded
de insan taşımaya müsaade edilen ve bu faslın 1 nci kaidesinin (d) paragrafı mucibince hususi 
şartlara uyması talebedilen gemileri bölmelere taksim için hususi kaideler. 

(ı) (a) Bilhassa yolcu naklinde kullanılan gemilerin müsademe perdesi gerisindeki bölme 
taksimatı için 0,50 emsali veya - eğer 0,50 elen daha küçük ise - bu kaidenin (e) ve (d) paragraf
larına göre tâyin edilen emsal alınacaktır. 

(b) 91,5 metre (300 kadem) den daha küçük bu tip gemiler olduğu takdirde, eğer idare bir 
kompartımanda böyle bir emsal tatbik etmenin imkânsız olduğuna kanaat getirirse, mezkûr kom
partımanın boyu için kullanılan emsalin bu ahvalde mâkul ve kabili tatbik en aşağı bir emsal olması 
şartiyle daha yüksek bir emsal alınmasına müsaade edebilir, 
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(ıı) Boyu 91,5 metre (300 kadem) veya daha küçük olan her hangi bir gemide oldukça fazla 

miktarda yük taşıma zarureti, müsademe perdesi gerisindeki bölme taksimatı için 0,50 yi geçmi-
yen bir emsal alınmasını gayrikabili tatbik kılarsa, bu vaziyette tatbik edilecek bölme taksimat 
derecesi, aşağıdaki (a) dan (e) ye kadar olan tâli paragraflara göre tâyin edilecektir. Şu şart
la ki, idare, her hangi bir hususta tam bir şekilde bunlara uymakta ısrar etmenin gayrimâkul 
olduğuna kaani bulunursa, bölme taksimatının umumi tesir ve emniyetini azaltmıyacak ve ev
safı bakımından tatminkâr göreceği başka türlü su geçirmez perde tertibatına müsaade edebilir. 

(a) Bu kaidenin (c) paragrafının kıstas numarasına mütaallik hükümleri tatbik edilir; ancak 
Pı kıymetinin hesaplanmasında, kamara yolcuları için K, hangisi daha büyük ise ya bu kaidenin 
(c) paragrafında tarif edilen kıymeti haiz olacak yahut 3,55 metre mikâbı (125 kadem mikâbı) ola
cak ve yataksız yolcular için de K 3,55 metre mikâbı (125 kadem mikamı) kıymetini haiz olacaktır. 

(b) Bu kaidenin (b) paragrafındaki B emsali yerine, aşağıdaki formülü kullanarak tâyin edi
len BB emsali ikame edilecektir. 

L Metre' olarak 

BB = - ^ - + 0,20 (L = 55 ve daha fazla) 
L - 3 3 

L Kadem olarak 

BB = - ^ + 0,20 (L = 180 ve daha fazla) 
L - 108 

(c) Boyları 131 metre (430 kadem) ve daha fazla olan gemilerin müsademe perdesi gerisinde
ki bölme taksimatı için 23 yahut daha az kıstas numarasını haiz olanlara bu kaidenin (b) paragra
fında (I) formülü ile verilen A emsali; 123 yahut daha fazla kıstas numarası olanlara bu paragra
fın (ıı) (b) tâli paragrafındaki formül ile verilen BB emsali; ve 23 ile 123 arasında bir kıstas nu
marası bulunanlara da aşağıdaki formülü kullanarak A ve BB emsalleri arasında hatti enterpolâs-
yon yolu ile elde edilen F emsali tatbik edilecektir. 

( A — BB ) ( Cs - 23 ) 

p = A -
100 

Şu şartla ki, eğer bu suretle elde edilen F emsali 0,50 den daha az olursa kullanılacak emsal; 
hangisi daha küçük ise, ya 0,50 yahut bu kaidenin (d) (ı) paragrafı hükümlerine göre hesabedilen 
emsal olacaktır. 

(d) Boyları 131 metre (430 kadem) olan fakat 55 metre (180 kadem) den daha az olmıyan ve 
kıstas numarası Sx e müsavi olan 

3712 —* 2*5 L 
S = (L metre olarak) 

19 

S, = (L kadem olarak) 
ıo 

Gemilerin müsademe perdesi gerisindeki bölme taksimatı için vahit emsali; 123 yahut daha fazla 
kıstas numarası olanlar için bu paragrafın (ıı) (b) tâli paragrafındaki formül ile verilen BB emsali; 
Si ve 123 arasında bir kıstas numarası olanlar için de vahit emsali ve BB emsali arasında hatti enter-
polâsyon yolu ile, aşağıdaki formülü kullanarak, elde edilen F emsali alınacaktır. 

( 1 - BB ) (Cs - S, ) 

p = 1 
123 — S t 

Şu şartla ki son iki halin her birinde bu suretle elde edilen emsal, 0,50 den daha az olursa, böl
me taksimatı için 0,50 yi geçmiyen bir emsal tatbik edilir. 

(e) Boyları 131 metre (430 kadem) den daha az olan fakat 55 metre (180 kadem) den daha 
az olmıyan ve Sx den daha az bir kıstas numarasını haiz olan gemilerin ve keza boyları 55 metre 
(180 kadem) den daha az olan bütün gemilerin müsademe perdesi gerisindeki bölme taksimatı 
için vahit emsali alınacaktır. Ancak îdare, hususi kompartımanlarda bu emsali kabul etmenin 
gayrikabili tatbik olunduğuna kaani olursa, bu halde bu kompartımanlar hususunda bütün halleri 
nazarı dikkate alarak tahfiflere müsaade edebilir; şu şartla ki en sondaki kompartıman ve müm-
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kün olduğu kadar çok aded de baş taraf kompartıman boylan (müsademe perdesi ile makine ma
halli kıç perdesi arasında) müsaade edilen boyu tecavüz etmiyecektir. 

Kaide — 6. 

Bölme taksimatı hakkında hususi kaideler 

(a) Bir geminin bir kısmında yahut kısımlarında su geçirmez perdeler, geminin mütebaki kı-
aımlarmdakinden daha yüksek bir güverteye kadar imtidadederse ve su istilâ boyunun hesabın
da perdelerin bu daha yükseğe uzanan kısımlarından istifade etmek arzu edildiği takdirde, gemi* 
nin böyle olan her kısmı için ayrı sınır hatları kullanılabilir. * ^ 

Şu kadarki : 
(ı) Geminin bordaları geminin tekmil boyunca üstteki sınır hattına takabül eden güverteye 

kadar uzanmalı ve bütün gemi boyunca bu güvertenin altında bulunan borda kaplamasmdaki bü
tün menfezler, 13 ncü kaide bakımından, sınır hattının altında imiş gibi nazarı dikkate alınmalı, ve 

(ıı) Perde güvertesinin kademesine mücavir iki kompartımandan beherinin boyu, kendi sınır 
hatlarına takabül eden müsaade edilen boy kadar olacak ve ilâveten iki kompartımanın mecmu 
boyu, alt sınıra nazaran müsaade edilen boyun iki mislini geçmiyecektir. 

(b) (ı) Bir kompartıman boyu 5 nci kaidenin hükümlerine göre tâyin edilen müsaade edi
len boyu geçebilir, şu şartla ki mevzuubahis kompartımanın dâhil olduğu mücavir kompartıman
ların beher çiftinin mecmuu uzunluğu, hangisi daha az ise, ya su istilâ boyunu yahut müsaade edi
len boyun iki mislini geçemez. 

(ıı) Eğer mücavir iki kompartımandan biri makine mahallinin içinde ve ikincisi makine ma
hallinin dışında bulunuyorsa ve ikinci kompartımanın bulunduğu gemi kısmının vasati su alma ka
biliyeti makine mahallininkinden farklı ise bu iki kompartımanın mecmu uzunluğu, bu kompartı
manların gemide bulundukları bu iki kısmın vasati su alma kabiliyetlerinin ortalamasına göre tâyin 
edilecektir. 

(m) iki mücavir kompartıman muhtelif bölme emsallerine malik oldukları zaman, bu iki kom
partımanın mecmuu uzunluğu mütenasiben tâyin edilecektir. 

(e) 131 metre (430 kadem) ve daha fazla boyda olan gemilerin, müsademe perdesi gerisinde
ki ana arzani perdelerden biri, baş kaimeden itibaren müsaade edilen boydan daha büyük olmı-
yan bir mesafeye tertibedilecektir. 

(d) Bir ana arzani perde cumbalı olabilir, şu şartla ki cumbanın hiçbir kısmı geminin her iki 
borda kaplamasından şakul istikametinde geçen müstevilere kaide 2 de tarif edilen gemi genişliği
nin beşte birinden daha yakın olmıyacak ve bu mesafe âzami bölme hamule hattı seviyesinde mer
kez hattına amut olarak ölçülecektir. 

Bir cumbanın bu hudutların dışında kalan her hangi bir parçası, aşağıdaki paragrafa göre bit 
kademe gibi nazari itibara alınacaktır. 

(e) Bir ana arzani perde, aşağıdaki şartlardan birine uymak şartiyle kademeli olabilir : 
(ı) Bahis mevzuu perde ile ayrılan iki kompartımanın mecmuu uzunluğu, ya su istilâ boyu

nun % 90 mı yahut müsaade edilen boyun iki mislini geçemez; bununla beraber 0,9 dan daha bü
yük bir bölme emsali olan gemilerde, bahis mevzuu iki kompartımanın mecmu uzunluğu müsaade 
edilen boyu geçmiyecektir. 

(ıı) Düz bir perde ile temin edilen aynı miktardaki emniyeti muhafaza etmek için, kademe 
civarına ilâve bölme taksimatı, yapılır. 

(m) Üzerinde kademe uzanan kompartıman, kademenin altında 76 milimetre (üç pus) mesa
fede alman bir sınır hattına mütenazır müsaade edilen boyu geçemez. 

(f) Bir ana arzani perde cumbalı (recessed) yahut kademeli (stepped) olduğu vakit, bölme 
taksimatı tâyininde onun yerine muadili düz perde nazarı itibara alınacaktır. 

(g) tki mücavir ana arzani perde veya bunların muadili düz perdeler veyahut perdelerin 
eğer varsa en yakın kademeli kısımlarından geçen arzani müsteviler arasındaki mesafe aşağıda 
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yazılı mesafelerin en küçüğünden daha küçük ise, bu perdelerden yalnız biri 5 nci kaide hüküm
leri mucibince geminin bölme taksimatına dâhil bir kısım olarak kabul edilecektir. 

(i) Gemi boyunun % 3 ü + 3,05 metre (10 kadem) 
(ii) 10,67 m. (35 kadem) 
(h) Bir ana arzani su geçirmez kompartıman, mevziî bir bölmeyi ihtiva ettiği takdirde; 

eğer farzedilen yan hasarın aşağıda verilen iki boyun küçüğü kadar imtidadı halinde tekmil ana 
kompartmamn su ile dolmıyacağı idareye ispat edebilinirse, idare bu kompartman için normal 
olarak talebedilen boyun münasip miktarda artırılmasına müsaade edebilir, 

(i) 3,05 metre (10 kadem) + gemi boyunun % 3 ü 
(ii) 10,67 metre (35 kadem) 
Bu takdirde hasara uğramıyan tarafın müessir sephiye hacmi hasara uğrayan taraftakinden 

fazla olmıyaeaktır. 

Kaide — 7. 

Hasar halinde gemilerin stabilitesi 

(a) Geminin hasarsız stabilitesi, su istilâ boyu dâhilinde bulunması matlup bir ana kompartı
manın istilâsından sonra, istilânın nihai safhasında ve bütün servis şartları altında kâfi stabili-
teyi temin edecek kadar olmalıdır. 6 ncı kaidenin (e) (i) tâli paragrafı şartlarına uygun iki ana 
mücavir kompartıman kademeli bir perde ile ayrılmış bulunuyorsa, geminin hasarsız staoilitesi 
o şekilde olmalıdır ki bu iki mücavir kompartımanın su ile istilâsından sonra dahi gemide kâfi sta-
bilite bulunmalıdır. 

Matlup bölme taksimatı emsali 0,50 yahut daha küçük ise geminin hasarsız sitabilitesi her 
hangi iki mücavir ana kompartımanın su ile istilâsı halinde gemiye kâfi stabilite temin etmelidir. 

(b) (ı) Bu kaidenin (a) paragrafının icabatı, aşağıdaki (c), (d) ve (f) paragraflarına 
tevfikan ve geminin nispet ve dizayn hususiyetlerini ve hasara uğrayan kompartımanın tertip 
ve umumi vaziyetini nazarı dikkate alarak yapfaıı hesapla tâyin edilecektir. Bu hesaplar yapı
lırken gemi, stabilite bakımından mümkün olan en fena servis durumunda olduğu farzedilecek-
tir. 

(ıı) Su geçirmez olmamakla beraber su istilâsını ciddî olarak durduracak mahiyette güve». 
telerin, çift kaplamaların veya tulâni perdelerin inşası mevzuubahis ise idare, bu inşaatın hesap» 
lara olan müessiriyet derecesini tasvibetmelidir. 

(c) Hasara ait stabilite hesapları için hacım ve satıhların su alma kabiliyetleri aşağıda göste
rildiği gibi kabul edilecektir. 

Mahaller Su alma kabiliyeti 

Yük, kömür ve malzeme tarafından işgal edilen 60 
ikamete mahsus yerler tarafından işgal edilen 95 
Makine tarafından işgal edilen 85 
mayiler e tahsis edilen 0 yahut 95 (*) 

(d) Farz edilen hasarın asgari vüsati aşağıdaki gibi kabul edilecektir. 
(i) Tulâni vüsat: hangisi daha küçükse, ya 3.05 metreye (10 kadem), gemi boyunun % 3 

ilâvesiyle elde edilen aded veya 10,67 metre (35 kadem) kabul olunacaktır. 
(ıı) Arzani vüsat: (geminin bordasından içeriye doğru, âzami bölme hamule hattı seviyesinde, 

merkez hattına amut olarak ölçülür) : kaide 2 de tarif edildiği gibi, geminin eninin' beşte biri olan 
mesafe. 

(*)' Bu iki rakamdan, daha ağır §arttan tevlidedeni alınacaktır. 
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(m) Şakuli vüsat : dabılbatum üst sathından sınır hattına kadar. 
(ı) Yukarda (ı), (ıı) ve (m) tâli pragraflarmda gösterilenlerden daha az vüsattaki her hangi 

bir hasar geminin bir tarafa meyletmesi veya metasenter irtifamdan kaybetmesi bakımından daha 
ciddî bir durumu intacederse, hesaplar böyle bir hasar kabulü ile yapılacaktır. 

(e) Gayrimütenazır su istilâsı, kifayetli tertibat ile asgari dereceye indirilecektir. Hususi çapraz 
su alma tertibatı donatıldığı takdirde, bunlar gemiyi doğrultmadan önceki âzami meyil ile birlikte, 
idarece şayanı kabul olacaktır. Bu nevi tertibatın kullanılması hakkında geminin kaptanına lâzımge-
len malûmat verilecektir. 

(f) Hasardan sonra ve doğrultma tedbirleri alındıktan sonra, geminin nihai durumu aşağıdaki 
gibi olacaktır : 

(ı) Mütenazır olarak su istilâsı halinde, mütebaki metasenter irtifaı müspet olacaktır. Ancak 
idare, hususi hallerde yedi dereceden daha fazla meyli mucip olmamak şartiyle menfi bir metasenter 
irtifamı (doğru gemi) kabul edebilir. 

(ıı) Gıayri mütenazır olarak su istilâsı halinde mecmuu meyil yedi dereceyi geçmiyecektir. 
Ancak îdare hususi hallerde, gayri mütenazır su istilâsından ileri gelen munzam meyle müsaade 
edebilir. Fakat hiçbir halde nihai meyil on beş dereceyi geçmiyecektir. 

(m) Hiçbir halde, sınır hattı su istilâsının nihai safhasında suya batmıyacaktır. Eğer su isti
lâsının ara safhasında sınır hattının suya batması ihtimali vâritse, îdare geminin emniyeti için za
ruri addedeceği tetkikat ve tertibatı talebedebilir. 

(g) Tehlikeli hasarı karşılıyabilmek maksadiyle, servis şartları altında kâfi derecede hasarsız 
stabiliteyi muhafaza etmek için lüzumlu olan malûmat gemi kaptanına verilecektir. Çapraz su alma 
tertibatını icabettiren gemiler olduğu takdirde, geminin kaptanı meyil hesabatmm istinadettiği sta-
bilite şartlarından mâlûmattar edilecek ve hasarsız gemi daha az müsait durumda hasara duçar 
olursa bunun aşırı derecede meyle müncer olabileceği hususunda ikaz edilecektir. . 

(h) (ı) Her hangi bir servis halinde hasar durumuna ait stabilite şartlarını karşılamak için 
icabeden hasarsız durumdaki metasenter irtifamm tasmim edilen servis için fazlasiyle mevcudoldu-
ğu görülmedikçe, îdare tarafından bu şartlarda hiçbir hafifletme düşünülemez. 

(ıı) Hasar halindeki stabiliteye mütaallik taleplerin tahfifine ancak istisnai hallerde ve geminin 
nispetleri, tertibat ve diğer hususiyetlerinin hasardan sonraki hususi işletme şartlarına pratik ve 
mâkul bir şekilde intibakta stabiliteye en uygun olduğuna îdarenin kaani olması şartiyle müsaade 
edilecektir. 

Kaide — 8. 

Pik ve makine mahalli perdeleri, şaft tünelleri ve saire 

(a) (ı) Bir gemide perde güvertesine kadar sn geçirmez olarak yapılacak müsademe veya baş 
pik bulunacaktır. Bu perde baş kaimeden, itibaren gemi boyunun % 5 inden daha az, yahut 3,05 
metreye (10 kadem) gemi boyunun % 5 inin ilâvesiyle elde edilen mesafeden daha fazla olmıyan 
bir mesafede bulunacaktır. 

(ıı) Eğer geminin baş tarafında uzun bir üst yapı varsa, baş pik perdesi, perde güvertesi üze
rindeki ilk güverteye kadar hava tesiratma karşı mahfuz olarak uzatılacaktır. Perdenin temdide-
dilen kısmının doğrudan doğruya aşağıdaki perde üzerine tesbitine lüzum yoktur, şu şartla ki, bu 
perde baş kaimeden asgari gemi boyunun % 5 i kadar bir mesafede bulunacak ve perde güvertesi
nin kademe teşkil eden kısmı, müessir bir surette hava tesiratma karşı mahfuz olarak yapılacaktır. 

(b) Birkaç pik perdesi ve kaide 2 de tarif edildiği gibi, makine mahallini baş ve kıç yolcu 
ve yük mahallerinden ayıran perdeler, keza perde güvertesine kadar su geçirmez olarak yapıla
caktır. Mamafih kıç pik perdesi, bölme taksimatı bakımından geminin emniyeti azalmamak şar
tiyle, perde güvertesi altında tutulabilir. 

(e) Bütün hallerde, stern tüpler, yeter hacımda su geçirmez mahaller içinde bulunacaktır. 
Sternklend bir su geçirmez şaft tüneli içinde veya sterntüp kompartımanından ayrı su geçirmez 
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bir mahalde bulunacaktır. Ancak mezkûr mahaller glendden sızan sularla istilâ edildiği takdirde 
smır hattı suya batmıyacaktır. 

Kaide — 9. 

Dabılbatumlar 

(a) Geminin normal evsaf ve çalışmasiyle mümkün olduğu kadar kabili telif ve kabili tatbik 
olacak tarzda baş pik perdesinden kıç pik perdesine kadar uzanan bir dabılbatum donatılacaktır. 

(ı) 61 metre (200 kadem) boyunda olan ve 76 metre (249 kadem) den küçük boyda bulunan 
gemilerde en aşağı makine mahalli ön perdesinden başlamak üzere baş pik perdesine kadar yahut 
kabili tatbik olduğu nispette bu perdeye yakın bir dabılbatum donatılacaktır 

(ıı) 76 metre (249 kadem) boyunda olan ve 100 metre (330 kadem) den küçük boyda bulunan 
gemilerde, hiç olmazsa makine mahallinin dışında ve baş pik ile kıç pik perdelerine kadar yahut 
kabili tatbik olduğu nispette bu perdelerin yakınma kadar uzanan bir dabılbatum donatılacaktır. 

(m) 100 metre (330 kadem) ve daha yukarı boyda olan gemilerde geminin ortasında ve baş 
pik ile kıç pik perdelerine kadar yahut kabili tatbik olduğu nispette bu perdelerin yakınma kadar 
uzanan bir dabılbatum donatılacaktır. 

(b) Bir dabılbatum, donatılması gereken ahvalde dabılbatum üstü sintine dönümüne kadar 
karineyi muhafaza edecek tarzda geminin bordalarına doğru uzatılacaktır. Böyle bir muhafazanın 
matluba muvafık addedilebilmesi için aşağıdaki şarta uyması lâzımdır. Dabılbatum kenar levha
sının (margine plate) dış kenarı ile sintine borda levhasının birbirini kestiği hattın hiçbir nokta
sının, kaide hattının merkez noktasından yarı kalıp genişliği kadar uzakta bulunan bir noktasın
da 25 derecelik bir zaviye ile çizilen hattın ana kesit kalıp çizgisini kestiği noktadan geçtiği 
farz olunan ufki müstevinin altına düşmemesi lâzımdır. 

(c) Ambarların ve sairenin sularını tahliye tertibatı ile irtibatı olan ve dolayısiyle dabılba-
tumda inşa edilen küçük sintine kuyuları aşağıya doğru ne lüzumundan fazla uzatılacak, ne de ka
rina dışından yahut dabılbatum kenar levhalarının (margine plate) iç kenarından 457 milimetre 
(18 pus) daha az mesafede olmıyacaklar. Mamafih pervaneli gemilerin şaft tünelinin gerideki 
ucundan karinaya kadar uzanan bir kuyuya müsaade edilebilir. Eğer idare, yapılacak tertibatın, bu 
kaideye yapılan bir dabılbatum ile temin edilen muhafazaya muadil bir muhafaza sağlıyacağnıı 
kaani olursa diğer kuyulara (meselâ, ana makine altında yağlama yağma mahsus kuyu gibi) mü
saade edebilir. 

(d) Münhasıran akıcı maddelerin nakli için kullanılan vasat büyüklükte su geçirmez kompar
tımanlarda dabılbatumun donatılmasına lüzum yoktur, şu şartla ki; idarenin fikrine göre borda 
yahut karinada bir hasar vukuunda geminin emniyeti bu tarzda yapılan inşaat ile haleldar olmı-
yacaktır. 

(e) Bu faslın birinci kaidesinin (d) paragrafının şartları tatbik edilen ve I I I ncü faslın ikin
ci kaidesinde tarif edildiği gibi bir milletlerarası kısa seferin hudutları için muntazam serviste 
kullanılan gemiler olduğu takdirde, idare, 0,50 yi aşmıyan bir bölme emsalini haiz, geminin her 
hangi bir kısmında dabılbatum, yapılmamasına müsaade edebilir; şu şartla ki; İdare, geminin bu 
kısmında bir dabılbatum donatılmasının geminin dizayn ve normal işletmesiyle kabili telif olmadığı
na kaani olmalıdır. 

Kaide — 10. 

Bölme hamule hatlarının tâyini, markalanması ve kaydı 

(a) Icabeden bölme derecesinin muhafazasını temin etmek için, bölme taksimatı için tasvibe-
dilmiş su çekimine tekabül eden bir hamule hattı tâyin edilecek ve geminin bordalarına markala-
nacaktır. Münavebe ile yolcuların ikametine ve yük nakliyatına tahsis olunan hususi surette ter
tiplenmiş mahalleri olan bir gemi, eğer donatanlar arzu ederse, (bir yahut daha fazla munzam ha-
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mule hatlarına malik olabilir ve bunlar İdarenin, değişen servis şartlarına göre tasvibedileceği böl
me su çekimine mütenazır olarak marka edilirler. 

(b) Tâyin ve marka edilen bölme hamule hatları emniyet belgesine kaydedilecek ve bilhas
sa yolcu servisinde kullanılan gemi Cı, remziyle ve diğer hizmetlerde kullanmaya uygun olanlar 
Ca, C8, ve saire gibi remizlerle tefrik edilecektir. 

(c) Bu hamule hatlarının her birine tekabül eden fribort, 1930 tarihli Milletlerarası Yükleme 
Sınırı Sözleşmesi mucibince tâyin edilen fribortlar gibi aynı mevkide ve aynı güverte hattından öl
çülecektir. 

(d) Tasvibedilmiş her bölme hamule hattına tekabül eden fribort ve tasvibedilen servis şartları 
Emniyet Belgesinde açıkça gösterilecektir. 

(e) Hiçbir halde her hangi bir bölme hamule hattı markası tuzlu suda, geminin mukavemeti ile 
veyahut 1930, tarihli Milletlerarası Yükleme Sınırı Sözleşmesi ile tâyin edildiği gibi, en derin hamu
le hattı üzerine konulmıyacaktır. 

(f) Bölme hamule hattı markalarının vaziyeti ne olursa olsun, bir gemi hiçbir halde 1930 ta
rihli Milletlerarası Yükleme Sınırı Sözleşmesi mucibince tâyin edilen mevsim ve mmtakaya tekabül 
eden hamule hattı markası batacak kadar yükletilmiyecektir. 

(g) Bir gemi hiçbir halde tuzlu suda bulunduğu zaman yapmakta olduğu sefer ve hizmet şartına 
tekabül eden bölme hamule hattı markası batacak kadar yüklü olmıyacaktır. 

Kaide — 11. 

Su geçirmez perdelerin inşası ve ilk tecrübesi, ve saire 

(a) Tulâni ve arzani su geçirmez bölme perdeleri, her perde tarafında bulunan sınır hattına ka
dar yükselen bir su sütunu tazyikine münasip bir emniyet emsali ile mukavemet edecek tarzda inşa 
edileceklerdir. Bu perdelerin inşa tarzı idareyi tatmin edecek durumda olacaktır. 

(b) (ı) Perdelerdeki kademeler ve cumbalar su geçirmez olacak ve bulundukları yerdeki perde 
kadar sağlam inşa edileceklerdir. 

(ıı) Posta kemerler bir su geçirmez güverte yahut perde içinden geçtikleri takdirde, böyle bir 
güverte yahut perde ağaç yahut çimento kullanmaksızm su geçirmez tarzda inşa edileceklerdir. 

(c) Ana kompartımanların su ile doldurularak tecrübe edilmesi mecburi değildir. Perdelerin tam 
muayenesi bir sürveyör tarafından yapılacak; ve, buna ilâveten, bütün hallerde bir hortum tecrübe
sine tâbi tutulacaktır. 

(d) Baş pik, dabılbatumlar (tünel, omurgalar «düet keel» dahil) ve iç kaplamalar (inner skins) 
sınır hattına kadar yükselen bir su sütunu ile tecrübe edileceklerdir. 

(e) Mayi madde koymak maksadiyle yapılan ve geminin bölmesinin bir kısmını teşkil eden tank
lar su geçirmezlik için ya âzami bölme hamule hattına kadar yükselen bir su sütunu ile yahut omur
ga üstünden tank tarafında bulunan sınır hattına (margin line) kadar olan derinliğin üçte ikisine 
tekabül eden bir su sütunu ile ve bunlardan hangisi daha büyük ise, onunla tecrübe edilecekler
dir. Ancak hiçbir halde tecrübede kullanılan su sütunu yüksekliği tankın üstünden itibaren 0,92 
milimetre (3 kadem) den daha az olmıyacaktır. 

(f) (d) ve (e) Paragraflarında bahsedilen tecrübeler kompartman bünye elemanlarının su 
geçirmezliğîni tesbit etmek içindir. Bu tecrübeler akar yakıt veya sair hususi maksatlarla kullanı
lacak olan kompartımanlarda nazarı itibara alınmazlar. Bu gibi hallerde tanktaki ve servis boru-
larındaki mayiin yükselebileceği irtifa da göz önünde bulundurularak bunların daha üstün ev
safta bir tecrübeye tâbi tutulmaları talebedilebilir. 

( S. Sayısı: 15) 



— 35 — 
Kaide — 12. 

Su geçirmez perdelerdeki menfezler 

(a) Su geçirmez perdelerdeki menfezler, geminin umumi taksimatını ve kullamşlığını haleldar 
etmemek üzere, asgari sayıya indirilecektir. Bu menfezler tatminkâr kapatma tertibatiyle teçhiz edi
lecektir. 

(b) (ı) Su geçirmez bölme perdelerinden borular, frengiler elektrik kabloları vesaire geçiyorsa 
bu perdelerin su geçirmezliğinin tam bir şekilde temini için tertibat alınacaktır. 

(ıı) Su geçirmez perde bölmelerinde bir boru sistemine ait olmıyan valf ve musluklara müsaade 
edilmez. 

(c) (ı) Aşağıda bahsedilen yerlerde kapılara, menhollere (manhole) yahut giriş menfezlerine 
müsaade edilmez : -

(a) Sınır hattı altındaki müsademe perdesinde; 
(b) Bu kaidenin (g) paragrafında tasrih edilenler müstesna, bir yük mahallini bitişiğindeki di

ğer yük mahallinden yahut bir daimî yahut ihtiyat bonker mahallinden ayıran su geçirmez âzami per
delerde. 

(ıı) (c) (m) paragrafındaki hal hariç, baş piki doldurup boşaltmak için, müsademe perdesinin 
sınır hattı altındaki kısmında ancak baş pik içinde müsademe perdesine bağlı bulunan ve perde gü
vertesi üzerindeki kumanda edilebilen kılavuzlu bir valf ile mücehhez, yalnız bir boru geçirilebilir. 

(m) Eğer baş pik iki nevî mayi koymak için taksim edilirse, idare müsademe perdesinin sınır 
hattı altından iki boru geçirilmesine müsaade edebilir, bu borulardan her biri yukarda talebedil-
diği şekilde teçhiz edilmelidir. Ancak İdarenin bu ikinci borunun donatılmasına başka pratik çare 
olmadığına ve baş pik de teçhiz edilen ilâve bölmeyi nazarı dikkate alarak, geminin emniyetinin 
muhafaza edildiğine kaani olması şarttır. 

(d) (ı) paragraf (i) (ıı) de güverte arasındaki bonker kapıları için koşulan şartlardan baş
ka, daimî bonker yerleri ile ihtiyat bonker yerleri arasındaki perdelere donatılan su geçirmez ka
pılar daima erişilebilir durumda olacaklardır. 

(ıı) Siperlik veya sair elverişli tertibat alınarak kömürün su geçirmez kömürlük kapılarının 
kapanmasına engel olmaması temin edilmelidir. 

(e) Makine mahalli içinde, bonker ve şaft tüneli kapılarından başka, her arzani ana perdede 
dahilî münakale için birden fazla kapı donatılamaz. Bu kapılar sürme kapı tipinde olacak ve 
eşikleri mümkün olduğu kadar yüksek olacaktır. Bu kapıların perde güvertesi üzerinden açılıp ka
patılmasına mahsus el donanımı, uygun ve tatminkâr bir tarzda olduğu takdirde makine mahal
li dışına da yerleştirilebilir. 

(f) (ı) civata ile bağlanmış kapılar, kendi ağırlığı ile veya ağırlık yardımı ile kapanan ka
pılar hariç, yalnız menteşeli kapılar, sürme kapılar ve diğer muadil tipteki kapılar su geçirmez 
kapı olarak kabul edilir. 

(ıı) Menteşeli kapılar perdenin iki tarafından kullanılabilir kollarla donatılacaktır. 
(m) Sürme kapılar ufki yahut şakuli hareketli olabilir. Eğer yalnız el ile idare edilmek iste

niyorsa, donanımı hem kapı üzerinden ve hem perde güvertesi üzerinde vanlabilen bir yerden dai
revi manivela hareketi ile işletilebilecek durumda olacaktır. 

(iv) Eğer bir kapı bir kontrol merkezinden enerji il© çalıştınlacaksa, açıp kapama mekaniz
ması aynı memba enerjisi ile kendi üzerinden de kapıyı çalıştırabilecek tarzda olacaktır. Tertibat 
öyle olacak ki kapı kontrol merkezinden kapatıldıktan sonra mahalli kontrol vasıtasiyle açılırsa 
otomatik olarak kapanacak ve keza her hangi böyle bir kapı kontrol merkezinden bu kapının açıl
masına mâni olacak mahallî tertibat vasıtasiyle kapalı tutulabilecektir. Enerji membamdan hare
ket alan mahallî mekanizmanın manevra kolları perdenin her iki tarafına da teçhiz edilecek ve 
kapının içinden geçen bir şahsın aynı zamanda her iki taraftaki kolları açık vaziyette tutabile
ceği şekilde tertibedilecektir. Enerji vasıtasiyle çalıştırılan bu nevi kapılar hem kapının ken
disinde ve hem perde güvertesi üzerinde kolayca vanlabilen bir mevkideı* çalıştıkları el do-
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nammı ile teçhiz edileceklerdir. Bu son vaziyette el donanımı dairevi bir manivela hareketi ile ça
lışacaktır. Kapı kapanmak üzere iken şada işareti ile ihbarda bulunmak için tertibat alınacak, 
işaret ile kapının hareketi arasında bir emniyet fasılası bulunacaktır. 

(v) Kapıların bulunduğu yerlerdekinden gayrı, her cins kapılar için bütün kontrol mer
kezlerinde kapıların açık veya kapalı olduklarını gösteren müş'irler bulunacaktır. 

(g) (ı) Güverte alt sathının bordadaki en alçak noktası, âzami bölme hamule hattının üs
tünde en az 2,13 metre (7 kadem) olan yolcu, mürettebat ve servise tahsis edilen mahallerdeki 
bölmelere menteşeli su geçmez kapılar açılabilir. Bu sınırın altında kalan mahallerde bu cins kapı 
tertiplenmesine müsaade edilemez. 

(ıı) Tatmin edici şekilde inşa edilmiş menteşeli su geçmez kapılar iki güverte arasındaki hamu
le yerlerini ayıran perdelerde kullanılmaya uygun olan en yüksek noktada donatılabilirler. Bu nevi 
kapıların geminin bordasına doğru olan şakuli kenarları, kaide 2 de tarif edildiği gibi, borda kap
lamasından geminin genişliğinin beşte birinden az olmıyan bir mesafede bulunacaktır. Bu mesafe 
âzami bölme hamule hattı seviyesinde geminin merkez hattına amut olarak ölçülür. Bu kapılar se
fer başlamadan önce kapatılacak ve seyir esnasında kapalı tutulacaktır. Limana muvasalatta kapı
ların açılış saatleri ve limandan hareketinden evvel kapanma saatleri îdarenin Talimatına uygun şe
kildeki yeni jurnalma kaydedilecektir. Bu nevi kapıların donatılması istendiği takdirde bunların sayısı 
ve tertibatı idare tarafından hususi surette tetkik edilecek ve donatanlardan bu nevi kapılara mutlak 
ihtiyaç olduğunu belirten bir beyanname talebedilecektir. 

(h) Diğer bütün su geçirmez kapılar sürme kapı tipinde olacaktır. 
(i) (ı) Tünel methallerindeki kapılar hariç ana su geçirmez bölmeler üzerinde olan ve denizde 

bâzı zaman açık bulunacak su geçirmez kapıların eşikleri âzami bölme hamule hattından aşağıda bu
lunduğu takdirde su kaideler tatbik edilecektir: 

(I) Bu nevi kapıların sayısı beşi geçtiği zaman bütün su geçirmez sürme kapılar bir enerji 
memıbaından çalıştırılıp kaptan köprüsünde bullunan bir merkezden aynı zamanda kapatılabile
ceklerdir. 

(II) Bu nevi kapıların sayısı beşi geçmediği takdirde : 
(a) Eğer kıstas numarası otuzu geçmezse bütün su geçirmez sürme kapılar yalnız el ile çalış

tırılabilir. 
(b) Eğer kıstas numarası otuzu geçerse bütün su geçirmez sürme kapılar yalnız enerji ile 

çalıştırılacaktır. 
(c) Her hangi bir gemide, kıstas numarası ne olursa olsun tünel kapısından ayrı olarak yal

nız bir su geçirmez kapı varsa ve bu makine mahallinde ise îdare bu iki kapının yalnız el ile ça
lışır olmasına müsaade edebilir. 

(ıı) Denizde lüzumu halinde kömür aktarmak için açılan su geçirmez kapılar, perde güver
tesi altındaki ara güverteler arasında tertiplenmiş isçiler enerji ile çalıştırılacaklardır. Bu (kapı
ların açılması ve kapanması idare tarafından emredilen seyir jurnalına kaydedilecektir. 

(m) Soğutulmuş yük ambarlarına geçitler (trunkways) birden fazla ana arzani su geçirmez 
perde içinden geçerler ve kapılarının eşikleri âzami bölme hamule halttı üzerinde 2,13 metre (7 
kadem) den az bir mesafede bulunurlarsa, bu su geçirmez kapılar da enerji vasıtasiyle çalıştırı
lacaklardır. 

(j) Makine dairesinden başka mahallerde bulunan perdelerde sökülebilir levhalara müsaade 
edilmiyecelktir. Bu çeşit levhalar gemi limanı terketaneden önce daima yerlerine bağlanmış ola
caklar ve mübrem ihtiyaç halleri müstesna seyir esnasında "yerlerinden çikari'Ilmıyacaklar, bunları 
tekrar yerine koyarken irtibat yerlerinin su geçirmezliğini temin için gerkli tedbirler almacalktır. 

(k) Gemi hikmeti için açılmaları zaruri olanlar müstesna, bütün su geçirmez kapılar seyir es
nasında kapalı bulundurulacaktır. Açılması zaruri olan kapılar da derhal kapanmaya hazır bir 
vaziyette olacaıktır. 

(1) (ı) Tayfa mahallerini kazan önüne bağlıyan, boru donanımının geçmesine yarıyan veya 
diğer bir maksat için yapılmış olan trank ve tüneller su geçirmez arzani ana bölmelerden geeer-
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lense 15 nci (kaide mucibince su geçirmez olarak yapılacaklardır. Seyirde geçit olarak kullanılan 
tünel ve trariklarm en az bir ucu sınır hattının üzenine kadar ulaşan su geçirmez bir trankla ni-
hayetlenecektir. Geçidin diğer ucu gemideki mevlkiinin icabettird'iği tipte su geçirmez bir kapı ile 
teçhiz edilebilir. Bu gibi geçitler müsademe perdesinin gerisindeki bölme perdesinden geçirile-
mezler. 

(ıı) Ana arzani su geçirtmez perdelerden cebri drafit için tüneller yahut tranklar geçirilmesi 
iistendlirse, bunlar idare tarafından hususi bir surette tetkik edileceklerdir. 

Kaide — 13. 

Bordada sınır hattı altındaki menfezler 

(a) Bordadaki menfezlerin sayısı, geminin dizaynına ve normal kullanma şartlarına uygun ola
rak asgariye indirilecektir. 

(b) Bordadaki her hangi bir menfezi kapatmıya mahsus vasıtaların tertip ve kifayeti bunların 
düşünülen maksada ve kullanıldıkları yere uygun ve İdare tarafından umumiyetle şayanı kabul 
olacaktır. 

(c) (ı) îki güverte arasındaki borda lûmbozlarmm alt kenarları bordada perde güvertesine 
muvazi olarak çizilen ve en aşağıdaki noktası âzami bölme hamule hattından geminin genişliğinin 
yüzde 2\ si kadar yukarda bulunan hattın altında ise bu ara güvertedeki bütün borda lûmbozları 
açılmaz tipten olacaktır. 

(ıı) (c) (ı) Tâli paragrafında açılmaz tipten olması talebedilen borda lûmbozlarından gay
rı, alt kenarları sınır hattı altında bulunan bütün borda lûmbozları, gemi kaptanının rızası olma
dan her hangi bir şahsın açamıyacağı tipte inşa edilecektir. 

(m) (a) Bir ana. güvertede, tâli paragraf (c) (ıı) de bahsedilen borda lûmbozlarmm alt ke
narları perde güvertesine muvazi olarak çizilen ve en aşağıdaki noktası gemi her hangi bir liman
dan ayrılırken çektiği suyun üzerinde, 1,37 metre (4^ kadem) ye, gemi genişliğinin yüzde 2,5 nin 
ilâvesiyle elde edilen miktar kadar yüksekte bulunan hattın altında iseler, bütün bu borda lûmboz
ları su geçirmez olarak kapatılacak ve gemi limanı terk etmeden, önce kilitlenecek ve geminin uğ-
rıyacağı limana varmaden önce açılmıyacaktır. Bu tâli paragrafın tatbikinde tatlı su için mümkün 
olan münasip tenzilât yapılabilir. 

(b) Bu borda lûmbozlarmm limanda açılma zamanı ve gemi limandan ayrılmadan önce bun
ları kapatma ve kilitleme zamanı, tutulması, İdare tarafından emredilen seyir jurnalma kaydedi
lecektir. 

(c) Âzami bölme hamule hattında yüzerken bu tâli paragrafın birinci maddesinin hükümlerinin 
şümulüne giren bir yahut daha fazla borda lûmbozları olan her hangi bir gemi için İdare, vasati 
su çekimi sınırını tâyin edebilir. Bu vasati su çekimi sınırında, bu borda lûmbozlarmm ait kenar
ları, bordada perde güvertesine muvazi olarak çizilen ve en aşağıdaki noktası vasati su çekimi sını
rına tekabül eden hattı üzerinde, geminin genişliğinin yüzde 2,5 una 1,37 metre ( 4 | kadem) ilâve
siyle elde edilen miktar kadar yüksekte olan hattın üzerinde olacaktır. Bu vasati su çekiminde bu 
lûmbozları evvelce kapatmadan ve kilitlenmeden geminin limandan hareketine ve mütaakıp limana 
yaptığı sefer esnasında mesuliyeti kaptana aidolmak üzere bunların denizde açılmasına müsaade edi
lebilecektir. 1930 tarihli Milletlerarası Yükleme Sınırı Sözleşmesinde tarif edildiği gibi tropik bölge
lerde, bu su çekimi sınırı, 0,305 metre (1 kadem) kadar tezyidedilebilir. 

(d) Baş kaimeden geminin genişliğinin sekizde biri kadar geride olan ve bordada perde güver
tesine muvazi olarak çizilen ve en aşağıdaki noktası âzami bölme hamule hattı üzerinden 3,66 met
reye (12 kadem) gemi genişliğinin yüzde 2,5 nin ilâvesiyle elde edilen miktar kadar yüksekte olan 
hattın yukarısında bulunanlar müstesna, bütün borda lûmbozları, kolaylıkla ve matluba muvafık 
bir şekilde kapatılabilecek su geçirmez menteşeli dahilî kör kapaklarla teçhiz edilecektir. 1950 tarih
li Milletlerarası Yükleme Sınırı Sözleşmesiyle talebedilen kendi esas yerlerinde daimî olarak bağlı 
bulunacak kör kapaklar müstesna, güverte yolcularından gayri yolcu mahallerine mahsus kör kapak-
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lar portatif olabilirler. Bu nevi portatif, kör kapaklar kapatılacakları borda lümbuzlarmm civarına 
yerleştirilecektir. 

(e) Seyir esnasında yanlarına varılamıyan borda lümbuzları ve kör kapakları gemi limanı ter-
ketmeden önce kapatılacak ve yerlerine bağlanacaktır. 

(f) (ı) Münhasıran yük yahut kömür taşımaya mahsus her hangi bir mahalle, borda lümbuz
ları konmıyacaktır. 

(ıı) Mamafih münavebe ile yük veya yolcu taşımaya mahsus yerlere borda lümbuzları konabi
lir, fakat bunlar o şekilde inşa edileceklerdir ki her hangi bir şahıs bunları yahut bunların kör ka
paklarını gemi kaptanının rızası olmadan açamıya çaktır. 

(m) Eğer böyle mahallerde yük nakledilirse,' borda lümbuzları ve bunların kör kapakları ha
mule yükletilmezden önce su geçirmez olarak kapatılıp kilitlenecek ve bu kapama ile kilitleme keyfi
yeti idare tarafından tutulması emredilen seyir jurnalma kaydedilecektir. 

(g) Otomatik havalandırma borda lümbuzları,' idarenin hususi surette tasvibini almadan, borda 
kaplamasında sınır hattı altında tertiplenmiyecektir. 

(h) Borda kaplamasmdaki frengilerin, sıhhi tesisata ait tahliye borularının ve bunlara müşabih 
diğer menfezlerin sayısı, mümkün olduğu kadar çok sayıda sıhhi tesisata ait borularla diğer boru
ları bir menfezde toplıyarak yahut diğer her hangi bir münasip tarzda hareket ederek, asgariye in
dirilecektir. 

(i) (ı) Borda kaplamasmdaki bütün alıcı ve verici ağızlar geminin içine kazaen suyun girme
sine mâni olacak şekilde kifayetli ve erişilebilir tertibat ile teçhiz edilecektir. 

(ıı) (a) Yalnız tâli paragraf (i) (m) de şart koşulduğu gibi, sınır hattı altındaki mahallerden 
borda kaplamasına açılan her bir ayrı disçark (discharge) ve perde güvertesi üzerinden bir direkt 
kapama tertibatı ile donatılmış bir otomatik geriye döndürmez (non - return) valf ile yahut, müte-
naviben, bu nevi kapama tertibatı olmıyan iki otomatik geri döndürmez valf ile teçhiz edilecek
tir. Bu iki otomatik geri döndürmez valftan üstteki servis esnasında muayene maksadiyle daima 
yanma gidilebilmesi için âzami bölme hamule hattı üzerinde bulunur ve normal olarak kapalı bu
lunan tiptendir. 

(b) Direkt kapama tertibatlı valf kullanıldığı vakit, perde güvertesi yukarsındaki kumanda 
mevkiinin, daima kolaylıkla yanma gidilebilecek, durumda ve valfın açık mı yahut kapalı mı ol
duğunu gösteren müş'irle teçhiz edilmiş olması lâzımdır. 

(m) Makina tesisatı ile alâkalı ana ve yardımcı deniz suyu alıcı ve verici (inlet and dischar-
ges) ağızları; borularla borda kaplaması arasında yahut borularla borda kaplamasına bağlanmış san
dıklar (Caissons) arasında kolaylıkla erişebilecek musluk yahut valflarla teçhiz edilecektir. 

(j) (ı) Sınır hattı altında tertiplenmiş lûmbar ağzı, yük ve kömürlük kapıları kâfi muka
vemette olacaktır. Bunlar gemi limanı terk etmeden önce elverişli bir şekilde kapatılacak ve su 
geçirmez olarak suga edilip seyir esnasında kapalı tutulacaktır. 

(ıı) Bu nevi kapılar, hiçbir halde en aşağıdaki noktası âzami bölme hamule hattı altında 
kalmıyacak tarzda tertiplenecektir. 

(k) (ı) Pasakül, çöp manikası ve sairenin borda içinde kalan ağzı kifayetli bir kapak ile 
teçhiz edilecektir. 

(ıı) Eğer iç taraftaki ağız, sınır hattı altında bulunuyorsa kapak su geçirmez olacak, ve bu
na ilâveten, âzami bölme hamule hattı üzerinde kolaylıkla erişilebilir bir mevkide manikaya bir 
otomotik geri döndürmez valf teçhiz edilecektir. Manika kullanılmadığı zaman hem kapak ve hem 
valf kapatılmış ve suga edilmiş olarak bulundurulacaktır, 

Kaide — 14. 

8u geçirmez kapıların, borda lûmbozlarinın ve sairenin inşası ve ilk tecrübeleri 

(a) (ı) Bu kaidelerde bahsedilen büt rn su geçirmez kapılar, borda lûmbozları, lûmbar ağzı 
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yük ve kömürlük kapılan, valflar, borular, pasakül ve çöp manikalarının dizayni; malzeme ve in
şası, idareyi tatmin edecek tarzda olacaktır. 

(u) Şakuli su geçirmez kapıların çerçevelerinin alt kısımlarında kapının tamamiyle kapan
masına mâni olacak pisliğin toplanabileceği oluk bulunmıyacaktır. 

(m) Doğrudan doğruya bonkerlik kömür konulan her hangi bir yere açılan su geçirmez ka
pılar, çerçeveleriyle birlikte, dökme yahut dövme çelikten yapılacaktır. 

(iv) Makine tesisatı ile alâkalı ana ve yardımcı deniz suyu alıcı ve vericilerine ait 76 milimetre 
(3 pus) dan daha fazla iç kuturdaki musluk ve valflar vaziyete göre çelik veya bronz yahut diğer 
tasvibedilen yumuşak malzemeden olacaktır. 

(v) Âdi dökme demir, perde güvertesi altında borda kaplamasına donatılan yahut geminin 
bölme taksimatı tertibatı ile alâkalı olan her cesametteki diğer musluk ve valfların imâlinde kulla-
nılmıyacaktır. 

(b) Her su geçirmez kapı sınır hattına kadar irtifaı olan bir su sütunu tazyiki ile tecrübe edi
lecektir. Tecrübe, gemi hizmete konulmadan önce ya kapı takılmadan evvel yahut takıldıktan son
ra yapılacaktır. 

Kaide — 15. 

Su geçirmez güvertelerin, tankların ve sairenin in§ası ve ilk tecrübeleri 

(a) Su geçirmez güverteler, tranklar (trunks), tüneller, tünel omurgaları (duct keel) ve hava 
makineleri mütenazır seviyelerde bulunan su geçirmez perdeler gibi aynı mukavemette olacaktır. 
Bunları su geçirmez yapmak için kullanılan vasıtalar, ve bunlardaki menfezleri kapatmak için kabul 
edilen tertibat idare tarafından şayanı kabul olacaktır. Su geçirmez hava manikaları ve tranklar en 
az perde güvertesine kadar uzatılacaktır. 

(b) İnşaları tamamlandıktan sonra su geçirmez güvertelere bir hortum yahut su ile doldurma 
tecrübesi ve su geçirmez tranklar, tünellere ve hava manikalarına hortum tecrübesi tatbik edilecek
tir. 

Kaide — 16. 

Smır hattı üzerindeki Lûmbozlar ve diğer menfezler ve saire 

(a) Borda lûmbozları, lûmbar ağzı, yük ve kömürlük kapıları ile borda kaplamasında sınır hattı 
üzerindeki menfezleri kapatmaya mahsus diğer vesait, kifayetli olarak dizayn ve inşa edilecek ve 
donatıldıkları mahaller ve bunların âzami bölme hamule hattına nazaran mevkileri - nazarı dikkate 
alınarak kâfi mukavemette imal edileceklerdir. 

(b) Perde güvertesi yahut bunun üzerindeki bir güverte mûtat deniz şeraitinde aşağıya su nüfuz et-
tirmiyecek şekilde hava tesiratma karşı mahfuz olacaktır.Hava tesiratma açık olan güvertedeki 
bütün menfezlerin kâfi yükseklikte ve mukavemette mezarnaları olacak, ve bunları hava tesiratma 
karşı mahfuz bir şekilde derhal kapatmak için kifayetli vasıtalar bulundurulacaktır. 

(c) Bütün hava şartları altında havaya mâruz güvertelerdeki suyun derhal tahliyesi için 
icabeden su boşalma lumbarları veya frengi delikleri yahut her ikisi ile teçhiz edilecektir. 

Kaide — 17. 

Tulumba tertibaU 

(a) Bütün gemiler, bir kaza neticesinde ister düz, ister bir tarafa meyilli olsunlar, mümkün 
olan bütün şartlar altında her hangi bir su geçirmez kompartımandan su basabilen ve onun suyu
nu tamamiyle boşaltacak kudrette olan kifayetli bir tulumba tesisatiyle teçhiz edilecektir. Bu 
maksat için bir alıcının (suctions) kâfi geleceği tahmin edilen geminin nihayetlerindeki dar kom
partımanlar müstesna, alabanda istikametinde alıcıların (suctions) tesisi umumiyetle zaruridir. Mû-
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tat şekilde olmıyan kompartımanlarda ilâve alıcıların yapılması talebedilen kompartımandaki su
yun alıcı borulara gidebilmesini temin edecek tertibat yapılacaktır. Soğuk hava ambarlarınım su
yunu tahliye etmek için kifayetli tertibat bulundurulacaktır. 

(b) (ı) Bu kaidede başka bir yerde şart koşulanlar müstesna, gemilerde ana sintineye bağ
lı olan en az üç enerji tulumbası bulunacaktır. Bunlardan birisi ana makineye bağlanabilir. Kıs
tas numarası (30) yahut daha fazla olduğu vakit ilâve olarak bir müstakil enerji tulumbası daha 
teçhiz edilecektir. Boyu 91,5 metre (300 kadem) den az ve 30 dan küçük bir kıstas numarasına 
malik olan gemilerde biri baş tarafa diğeri kıç tarafa konulan krank tipinde (cranktype) kifayet
li iki el tulumbası müstakil enerji tulumbalarından birinin yerine kaim olabilir. 

(n) Bulundurulması icabeden tulumbaların sayısı aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir : 

Geminin boyu 91,5 metre (300 kadem) 91,5 metre (300 kadem) 
den küçük ve daha fazla 

Kıstas numarası 30 dan 30 ve daha 30 dan 30 ve daha 
küçük fazla küçük fazla 

El tulumbaları (yerlerine bir müstakil tulumba 
konabilir). 2 — — — 
Ana makineden hareket alan tulumba (yerleri
ne bir müstakil tulumba konabilir). 1 1 1 1 
Müstakil tulumbalar 1 3 2 3 

(m) Hela, safra (ballast) ve umumi hizmet tulumbaları, eğer sintine tulumba sistemine ge
reken bağlarla bağlanırlarsa bunlar müstakil enerji tulumbası gibi kabul edilebilirler. 

(c) Eğer mümkün olursa, enerji ile çalışan sintine tulumbaları aynı hasardan kolayca su 
ile dolmıyacak şekilde * tertibedilen yahut kâin olan müstakil su geçirmez kompartımanlar dâhili
ne konulacaklardır. Eğer makineler ve kazanlar iki yahut daha fazla su geçirmez kompartımanlar 
dâhilinde iseler sintine hizmetleri için mevcudolan tulumbalar mümkün olduğu kadar bu kom
partımanlara tevzi edileceklerdir. 

(d) 91,5 metre (300 kadem) yahut daha fazla boyda olan yahut 30 veya daha fazla kıstas 
numarasına malik olan gemilerde, geminin muhtemelen su ile dolması gibi bütün tabiî ahvalde kul
lanılmak üzere en az bir enerji tulumbası mevcudolacaktır. Bu şart şu suretle yerine getirilmiş 
addedilebilir. Eğer : 

(ı) Talebedilen tulumbalardan birisi perde güvertesi üzerinde bulunan bir enerji membaına 
malik ve su altında çalışa/bilen güvenilir tipte bir emereensi (emergency) tulumba ise yahut; 

(ıı) Tulumbalar ve lonlarm enerji membaları gemi boyunca o suretle yerleştirilmiş olacaklar
dır ki, gemiyi batırmıyacak kadar bir su basması halinde hasara uğramıyan bir kompartımanda en 
az bir tulumba kullanılabilecek durumda olursa. 

(e) Yalnız pik (peak) kompartımanları için teçhiz edilen tulumbalar müstesna, her sintine 
tulumbası, ister el ile, ister enerji ile çalıştırılsın, gemideki her hangi bir ambardan yahut maki
ne mahallinin her hangi bir kompartımanından su çekecek şekilde tertibedilecektir. 

(f) (ı) Enerji ile çalıştırılan her müstakil sintine tulumbası ana sintine borusu dâhilinde 
dakikada 122 metre (400 kadem) den az olmıyan bir su sürati verebilecek kudrette olacaktır. Ma
kine mahallerine yerleştirilmiş müstakil sintine tulumbaları bu mahallerin muhtelif kompartı
manlarından doğrudan doğruya alıcılara (suctions) malik olacaktır. Yalnız bu mahallerin her 
hangi birisinde bu nevi alıcılardan ikiden fazla istenilmiyecektir. İdare diğer mahallerde bulu
nan ve ayrı direkt alıcıları olan enerji ile çalışır müstakil sintine tulumbaları talebedebilir. Direkt 
alıcılar uygun bir şekilde tertibedilecek ve makine mahallinde olanlar ana sintineninkinden daha 
az kuturda olmıyacaktır. 

(ıı) Kömür yakan gemilerde bu kaidenin talebettiği diğer alıcı yerlerine ilâveten kazan önün-
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de, bir müstakil enerji tulumbasının aLcı kısmına bağlanabilen, muvafık kuturda ve kâfi uzun
lukta kabili inhina (flexible) bir alıcı bora yapılacaktır. 

(g) Ana sirküleytin tulumbaları makine mahallinin en derin yerinden tahliye edici ve ni
hayetinde geri döndürmez valf bulunan direkt alıcı bir boru ile mücehhez olacaktır. Bu borula
rın kuturları deniz alıcısı kutrunun en az 2/3 ü kadar olacaktır. Yakıt kömür ise, yahut kömür 
olması muhtemel ise makine ile kazanlar arasında su geçirmez bir perde olmadığı takdirde, en 
az bir devri daim tulumbasından denize direkt bir verici boru (discharge) donatılacak, yahut, 
bunun yerine devri daim tulumbası verici borusuna bir kısa devre (by-pass) donanımı yapıla
bilir. Deniz alıcılarının ve direkt alıcı valfların spindilları (spindles) makine dairesi plâtformu
nun üstüne kadar belirli bir şekilde imtidadede çektir. 

(h) (ı) Ambarların ve makine mahallerinin sularım tahliye etmek için talebedilen tulumba
ların bütün boruları su yahut yağ taşımağa mahsus yerlerin doldurulması veya boşaltılmasında 
kullanılması muhtemel olan borulardan tamamiyle ayrı olacaktır. 

(ıı) Kurşun borular, kömürlerin yahut akaryakıt depo etmeye mahsus tankların içinde veya 
altında, yahut dâhilinde yağ dinlendirme tankları veya akaryakıt tulumba tertibatı bulunan mo
tor daireleri dâhil kazan yahut makine mahallerinde kullanılmıyacaktır. 

(i) îdare, ana ve tâli sintine borularının kuturlarının hesabına dair kaideler vaz'edilecektir. 
Ana sintine borularının kuturları takribi olarak aşağıdaki formül ile tâyin edilebilir : 

d = 1,68 V L (B + D) -f 25 

burada ~~;'") 
d = Milimetre olarak ana sintine borusunun dahilî kutru 
L = Metre olarak geminin boyu 
B = Metre olarak geminin eni 
D = Metre olarak perde güvertesinde gemi ıin kalıp derinliği 

Yahut 

d — Vw E + D ) + 1 
2500 

burada 
d = Pus olarak ana sintine borusunun dahilî kutru 
L = Kadem olarak geminin boyu 
B = Kadem olarak geminin eni 
D = Kadem olarak perde güvertesinde geminin kalıp derinliği 
(j) Sintine ve safra suları tulumba sistemi tertibatı suyun denizden ve safra suyu mahallerinden 

yükün içine ve makine mahallerine, yahut bir kompartımandan diğerine geçmesi imkânını önliyeeek 
şekilde olacaktır. Sintine ve safra boru donanımlarına irtibatı olan her hangi bir dip tankın (deep 
tank) yük ihtiva ettiği zaman yanlışlıkla denizden su almasına yahut safra suyu ihtiva ettiği zaman 
bir sintine borusundan bu suyun sehven denize basılmasına mâni olmak için hususi tertibat alınacak
tır. 

(k) Bir kompartımanın kendisine bağlı her hangi bir sintine alıcı borusu kesildiği yahut diğer 
her hangi bir kompartımanda müsademe veya karaya oturmak neticesi başka suretle hasara uğradı
ğı takdirde mezkûr kompartımanın suyla dolmasını önlemek için tertibat alınacaktır. Bu maksat için 
olan boru her hangi bir kısımda geminin bordasına gemi genişliğinin beşte birinden (âzami bölme 
hamule hattı seviyesinde merkez hattına amut olarak ölçülür) daha yakın bir mesafede kâin ise ya
hut bir tünel omurgası (duet keel) dâhilinde bulunuyorsa borunun açık ağzını ihtiva eden kompar
tımanda boruya bir geri döndürmez valf donatıl;' çaktır. 

(1) Sintine tulumba tertibatı ile alâkalı bütün tevzi sandıkları, muslukları ve valfları mûtat 
ahval tahtında her zaman yanlarına gidilebilecek mevkilerde bulunacaklardır. Bunlar bir su istilâsı 
halinde sintine tulumbalarından birisinin her hangi bir kompartımanda çalıştırılması mümkün ola-
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cak şekilde tertibedileceklerdir. Eğer bütün tulumbalar için müşterek tek bir boru sistemi varsa sin
tine alıcılarının kontroluna mahsus lüzumlu musluklar ve valflar perde güvertesi üzerinden kulla
nılabilmelidir. Eğer ana sintine tulumba sistemine ilâve olarak bir emercensi sintine tulumba sistemi 
varsa bu ana sistemden müstakil olacak ve su istilâsı vukuunda her hangi bir kompartımanda bir 
tulumba çalışabilecek şekilde tertibedilecektir. 

Kaide — 18. 

Yolcu gemileri ve yük gemileri için stabilite tecrübeleri 

(a) Yolcu gemileri ve yük gemileri inşalarının ikmalinden sonra meyil tecrübesine tâbi tutularak 
stabilite esasları tâyin edilecektir. Kaptana geminin kifayetli bir şekilde idaresine yarıyacak bu mev
zua ait lüzumlu malûmat verilecek ve bir nüsha da alâkadar idareye tevdi edilecektir. 

(b) Eş bir geminin meyil tecrübesi neticeleri mevcut olduğu takdirde idare, bundan, meyil tec
rübesinden muaf tutulacak eş gemi için doğru ve kabili tatbik malûmat elde edileceğine kanaat geti
rirse münferiden bu geminin meyil tecrübesinden muaf tutulmasına müsaade edebilir. 

Kaide — 19. 

Su geçirmez kapıların, ve sairenin periyodik çalıştırılması ve muayenesi 

(a) Yeni ve mevcut gemilerde, su geçirmez kapılar, borda lûmbozları, valflar ve musluklar, 
frengi deliklerini kapama, tertibatı, pasakül ve çöp manikalarının mekanizmaları her hafta mua
yeneye tâbi tutulacaktır. Seyahati bir haftadan fazla sürecek gemilerde limanı terk etmeden evvel 
esaslı bir talim yapılacak ve seyir esnasında bu talimler haftada en az bir defa tekrarlanacaktır. 
Ana arzani perdelerin enerji ile çalışması zaruri su geçirmez kapıları ile menteseli su geçirmez 
kapıları seyir esnasında kullanıldıkları takdirde her gün tecrübe edileceklerdir. 

(b) Su geçirmez kapılar ve bunlarla ilgili bütün mekanizma ve müş'irler, bir kompartımanı 
su geçirmez hale getirmek için gereken valflar ve hasar kontrolü için lüzumlu valf ve tertibat 
haftada en az bir defa muntazam fasılalarla muayene edilecektir. 

Kaide — 20. 

Gemi jurnalim verilecek meşruhat 

(a) Bilûmum yeni ve mevcut gemilerde, bu kaideler mucibince sefer esnasında kapalı tutul
ması icabeden menteseli kapılar, sökülebilir kapaklar, borda lûmbozları, lûmbar ağzı, yük ve 
kömürlük kapıları ve diğer bütün menfezler gemi limanı terk etmeden evvel kapatılacaktır. 
Bunların kapatıldığı saat ile bu kaidelere göre açılması caiz olanların açılma saatleri idare tali
matına uygun gemi jurnalma kaydedilecektir. 

(b) 19 ncu kaide mucibince yapılması icabeden bütün talim ve muayeneler gemi jurnalma. 
kaydolunur, ve ayrıca tesbit olunan her noksan bilhassa tebarüz ettirilir. 

- •". Kısım : C. 

Elektrik tesisatı 

(Kısım C yalnız yolcu gemilerine tatbik edilir) 

Kaide — 21. 

Umumi malûmat 

(a) Gemilerdeki elektrik tesisatı şu şekilde olacaktır ; -— . . . . 
(ı) Emniyet için zaruri olan hizmetler bütün fevkalâde şartlar altında idame edilecek, ve 
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(ıı) Yolcuların, mürettebatın ve geminin emniyeti elektrik kazalarına karşı teminat altına 

alınacaktır. 
(b) Elektrik takatinin geminin emniyet ve tahriki için zaruri olan yardımcı hizmetleri ida

me ettirmek üzere her gemi en az iki grup ana elektrik jeneratörü ile teçhiz edilecektir. Bu 
grupların takati öyle olacak ki, bu gruplardan her hangi birinin durması halinde mevzuu bahis 
hizmetlerin görülmesini temin etmek yine mümkün olacaktır. 

Kaide — 22. 

Emercensi elektrik takat membai 

(a) Kasara güvertesi üzerinde müstakil bir elektrik takat membai bulunacaktır. Bu memba 
makine kaportası haricinde kâin olacak ve bu membadan elde edilecek takat idarenin görüşüne 
fevkalâde ahvalde yolcuların ve mürettebatın emniyeti için elzem bütün vazifelerin ve hizmetlerin 
aynı zamanda yapılabilmesi için zaruri olarak nazarı itibara alman ihtiyaçlara yeter takatte olma
lıdır. Her filika mevkiinde güverte ve borda üzerinde, bütün koridorlarda (alleyways) merdiven
lerde ve çıkış yerlerinde, makine mahallerinde ve 26 ncı kaidede tarif edildiği gibi kumanda 
mevkilerinde ve eğer yalnız elektrik yakıyor iseler seyir fenerlerinde (emercensi) tenviratına hu
susi ehemmiyet verilecektir. Membadan elde edilecek kuvvet 36 saatlik bir devre için kâfi gele
cek, yalnız kısa bir müddet zarfında yapılabilen seferlerde muntazam olarak çalıştırılan gemiler
de aynı derecede emniyetin temin edilebileceğine kanaat getirilmesi şartiyle idare daha az mik
tarda kabul edebilir. Emercensi takat membai ya : — 

(ı) Emercensi tesisatın yükünü tekrar imlâ yahut fazla miktarda voltaj sukutu yapmadan 
taşıyabilecek bir akümülâtör bataryası; yahut 

(u) İdare tarafından tasvibedilen müstakil bir mayi mahrukat deposu ile ilk hareket (marş) 
tertibatı bulunan ve tazyikle iştialli tipte bir makine tarafından döndürülen bir jeneratör olabilir. 

Bu makinede kullanılacak mayi mahrukun iştial noktası 43,3 C° (110 F°) derecesinden az ol-
mıyacaktır. 

(b) Emercensi tesisatı (emergency plant) gemi 22£° meyilli olduğu zaman veyahut gemi 10° 
başa yahut kıça trimli olduğu zaman kifayetli olarak çalışabilecek şekilde tertibedilecektir. 

(c) (ı) Emercensi takati (emergency power) bir akümülâtör bataryasından istihsal edildiği 
vakit ana tenviratın kesilmesi halinde emercensi tenviratının otomatik olarak faaliyete geçmesini 
temin edecek tertibat alınacaktır. 

(ıı) Emercensi takat menbaı bir jeneratör olduğu takdirde, aşağıdaki maksatlar için kâfi ka
pasitede bulunan bir akümülâtör bataryasından muvakkat bir kuvvet membai teçhiz edilecektir. 

(a) Yarım saat için devamlı emercensi tenviratı temin etmek; ve 
(b) Su geçirmez kapıları (eğer elektrikle işliyorsa) kapatmak, fakat bunların hepsini aynı za

manda kapatmak zaruri değildir! 
Tertibat; ana beslemenin kesilmesi halinde muvakkat emercensi kuvvet membaınm otomatik 

olarak faaliyete geçmesini temin edecek şekilde olacaktır. 
(m) Otomatik tertibatın muntazam fasılalarla tecrübesi için tedbirler alınacaktır. 
(d) Elektrik ile işletilen dümen donanımlarına ana tevzi tablosunda iki besleyici kablo bağ

lanacak, bu besleyici kablolardan her birisi aynı zamanda işlemesi muhtemel bütün motörleri bes
lemeye kâfi kudrette olacak ve bu besleyici kablolar bütün boyları imtidadmca mümkün olduğu ka
dar geniş bir şekilde birbirinden ayrı olarak yerleştirilecektir. Yalnız bu devreler ve motörler kısa 
devreye karşı korunma tertibatı ile teçhiz edilecektir. 

Kaide — 23. 

Yolcu ve mürettebatın emniyeti için ihtiyati tedbirler 

(a) (ı) Elektrik makinalarınm ve yahut teçhizatının hariçte kalan ve elektrik taşımıyan kı-
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sımları, her hangi bir kısa devre halinde elektriklenebileceği mülâhazası ile bunların arzlanması 
(toprağa) bağlanması lâzımdır. Bütün bu cihazlar o tarzda inşa ve yerleştirileceklerdir ki, bunların 
normal şekilde kullanılmasında her hangi bir tehlike arz etmiyecek şekilde olması lâzımdır. 

(ıı) Geminin elektrik teçhizatından olan ve 100 yahut daha fazla volt ile çalışan bütün porta
tif lâmbaların, âletlerin ve benzeri cihazların madenî çerçeveleri besleme (supply) kablosunda bu
lunan münasip bir nakil (Conductor) vasıtasiyle tekneye (arza) bağlanacaktır. 

(b) Açık tipteki elektrik tevzi kabloları, çalışanların bunların önüne ve arkasına kolaylıkla ve 
tehlikesizce gidebilecekleri tarzda yerleştirilecektir. Tevzi tablolarının yanları ve arkadan müna
sip surette muhafaza edilecek ve bir mücerrit paspas^yalrat ızgara mevcudolacaktır. Tekneye (ar
za) 250 volttan fazla voltajda daimî cereyan yahut 150 volttan fazla voltajda mütenavip cereyan 
nakleden açık kısımlar her hangi bir tevzi tablosunun yahut kontrol tablosunun sathına yerleştiril-
miyecektir. 

Kaide — 24. 

Yangına karşı ihtiyati tedbirler 

(a) Tekne dönüşü (huII return), kuvvet, teshin ve tenvir, tevzi sistemleri için kullanılmıyacak-
tır. 

(b) Tevzi sistemleri her hangi bir ana yangın bölgesindeki bir yangının diğer her hangi bir 
ana yangın bölgesindeki esaslı hizmetlerin ifasına engel olamıyacak şekilde tertibedilecektir. Bu 
icap her hangi bir bölge dâhilinden geçen ana ve emercensi besleyici kabloları mümkün olduğu ka
dar geniş bir mesafede hem şakuli ve hem ufki ol arak ayrıldıkları takdirde yerine getirilmiş adde
dilecektir. 

(c) (ı) Bütün kabloların madenî kılıf ve zırhları kablo nihayete kadar elektrik icabatma göre 
devam edecek ve tekneye (arza) bağlanacaktır. 

(ıı) Elektrik kabloları ne madenî kılıflar içine ne de zırh içine alınmamış olurlarsa ve bir clek-
triki hata vukuunda yangın tehlikesi ihtimali bulunursa idare tarafından ihtiyatî tedbirler tale-
bedilecektir. 

(m) Yangına mâni olmak maksadiyle îdare tarafından geminin muayyen kompartımanlarında 
yahut muayyen bölgelerinde madenî kılıflar içine alınmış yahut zırhlanmış kablolar talebedilebi-
lir. 

(d) (ı) Alçak voltajlı nakil devreleri müstesna bütün nakillercleki irtibatlar (Junction), kutu
larda (Buat) yahut kabloların çıktığı kutularda yapılacaktır. Bütün bu nevi kutular yahut kablo 
donanımı cihazları içlerinde vukua gelecek yangının kutudan yahut cihazdan etrafa yayılmasına mâ
ni olacak şekilde inşa edilecektir. 

(ıı) Tenvirat tertibatı tel donanımına hasar ika etmesi muhtemel hararet yükselmesini Önliye-
cek ve etrafındaki maddeler'n ziyadcsivlo ısınmasına mâni olacak şekilde tertibedilecektir. 

(e) Kablo donanımı sürtünme neticesi berelenmesine yahut diğer şekil de hasara uğramasına 
mâni olunacak şekilde takviye edilecektir. 

(f) 22 nci kaidenin (d) paragrafında şart koşulan müstesna, her bir ayrı devre fazla yüke 
karşı korunacaktır. Her bir devrenin cereyan taşıma kapasitesi, fazla yükten koruyucu münasip 
cihazın ayar ve tanzimiyle birlikte, daimî olarak gösterilecektir. 

(g) (ı) Akümülâtör bataryaları muvafık şekilde mahfuz yere konulacaklar ve esas itibariyle 
bunların konulması için kullanılan kompartımanlar münasip şekilde inşa edilecekler, ve esaslı su
rette havalandırılacaklardır. 

(ıı) Ark yapmağa müstait cihazlar aleve karşı mukavim (infilâke mukavim) olmadıkça esas 
itibariyle akümülâtör bataryalarına tahsis edilen bir kompartımana yerleştirilmiyecektir. 

( S. Sayısı : 15 ) 
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Kısım : D 

İkamet ve hizmet mahallerinde yangına karşı korunma 

(Kısım: D Yalnız yolcu gemilerine tatbik edilir) 

Kiade — 25. 

Tatbikat ve umumi hükümler 

(a) Bu faslın bu kısmının tatbiki 36 dan fazla yolcu taşımıyan gemiler için şarta tâbidir. 
Bu gemiler, 50 nci kaidenin (b) paragrafı hükümlerine uyduktan başka, idarenin tasvibettıği bir 
tipte, bir yangın ihbar tertibatiyle teçhiz edilmeleri şartiyle yalnız 28 ve 29 ncu kaidelere uymak 
zaruretindedir. Bu yangm ihbar tertibatı, ciddî vangm tehlikesi arz etmiyen mahaller müstesna, 
yolcu ve mürettebatın kullanmasına yahut hizmetine tahsis edilen bütün kapalı mahallerdeki 
yangının mevcudiyet yahut alâmetini ve mahallini zâbitan ve mürettebat tarafından derhal görü
lebilecek bir veya daha fazla noktalarda yahut istasyonlarda otomatik olarak gösterecektir. 

(b) Güverteler ve* güverte yapıları dâhil ana yapı, idarenin hususi hallerde kullanılmasına 
müsaade edeceği diğer muvafık malzeme müstesna, çelikten olacaktır. Ana yapı «A» sınıfı perde
lerle (ilerde tarif edildiği gibi) ana şakuli bölgelere ayrılacak ve bu bölgeler şakuli giriş yeri te
min eden mahalleri muhafaza eden ve ikamet mahallerini, makine, yük ve hizmet mahalieriyle 
diğer mahallerden ayıran hudutlardan müteşekkil müşabih perdelerle aynca bölünecektir. Dev
riye sisteminden ayrıca ve ona ilâve olarak, bu faslın E kısmında talebedilen alarm sistemleri ve 
yangm söndürme cihazı, aşağıdaki korunma usullerinden birisi yahut bu usullerin idarece şayanı 
kabul bir kombinezonu, henüz başlamakta olan yangınların zuhur ettikleri yerden etrafa yayıl
masını önlemek maksadiyle ikamet ve hizmet mahallerinde tatbik edilecektir. 

Metot I. - îkamet ve hizmet mahallerinde umumiyetle vangm ihbar ve su püskürtme tesisatı ol-
mıyan «B» smıfı bölmelerden yapılan (ilerde tarif edildiği gibi) dahilî bölme perdesi inşası, yahut 

Metot II . - Dahilî bölme perdesi tipinde olup muhafazası için hiçbir tahdide tâbi olmıyan ye 
dâhilinde yangm zuhuru muhtemel bütün mahallerde, yangının ihbar ve söndürülmesi için otoma
tik bir su püskürtme ve yangın alarm sistemi teçhizi, yahut 

Metot I I I . - Muhtelif kompartımanların ehemmiyet, ebat ve mahiyetine göre her ana şakulî 
bölge dâhilinde A ve B sınıfı bölmeler kullanılarak ayrılan yangın zuhuru muhtemel bütün mahal
lerde otomatik bir yangın ihbar tertibatına havi yanıcı ve yüksek derecede kabili iştial malzeme 
ve mefruşatın mahdut miktarda kullanılmasiyle beher ana şakulî bölge dâhilinde bir bölme sistemi 
inşası; fakat bu sistemde umumiyetle su püskürtme tesisatı yoktur. 

Tafsilâtlı hükümler 27 den 44 de kadar olan kıidelerde izah edilmektedir. Her birinin başlığı 
hangi metodun yahut metotların tatbik edileceğini gösterir. 

_" - ^ , . Kaide — 26. 

Tarifler 

Aşağıda tarif edilen tabirler, bu faslın bütün kısmında nerede tesadüf edilirse edilsin bunlara 
aşağıdaki tarifelere göre mâna verilecektir. 

(a) «Yanmaz madde» bir kılavuz alev temasında takriben 750°C (İ382°F.) dereceye kadar ısıtıl
dığı zaman ne yanan, ne de tutuşmaya kâfi gelecek miktarda kabili iştial buharlar neşreden bir mad
de demektir. Diğer her hangi bir madde, «Yanıcı madde» dir. 

(b) «Standart ateş tecrübesi» tecrübe furununcla takriben aşağıdaki zaman hararet münase
betler serisini meydana çıkaran tecrübedir. 

( S. Sayısı : 15 ) 
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İlk 5 dakika sonunda — 538°C. (1000°F.) 

» 10 » » — T04°C. (1300°F.) 
» 30 » • » — 843°C. (1550°F.)' 
» 60 » » — 927°C. (1700°F.) 

(c) («A» sınıfı yahut ateşe mukavim perdeler) aşağıdaki hükümlere uyan perde ve güverte
lerdir. Bunlar; 

(ı) Çelikten yahut muadili malzemeden inşa edilecek. 
(ıı) Münasip şekilde takviye edilecek. 
(m) Bir saatlik standart ateş tecrübesi nihayetine kadar duman ve alevin geçmesine mâni ola

bilecek şekilde inşa edilecektir. 
(iv) Bitişik mahallerin mahiyeti nazarı dikkate alınarak, idareyi tatmin edecek derecede bir 

tecrit hassasına malik olacaktır. Umumiyetle perde ile temas halinde, ağaç işi, ağaç kaplama yahut 
diğer yanıcı maddeler bulunan mahaller arasında ateşe mukavim perdeler tesis etmek için bu 
nevi perdeler ve güverteler icabederse, bunlar o tarzda tecridedilecekler ki, bir yüzü bir saat 
müddetle standart ateş tecrübesine mâruz bırakıldığı takdirde, tecrübeye arz edilmeyen diğer 
yüzünde vasati hararet ve tecrübe esnasında hiçbir zaman başlangıçtaki hararetten 139°C 
(250°F.) den daha fazla artmıyacak ve ne de hararet her hangi bir noktada başlangıçtaki hara
retten 180°C. (325°F.) den daha fazla yükselmlyecektir. İdarenin fikrine göre az yangın tehli
kesi mevcut olan yerde tecrit miktarı azaltılabilir veya tamamiyle kaldırılabilir. 

(d) («B» sınıfı, veya yangının yayılmasını geciktiren perdeler) standart ateş tecrübesinin ilk 
yarım saati nihayetine kadar alevin geçmesini örıliyebilecek tarzda inşa edilen perdelerden müte
şekkildir. Bundan başka bu perdeler, mücavirindeki mahallerin mahiyeti nazarı dikkate alınarak, 
idareyi tatmin edecek derecede bir tecrit hassasına malik olacaktır. Umumiyetle kamaralar 
arasında yangının yayılmasını geciktiren perdeler tesis etmek icabederse bunlar perdenin bir 
yüzü standart ateş tecrübesinin ilk yarım saatlik devresine mâruz bırakıldığı takdirde tecrübeye 
arz edilmiyen sathındaki hararetin tecrübe esnasında başlangıçtaki hararetten 139°C. (250°F.) den 
daha fazla yükselmesine mâni olacak maddeden yapılacaktır. Yanmaz maddeden mamul kapla
malar sadece yukarda bahsedilen standart ateş tecrübesinin ilk 15 dakikalık devresindeki hara
ret yükselme tahdidine tâbi olacaktır. Fakat kaplamanın tamamını muayene etmek için tecrübe 
mûtat tarzda yarım saatin nihayetine kadar duvam ettirilecektir. İdarenin fikrine göre az yan
gın tehlikesi mevcut olan yerde tecrit miktarı azaltılabilir veya tamamilyle kaldırılabilir. 

(e) «Ana şakulî bölgeler» ateşe mukavim ana perdelerle teknede, üst yapılarda ve güverte 
binalarında ayrılan kısımlardır. Bunların vasati uzunluğu perde güvertesi üzerinde umumiyetle 
40 metre (131 kademe) yi geçmez. 

(f) «Kontrol istasyonları» dâhilinde telsiz telgraf cihazlarının veya esas seyir aletlerinin 
yahut merkezi yangın ihbar cihazının yahut emercensi jeneratörün bulunduğu mahallerdir. 

(g) «İkamet mahalleri» umumi mahalleri, koridorlar, helalar, kamaralar, ofisler, mürettebat 
mahalleri, berber dükkânları, tecridedilmiş büfeler, mağazalar ve benzeri yerler için kullanılan 
mahallerdir. 

(h) «Umumi mahaller» ikamet mahallerinin hol, yemek salonu, istirahat yeri olarak kullanı
lan ve daimî olarak kapalı bulunan benzeri kısımlardır. 

(i) «Hizmet mahalleri» kuzineler, ana büfeler, kilerler (tecridedilmig kilerler ve mağazalar 
hariç), posta ve meskukat daireleri ve benzeri mahaller ve bu nevi mahallere giden tranklar için 
kullanılan yerlerdir. 

(j) «Yük mahalleri» yük (mayi yük tankları dâhil) taşımak için kullanılan bütün mahaller 
ve bu nevi mahallere giden tranklardır. 

(k) «Makine mahalleri» ana, yardımcı yahut soğutma makineleri, kazanlar, tulumbalar, atel-
yeler, ceneratörler, havalandırma, ısıtma - soğutma tertibatına ait makineler, akar yakıt imlâ 
mevkileri için kullanılan bütün mahaller ve benzeri mahaller ve bu nevi mahallere giden trank
lardır. 

( S. Sayı«ı : 16 ) 
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(1) «Çelik veya diğer muadili malzeme» - «çelik veya diğer muadili malzeme» tâbirine tesadüf 

edilen yerde «muadili malzeme» tâbiri icabeden zaman esnasında ateşe arz edildikten sonra tam. 
çeliğe muadili hasalar iktisabeden bütün maddeleri, ya bunların kendilerini yahut tecrit ile elde 
edilenleri, ifade eder. (Meselâ muvafık surette tecridedilen alüminyum). 

Kaide — 27. 
Yapı 

(I, II ve III metotları) 

Tekne, üst yapı, yapıya ait perdeler, güverteler ve güverte yapıları çelikten inşa edilecektir. 
idare hususi hallerde diğer münasip maddelere müsaade edebilir. 

Kaide — 28. 
Ana Şakuli bölgeler 

(I, II ve III metotları) 

(a) Tekne, üst yapı ve güverte yapıları «A» sınıfı perdeler vasıtasiyle ana şakulî bölgelere 
taksim edilecekler, bunların perde güvertesi üzerinde vasati uzunlukları umumiyetle 40 metreyi 
(131 kadem) geçmiyecektir. Kademeler icabettiği takdirde, bunlar «A» sınıfı olarak inşa edilecek
tir. 

(b) Bu nevi perdelerin perde güvertesi üzerinde bulunan kısımları mümkün olduğu kadar 
hemen perde güvertesi altında bulunan su geçirmez bölme perdeleriyle bir hizada bulunacaktır. 

(c) Bu nevi perdeler güverteden güverteye ve bordaya yahut diğer sınırlara kadar imtidad 
edecektir. 

(d) Otomobil veya demiryolu vagonları feribotları gibi hususi maksatlar için dizayn edilen 
gemilerde bu nevi perdelerin tesisi geminin işletme şartlarına uymazsa, bunların yerine yangının-
kontrol ve tahdidi için idare tarafından bilhassa tasvibedilen muadil vasıtalar konulacaktır. 

Kaide — 29. 

Ana şakuli bölge perdelerindeki menfezler 

(I, II ve III metotları) 

(a) Ana şakuli bölge perdeleri elektrik kablolarının, boruların, tranklarm ve sairenin geçi
rilmesi için yahut tulâni kirişler, kemereler yahut diğer inşa elemanları için delinirlerse perde
lerin ateşe mukavemetinin ihlâl edilmemesini temin için tertibat alınacaktır. 

(b) Ana şakuli bölge perdeleri içinden geçen tranklara kapaklar donatılacak ve bunlar perde
nin iki tarafından çalıştırılabilen uygun bir mahallî kontrol tertibatiyle teçhiz edilecektir. Ça
lıştırma mevkileri kolayca erişilebilecek yerde bulunacak ve kırmızı renk ile marka edilecektir. Ka
pakların açık veya kapalı olduğunu gösteren müş'irler donatılacaktır. 

(c) Bütün menfezler daimî olarak yerlerine bağlı olan kapatma vasıtalariyle teçhiz edilecek
tir. Bunlar en az donatıldıkları perdeler kadar yangına mukavemet edecek kifayette olacaktır. 

(d) Ana şakuli bölge perdelerinde bulunan bütün kapıların ve kapı çerçevelerinin yapısı, 
kapalı oldukları zaman bunları kapalı tutan vasıtalarla birlikte, en az bu kapıların bulundukları 
perdeler kadar yangına mukavim olacaklar ve duman ve alevin geçmesini önliyecek kifayette ol
malıdır. Su geçirmez kapıların tecridedilmesine lüzum yoktur. 

(e) Her bir kapının yalnız bir adam vasıtasiyle perdenin her iki tarafından açılması müm
kün olmalıdır. Su geçirmez kapılardan gayri olan yangın kapıları açık vaziyetten kolay ve basit 
kurtarma vasıtalariyle kendi kendine kapanır tipte olacaktır. Bu kapıların tip ve modelleri idare 
tarafından tasvibedilecektir. 

( S. Sayısı : 15 ) 
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Kaide.— 30. 

Ana şakuli bölgeler içindeki perdeler 

(II n«i metoda göre talebedilmiyen) 

(a) Metot I 
(ı) ikamet mahalleri dâhilinde, «Aî» sınıfı bölme perdesi olması icabedenlerden gayrı bütün 

ihata perdeleri «B» sınıfı olarak inşa edilecekler, ve grupun tamamiyetini temin edecek tarzda bir
leştirileceklerdir. idare bu grupun heyeti umumiyesinin tecrübesini talebedebilir. 100 den1 fazla 
yolcu taşıyan gemilerde «B» sınıfı bölme perdeleri yanmaz malzemeden olacaklar, mamafih bunlar 
39 ncu kaide mucibince yanıcı maddelerle kaplanabilirler. 

(ıı) Bütün koridor perdeleri güverteden güverteye imtidadedecektir. Koridor ' perdelerinde 
havalandırma menfezlerine, tercihan aşağı kısımlarında müsaade edilecektir. Yanmaz tavanlar ya
hut kaplamalar donatılmadıkça diğer bütün ihata perdeleri güverteden güverteye şakuli olarak ve 
bordoya yahut diğer arzani sınırlara kadar imtidadeceklerdir. Yanmaz tavan ve kaplamalar dona
tıldığı takdirde, perdeler tavanlarda yahut kaplamalarda nihayetlenebilir. 

(b) Metot III. 
(ı) ikamet mahalleri dahilindeki «A» sınıfı bölme perdeleri olması icabeden perdelerden gay

rı ihata perdeleri, yangının yapılmasını geciktiren devamlı bir perde şebekesi teşkil edecek tarzda 
«B» sınıfı perdelerden inşa edilecekler ve ihate ettikleri mahal dahilindeki her hangi bir kompar
tımanın sahası umumiyetle 120 metre kareyi (1300 kadem kare), âzami 150 metre kareyi (1600 ka
dem kare) geçmiyecektir. 

(ıı) Dahilî bölme taksimatı olmıyan bütün umumi mahaller «B» sınıfı perdelerle ihata edile
ceklerdir. Ana şakuli bölgeleri, kontrol istasyonlarını, merdiven mahallerini ve koridorları ayıran 
bölme perdeleri müstesna «A» ve «B» sınıfı bölme perdeleri bunların geminin dış kısmını teşkil et
tiği yerlerde yahut mücavirindeki kompartıman yangın tehlikesini ihtiva etmediği zaman, tecrit 
edilmiyebilirler. 

(m) Bütün koridor perdeleri «B» sınıfı perdeler olacaklar ve güverteden güverteye imtidad-
edeceklerdir. Tavan bulunmadığı veya tavanlar yanmaz bir maddeden inşa edildikleri zaman yan
maz maddeden ısgaraları olan havalandırma menfezlerine müsaade ödilir. Diğer bütün ihata per
deleri tam olarak keza güverteden güverteye imtidadedecektir. 

(iv) «B» sınıfı perdeler nüvesi yanmaz malzeme sınıfından veya içi amyant levha veya mua
dili tabakalar halinde imal edilmiş ve 26 ncı kaidenin «B» tipi bölme perdelerinin hararet yükselme 
sınırına muadil 30 dakikalık sitandart ateş tecrübesine tâbi tutulmuş malzemeden yapılacaklardır. 

Kaide — 31. 

İkamet mahallerinin makine, yü k ve hizmet mahallerinden ayrılması 

(I, II ve III metotları) 

ikamet mahallerini makine, 3̂ ük ve hizmet mahallerinden ayıran sınır perdeleri ve güverteleri 
«A» sınıfı perdeler gibi inşa edilecekler, ve bu perdeler ve güverteler mücavir mahallerin mahiyeti 
nazarı dikkate alınarak idareye tatmin edecek bir tecrit derecesine malik olacaklardır. 

Kaide — 32. 

Güverte kaplamaları 

(I, II ve III metotları) 

ikamet mahalleri, kontrol istasyonları, merdivenler ve koridorlar dahilindeki güvertelerin ilk 
kaplamaları çabuk tutuşmıyan ve idare tarafından tasvibedilen malzemeden olacaktır. 

( S. Sayın : 15 ) 
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Kaide — 33. 

Merdivenlerin korunması 
(a) I ve III metotları 
(ı) Aşağıdaki haller hariç, bütün merdivenlerin yapısı çelik çerçeve olacak ve bunlar bütün 

menfezleri kifayetli kapatma vasıtalariyle mücehhez olan ve en aşağıdaki ikamet güvertesinden 
(accomodation deck) hiç olmazsa doğrudan doğruya açık güverteye gidebilen bir seviyeye kadar im-
tidadeden «A» sınıfı perdelerin teşkil ettiği mahallerin içinde bulunacaklardır. 

(a) Yalnız iki güverteyi birleştiren bir merdivenin, güvertenin bütünlüğü muvafık perdeler ve 
kapılar vasıtasiyle muhafaza edilmesi şartiyle, etrafının kuşatılmasına lüzum yoktur. 

(b) Merdivenler bir umumi mahalde tamamiyle bu umumi mahallin içinde bulunmaları şartiy
le açıkta donatılabilirler. 

(ıı) ' Merdiven mahallerinin koridorlarla doğrudan doğruya irtibatı olacak ve fevkalâde ahval
de bunları muhtemelen kullanacak insanların sayısı nazarı dikkate alınarak buralarda izdihamı ön-
liyecek kâfi sahalar bulunacak, ve dâhilinde bir yangın çıkması ihtimali olan ikamet mahallerini ya
hut da bu kapalı yerleri mümkün olduğu kadar az ihtiva edecektir. 

(m) Merdiven ihata perdeleri, mücavir mahallerin mahiyeti dikkate alınarak, idareyi tatmin 
edecek bir tecrit derecesine malik olacaklardır. Merdivenleri ihata eden mahallerdeki menfezlerde 
bulunan kapatma vasıtaları en az teçhiz edildikleri perdeler kadar ateşe mukavemet edecek kudret
te olacaklardır. Su geçirmez kapılardan gayri kapılar, ana şakuli bölme perdeleri için talep edilen
ler gibi kendi kendine kapanır tipte olacaklardır. 

(b) Metot II 
(ı) Aşağıdaki haller hariç, ana merdivenlerin yapısı çelik çerçeve olacak ve bunlar bütün men

fezleri kifayetli kapatma vasıtalariyle mücehhez olan ve en aşağıdaki ikamet güvertesinden hiç ol
mazsa doğrudan doğruya açık güverteye gidebilen bir seviyeye kadar imtidadeden «A» sınıfı perde
lerin teşkil ettiği mahallerin içinde bulunacaklardır. 

(a) Yalnız iki güverteyi birleştiren bir merdivenin, güvertenin bütünlüğü muvafık perdeler 
ve kapılar vasıtasiyle muhafaza edilmesi şartiyle, etraf mm kuşatılmasına lüzum yoktur. 

(b) Merdivenler umumi bir mahalde, tamamiyle bu umumi mahallin içinde bulunmaları şartiy
le, açıkta donatılabilirler. 

(ıı) Merdiven mahallerinin koridorlarla doğrudan doğruya irtibatı olacak ve fevkalâde ahval
de bunları muhtemelen kullanacak insanların sayısı nazarı dikkate alınarak buralarda izdihamı 
önliyecek kâfi sahalar bulunacak, ve dâhilinde bir yangın çıkması ihtimali olan ikamet mahallerini 
yahut diğer kapalı yerleri mümkün olduğu kadar az ihtiva edecektir. 

(m) Merdiven ihate perdeleri, mücavir mahallerin mahiyeti nazarı dikkate alınarak idareyi 
tatmin edecek bir tecrit derecesine malik olacaktır. Merdivenleri ihate eden mahallerdeki menfez
lerde bulunan kapatma vasıtaları en az teçhiz edildikleri perdeler kadar ateşe mukavemet edecek 
kudrette olacaktır. Su geçirmez kapılardan gayri kapılar, ana şakuli bölge perdeleri için talep edil
diği gibî, kendi kendine kapanır tipte olacaktır. 

(iv) Yardımcı merdivenin yapısı çelik çerçeve olacak fakat bunların, güvertenin bütünlüğü yar
dımcı merdivenlere püskürtme (sprinkler) tertibatı tesis ederek muhafaza edildiği takdirde ihata 
mahalleri içinde olmalarına lüzum yoktur, 

Kaide — 34. 

Asansörlerin (yolcu ve servis), ışık ve hava franklarının ve sairenin korunması 

(I, II ve III metotları) 

(a) Yolcu ve servis asansör tranMarı, yolcu mahallerine ve saireye ışık ve hava veren şakuli 
tranklar «A» sınıfı perdelerden vücuda getirileceklerdir. Kapılar çelikten veya diğer yanmaz mad-
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deden olacaklar ve kapandıkları zaman en az üzerine donatıldıkları tranklar kudretinde ateşe muka
vemet edecek durumda olacaklardır. 

(b) Asansör trankları bir ara güverteden diğerine duman ve alevin geçmesini önliyecek tarz
da tertip ve hava cereyanı ve dumanı tahdidedccek şekilde kapatma vasıtasiyle teçhiz edilecektir. 
Merdivenleri ihata eden mahaller (enclosures) içinde bulunan asansör tranklarınm tecridi mecburi 
değildir. 

(c) Bir ışık yahut hava trankı birden daha fazla ara güverte mahalli ile irtibatta bulunursa, 
İdarenin fikrine göre, duman ve alevin muhtemelen bir ara güverteden diğerine geçme tehlikesi 
varsa, yangm halinde her bir mahallin tecridedilebilmesi için muvafık surette yerleştirilmiş du
man kapakları (shutters) donatılacaktır. 

(d) Diğer bütün tranklar (meselâ, elektrik kablolarına mahsus tranklar gibi) bir yangının 
bir ara güverteden yahut bir kompartımandan diğerine geçmesine müsaade etmiyecek tarzda inşa 
edilecektir. 

Kaide — 35. 

Kontrol istasyonlarının korunması 

(I, II ve III metotları) 

Kontrol istasyonları geminin diğer kısımlarından «A» sınıfı perdeler ve güverteler vasıtasiyle 
ayrılacaktır. 

Kaide — 36. 

Mağazaların ve sair enin korunması 

(I, II ve III metotları) 

Bagaj yerlerinin, posta odalarının, mağaza] arın, boyahanelerin ve fenerliklerin, kuzinelerin 
ve benzeri yerlerin sınır perdeleri «A» sınıfı perdeler olacaktır. Ziyadesilye parlayıcı maddeleri 
ihtiva eden maheller yangın vukuunda yolculara ve mürettebata asgari tehlike verecek yerlerde 
bulunacaktır. 

Kaide — 37. 

Pencereler ve borda lûmbozlan 

(a) I ve III Metotları 
İkamet mahalleri içindeki bütün pencere ve borda lûmboz çerçeveleri madenî yahut muadili 

malzemeden imâl edileceklerdir. Cam, çerçeveye madenî dairevi bir conta ile yahut muadili tertibatla 
bağlanacaktır. Koridorlara ve yahut merdivenlere açılan bütün pencereler yahut lûmbozlar, teçhiz 
edildikleri perdelerin tesbit edilen vasıflarına uyacaklardır. 

(b) Metot II -
Koridorlara ve merdivenlere açılan bütün pencereler ve lûmbozlar teçhiz edildikleri perdelerin 

tesbit edilen vasıflarına uyacaktır. 

Kaide — 38. 

Havalandırma sistemleri 

(I, II ve III metotları) 

(a) Bütün havalandırma sistemlerinin ana alıcı ve verici ağızları yangın vukuunda yanlarına 
varılabilen ve kapatılabilen kapatma vasıtalarına malik olacaktır. Umumiyetle vantilatörler ve 
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bunlara ait muhtelif mahallere giden borular aynı şakuli ana bölge içinde bulunacak şekilde tertip
lenecektir. 

(b) Makine mahallerindekiler hariç, enerji ile çalışan bütün havalandırma cihazları birbirinden 
mümkün olduğu kadar uzakta bulunan iki kontro istasyonunun her birinden bütün körükleri dol
durabilecek ana kumanda tertibatiyle teçhiz edilecektir; makine mahalleri için çalışan enerji ile mü
teharrik havalandırma cihazlarının birisi makine mahalli haricinde bulunan bir yerden çalıştırılabi
lecektir. Kuzine ocaklarından çıkan ekzost borularının ikamet mahalleri içinden geçen kısımları kâfi 
derecede tecridedilecektir. 

Kaide — 39. 

İnşa tafsilâtı 

(Metot II için talebedilmez) 

(a) Metot I 
Yük mahallerinde, posta ve bagaj mahallerinde yahut kumanyalıklarm soğutulmuş kompartıman

larında bulunanlar müstesna, bütün kaplamalar, labanlar, tavanlar ve tecritler yanmaz maddelerden 
olacaktır. Fakat 100 den fazla yolcu taşımıyan gemilerde kaplamaların, tabanların ve tavanların, 
bulundukları mahallerdeki mahallî perdelere mütaallik hükümlere uymaları şartiyle, yanmaz mad
deden olmalarına lüzum yoktur. Her hangi bir ikamet mahallerindeki yahut umumi mahallerdeki >a-
nıcı kompartımanları, pervazları ve tezyinatın mecmu hacmi, tavan ve duvarların mecmu sahasının 
2,54 mm. (o,l pus) kalınlığına tekabül eden hacmmdan daha fazla olmıyacaktır. Koridorlarda ve 
merdivenleri ihata eden mahallerde yanıcı kaplamalar, pervazlar, tezyinat yahut süs kaplama kul-
lanılmıyacaktır. 

(b) Metot III. 
işlenmemiş ağaçlar, süs kaplamalar, tavanlar, halılar ve saire gibi her nevi yanıcı maddelerin 

kullanılması mümkün ve mâkul olduğu kadar azaltılacaktır. Bütün umumi mahallerdeki dahilî kap
lamaların ve tavanların destek (support) ve tabanları çelikten yahut muadili malzemeden ola
caktır. 

Kaide —- 40. 

Muhtelif teferruat 

(I, II ve III metotları) 

(a) (ı) Tavanlar tahta kaplamalar veyahut iç kaplamalar gerisinde mahzur bulunan hava 
mahalleri cereyanına mâni olmak için iyi alıştırılmış bölmeler vasıtasiyle uygun surette taksim 
edileceklerdir. Bu bölmeler arasındaki mesafe tulâni istikâmette; 13,73 metre (45 kadem) den faz
la olmıyacaktır. 

(ıı) Merdivenlerin, trankların ve sairenin iç kaplamaları gerisinde bulunanlar dâail olmak 
üzere bu nevi mahaller şakuli istikamette her güvertede kapalı olacaktır. 

(b) Tavan ve perde inşası, kapalı ve yanma gidilemiyen mahallerde zuhur eden her hangi bir 
dumanı yangına karşı korunma kifayetini haleldar etmeden yangın devriyelerinin keşfedilmesi
ni mümkün kılacak surette olacaktır. 

(c) İkamet mahallerindeki bütün perdelerin, dahilî kaplamaların, ağaç kaplamaların, merdi
venlerin, ağaç tabanların ve sairenin görünmiyen satıhları, İdarenin fikrine göre tatmin edile
cek şekilde ve alevin yayılmasını tahdidedecek derecede olacaktır. 

(d) Nitro-selüloz esasını ihtiva eden boyalar, vernikler ve benzeri müstahzarlar kullanılma
yacaktır. 

(e) Su hattına yakın borda frengilerinde, sıhhi tesisata ait disçarç borularında ve diğer su 

(S- Sayı»: 15), 



— 52 — 
kesimine yakın mahreçlerde ve ne de yangın vukuunda kurşunun eriyerek su girmesi tehlikesi
ne sebebolabileceği yerlerde, kurşun kuilanılmıyacaktır. 

(f) Eğer varsa elektrik radyotörleri, daimî olarak tesbit ve yangın tehlikesini asgariye in
direcek şekilde inşa edilmelidir. Elemanları açıkta olan tipteki elektrik radyotörleri kuilanılmı
yacaktır. 

Yalnız metot III için talebedilir : 
(g) İkamet mahallerindeki bütün açıkta olan satıhlarla bunların kaplamalarının alev yay

ma kabiliyeti İdareyi tatmin edecek mahdut derecede olacaktır. 

Kaide — 41. 
1 Sinema makineleri 

(I, I I ve III metotları) 

Yanmaz filim kullanılması hali müstesna, gemilerde sinema makine tesisatı ve kullanılması 
İdare tarafından emredilecek hususi yangın tedbirlerine tâbi olacaktır. Ziyadesiyle kabili iştial 
filimlerin depo edilmesine mahsus mağazalardaki filim ve muadili malzemenin beher 3,5 Kg. na 
10 cm3 (yani 5 libresine 1 pus kare) lik kesit tekabül eden ve açık havaya nihayetlenen bir 
kanal bulunacaktır. 

Kaide — 42. 

Otomatik su püskürtme cihazı ve yangın alarm ve İhbar sistemleri 

(Metot II) 

Metot I I tatbik edilen gemilerde İdare tarafından takibedilen ve 48 nci kaide icabatma uy
gun tipte bir otomatik su püskürtme cihazı ve yangın alarm sistemi tesis edilecektir. Bu tesi
sat mühim yangın tehlikesi arz etmiyen mahaller müstesna, yolcuların yahut mürettebatın kul
lanmasına yahut hizmetine tahsis edilen bütün mahalleri koruyacak surette tertibedilecektir. 

Kaide — 43. 

Otomatik yangın alarm ve yangın ihbar sistemleri 

(Metot III) 

III ncü metodun tatbik edildiği gemilerde, İdarenin tasvibettiği tipte bir yangın ihbar sis
temi tesis edilecek ve bu sistem yolcu yahut mürettebatın kullanmasına yahut hizmete tahsis 
edilen bütün kapalı mahallerdeki (Esaslı yangın tehlikesi arz etmiyen mahaller müstesna) yan
gının mevcudiyetini keşfedecek tarzda ve zâbitan ve mürettebat tarafından derhal görülebilen bir 
veya daha fazla noktalarda yahut istasyonlarda, yangının mevcudiyeti yahut alâmet ve mahallim 
otomatik olarak gösterecek surette tertibedilecektir. 

Kaide — 44. 

Plânlar 

(I, II ve III metotları) 

Geminin vazifeli zabitine bir rehber olmak üzere, (eğer varsa) yangın alarm, ihbar sistem
lerinin, püskürtme cihaz ve tesisatının tafsilâtiyle birlikte her güvertede ateşe mukavim perdelerle 
ihata edilen muhtelif yangın bölgelerini yangının yayılmasını geciktiren perdelerle ihata edilen 
bölgeleri (eğer varsa), yangın söndürme aletlerini, muhtelif kompartımanlara, güvertelere, ve sa-
ireye giriş ve çıkış vasıtalarını ve kapakların vaziyetini ve her bölgeye servis yapan havalandır-
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ma küreklerinin tanınma numaraları dâhil havalandırma sistemini gösteren umumi tertibat plân
ları daimî olarak münasip bir yerde asılı bulunacaktır. 

Kısım : E. 

Yolcu gemilerinde ve yük gemilerinde yangın ihbar ve söndürme 

(Yalnız yolcu gemilerine tatbik edilen 50 nci kaide ve yalnız yük gemilerine tatbik edilen 51 
nci kaide müstesna kısım E, yolcu gemilerine ve yük gemilerine tatbik edilir.) 

Not : 50 ve 51 nci kaidelerde bahsedilen alet ve tesisatın 45 ten 49 (dâhil) ncuya kadar olan 
kaidelerde bahsedilen şartlara uymaları lâzımdır. 

Kaide — 45. 

Tulumbalar, su servisi (deniz suyu) boruları, yangın muslukları ve hortumları 

(a) Yangın tulumbaları müstakil olarak işletileceklerdir. Hela, safra, sintine yahut umumi 
servis tulumbaları, yangın tulumbaları olarak kabul edilebilirler. Her hangi bir gemide yangınla 
mücadele maksatlarına tahsis edilen tulumbaların su basma kapasitesi mezkûr gemi için icab
eden sintine tulumbaları kapasitesinin en az üçte ikisi kadar olacaktır. Bu kaidelerde zikredilen 
her tulumba en az iki kuvvetli su huzmesi hâsıl edecek kudrette olacaktır. Su her hangi bir hor
tum başlığından takriben 12 metre (40 kadem) mesafeye basılabilecektir. 

(b) Bütün yangın tulumbaları emniyet valfları ile teçhiz edileceklerdir. Bu valflar ana yan
gın şebekesinin her hangi bir kısmındaki fazla tazyiki önliyecek tarzda tesbit ve ayar edilecektir. 

(c) Su servis borularının kutru aynı zamanda işletilen en az iki yangın hortumuna yeter bir 
miktarda su temin etmiye kâfi olacak ve yangınla mücadele maksatlarına tahsis edilen tulumba
ların icabeden kapasitesine göre tesis edilecektir. 

(d) Yangın musluklarının (hydrants) adedi ve mevkii öyle olacak ki en az iki su huzmesi, bun
lardan birisi ayrı bir hortumdan temin edilerek geminin her hangi bir noktasına tevcih edilebile
cektir. 

(e) Borular ve musluklar yangın hortumlarının bunlara kolaylıkla takilabileceği tarzda yer
leştirilecektir. Güverte yükü taşıyabilen gemilerde musluklar daima kolaylıkla ulaşılabilen yerlerde 
olacaklar ve borular mümkün olduğu kadar bu nevi hamule tarafından hasara uğrama tehlikesine 
mâruz kalmıyacak tarzda yerleştirilecektir. 

(f) Musluklar yahut valflar borular üzerine o vaziyette teçhiz edilecekler ki yangın tulumbaları 
çalışırken yangın hortumlarından her hangi birisinin yeri değiştirilebilmelidir. 

(g) Yangın hortumları, idare tarafından tasvibedilen maddeden yapılacak ve boyları, bunların 
kullanılması icabeden mahallerde her hangi bir noktaya bir su huzmesi sevk etmeye kâfi gelecektir. 
Bunlar gereken teferruat ile teçhiz edilecekler ve hortum başlığının dahilî kutru 12 mm den (V2 pus) 
az olmıyacaktır. 

(h) Bu kaidelerde «Yangın hortumları» olarak tasrih edilen hortumlar gereken teferruat ve 
aletleriyle birlikte su servis musluklarına yahut irtibatlarına yakın olan göze çarpan yerlerde kulla
nılmaya hazır bir vaziyette muhafaza edilecektir. 

Kaide — 46. 

Yangın söndürme aletleri 

(a) Bütün yangın söndürme aletleri, idare tarafından tasvibedilen tip ve evsafta olacaktır. Por
tatif yangın söndürme aletlerinin istiabı 13 ı/2 ^re (3 galon) dan fazla ve 9 litre (2 galon) dan az 
olmıyacaktır. 

(b) idare tarafından tasrih edilen hükümlere tevfikan ve cihazlar için yedek doldurma madde
leri tedarik edilecektir. 
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(c) Tazyikli gazları ihtiva eden yangın söndürme aletleri yolcu ve mürettebat mahallerinde bu-

lundurulmıyacaktır. 
(d) Portatif yangın söndürme aletleri muayyen devrelerde muayene edilecek ve idarenin arzu 

ettiği tecrübelere tâbi tutulacaktır. 
(e) Her hangi bir mahalde kullanılması tasmim edilen portatif yangın söndürme aletlerinden 

birisi o mahallin giriş yerine yakın bir yere yerleştirilecektir. 
(f) Sabit söndürme cihazına mahsus kontrol valfları kolaylıkla yanlarına ulaşılabilecek ve bir 

yangının başlamasiyle hemen işe yaramaz bir hale gelmiyecek şekilde yerleştirilecektir. 

Kaide — 47. 

Yük mahalleri ve kazan daireleri için yangın, boğucu gaz yahut buhar 

(a) Tangm söndürme maksadiyle yük mahallerine ve kazan dairelerine gaz yahut buhar sevk 
etmek için tedbir alındığı zaman gazın yahut buharın nakli için gereken borular bütün hallerde 
güverteden hemen ulaşılabilecek kontrol valfları yahut musluklariyle teçhiz edilecek ve hangi kom
partımana gittiklerini sarahaten gösterecek surette marka edilecektir. Her hangi bir kompartımana 
gaz yahut buharın dikkatsizlik yüzünden girmesini önlemek için lüzumlu tertibat alınacaktır. Eğer 
her hangi bir boru yolcuların girmesi ihtimali olan bir mahalle ulaşırsa mezkûr boru uygun suret
te muhafaza edilen ilâve bir stop valf yahut musluk ile teçhiz edilecektir. 

(b) Boru donanımı, yangın boğucu gazın yahut buharın işe yarar bir tarzda dağılmasını temin 
edecek şekilde tertibedilecek, büyük ambarlarda en az iki boru bulunacak, bunlardan birisi baş 
tarafa diğeri kıç tarafa donatılacak, buhar kullanılması halinde borular kâfi devecede aşağıda bu
lunan bir noktaya kadar götürülecektir. 

(c) (ı) Yük mahallerinde söndürücü vasıta olarak karbondioksit gazı istimal edildiği tak
dirde bu husus için kullanılacak gazın miktarı gemide tecridedilebilen en büyük hamule kompartı
manının gayrisâfi hacminin asgari % 30 una müsavi bir serbest gaz verecek kifayette olacaktır. 

(ıı) Kazan daireleri için söndürücü vasıta olarak karbondioksit gazı istimal edildiği zaman bo
rularla sevk edilen gazın miktarı en büyük kazan dairesinin kazanların üstüne kadar ölçülen gayri
sâfi hacminin asgari % 30 una müsavi bir serbest gaz verecek kifayette olacaktır. Eğer makine ve 
kazan daireleri tamamiyle ayrı değillerse ve bonkerlik yağ, kazan dairesinden makine dairesi sin
tinelerine akabiliyorsa makine ve kazan daireleri müştereken bir kompartıman olarak nazarı itiba
ra alınacaktır. 

(m) Hem yük mahalleri ve hem kazan daireleri için söndürme vasıtası olarak karbondioksit' 
gazı istimal edildiği zaman, gaz miktarının bu suretle yangından korunan en büyük kompartıman 
için, ister yük kompartımanı ister kazan dairesiolsun daha fazla olmasına lüzum yoktur. 

(iv) Bu (c) paragrafının tatbikinde 0,56 metre mikâbı hacım için 1 Kg. (yahut 9 kadem mikâ
bı için 1 libre) gaz hesabedilecektir. 

(d) Ambarlarda söndürme vasıtası olarak buhar kullanıldığı takdirde mevcut kazan yahut ka
zanlar gemide en büyük hamule kompartımanının gayrisâfi hacminin beher 0,75 metre mikâbı için 
saatte asgari 1 Kg. (beher 12 kadem mikâp için 1 litre) buhar yapacak takatte olacaktır. 

(e) Yangın söndürme vasıtası olarak gaz veya buhar kullanıldığı takdirde fanların hariçten dur
durulabilmesi bilûmum kapı, hava mecraları ve bacaların etrafındaki dairevi boşlukların kapatılma. 
sı için tertibat yapılacaktır. 

(f) Her hangi bir çalışma mahalline karbon - dioksit gazının saliverildiğini şada ile ihbar eden 
işaret vasıtaları teçhiz edilecektir. 

Kaide —48. 

Otomatik su püskürtme (Sprinkler) tertibatı 

(a) Otamatik olarak çalışan su püskürtme tertibatı matlûba muvafık yangın söndürme vasıtası 
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olarak kabul edilebilir. Bu nevi bir tertibat kullanıldığı takdirde sisten icabeden tazyik altında bu
lunacak ve devamlı olarak su temini için tertibatı haiz olacaktır. 

(b) Tertibat idare tarafından kararlaştırılacak mütaaddit kısımlara taksim edilecek ve yangı
nın vukuunu yahut alâmetini ve onun mahallini münasip bir veya daha fazla noktalarda yahut 
istasyonlarda göstermek için otomatik alarm tertibatı bulunacaktır. 

(c) Püskürtme başlarından suyun akmasını temin edecek tulumba veya tulumbalar püskürt
me tertibatında tazyikin düşmesiyle otomatik olarak faaliyete geçebilecek tarzda bağlanacaktır. 

(d) idare tarafından kararlaştırılacak sayıda püskürtme başları faaliyette iken her tulumba 
püskürtme başlarında kâfi tazyik ve miktarda su bulundurma kudretinde olacaktır. 

(e) Deniz suyu tulumbaları, hava kompresörleri ve otomatik alarm için kuvvet temin eden 
kaynaklar ikiden az olmıyacaktır. Kuvvet elektrik olduğu takdirde bu enerji münhasıran bu 
maksat için ayrılan bir besleyici (feeder) hat vasıtasiyle emercensi tevzi tablosundan alınacaktır. 
Devrede tevzi tablosunda bulunandan gayrı düğme (svitch) bulummıyacak, düğme açık bir şekilde 
etiketlenecek ve normal olarak kapalı bulunacaktır. 

(f) Püskürtme başlarının faaliyete geçme sükûnetleri idare tarafından tesbit edilecektir. Bü
tün otomatik tesisatın muntazam fasılalarla muayenesini mümkün kılacak tertibat bulunacaktır. 

Kaide —. 49. 

Teneffüs cihazları, duman başlığı ve emniyet lâmbaları 

(a) Bir teneffüs cihazı yahut duman başlığı idarenin tasvibettiği bir tipte olacaktır. 
(b) Giyenin duman teneffüs etmesini önlemek için hortum ile mücehhez maske ve başlıkların 

hortumlarının boyu, açık güverteden anbar ağzı ve kapılardan geçerek, anbar veya makine mahalleri
nin her hangi bir noktasına yetişecek uzunlukta olacaktır. 

(c) Emniyet lâmbaları asgari üç saat müddetle yanacak kudrette bulunacak ve idare tarafından 
tasvibedilen bir tipte olacaktır, 

Kaide — 50. 

Yolcu gemilerine mütaallik hükümler 

Devriyeler ve keşif hizmetleri 
(a) Her hangi bir yangın başlangıcının derhal keşfedilebilmesi için bütün yolcu gemilerinde ve

rimli bir yangın devriye servisi nöbet tutacaktır. Yangın devriyelerine kaptan köprüsüne yahut yan
gın kontrol istasyonuna derhal alarm verebilmek imkânını sağlamak için bütün yolcu ve mürettebat 
ikamet mahallerinin el ile kullanılan yangın alarm, cihazları donatılacaktır. 

(b) idarenin görüşüne göre, devriye servisi tarafından ulaşılması mümkün olmıyan, geminin 
her hangi bir yerinde, yangının mevcudiyetini yahut alâmet ve mahallini zâbitan ve mürettebat ta
rafından derhal farkına varılabilecek bir veyahut daha fazla noktalarda yahut istasyonlarda otoma
tik olarak gösterecek matluba muvafık bir yangın alarm yahut yangın ihbar sistemi teçhiz edilecek
tir. Ancak kısa müddetli seferlerde çalıştırılan bir gemiye bu hükmün tatbikinin gayrimâkul olması, 
idareye ispat edilir ve idarece şayanı kabul görülürse gemi bu hükümden istisna edilir. 

Yolcu ve mürettebat tarafından kullanılan mahaller 
(c) Bir yolcu gemisi, yolcular yahut mürettebat tarafından kullanılan her güvertenin yahut ma

hallin her hangi bir kısmına ateşe mukavim bütün su geçirmez kapılar ve bütün ana yangın perdeleri 
üzerindeki kapılar kapalı oldukları zaman, süratle ve aynı zamanda en az iki kuvvetli su huzmesi 
sevk edecek tertibat ile teçhiz edilecektir. Ara perdelerdeki kapılara, kapaklarla donatılan münasip 
büyüklükte delikler açılabilir. 

(d) Bir yolcu gemisi idarenin uygun ve kâfi olduğuna karar verdiği matluba muvafık portatif 
yangın söndürme aletleri ile teçhiz edilecektir. 

. . . . . • • • • '. -i < J.'JJ 
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Yük mahalleri 
(e) Bir yolcu gemisi her hangi bir yük mahalline derhal ve aynı zamanda en az iki kuvvetli su 

huzmesi sevk edilebilecek tertibat ile teçhiz edilecektir. 
(f) (i) 1000 gros ton yahut daha fazla tonajdaki bir yolcu gemisi, gemide tecridedilebilecek en 

büyük ambarın gayrisâfi hacminin asgari % 30 una müsavi bir hacımda serbest gaz vermeyi kâfi 
ateş boğucu gazı, ihtiva eden ve yük taşıyabilen her hangi bir kompartımana daimî bir boru dona
nımı ile süratle sevk edilebilen söndürme tesisatı ile teçhiz edilecektir. İdare buharlı gemilerde ve ter
tibatı 47 nci kaidenin (d) paragrafına uyan dahili ihtirakli makinelerle tahrik edilen gemilerde boğu
cu gaz yerine buhar kullanılmasına müsaade edebilir. 

(ıı) Bir geminin kısa müddetli seferlerde çalıştırılacağına ve yukardaki metalibin tatbikinin 
gayrimâkul olacağına idare ikna edilirse; keza 1000 gros tondan küçük tonajdaki yolcu gemilerin
de yük yerlerindeki tertibat İdareyi tatmin edecek şekilde yapılacaktır. 

Makine ve bonker mahalleri 
(g) Bir yolcu gemisi, kömür bonkerinin kazan ve makine dairelerinin her hangi bir kısmına 

derhal ve aynı zamanda en az iki kuvvetli su huzmesi sevk edilebilecek tertibatla teçhiz edilecektir. 
(h) Yağ yakan kazanlarla yahut dahilî ihtirakli yürütme makineleri ile mücehhez bir gemi, 

bir sancakta diğeri iskelede olmak üzere en az iki yangın musluğu ile teçhiz edilecek, beher yangın 
musluğu için uçları rekorlu ve kavramak olan ve yağ üzerine su serpmeye uygun başlığı bulunan 
yangın hortumları teçhiz edilecektir. 

(i) Ana yahut yardımcı kazanları yağ yakan bir yolcu gemisi bu kaidenin (g) ve (h) parag
raflarına ve aşağıdaki hükümlere uyacaktır. 

(ı) Her ateş yakılan mahalde, İdarenin istiyeceği miktarda, kum, soda ile işba edilmiş destere ta
laşı veyahut tasvibedilmiş diğer kuru maddeler ihtiva eden bir kab bulunacaktır. 

(ıı) Her ateş yanan mahalde, her kazan dairesinde ve akar yakıt tesisatının bir kısmı bulunan 
her mahalde, akar yakıt yangınlarını söndürmeye elverişli köpük yahut diğer matluba muvafık 
madde ifraz eden en az iki portatif yangın söndürme aleti bulunacaktır. 

(m) Kazan dairesi yahut dairesinin dâhilinde akar yakıt tesisatı yahut dinlendirme tankları 
bulunan her hangi bir mahal üzerine derhal köpük ifraz ve tevzi edebilen tasvibedilmiş cihazlar bu
lunacaktır. Elde bulunması lâzımgelen köpüğün miktarı, kaza neticesi sızma halinde üzerine akaı' 
yakıt yayılması muhtemel en büyük sahayı 15 santimetre (6 pus) derinlikte kaplamaya kâfi 
olacaktır. Köpük yerine boğucu gaz yahut sabit yüksek tazyikli su serpen bir sistem kullanıla
bilir. Eğer makine ve kazan daireleri tamamiyle ayrılmış değil iseler ve akar yakıt kazan daire
sinden makine dairesi sintinelerine akabiliyorsa makine ve kazan daireleri müşterek bir tek kom
partıman olarak nazarı dikkate alınacaktır. Aletler kolayca ulaşılabilen mevki yahut mevkilerden 
idare edilecekler, ve bir yangının zuhuru ile tecridedilmiş vaziyete düşmiyeceklerdir. 

(iv) Bir kazan dairesi olan gemilerde en az 136 litre (30 galon) lik tasvibedilmiş modelde 
bir köpüklü yangın söndürme aleti ve birden fazla kazan dairesi olan gemilerde bu n^evi yangın 
söndürme aletlerinden iki tane bulunacaktır. Bu yangın söndürme aletleri, kazan dairelerinin ve 
akar yakıt tesisatının her hangi bir kısmını ihtiva eden mahallerin her hangi bir kısmına ulaş
maya kâfi, roda halinde hortumlarla teçhiz edilecektir 45 kilogramlık (100 libre) karbon gazını ihti
va eden bir yangın söndürme aleti 136 litre (30 galon) lik bir köpüklü yangın söndürme aletnie 
muadil olarak kabul edilebilir. 

(j) Dahilî ihtirakli makine ile sevk edilen bir yolcu gçmisi, bu kaidenin (g) ve (h) paragraf
larında şart koşulan aletlere ilâveten, makine mahallerinin her birinde 45 litre (10 galon) istia
bından küçük olmıyan tasvibedilmiş modelde er; az bir köpüklü yangın söndürme aleti ile ve 
kaza makinelerin beher 1 000 b. h. p. yalnıt bunun küsuratı için tasvibedilen modelde bir porta
tif köpüklü yangın söndürme aleti ile teçhiz edilecek, fakat bu şekilde tedarik edilen yangın 
söndürme aletlerinin mecmuu sayısı 2 den az ve 6 dan fazla olmıyacaktır. 15 kilogram (55 libre) 
lik karbon - dioksit gazını ihtiva eden bir yangın söndürme aleti 45 litre (10 galon) lik bir 
köpüklü yangın söndürme aletine muadil olarak kabul edilebilir. 

( S. Sayısı : 15 ) 
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(k) Dahilî ihtirakli makine ile sevk edilen bir yolcu gemisinde yardımcı kazan bulunursa, 

tâli paragraf (i) (ı) hükmü tatbik edilir. Eğer yardımcı kazan makine dairesinde bulunuyorsa; 
burada evvelki paragrafta talebedilen büyük yangın söndürme aleti yerine en az 136. litre (30 ga
lon) istiabeden ve buna uygun hortumlarla veys, diğer şayanı kabul köpük dağıtıcı vasıtalarla 
mücehhez bir yangın söndürme cihazı bulundurulur. 

Tulumbalar : 
(1) ^4000 gros ton yahut daha fazla tonajda bulunan bir yolcu gemisi buhar yahut diğer muhar

rik kuvvetle işletilen en az 3 yangın tulumbası ile teçhiz edilecek ve 4000 gros tondan aşağı bulunan 
her yolcu gemisinde bu nevi yangın tulumbalarından en az 2 tane bulunacaktır. Beher yangın tu
lumbası idarenin kanaatine göre geminin her hangi bir kısmına aynı zamanda en az 2 kuvvetli su huz
mesi sevk etmeye kâfi gelecek miktarda su basma kudretinde olacaktır. 

(m) Akar yakıt kazanları yahut dahilî ihtiraklı makinelerle teçhiz edilmiş 91,5 metre (300 ka
dem) yahut daha fazla boyda olan bir yolcu gemisinde deniz suyu irtibatları, tulumbalar ve bunları 
işletmeye mahsus kuvvet kaynakları, her hangi bir kompartımanda vukua gelecek bir yangının tesi
riyle tamamen işlemez hale gelmiyecek tarzda tertibedilecektir. 91,5 metreden (300 kadem) küçük 
boyda olan bir gemide her hangi bir kompartımandaki bir yangının eğer bütün tulumbaları işlemez 
hale koyma ihtimali varsa yangın söndürücü diğer muadil vasıtalar bulunacaktır. 

Su servis boruları ve yangın muslukları : 
(n) Bir yolcu gemisi 45 nci kaidenin ilgili hükümlerine göre, su servis boruları ve yangın mus

lukları (hydrants) ile teçhiz edilecektir. 
Yangın hortumları : 
(o) Bir yolcu gemisi İdarenin kâfi addedeceği sayıda yangın hortumları ile teçhiz edilecektir. 

Her yangın musluğu için en az bir yangın hortumu bulunacak ve bu yangın hortumları yalnız 
yangın söndürme maksadiyle yahut yangın söndürme talimlerindeki tecrübelerde kullanılacaktır. 

Duman başlıkları ve emniyet lâmbaları : 
(p) Bir yolcu gemisi her biri teneffüs aleti yahut duman başlığı, bir emniyet lâmbası ve bir 

yangın baltasından mürekkep en az iki takım taşıyacaktır. Bu takımlar kullanılmaya hazır bir va
ziyette birbirinden uzak bulunan yerlerde muhafaza edilecektir. Güverteler, kapalı mahaller (sa-
sings) yahut perdeler dâhilinde vukua gelecek yangınlara emercensi ulaşma yolları temin etmek 
için daimî olarak bir portatif elektrik makkabı bulundurulacaktır. 

Kaide — 51. 

1 000 gros ton yahut daha fazla tonajdaki yük gemilerine mütaallik hükümler 

(a) (ı) 2 000 gros ton yahut daha fazla tonajdaki bir yük gemisi gemide tecridedilebilen 
en büyük ambarın gayrisâfi hacminin asgari % 30 una müsavi bir hacımda serbest gaz vermeye 
kâfi ateş boğucu gazı ihtiva eden ve içinde yük taşınabilen her hangi bir kompartımana daimî 
bir boru donanımı vasıtasiyle gazı hemen sevk edebilen söndürme tesisatı ile teçhiz edilecektir. 
İdare buharlı gemilerde ve tertibatı 47 nci kaidenin (d) paragrafına uyduğu takdirde dahilî ihti
raklı makinelerle yürütülen gemilerde boğucu gaz yerine buhar kullanılmasına müsaade edilir. 
Tankerlerde boğucu gaz yahut buhar yerine köpük kullanılması muvafık bir muadil olarak ka
bul . edilir. 

(ıı) (a) Eğer ambarlar çelik ambar ağzı kapakları ile teçhiz edilmiş ve ambarlara açılan 
bütün hava makineleri ve diğer menfezler elverişli kapatma vasıtalariyle donatılmış iseler; 

(b) Eğer gemi yalnız maden filizi yahut maden kömürü gibi yüklerin nakline tahsis edilmek 
için inşa edilmiş ise; 

(c) İdarenin kanaatine göre kısa süren seferlerde çalışan her gemiye bu hükmü tatbik etme
nin gayrimâkul olacağı anlaşılırsa, 

İdare, her hangi bir geminin yük ambarlarını (.bir tankerin tanklarından gayrı) bu hükümden 
muaf tutabilir. 

( S. Sayısı : 15 ) 
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(b) 1 000 groi ton yahut dana fazla tonajdaki bir yük gemisi aşağıdaki hükümlere uyacak

tır : 
(ı) (a) Her biri, geminin her hangi bir kısmına derhal ve aynı zamanda en az 2 kuvvetli su 

huzmesi sevk edebilen teferruatiyle birlikte yangın hortumlarına bol miktarda su temin etmeye 
muktedir enerji ile çalışan iki tulumba bulunacaktır. Bu tesisat İdarenin kâfi addedeceği sayıda 
olacak her birinin rekorları ve ağızlıkları tamam olan yangın hortumlarını ihtiva edecektir. 

(b) Yağ yakan kazanlar yahut dahilî ihtiraklı makinelerle teçhiz edilmiş gemilerde, her han
gi bir kompartımandaki bir yangının eğer bütün tulumbaları işlemez hale koyması ihtimali varsa 
gemide yangın söndürücü diğer muadili vasıtalar bulundurulacaktır. 

(ıı) Mürettebat ve eğer varsa yolcu mahallerinde hemen kullanılmaya amade portatif yangın 
söndürme aletleri bulunacak, ve her halde bunların sayısı asgari 5 olacaktır. 

(ııı) Bir teneffüs cihazı yahut duman başlığı, bir emniyet lâmbası, bir yangın baltası ve tan
kerler müstesna, güverteler, kapalı mahaller (cisings) yahut perdeler dâhilinde vukua gelecek yan
gınlara emercensi ulaştırma yolları temin etraeK için bir portatif elektrik makkabından mürekkep 
bir takım bulundurulacaktır. 

(e) Yağ yakan kazanlar yahut dahilî ihtiraklı yürütme makineleri ile mücehhez 1 000 gros 
ton yahut daha fazla tonajdaki bir yük gemisi makine dairelerinde biri sancakta, diğeri iskelede 
clmak üzere en az 2 yangın musluğu bulunacak ve her bir musluk için rekorları ve boruları ta
mam olan ve yağ üzerine su serpmeye elverişli bir başlığı bulunan bir yangın hortumu mevcudola-
caktır. 

(d) Ana yahut yardımcı kazanlarında yakıt olarak akar yakıt kullanılan 1 000 gros ton ve 
daha fazla tonajdaki bir yük gemisinin kazan ve makine mahalleri keza aşağıdaki hükümlere uya
caktır. 

(ı) Her ateş yakmlan mahalde, İdarenin istediği miktarda kum, soda ile işba edilmiş destere 
talaşı, yahut tasvibedilen diğer kuru maddeler ihtiva eden bir kab bulunacaktır; 

(n) Her kazan dairesinin, her ateş yakılan yerinde ve içinde akar yakıt tesisatının bir kısmı 
bulunan her mahalde yağ yangınlarını söndürmiye elverişli köpük yahut tasvibedilen diğer Vası
ta ifraz eden matlup tipte en az iki aded portatif yangın söndürme aleti bulunacaktır. Bundan 
başka beher meme (burner) için aynı evsafta 9 litre (2 galonluk) en az bir yangın söndürme ale
ti bulunacaktır. Ancak bu ilâve söndürme aletinin (lerinin) mecmuu kapasitesinin her hangi bir 
kazan dairesi için 45 litreden (10 galon) fazla olmasına lüzum yoktur. 

(ııı) Kazan dairesi ve dâhilinde akar yakıt tesisatı 'kısımları yahut dinlendirme tankları 
kâin olan her hangi bir mahal üzerine derhal köpük ifraz ve tevzi edebilen tasvibedilen tipte va
sıtalar bulunacaktır. Îfrazedilecek mevcut köpüğün miktarı kaza neticesi sızma halinde üzerine 
akar yakıtın yayılması muhtemel en büyük sahayı 15 santimetre (6 pus) derinliğinde kaplamıya 
kâfi olacaktır. Köpük yerine boğucu gaz yahut buhar yahut sabit yüksek tazyikli su serpen bir 
söndürme sistemi kullanılabilir. Eğer makine ve kazan daireleri tamamiyle ayrılmış değilseler ve 
akar yakıt kazan dairesinden makine dairesi sintinesine akabiliyorsa makine ve kazan daireleri 
müşterek bir tek kompartıman olarak nazarı dikkate alınacaktır. Cihazlar kolayca ulaşılabilen mev
ki yahut mevkilerden idare edilecek ve bir yangın zuhuru ile hemen tecridedilmiş vaziyete düşmiye-
cektir. 

(e) Yağ ve kömürün birlikte yakıt olarak kullanıldığı 1 000 gros ton ve daha fazla tonajdaki 
yük gemilerinin kazan ve makine mahallerinde kullanılacak yangın söndürme tertibatını İdare hu
susi surette mütalâa edecektir. 

(f) Dahilî ihtiraklı makinelerle yürütülen 1 000 gros ton ve daha yukarı tonajdaki bir yük ge
misinin makine mahalli aşağıda yazılı olduğu üzere teçhiz edilecektir ; 

(ı) Bu kaidenin (c) paragrafına göre icabeden aletler; 
(ıı) 45 litre (10 galon) istiabında tasvibedilen modelde bir köpüklü yangın söndürme aleti yahut 

16 kilogram (35 libre) karbon - di * oksit gazını ihtiva eden bir yangın söndürme aleti; 
(ııı) Portatif yangın söndürme aletlerinin sayısı ve muayyen yerlere tevzii, makine dairesinin 

.'(S. Sayısı : 15) 
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büyüklük ve tertibi ve makinelerin beygir kuvveti nazarı dikkate alınacak, İdare tarafından tâyin 
edilecektir. Bu söndürücü aletlerin sayısı ikiden az olmıyaeağı gibi 6 dan fazla olmasına da lüzum 
yoktur. 

Gemi yağ yakan kazanlarla teçhiz edildiği takdirde, bu kaidenin (d) paragrafının hükümleri 
tatbik edilecektir. 

Kaide -— 52. 

Tertibatın derhal kullanılabilir durumda olması 

Yeni ve mevcut yolcu gemilerinde ve yük gemilerinde yangın söndürme tertibatı sefer esnasında 
her an iğler ve derhal kullanılmaya amade bir halde muhafaza edilecektir. 

Kaide — 53. 

Muadillerin kabulü 

Bu faslın bu kısmında her hangi bir yerde,tasrih edilen her hangi bir hususi tipte vasıta, alet, 
söndürme vasıtası yahut tesisatı yerine diğer her hangi bir tipteki vasıta, ve saire, İdarenin bunun 
daha az elverişli olmadığına kaani olması sartiyle kabul edilebilir. 

Kısım : F. 

Muhtelif hükümler 

(Kısım F yalnız yolcu gemilerine tatbik edilir) 

Kaide — 54. : .... J*"" ' ^^"" r * ' 
Kaçma vasıtaları 

(a) Bütün yolcu ve mürettebat mahallerinde merdivenler ve seyyar merdivenler bu mahalle
rin her birinden can filikalarına binme güvertesine çabuk kaçma vasıtası temin edecek tarzda ter-
tibedilecektir. Bilhassa aşağıdaki hükümlere riayet edilecektir : — 

(ı) Perde güvertesi altında her su geçirmez kompartımandan kâfi kaçma vasıtaları temin et
mek için su geçirmez kapılardan ayrı olarak yeter miktarda çıkış vasıtaları teçhiz edilecek ve 
bunlar kolayca ulaşılabilecek tarzda tertibedilecektir. 

(ıı) Perde güvertesi, üzerinde yangına mukavim ana perdelerle sınırlandırılmış her mahalden, 
en az iki geçilebilir kaçma vasıtası bulunacak ve bunlardan en az birisi şakuli bir kaçış yeri teş
kil eden bir merdivene geçit verecektir. 

(m) Merdivenlerin genişliği, sayısı ve tertibatı İdarece şayanı kabul olacaktır. 
(b) Her makine dairesinden; şaft tünelinden, kazan önünden ve diğer çalışma yerlerinden 

mürettebat için, su geçirmez kapılardan ayrı olarak, geçilebilir kaçma vasıtaları teçhiz edilecek
tir. 

--V-'_ Kaide — 55. " ' • - ^ 

Tornistan gücü 

Bir yolcu gemisi bütün normal hallerde, geminin münasip manevrasını temin edecek kâfi mik
tarda tornistan gücüne malik olacaktır. 

(S. Bayisi : 15) 
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; Kaide — 56. 

Dümen donanımı 

•; ,(a)' Bir yolcu gemisi İdareyi tatmin edecek ana dümen donanımı ve yardımcı dümen donanı
mı ile teçhiz edilecektir. 

(b) Yardımcı dümen donanımı fevkalâde ahvalde süratle harekete getirilecek tarzda ve seyir 
süratinde geminin dümenle idaresine yeter mukavemette ve kâfi kuvvette olacaktır. Dümen ana
sının yekeş içindeki kutrunun 22,86 cm. (9 pus) tan fazla olması idarece talebedilen her gemide 
yardımcı donanım enerji ile işletilecektir. 

(c) Ana dümen donanımının enerji grup ve irtibatlarının aynı olan bir ikinci tesisat, yar
dımcı bir dümen donanımı olarak kabul edilecektir. 

FASIL : III 

Can kurtarma vasıtaları ve saire 

Kaide — 1. 

Tatbikat 

(a) Bu fasıl, aksine sarih bir hüküm bulunan haller müstesna, milletlerarası seferler yapan ye
ni gemilere aşağıdaki şekilde tatbikolunur. 

Kısım A. Yolcu gemileri ve yük gemileri 
Kısım B. Yolcu gemileri 
Kısım C. Yük gemileri 
(b) Milletlerarası seferde çalışmakta olup bu faslın yeni gemilere mütaallik hükümlerine esasen 

uymıyan mevcut gemilere gelince, idare, 1 Ocak 1951 tarihinden geç olmamak şartiyle, 4 ncü kaidede 
vaz'edilmiş umumi prensiplere ve bu faslın diğer icaplarına mümkün mertebe uymasını temin etmek 
üzere kabili tatbik ve mâkul olacak derecede her bir gemi için gerekli tertibatı derpiş edecektir. 

Kısım : A. 

TJmumi hükümler 

(Kısım A hem yolcu gemilerine ve hem de yük gemilerine tatbik edilir) 

Kaide — 2. 

Tarifler 

Bu fasıl bakımından (Milletlerarası kısa sefer) demek, seferin başladığı memleketteki son uğrak 
limaniyle gideceği son liman arasındaki mesafe 600 mili aşmıyan ve hattı seyri üzerinde yolcu ve ge
mi adamlarını selâmete ulaştıracağı bir liman veya. yerden 200 milden uzak bulunmıyan milletlerarası 
seferlerdir. 

Kaide — 3. 

Muafiyetler 

(a) Her idare, seferin mahfuz tabiat ve şartlarının bu faslın hükümlerinin heyeti umumiyesinin 
tatbikini gayrimâkul ve lüzumsuz kıldığına hükmettiği takdirde, seyir hattında en yakın sahilden 
20 milden daha fazla açıkta gitmiyen, kendi memleketine ait münferit gemileri yahut gemi sınıfları
nı mümkün mertebe bu faslın hükümlerinden muaf tutabilir. 
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(b) Milletlerarası sefer yapan ve meselâ, hacı seferi gibi, hususi seferlerde büyük sayıda 

yataksız yolcu naklinde kullanılan yolcu gemileıi için idare, bu faslın hükümlerinin infazının tat
bikatta imkânsız olduğuna kanaat getirirse, böyle gemileri kendi memleketine aidolduğu zaman. 
aşağıdaki şartlar altında bu faslın mezkûr hükümlerinden muaf tutulabilir: 

(ı) Can filikaları ve diğer can kurtarma vasıtaları ve yangından korunma hususunda nakli 
yat şartlarının müsaade edeceği âzami derecede tertibat alınacaktır. 

(ıı) Bütün bu nevi filika ve aletler, 4 ncü kaidenin anlamına göre hemen kullanılabilecek 
durumda olacaktır. 

(m) Gemide bulunan her şahıs için bir can yeleği bulundurulacaktır. 
(iv) Bu seferlerin hususi hallerine tatbik edilebilecek umumi kaidelerin tertip ve tanzimi 

için tedbirler alınacaktır. Bu nevi kaideler bu çeşit seferlerde bu nevi yolcuların nakli ile doğ
rudan doğruya alâkadar olması muhtemel diğer Âkıd Hükümetlerle - eğer varsa - elbirliği ede
rek tertip ve tanzim edilecektir. İşbu Sözleşmenin bütün şartlarına rağmen, 1931 yılı simla kaide
leri, (simla rules), bu kaidenin (b) (iv) talî paragrafı mucibince formüle edilecek kaideler yü
rürlüğe girinceye kadar, buNkaideleri imza eden taraflar arasında meriyette kalmıya devam 
edecektir. 

Kaide — 4. 

Can filikalarının ve sahih aletlerin kullanılmaya hazır bulundurulmaları 

(a) Bu faslın tatbik edildiği bir gemideki can sandallarına ve sabih aletlere mütaallik hüküm
leri tanzim eden umumi prensipler, zaruret halir:de bunların derhal kullanılmaya hazır bulundu
rulmalarını temine matuftur. 

(b) Can filikaları ve sabih aletler, derhal kullanılabilir, durumda olmak için, aşağıdaki 
şartlara uygun olmalıdır: 

(ı) Bunlar gayrimüsait meyil ve trim şanlar ı altında dahi emniyet ve süratle denize indi
rilebilecek kabiliyette olmalıdır. 

(ıı) Can filikalarına bindirme ameliyesinin çabuk ve muntazam olarak yapılması mümkün 
olmalıdır. 

(m) Her can filikasının ve bütün sâbih aletlerin teferruatı diğer filikaların ve sabih aletle 
rin kullanılmasına mâni olmıyacak tarzda olmalıdır. 

(c) Bütün can kurtarma vasıtaları, gemi limanı terk etmeden evvel ve sefer esnasında her 
zaman işliyecek durumda ve derhal kullanılmıya, elverişli olarak muhafaza edilecektir. 

Kaide — 5. 

Can filikalarının inşası 

(a) Tekmil can filikaları iyi bir tarzda inşa edilecek ve denizde kâfi muvazene . temin edecek 
şekil ve ebadda olacak ve âzami istiabedeceği insan ve tam teçhizatı ile yüklü olduğu zaman kâfi fri-
bordu haiz bulunacaktır. 

(b) Bütün can filücaları yalnız dahilî cepheyi havi muhkem bordalı açık filikalar olacaktır. 
Bunların 'boyları 7,5 metre (24 kadem) den az olmıyacaktır. Ancak geminin ebadı dolayısiyle ya
hut diğer sebeplerden ötürü İdarenin bu boydaki filikalarının taşınmasını gayrimâkul yahut gayrika-
bili tatbik addedeceği haller müstesnadır. Hiçbir gemide can filikalarının boyu 4,9 metre (16 kadem) 
den az olmıyacaktır. 

(c) Alacağı insan ve teçhizatla birlikte tam yüklü olduğu zaman ağırlığı 20 tonu (20300 kilo
gram) geçen bir can filikası kabul edilmiyebilir. 

(d) 60 dan fazla insan taşıma belgesi bulunan bütün can filikaları 9 ncu kaide hükümlerine uy
gun ya A sınıfı yahut B sınıfı motorlu can filikaları olacak yahut 10 ncu kaide hükümlerine uyan 
diğer tasvibedilmiş mihaniki yürütme vasıtalariyle mücehhez can filikaları olacaktır. 
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(e) Bütün can fpikalan istiabedeceği insan ve teçhizatiyie birlikte tam yüklü oldukları zaman 

denize emniyetle mayna edilmelerini temin edecek kâfi mukavemette olacaktır. 
(f) Bütün can filikaları kendi boylarının en az yüzde dördüne müsavi bir çalışma (Sheer) 

malik olacaktır. 
(g) 100 yahut daha fazla insan taşıma belgesi olan can filikalarında sephiye hacmi idareyi tat

min edecek miktarda çoğaltılacaktır. 
(h) Ahşap bir can filikasının sephiyesi, mecmu hacımları filikanın hacım kapasitesinin en az 

onda birine müsavi bulunacak olan su geçirmez hava sandıklariyle temin edilecektir. 
(i) Madeni can filikasının sephiyesi yukarda belirtilen ahşap can filikasının kapasitesinden da

ha az olmıyacak, su geçmez hava sandıklarının hacmi buna göre artırılacaktır. 
(j) Tekmil oturaklar ve yan oturakları can filikası içinde mümkün olduğu kadar alçak ya

pılacak, farşlarla oturaklar arasındaki mesafe 84 santimetreden (iki kadem dokuz pus) fazla olma
yacaktır. 

Kaide — 6, 

Can filikalarının hacım kapasitesi 

(a) Bir filikanın hacım kapasitesi stirlings (Simpson'e) kaidesi yahut aynı derecede doğru 
netice veren diğer her hangi bir usul ile tâyin edilecektir. Ayna kıçlı bir filikanın kapasitesi bu 
can filikası sivri kıçlı imiş gibi hesabedilecektir. 

(b) Meselâ bir can filikasının stirling's kaidesinin yardımiyle hesabedilen metre mikâbı (kadem 
mikâbı) olarak kapasitesi aşağıdaki düstur vasıtasiyle elde edilmiş addedilebilir : — 

Kapasite = - (4A + 2B + 4C) 
12 

L baş bodoslamada ağaç yahut saç kaplamanın iç sathından kıç bodoslamada mukabilindeki nok
taya kadar filikanın metre (kadem) olarak ölçülen boyu; ayna kıçlı bir can filikası olduğu tak
dirde, filikanın boyu aynanın (transom) iç sathına kadar ölçülür. 

A, B, C sıra ile filika boyunun dört müsavi kısma taksim edilmesiyle elde edilen üç noktaya 
tekabül eden boyun, baştan dörtte birinde, filika ortasında ve boyun, kıçtan dörtte birinde bulu
nan arzani makta mesahalarını gösterirler, (Can filikasının her iki ucunda karşılıklı bulunan sa
halar hesaba katılmaz). 

A, B, C makta mesahaları aşağıdaki düsturu üç arzani maktadan her biri için sıra ile tatbik 
ederek metre kare (kadem kare) olarak elde edilecektir. 

Makta mesahası = — (a + 4b + 2c -f 4d + e) 
12 

h, ağaç yahut saç kaplamanın iç sathının iç sathında omurgadan küpeşte seviyesine kadar, yahut, 
bâzı hallerde, aşağıda tâyin edildiği gibi daha alçak bir seviyeye kadar metre (kadem) olarak öl
çülen derinliği gösterir. 

a, b, c, d, e derinliğin üst ve alt noktalarında ve h yi dört müsavi kısma taksim ederek elde 
edilen üç noktadan geçen can filikasının metre (kadem) olarak ölçülen ufki genişliklerini göste
rirler (a, ve e, h nin iki nihayet noktasındaki mütenazır genişlikleri ve c de h nin orta noktasın
daki genişliği gösterir). 

(e) Can filikasının uç taraflarındaki çeyrekboyda bulunan iki noktada ölçülen küpeşte çalı
mı (sheer) eğer can filikasının boyunun yüzde birini geçerse, A ve C arzani makta satıhlarının he-

-sabmda kullanılacak derinlik; filikanın vasatmdaki derinliğe filika boyunun yüzde birinin ilâve
siyle elde edilecektir. 

(d) Eğer can filikasının vasatmdaki derinlik genişliğin yüzde 45 ni geçmez, vasattaki B arza
ni makta sathının hesabında kullanılacak derinlik; genişliğin yüzde 45 ine müsavi olarak alınacak 
ve boyun dörtte birinde bulunan A ve C makta satıhlarının hesabında kullanılacak derinlik, bu 
son rakama can filikası boyunun yüzde birine müsavi bir miktarı ilâve ederek elde edilir. Şu şart-
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la ki, hesapta kullanılacak derinlik hiçbir halde bu noktalardaki hakiki derinlikleri geçmiyeeek-
tir. 

(e) Eğer can filikasının derinliği 122 santimetreden (4 kadem) daha büyük ise, bu kaidenin 
tatbikiyle tâyin edilen insan sayısı, hepsi can yeleklerini takmış bulunan bu sayıdaki insanlar ile 
yüklü olan filika denizde şayanı memnuniyet bir şekilde tecrübe edilinceye kadar, 122 santimetre
nin (4 kadem) hakiki derinliğe nispetiyle münasip olarak azaltılacaktır. 

(f) Her idare, baş ve kıçları çok narin olan can filikalarında ve çok dolgun şekildeki (geniş 
karınlı) can filikalarında müsaade edilecek insan istiab haddini muvafık düsturlarla tahdit ede
cektir. 

(g) Her idare bir can filikasına, filikanın üç buudunun hâsılı zarbının 0,6 ile zarbına müsavi 
bir istiab haddi tâyin edebilir. Yalnız bu formülün yukardaki usul ile elde edilen istiabından daha 
büyük bir istiap vermemesi şarttır. Bu halde buutlar aşağıdaki tarzda ölçülecektir : • 

Boy : Baş bodoslama ile kaplamanın dış sathının kesiştiği yerden kıç kodoslamadaki mütenazır 
noktaya kadar, yahut, ayna kıçlı bir filika olması halinde, aynanın arka sathına kadar ölçülen me
safedir. 

Genişlik : Filika genişliğinin en büyük olduğu yerde iki borda kaplamasının dış satıhları ara
sındaki mesafedir. 

Derinlik : Vasatta kaplamanın iç kısmında omurgadan küpeşte seviyesine kadar ölçülen mesafe
dir. Fakat hacim kapasitesinin hesabında kullanılan derinlik hiçbir halde genişliğin yüzde 45 ini 
geçmez. 

Bütün hallerde can filikasının hacım kapasitesinin tam mesaha ile tâyin edilmesini istemeye bir 
armatörün hakkı vardır. 

(h) Motorlu bir can filikasının hacım kapasitesi motor ve bunun teferruatının, ve taşıdığı za
man, telsiz telgraf tesisatı ve ışıldak ve bunların teferruatının işgal ettiği hacmm gayrisâfi kapa
siteden çıkarılmasiyle elde edilir. 

Kaide — 7. 

Can filikalarının taşıma kapasitesi 

(a) Bir can filikasının alabileceği şahısların sayısı, metre mikâbı olarak bulunan hacmi 0, 283 
ile (hacmi kadem mikâbı ise 10 ile) taksim edilerek elde edilen en büyük kesirsiz sayıya müsa
vidir. 

(b) Bu sayı, filikada münasip oturacak yer temin edilen insan sayısından daha büyük olur
sa, mezkûr sayı azaltılacaktır. Bu sonraki sayı o tarzda tâyin edüecek ki, şahıslar oturdukları 
zaman hiç bir surette küreklerin kullanılmasına engel almıyacaktır. 

(c) Bir can filikasının alabileceği şahısların adedini tâyin için yapılan tecrübede beher şa
hıs, can yeleği üzerinde bulunan reşit bir insan farzedilecektir. 

Kaide — 3. 

Taşınacak motorlu can filikalarının ve mihaniki ol arak sevk edilen diğer can f{likalarının nizami sayısı 

(a) Bir gemide taşınması icabeden can filikalarının adedi 20 yahut daha fazla olduğu zaman 
bunlardan ikisi 9 ncu kaide hükümlerine uygun olan A sınıfı motorlu can filikaları olacaktır. 

(b) Bir gemide taşınması icabeden can filikalarının adedi 13 ten daha fazla, fakat 20 den 
az olduğu zaman , bunlardan bir tanesi 9 ncu kaidenin hükümlerine uygun olan A sınıfı bir cam 
filikası olacak ve bir ikincisi de 9 ncu kaide hükümlerine uygun olan A sınıfı yahut B sınıfı mo
torlu bir can filikası yahut 10 ncu kaide hükümlerine uygun olan mihaniki bir surette sevk edilen 
tasvibedilmiş tipte bir can filikası olacaktır. 

(c) Yukardaki hükümlere göre motorlu bir can filikasiyle teçhiz edilmiyen bütün yolcu 
gemileri 9 ncu kaide hükümlerine uygun olan A sınıfı yahut B sınıfı motorlu bir can filikası 
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yahut 10 ncu kaide hükümlerine uygun olan mihaniki surette sevk edilen tasvifbedilmiş tipte bir 
can filikası taşıyacaktır. 

(d) 1600 gros ton ve daha yukarı tonajdaki bütün yük gemileri 9 ncu kaidenin hükümlerine uygun 
olan A sınıfı yahut B sınıfı motorlu bir can filikası yahut 10 ncu kaide hükümlerine uygun olan 
mihaniki surette sevk edilen tasvibedilmiş tipte bir can felikası taşıyacaktır. 

Kaide — 9. 

Motorlu can filikasının evsafı 

(a) A sınıfı 
A sınıfı motorlu bir can filikası aşağıdaki şartlara uyacaktır : — 
(ı) Bu can filikası tasvibedilmiş tipte dahilî ihtiraklı bir motörle teçhiz edilecek ve 24 saat 

çalışmaya kâfi gelecek mahrukat taşıyacak, ve her zaman kullanılmaya hazır vaziyette muhafaza 
edilecektir. 

(ıı) Makine ve onun teferruatı, muhalif hava şartları altında işlemesini temin için, uygun su
rette kapatılacak ve geriye gitmesini sağlamak için tertibatı bulunacaktır. 

(m) Filika istiabedeceği şahıslar, teçhizat ve yakıtı ile tam yüklü olduğu zaman sakin suda 
ileri sürati enaz altı mil (knot) olacaktır. 

(b) B sınıfı 
B sınıfı motorlu bir can filikası aşağıdaki şartlara uyacaktır : — 
(ı) Bu can filikası kâfi miktarda yakıt taşıyacak ve her zaman kullanılmaya hazır vaziyette 

muhafaza edilecektir. 
(ıı) Makine ve teferruatının muhalif hava şartları altında işlemesini temin için muvafık su

rette kapatılacak ve geriye gitmesini sağlamak için tertibatı bulunacaktır. 
(m) Filika istiabedeceği şahıslar, teçhizat ve yakıtı ile tam yüklü olduğu zaman sakin suda 

ileri sürati en az dört mil (knot) olacaktır. 
(c) Motorlu bir can filikasının dahilî sephiye vasıtalarının hacmi en az, filika motorlu bir can 

filikası olmadığı takdirde bu kaidelere göre istenilecek sephiye vasıtalarının hacmma müsavi ola
cak ve bu hacım lüzum hâsıl olursa ve aşağıdaki hallerde aradaki farkı telâfi etmek için icabe-
den miktarda tezyidedilecektir. 

(ı) Makine ve teferruatının ve eğer donatılmış ise, ışıldak ve telsiz telgraf tesisatının ve bun
ların teferruatının ağırlığı, ve 

(ıı) Can filikasının motor ve teferruatı ve eğer donatılmış ise, ışıldak ve telsiz telgraf tesisatı 
ve bunların teferruatı kaldırıldığı takdirde can filikasının munzam olarak alabileceği şahısların 
ağırlığı. 

(d) A sınıfı motorlu bir can filikası, icabeden sayıdan fazla olarak, B sınıfı motorlu bîr can fi
likası yahut mihaniki surette sevk edilen tasvibedilmiş tipte bir can filikası yerin a ihtiyari olarak 
taşınırsa, bu kaidenin (b) (ı) tâli paragrafının yakıt hakkındaki hükümleri tatbik edilecektir. 

Kaide — 10. 

Motorlu bir dan filikasından gayrimihanikisurette sevk edilen bir can filikasının evsafı 

Motorlu bir can filikasından gayrimihaniki surette sevk edilen bir can filikası aşağıdaki şartlara 
uyacaktır. 

(a) Yürütme cihazı tasvibedilmiş bir tipte olacak ve denize indirildiği zaman can filikasının 
derhal geminin kadrosundan ayrılmasına ve fena hava şartları altında rotasını takibedilmesine im
kân verecek kâfi kuvvete malik olacaktır. Yürütme cihazı el ile işletildiği takdirde, bunu kullan
makta tecrübesi olmıyan şahıslar tarafından çalıştırılabilecek ve can filikası su ile dolduğu zaman 
dahi işletilebilecek kabiliyette olacaktır. 

(b) Geriye gitme tertibatı bulunacaktır. 
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(c) Motorlu bir can filikasından gayrimihaniki surette sevk edilen bir can filikasının dahilî 

sephiye hacmi, yürütme cihazının ağırlığını telâfi etmek için tezyidedilecektir. 

Kaide — 11. 

Can filikalarının teçhizatı 

(a) Her can filikasının normal teçhizatı şunlardan ibaret olacaktır : 
(ı) Kürek çekme yerlerine kâfi sayıda birtakım kürek, iki yedek kürek ve bir bonya; savlo ya

hut zincirle can filikasına bağlı bir buçuk takım düz ıskarmoz yahut yarım ay ıskarmoz, bir filika 
kancası; 

(ıı) Beher lâvra deliği için can filikasına savlolar yahut zincirlerle bağlanmış iki kavelâ (mü
nasip otomatik valflar teçhiz edildiği zaman kavclalara'lüzum yoktur); bir çamçak ve tasvibedilen 
maddeden mamul iki mastalya; 

(m) Can filikasına bağlı bir dümen ve bir yeke; 
(iv) Her bîri can filikasının baş ve kıç tarafındaki iki balta; 
(v) 12 saat için kâfi gelecek yağı bulunan bir gemici feneri ve bir su geçirmez kab içinde 

iki kutu münasip kibrit; 
(vı) Galvanizli tel istralyalariyle birlikte yelkenleri (portakal renginde) bulunan bir direk 

yahut direkler : 
(vıı) Tenvir edilecek yahut muvafık tenvir vasıtalariyle teçhiz edilecek pusla dolabı içinde, 

kifaj'-etli bir pusla ; 
(vııı) Can filikasının bordası etrafına kuşatılan ve marsepeti bulunan bir can halatı; 
(ıx) Tasvibedilen ebbatta bir deniz, demiri; 
(x) Kâfi uzunlukta iki parima. Bunlardan birisi filikanın baş üstüne icabında serbest bıra

kılabilecek tarzda boşa ve kavelâ (strop and toggle) ile başlanacak ve diğeri filikanın baş bo
doslamasına sağlam bir surette bağlanacak ve kullanılmaya hazır bulunacaktır. 

(xı) Dört buçuk litre (bir galon) nebati yağ, balık yağı yahut hayvani yağ ihtiva eden bir 
kab. Bu kab, yağı su üzerine kolaylıkla tevzi edebilecek tarzda inşa edilecek ve deniz demirine 
bağlanabilecek şekilde tertibedilecektir. 

(xıı) Beher şahıs için bir kilogram (iki libre) erzak ihtiva eden hava geçirmez bir kab; 
(xııı) Beher şahıs için yarım kilogram (bir libre) teksif edilmiş süt yahut bunun muadili 

madde; 
(xıv) Beher şahıs için üç litre (3 çeyrek galon) tatlı su ihtiva eden su geçirmez kablar; gır-

çala ile ballanmış bir maşraba; 
(xv) Yüksek bir irtifada bir parlak kırmızı ışık verebilecek kudrette tasvibedilmiş tipte iki 

paraşüt işaret; parlak bir kırmızı ışık veren tasvibedilmiş bir tipte altı el maytabı; 
(xvı) Portakal renginde bir duman neşretmeye muktedir tasvibedilmiş bir tipte (gündüz 

kullanmak için) iki sâbih duman işareti; 
(xvıı) Filikanın alabura 'olması halinde insanların tutunmalarını temin için omurga altın

dan küpeşteden küpeşteye bağlanmış el ile tutulacak halatlarla birlikte yan omurgaları yahut 
omurga vardevelâları şeklinde tasvibedilmiş vasıtalar, yahut diğer tasvibedilmiş tertibat; 

(xvm) Su geçmez bir kutu içinde tasvibedilmiş bir sıhhi imdat malzemesi; 
(xıx) îki yedek pili ve iki yedek ampulü ile birlikte mors işareti vermeye elverişli bir elek

trik feneri ; 
(xx) Tasvibedilmiş bir tipte güneş ışığı ile işaret verme aynası; 
(xxı) Bir teneke açacağı bulunan ve bir gırcala ile filikaya bağlanan bir gemici çakısı; 
(XXH) Sabih iki hafif el incesi; 
(xxnı) Tasvibedilmiş tipte bir el tulumbası; ve 
(xxıv) Teçhizatın küçük teferruatını depo etmek için muvafık bir takım portucu. 
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(b) Alâkadar İdarenin fikrine göre, gemilerin çalıştırıldıkları seferlerin müddetine nazaran 

bu kaidenin (a) paragrafının (vı), (xıı), (xm), (xx) ve (xxı) nci tâli paragraflarında tasrih edi
len müfredat lüzumsuz ise, îdare bu nevi seferlerde çalıştırılan gemileri bunlardan muaf tutabilir. 

(c) Bu kaidenin (a) paragrafı hükümlerine rağmen, motorlu can filikalarının yahut diğer tas-
vibedilmiş mihaniki surette sevk edilen can filikalarının direk veya yelken yahut yarım takımdan 
daha fazla kürek taşımalarına lüzum yoktur. Fakat bunlar iki filika kancası taşıyacaktır. 

(d) 60 kişiden daha fazla insan taşıma belgesi olan bütün can filikaları, suda bulunan insanla
rın can filikası içine çıkmasını sağlıyacak münasip vasıtalarla teçhiz edilecektir. 

Kaide — 12. 

Can filikası teçhizatının korunması 

Filikayı açmak maksatları için serbest bırakılacak olan filika kancası müstesna, can filikası 
teçhizatının portuçta muhafaza edilmiyen bütün teferruatı, can filikasının içinde münasip şekilde 
bağlanacaktır. Bağlama, teçhizatın emniyetini temin edecek ve askı kancalarının kullanılmasına 
çapariz vermiyecek yahut can filikasının çabuk yüklenmesine mâni olmıyaeak veya can filikasının içine 
çabuk girmeye engel çıkarmıyacak tarzda yapılacaktır. 

Kaide — 13. 

Can filikaları için portatif telsiz telgraf cihazı 

(a) 20 den az can filikası taşıyan gemiler, (iv) ncü faslın 14 ncü kaidesinde vaz'edilen hükümlere 
uygun olan tasvibedilmiş tipte portatif bir telsiz telgraf cihazı ile teçhiz edilecektir. Bütün bu teç
hizat, zaruret halinde can filikalarının birine yahut diğerine sevk edilmeye hazır olarak hesap ka
marasında yahut diğer münasip bir mahalde bir arada muhafaza edilecektir. 

(b) idarenin fikrine göre, geminin yaptığı sefer müddetine nazaran can filikalarına mahsus 
portatif telsiz telgraf cihazı lüzumsuz ise, idare bu nevi tesisattan muafiyete müsaade edebilir. 

Kaide — 14. 

Can filikalarına binme 

Can filikaları içine binmek için muvafık tertibat alınacak, bu tertibat şunları ihtiva edecektir: 
(a) Can filikaları denizde iken, bunlara girişi temin etmek için beher matafora takımında mu

vafık bir şeytan çarmıhı; 
(b) Can filikalarını denize indirme ameliyesi esnasında, mayna donanımını ve can filikalarını 

tenvir etmek için münasip vasıtalar; 
(c) Yolculara ve mürettebata geminin terk edilmek üzere olduğunu ihbar etmek için münasip 

tertibat, ve 
(d) Her hangi bir disçarç suyunun can filikalarının içine girmesini önlemek için, makine da

iresinin bordalarına konmuş münasip tertibat. 

Kaide — 15. 

Can filikalarının ve sahih aletlerin markalanması 

(a) Bir can filikasının ebadı ve onun taşımasına müsaade edilen insan sayısı, filika üzerine 
silinmez ve kolay okunur harflerle markalanacaktır. Can filikasının aidolduğu geminin adı filika
nın baş omuzluklarına yağlı boya ile yazılacaktır. 

(b) Sâbih aletler (ve sâbih aletler yerine taşman can sallarına) aynı tarzda insan sayısı yazıla
caktır. 
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(c) Hiçbir can filikasına yahut sâbih aletlere, bu kaidelerde tarif edilen tarzda elde edilenden 
daha büyük istiap adedi yazılmıyacaktır. 

Kaide — 16. 

Bir can simidinin evsafı "'".'' "' ' ' • 

(a) Bir can simidi aşğıdaki şartlara uygun olacaktır : 
(ı) Simitson mantar yahut diğer muadili madenden olacaktır; 
(ıı) Simit en az 14,5 kilogram (32 libre) demiri 24 saat tatlı suda yüzdürecek kudrette ola

caktır. 
Saz, mantar talaşı yahut ufalanmış mantar ile yahut diğer her hangi ufalanmış gevşek madde 

ile doldurulmuş olan yahut sephiyesi, şişirilmesi icabeden hava bölmeleriyle temin edilen can si
mitlerinin kullanılması memnudur. 

(b) Can simitleri, etrafına kuvvetle merbut nıarpesetler donatılacaktır. Geminin her iki bor
dasında en az 27,5 metre (15 kulaç) uzunluğunda bir can halatiyle mücehhez asgari bir can simidi 
bulunacaktır. Su tesiri ile sönmiyen, kendi kendine tutuşur, kifayetli ışık neşreden cihazlarla teç
hiz edilecek olan can simitlerinin adedi, can simitlerinin -mecmuu sayısının yarısından az olamıya-
cak ve hiçbir halde bunların sayısı altıdan eksik bulunmıyacaktır. Bu cihazlar, gereken bağlama 
vasıtalariyle birlikte, aidoldukları can simitlerinin yakınında muhafaza edilecektir. 

(c) Bütün can simitleri, gemide bulunan şahıslar tarafından kolayca ulaşabilecek mahallere 
yerleştirilecektir. 

(d) Can simitleri her zaman derhal denize atılmaya müsait olacak ve hiçbir suretle daimî ola
rak tesbit edilemiyecektir. 

Kaide — 17. 

Can yelekleri 

(a) Gemiler, gemide bulunan her şahıs için îdare tarafından tasvibedilen bir tipte bir can yele
ği taşıyacaktır. Bu can yelekleri çocuklar tarafından kullanılmaya uygun olmadığı takdirde, ayrıca, 
çocukların kullanmasına müsait kâfi miktarda can yeleği bulundurulacaktır. 

(b) Bir can yeleği aşağıdaki şartlara uygun olmadıkça bu yelek idare tarafından kabul edilmi-
yecektir: -

(ı) Yelek, muvafık işçilik ve malzeme ile yapılacak; 
(ıı) Yelek tatlı suda 7,5 kilogram (16,5 libre) bir demiri 24 saat yüzdürecek kabiliyette olacak; 
(m) Yeleğin tersi ve yüzü bir olacak; 
(iv) Yelek suda baygın bir halde bulunan bir adamın başını su üstünde tutabilecek kabiliyette 

olacak. 
sephiyeleri, hava kompartımanları ile temin edilen can yelekleri memnudur. 

(c) Can yeleîderi, kolayca ulaşılabilecek tarzda yerleştirilecek ve bunların mevkii sarih bir şekil
de gösterilecektir. 

Kaide — 18. 

Halat atma aletleri 

(a) Gemiler İdare tarafından tasvibedilen bir tipte bir halat atma aleti taşıyacaktır. 
(b) Bu alet 230 metre (250 yarda) dan az olmıyan bir savloyu kâfi derecede isabetli olarak 

atmak kudretinde olacak ve asgari dört füze ve dört savloyu ihtiva edecektir. 
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\ Kaide — 19. 

Gemilerin tehlike işaretleri 

Gemilerde, idareyi tatmin edecek, yüksek irtifada parlak bir kırmızı ziya vermeye elverişli pa-
raşütlü işaretler dâhil, gündüz ve gece kifayetli tehlike işaretleri verecek tertibat bulunacaktır. 

Kaide — 20. 

Toplanma listesi (Bole cetveli) ve fevkalâde hal talimatı 

(a) Fevkalâde halde mürettebatın her birinin deruhde edeceği hususi vazifeler tesbit edile
cektir. 

(b) Role cetveli, bütün bu hususi vazifeleri belirtecek ve bilhassa her şahsın gitmesi icabe-
den mevkii ve onun ifa etmek mecburiyetinde olduğu vazifeleri gösterecektir. 

(c) Gemi sefere başlamadan evvel role cetveli tertip ve tanzim edilecek, bunun suretleri ge
minin muhtelif yerlerine ve bilhassa mürettebat mahallerine asılacaktır. 

(d) Role cetveli, aşağıdaki hususlarla alâkalı olarak mürettebatın muhtelif azasına vazifeler 
tahsis edecektir : — 

(ı) Su geçirmez kapıların, valfların kapatılması ile frengilerin pasakül manikalarının ve saire-
nin kapatma tertibatının kapatılması; 

(ıı) Portatif telsiz telgraf cihazı ve alelûmum sâbih aletler dâhil, can filikalarının teçhizi; 
(m) Mataforlarda bulunan can filikalarının maynası; 
(iv) Diğer filikaların ve sâbih aletlerin umumi hazırlığı; 
(v) Yolcuların toplanması, ve 

(vı) Yangın söndürme. 
(e) Role cetveli, kamara personelinin fevkalâde ahvalde yolculara mütaallik muhtelif vazife

lerini tâyin edecektir. Bu vazifeler şunları ihtiva edecektir: 
(ı) Yolcuları ikaz etme; 
(ıı) Yolcuların giyinmiş ve can yeleklerini doğru bir tarzda takmış olduklarını görmek; 
(m) Toplanma mevkilerinde yolcuları toplrma; 
(iv) Geçitlerde ve merdivenlerde intizamı muhafaza etmek ve umumiyetle yolcuların hareket

lerini kontrol etmek; ve 
(v) Can filikalarına bir miktar battaniyenin alındığını görmek. 
(f) Role cetveli mürettebatı kendi filika ve yangın istasyonlarına çağırmaya mahsus muay

yen işaretleri tasrih edecek ve bu işaretlerin tam tafsilâtını verecektir. 

Kaide — 21. 

Toplanma tatbikatı ve talimler 

(a) (ı) Yolcu gemilerinde filjka talimi ve yangın talimi için mürettebatın toplanmalaıı 
kabili tatbik olduğu zaman, haftada bir defa yapılacaktır. Seferi bir haftayı geçen yolcu gemi
lerinde, gemi son ayrılma limanını terk etmeden evvel, bu nevi bir toplanma yapılacaktır. 

(ıı) Yük gemilerinde mürettebatın filika talimi ve yangın talimi için toplanması bir ayı gcç-
miyen, fâsilalarla yapılacaktır. 

(m) Toplanmaların yapıldığı tarihler, idare tarafından tutulması emredilen seyir jurnaline 
kaydedilecek; ve eğer her hangi bir hafta (yolcu gemileri için) yahut ay (yük gemileri için) bir 
toplanma yapılmamışsa, bunun ne için mümkün olmadığını bildiren bir kayıt gemi jurnalma 
dercedilecektir. 

(b) Milletlerarası kısa seferlerde çalıştırılanlar müstesna, yolcu yemilerinde, limanı terk ettik
ten sonra 24 saat içinde, yolculara bir toplanma talimi yaptırılacaktır. 

(c) Muhtelif can filikaları grupıı, birbirini takibeden filika talimlerinde sıra ile kullanılu-
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çaktır. Talimler ve teftişler, mürettebatın yapmak mecburiyetinde olduğu vazifeleri tamamiyle 
anlıyacağı ve tecrübe elde edeceği şekilde tertibedilecektir. 

(d) Yolcuları, toplanma istasyonlarına celp için verilecek fevkalâde ahval işareti, kamı? 
yahut canavar düdüğü ile verilen birbiri arkasına altıdan daha fazla kısa ve bunları takibeden bir 
uzun düdük sadasıdır. Bu işaret; yolcu gemiler nde, Milletlerarası kısa seferlerde çalıştırılanlaı 
müstesna, kaptan köprüsünden idare edilen ve geminin her tarafında elektrikle temin edilen 
işaretler ilâve edilecektir. Yolcuları alâkadar eden bütün işaretlerin mânası, fevkalâde ahvalde yol
cuların ne yapmak mecburiyetinde oldukları hakkında katî talimat ile birlikte, yolcuların ka
maralarına ve diğer yolcu ikamet mahallerinde, göze çarpan yerlere asılan levhalarda münasip li
sanlarda sarih olarak bildirilecektir. 

i 
Kısım : B. 

Yalnız yolcu gemileri 

(Kısım B yalnız yolcu gemilerine tatbik edilir.) 

Madde — 22. 

Can filikaları ve sdbih aletler 

(a) Bu kaidenin aşağıdaki paragraflarına tâbi olmak şartiyle, yolcu gemilerinde, gemide 
mevcut bütün şahıslar için can filikalarında yer bulunmalı ve buna ilâveten gemide bulunan bü
tün şahıslraın yüzde 25 ine kâfi gelecek sâbih aletler mevcut olmalıdır. Her hangi bir yolcu ge
misinden, gemide bulunan bütün insanları almaya kâfi gelen filikalardan daha fazla sayıda can fi-
ilkası istenilmiyecektir. 

(b) Yolcu gemilerinin, milletlerarası kısa seferlerde çalştırılmaları halinde can filikaları ve 
sâbi'h aletler 23 ve 24 ncü kaidelerde, bu nevi gemiler için vaz'edilen hükümler mucibince teçhiz 
edilecektir. Eğer idare trafik fazlalığı icabı, yukarda şart koşulan can filikası kapasitesinden da
ha fazla miktarda yolcuların naklini nazarı itibara alırsa, gemi II nci faslın kaide 1 (d) paragra
fında vaz'edilen bu sınıf gemilere kabili tatbik hükümlere uyduğu takdirde, mezkûr idare bu 
şekilde fazla yolcu taşımaya müsaade edebilir. 

(c) Bir İdare, milletlerarası kısa sefer belcesi olan, münferit gemileri veya gemi sınıfları
nı, «ğer bu nevi gemiler bu kaidenin (b) paragrafı hükümlerine uyuyorsa ve gemide bulunan şa
hıslanın en az yüzde 75 ini istiabedecek can filikaları varsa, bunalrın 600 mili geçen fakat 1 200 
mili aşmıyan seferlere çıkmalarına müsaade edebilir. 

Kaide — 23. 

Mataforaların adedi, can filikalarının ve sâbih aletlerin istiabı 

(a) (ı) Bir yolcu gemisi 24 ncü kaidedeki cetvelin A sütununda şart koşulduğu gibi, bo
yuna uygun olarak matafora takımlariyle teçhiz edilecek, şu şartla ki, gemideki bütün şahıs
ları (almak için zaruri olan can filikası sayısından daha fazla sayıda matafora takımı istenilmi-
j^ecektir. 

(ıı) Beher matafora talkımına bir can filikası bağlanacaktır. Eğer bu can filikaları gemide bu
lunan bütün şahıslar için kâfi yer temin etmezlerse, kabili tatbik olduğu takdirde, can filikaları 
bağlı ilâve matafora takımları tesis olunacaktır. Eğer mataforalara bağlı can filikaları gemide mev
cut bütün şahıslara kâfi yer temin etmezlerse bütün şahıslara yer temin edilmesi maksadiyle, ma
taforalarda asılı bulunan can filikalarının altında ilâve can filikaları taşmılacaktır. 

(m) 24 ncü kaidedeki tablonun A sütununda talebedilen adedde matafora takımlarının bir ge
miye konulması idarenin fikrine göre tatbikatta imkânsız yahut gayrimâkul olduğu zaman idare, 
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müstesna şartlar altında, tablonun B sütununda tasrih edildiği gibi daha az bir sayıda matafora ta
kımlarına müsaade edebilir. 

(b) (ı) Milletlerarası kısa bir seferde çalıştırılan bir yolcu gemisi 24 ncü kaidedeki tablonun A 
sütununda tasrih edildiği gibi boyuna uygun matafora takımlariyle teçhiz edilecektir. Her matafora 
takımında bir can filikası bulunacak ve bu filikalar en az cetvelin c sütununda talebedilen asgari 
kapasiteyi temin eedcek, yahut gemideki bütün personele yer sağlamak üzere istenilen kapasite 
daha az ise, ona göre can filikası bulunduracaktır. C sütununda tasrih edilen can filikası istia
bından daha fazla adedde insan taşıma belgesi bulunan gemiler olduğu takdirde, sâbih aletlerle 
birlikte bütün can filikaları vasıtasiyle tedarik edilen mecmu yerin gemide mevcut insanlara kâfi gel
mesi için mataforalar altında ilâve can filikaları yahut tasvibedilmiş tipte sâbih aletlerle teçhiz edi
lecektir. Bundan başka gemide mevcut bütün insanların yüzde 10 u için sâbih aletler bulunacaktır. 

(ıı) Milletlerarası kısa seferlerde çalıştırılan bir gemiye 24 ncü kaidedeki tablonun A sütunun
da talebedilen sayıda matafora takımı konulması idarenin fikrine göre tatbikatta imkânsız yahut 
gayrimâkul olduğu zaman İdare, istisnai şartlar altında, daha küçük sayıda matafora takımlarına 
müsaade edebilir. Şu şaritlaki, bu sayı tablonun B sütununda tesbit edilen asgari sayıdan asla az 
olmıyacak ve gemideki can filikalarının mecmu istiabı en az C sütununda talebedilen asgari istiaba 
yahut gemide mevcut bulunan bütün insanları almak için icabeden istiaba, eğer bunun miktarı bi
rinciden C de talebedilenden az ise, müsavi olacaktır. 

(c) Fevkalâde ahvalde kullanmak için yolcu gemileri biri sancakta, diğeri iskelede mataforalara 
bağlı iki filika taşıyacaklardır. Bu filikalar İdare tarafından tasvibedilmiş tipte olacaklar ve umu
miyetle boyları 8 metreden (26 kadem) daha fazla olmıyacaktır. Bunlar, bu faslın can filikalarına 
ait hükümlerine tamamiyle uydukları takdirde, 22 nci kaide maksatları için dahilî hesabedilebilirler. 
Gemi denizde iken bunlar derhal kullanılmaya hazır bir vaziyette tutulacaktır. 26 neı kaidenin (J) 
fıkrasının hükmü can filikalarının, bordalarında mihaniki vasıtalarla temin edilmiş gemilerde, bu 
mihaniki vasıtaların bu iki filikaya konulması talebedilmiyecektir. 

Kaide — 24. 

Mataforalara ve can filikaları istiabına mütaallik cetvel 

Aşağıdaki cetvel geminin boyuna göre: 
(A) Yukardaki 23 ncü kaide mucibince her birine bir can filikası bağlanması icabeden, bulun

durulacak matafora takımlarının asgari sayısını; 
i(B) 23 ncü kaideye göre istisnai olarak müsaade edilebilen daha küçük sayıda matafora takım

larını; ve 
(C) Milletlerarası kısa seferlerde çalışan bir gemide talebedilen asgari can filikası hacmini tes

bit etmektedir. 
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Geminin 
Metre 

31 ve 
37 » 
43 » 
49 » 
53 » 
59 » 
63 » 
67 » 
70 » 
75 » 
78 » 
82 » 
87 » 
91 » 
96 » 
101 » 
107 » 
113 » 
119 » 
125 » 
133 » 
140 » 
149 » 
159 » 
168 » 
177 » 
186 » 
195 » 
204 » 
213 » 
223 » 
232 » 
241 » 
250 » 
261 » 
271 » 
282 » 
293 » 
303 »' 

37 
43 
49 
53 
58 
63 
67 
70 
75 
78 
82 
87 
91 
96 
101 
107 
113 
119 
125 
133 
140 
149 
159 
168 
177 
186 
195 
204 
213 
223 
232 
241 
250 
261 
271 
282 
293 
303 
314 

den 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

az 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

tescil boyu 

100 
120 
140 
160 
175 
190 
205 
220 
230 
245 
255 
270 
285 
300 
315 
330 
350 
370 
390 
410 
435 
460 
490 
520 
550 
580 
610 
640 
670 
700 
730 
760 
790 
820 
855 
890 
925 
960 
995 

L 
Kadem 

ve 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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» 
» 
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» 
» 
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» 
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» 
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» 
» 
» 
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120 den 
140 
160 
175 
190 
205 
220 
230 
245 
255 
270 
285 
300 
315 
330 
350 
370 
390 
410 
435 
460 
490 
520 
550 
580 
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640 
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700 
730 
760 
790 
820 
855 
890 
925 
960 
995 
1030 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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az 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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» 
» 
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» 
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» 
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(A) 
Matafora 

takımlarının 
asgari sayısı 

2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
•6 

7 
7 
8 
8 
9 
9 
10 
10 
12 
12 
14 
14 
16 
16 
18 
18 
20 
20 
22 
22 
24 
24 
26 
26 
28 
28 
30 
30 

(B) 
İstisnai ola
rak müsaade 
edilen daha 
az sayıda ma
tafora takımı 

2 
2 
2 
3 
o 

4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
7 

t 7 
7 
7 
9 
9 
10 
10 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
16 
17 
18 
18 
19 
19 
20 
20 

(C) 
Can filikalarının 
asgari hacmi 
metre Kadem 
mikâbı mikâbı 

11 400 
18 650 
26 900 
33 1 150 
38 1 350 
44 1 550 
50 1 750 
52 1 850 
61 2 150 
68 2 400 
76 2 700 
85 3 000 
94 3 300 
102 3 600 
110 3 900 
122 4 300 
135 4 750 
146 5 150 
157 5 550 
171 6 050 
185 6 550 
202 7 150 
221 7 800 
238 8 400 

. ...,..,. 

(A) ve (B) hakkında Not : Geminin boyu 314 metreyi (1 030 kadem) geçtiği zaman bu geminin 
asgari matafora takımı sayısını İdare tâyin edecektir. 

(C) hakkında Not : Geminin boyu 31 metreden (100 kadem) az yahut 168 metreden (550 ka
dem) fasla olduğu zaman can filikalarının hacım kapasitesi İdare tarafından tâyin edilecektir. 

( S. Sayısı : 15 ) 
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Kaide — 25. 

Motorlu can filikalarında telsiz telgraf cihazı ve ışıldaklar 

(a) 8 nci kaidenin (a) ve (b) paragraflarına uygun olarak taşınması icabeden A sınıfı motorlu 
can filikası bu kaidede ve IV cü faslın 13 ncü kaidesinde vaz'edilen hükümlere tevafuk eden bir 
telsiz telgraf tesisatiyle ve keza bu kaidenin (f) paragrafiyle uygun olan bir ışıldak ile teçhiz edi
lecektir. 

(b) Telsiz telgraf tesisatı hem teçhizatı ve hem de onu kullanan adamı yerleştirmeye kâfi 
büyüklükte bir yer içinde tesis edilecektir. 

(c) Makine çalışırken batarya, ister doldurulmakta olsun ister olmasın, mürsile ve ahizenin ki
fayetli bir şekilde işlemesine makinenin mâni olmasını önlemek için tertibat alınacaktır. 

(d) Telsiz telgraf bataryası motörü harekete geçiren her hangi bir makineye yahut ateşleme 
tertibatına kuvvet temini için kullanılmıyacaktır. 

(e) Motorlu can filikası makinesi telsiz telgraf bataryasını tekrar doldurmak ve diğer hizmet
ler için bir dinamo ile teçhiz edecektir. 

(f) Işıldak asgari 80 voltluk bir lâmbayı, kifayetli bir reflektörü ve 180 metre (200 yarda) 
bir mesafede bulunan takriben 18 metre (60 kadem) genişliği olan açık renk bir maddeyi mecmu 
6 saatlik bir devre için kâfi derecede aydınlatacak ve en az 3 saat devamlı olarak çalışabilecek kud
rette bir kuvvet menbamı ihtiva edecektir. 

Kaide — 26. 

Can filikalarının yerlerine konulması ve idaresi 

(a) Can filikaları idareyi tatmin edecek surette şu tarzda yerlerine konulacaktır: 
(ı) Bunlar mümkün olan en kısa zamanda denize indirilebilecektir; 
(ıı) Bunlar hiçbir suretle mataforalara bağlı diğer herhangi can filikalarının yahut mataforalara 

bağlı can filikaları altına yerleştirilen can filikalarının yahut sâbih âletlerinin çabuk idaresine yahut 
filikaları denize indirme mevkilerinde gemideki insanların sıralanmasına yahut bunların filikaya bin
melerine engel olmıyacaktır; ve 

(m) Hattâ can filikalarının idaresi noktai nazarından gayrimüsait meyil ve trim şartları al
tında mümkün olduğu kadar çok sayıda şahıslar bu filikaların içine bindirilebilecektir. 

(b) imkânı olduğu zaman bir matafora takımına bir can filikasından fazla bağlanmıyacak-
tır. Bu tertibatın gayrikabili tatbik olduğu gemilerde, evvelki hükümlere tâbi olarak, can fi
likaları bir biri üzerine istif edilebilir, yahut bunlar, idarenin tahmil edeceği şartlara tâbi 
olarak , biri diğerinin içine konulabilir. Fakat can filikaları bu suretle donatıldıkları zaman de
nize indirilmeden evvel kaldırılmaları icap ediyorsa enerji ile çalıştırılan mihaniki kaldırma va
sıtaları teçhiz edilecektir. 

(c) Bir can filikası diğer can filikasının altına yarleştirildiği zaman, altında bulunan can 
filikasına binmesini temin için, tesvip edilmiş tipte takılıp çıkarılabilen payandalar yahut diğer 
tasvip edilen vasıtalar teçhiz edilecektir. 

(d) Üst güvertedeki can filikası, alt güvertedekine çapariz vermemek şartiyle, can filikala-
rıı birden fazla güverteye istif edilebilir. 

(e) Can filikaları geminin baş omuzluklarında yerleştirilemiyeeektir. Bunlar emniyetle denize 
indirme imkânı olan mevkilere konulacaktır. 

(f) Mataforalar tasvibedilmiş şekilde olacak ve idareyi tatmin edecek muvafık tarzda yerleş
tirilecektir. Bunlar bir yahut daha fazla güverte üzerinde o şekilde tertip edilecekler ki bunla
rın can filikaları, diğer mataforaların işlemesine engel olmadan, emniyetle denize indirilebile
cektir, 

( S. Sayısı : 15 ) 
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(g) Boylan 46 metreden (150 kadem) daha fazla olan gemilerde mataforalar aşağıdaki gibi 

olacaktır : 
(ı) îçinde yolcu olmadan dışarı alabora edildikleri vaziyette 4064 kilogramdan (4 İngiliz to

nu) fazla ağırlıkta olmıyan can filikalarını idareye mahsus palangalı yahut grevite (gravity) tip 
matafora ; 

(ıı) İçinde yolcu olmadan dışarı alabora edildikleri vaziyette 4064 kilogramdan (4 İngiliz to
nu) fazla ağırlıkta olan can filikalarını idare etmeye mahsus grevite tip matafora. 

(h) Boyu 46 metreyi (150 kadem) geçmiyen gemilerde mataforalar eğer âdi tipte ise bunlar 
rm iskaçalarmdan silkinmesini önlemek için bu mataforalar tasvibedilmiş vasıtalarla teçhiz edile
ceklerdir. 

(i) Mataforalar, trentiler, makara ve diğer âletler, gemi bir tarafa 15 derece meyilli olduğu 
halde, filikalar tam istiabedeceği şahıslar ve teçhizat ile tam yüklü iken bunların emniyetle denize 
indirilmelerini sağlıyacak kâfi mukavemette olacaklardır. 

(j) Filika güvertesi geminin en derin su çekimine mütenazır hattın üstünde 4,6 metreden (15 
kadem) daha fazla bir yükseklikte bulunan gemilerde gayrimüsait meyil şartları altında can fili
kalarının denize indirilmesini kolaylaştıracak tertibat alınacaktır. 

(k) 23 ncü kaidede bahsedilen deniz filikaları müstesna can filikaları tasvibedilmiş tipte vinç
lerle birlikte tel halat trentilerle donatılacaklar. Fakat İdare, meselâ; filika güvertesinin geminin 
deniz suyundaki su çekimi hattından olan yüksekliğini nazarı dikkate alarak, manilâ halattan 
trentilerin kâfi olduğuna kaani olduğu zaman, vinçlerle teçhiz edilmiş yahut edilmemiş olan gemi
lerde manilâ halattan trentilere müsaade edebilir. 

(1) Matafora karanfillerine (spans) iki can halatı donatılacak ve trentiler ve can halatları 
geminin asgari su çekiminde ve gemi her iki tarafa 15 derece meyilli iken suya erişmeye kâfi uzun
lukta olacaktır. Trentilerin aşağıdaki makaraları, tasvibedilmiş bir tipte fora tertibatiyle teçhiz 
edilmediği takdirde, askı kancalarma geçirilmek için muvafık bir halka yahut uzun bakla ile teç
hiz edilecektir. 

(m) Mataforalara bağlı can filikaları kullanılmaya hazır trentilere malik olacaklar ve can fi
likalarını trentilerden süratle, (fakat mutlaka aynı zamanda olmasına lüzum yoktur.) fora etmek 
için tertibat bulunacaktır. Can filikalarının trentilere irtibat noktaları, can filikalarının matafora
larda kolayca dışarı albura edilmesini sağlıyacak surette yerleştirilmiş olacaktır. 

(n) Aynı matafora takımı birden daha fazla can filikası için kullanılırsa, trentiler tel halattan 
olmadıkça, beher can filikası için ayrı trentiler donatılacaktır. Kullanılan vasıtalar can filikaları
nın süratle ve sıra ile mayna edilmelerini temin edecektir. Trentileri sarmak için kuvvet vasıta-
siyle işletilen mihaniki vasıtalar teçhiz edildiği vakit keza kifayetli bir el donanımı da bulunacak
tır. 

Kaide — 27. 

Güvertelerin, can filikalarının vesairenin aydınlatılması 

(a) Bir yolcu gemisinin muhtelif kısımlarır da ve bilhassa can filikalarının yerleştirildiği 
güverteler üzerinde bütün emniyet icabatım tatmine kâfi bir elekti ik tenviratı yahut diğer bir 
tenvirat sistemi için tertibat alınacaktır. Keza indirme donanımının ve can filikalarının indiril
mesi ameliyesinin ve bunların denize indirildikten sonra derhal aydınlatılması için tertibat alı
nacaktır. I I nci faslın 22 nci kaidesinde talebodilen fevkalade ahvale mahsus müstakil elektrik 
kuvvet menbaı, icabettiği zaman, bu tenvirat sistemini besliyecek kudrette olacaktır. 

(b) Yolcular yahut mürettebat tarafından işgal edilen her ana kompartımandan çıkış yerle
ri devamlı olarak bir emereense lâmbası ile aydınlatılacak, bu emercensi lâmbalarına mahsus 
kuvvet geminin ana tenvirat sisteminin durması halinde bu maddenin (a) paragrafında bahse
dilen fevkalade ahvale mahsus müstakil elektrik kuvvet menbamdan temin edilecek tarzda ter
tip edilecektir. 

( S. Sayısı : 15 ) 
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Kaide — 28. 

Can filikalarının mürettebatı 

(a) Beher can filikasında bir güverte zabiti yahut belgeli bir can filikası vazifelendirile
cek, ve keza bunlara bir muavin tâyin edilecektir. Vazifeli şahısda can filikası mürettebatı
nın bir listesi bulunacak ve emrine verilen mürettebatın kendilerine ait muhtelif vazifeleri öğ
rendiklerini görecektir. 

(b) Her motorla can filikasına motor çalıştırmaya muktedir bir adam ayrılacaktır. 
(c) 25 nci kaide mucibince telsiz telgraf ve ışıldak tesisatını taşıyan her can filikasında, 

bunları çalıştırmaya ehil bir kimse bulunacaktır. 

Kaide — 29. 

Belgeli can filikacıları 

(a) Yolcu gemilerinde bu faslın icabatma uymak için taşman her can filikası için asgari aşağı
daki cetvelde tasrih edilene müsavi sayıda can filikacıları bulundurulacaktır. 

Bulunacak belgeli 
can filikacılarının 

Can filikasının nizami istiabı asgari sayısı 

41 kişiden az 2 
41 den 61 kişiye kadar 3 
62 den 85 kişiye kadar 4 
85 kişiden fazla 5 

(b) Beher can filikasına belgeli can filikacılarının tahsisi kaptanın takdirine bağlıdır. 
(c) «Belgeli can filikacısı» tabiriyle idarenin salâhiyeti altında verilen bir ehliyet belgesini ha

mil olan mürettebatın her hangi bir âzası kasdedilir. 
(d) Bu belgeyi elde etmek için namzet, can filikalarının denize indirilmesiyle ve küreklerin 

kuUanılmasiyle ilgili bütün manevralarda tâlim ettirildiğini; bizzat filikaların ameli olarak idaresini 
bildiğini; ve, bundan başka, can filikalarına mütaallik emirleri anlamaya ve cevaplandırmaya muk
tedir olduğunu ispat etmelidir. 

Kaide — 30. 

Sabih aletler ve can salları 

(a) «Sabîh aletler» tâbiri (can filikaları, can simitleri ve can yeleklerinden gayri) suda bulu
nan muayyen sayıda insanı su üzerinde tutmak için aynı zamanda şekil ve evsafını muhafaza ede
cek bir yapılışta hazırlanmış yüzücü teçhizat mânasına gelir, 

(b) Aşağıdaki şartlara uygun olmadıkça hiçbir tip »sabih alet muvafık addedilemiyecektir. 
(ı) Yerleştirildiği mevkiden hasara uğramadan suya atılabilecek ebad ve mukavemette olacak. 
(ıı) El ile kaldırılmadan denize indirilmesini temin etmek için idarece şayanı kabul muvafık va

sıtalarla teçhiz edilmedikçe aletin ağırlığı 180 kilogram (400 libre) geçmiyecek. 
(m) Alet tasvibedilen malzeme ve yapı tipinde olacak, 
(iv) İki sathından her hangin birisi üzerinde yüzdüğü zaman müstakar ve kullanılabilecek 

vaziyette olacak, 
(v) Hava sandıkları yahut muadili sephiye, aletin yanlarına mümkün olduğu kadar yakm 

yerleştirilecek ve bu sephiye şişirilmek suretiyle elde edilmiyecektir. 
(vı) Alet bir parima ile donatılacak ve sağlam surette yapılmış marsepetleri bulunan bir ha

latla haricen çevrilecektir. 

( S. Sayası : 15 ) 
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(c) Sâbih aletlerin taşımasına müsaade edilecek şahısların sayısı olarak, aşağıda iki şekilde 

elde edilen miktarlardan küçüğü alınacaktır. 
(ı) Aletin tatlı suda kaldırabileceği demirin kilogram olarak ağırlığını gösteren adedin 14,5 

ile (yahut libre olarak ağırlığını gösteren sayının 32 ile) taksiminden elde edilen sayı, yahut 
(ıı). Aletin muhitini kadem (30,5 santimetre muadili) olarak ifade eden sayı. 
(b) Bu kaidenin b paragrafının (ıı), (m), (iv), (v) ve (vı) ncı tâli paragrafları icabatına 

uyduktan başka her can salı aşağıdaki şartlara uygun olmak şartiyle can salları sâbih aletler, 
yerine taşınabilir : — 

(ı) Yerleştirildiği mevkiden hasara uğramadan suya indirilebilecek yahut atılabilecek muka
vemette olacak. 

(ıı) Taşımasına müsaade edilen beher şahıs için 85 desimetre mikâbından (3 kadem mikâbı) 
az olmıyan hava sandıklarına yahut muadili sephiyeye mâlik olacak. 

(m) Taşımasına müsaade edilen beher şahıs için 3 720 santimetre kareden (4 kadem kare) 
az olmıyan bir güverte sahasına mâlik olacak ve üzerinde bulunan şahısları kifayetli bir şekilde 
suyun üstünde tutacak. 

(iv) îki padıl (paddle) kürek ile teçhiz edilecek. 

Kaide — 31. 

Donatılacak can simitlerinin adedi 

x Geminin boyu 
Metre olarak Kadem olarak Can simitlerinin asgari sayısı 

61 den küçük 
61 ve 122 den küçük 

122 ve 183 ten küçük 
183 ve 244 ten küçük 
244 ve daha yukarısı 

200 den küçük 
200 ve 400 den küçük 
400 ve 600 den küçük 
600 ve 800 den küçük , 
800 ve daha yukarısı 

8 
12 
18 > 
24 
30 

Kısım : C. 

Yalnız yük gemileri 

(Kısım C yalnız yük gemilerine tatbik edilir) 

Kaide — 32. 

Can filikalarının sayısı ve istiabı 

(a) Yük gemileri, balina avında fabrika gemisi olarak kullanılanlar müstesna, geminin her iki 
bordasında mecmu istiabı gemide bulunan bütün şahısları almaya müsait mataforalara bağlı can fi
likaları taşıyacaktır. 

(b) Balina avında fabrika gemisi olarak kullanılan her gemi iki bordasında mecmu istiabı gemi
de çalışmak için hizmete alınmış mürettebatın her azasını almaya müsait mataforalara bağlı can fili
kaları taşıyacaktır. Bundan başka bu sınıf her gemi mecmuu kapasitesi bu geminin fazla olarak ta
şıdığı şahısların hepsini almaya kâfi can filikaları taşıyacaktır. Bu ilâve can filikaları mümkün ol
duğu takdirde mataforalara bağlanacaktır. Eğer bunlar mataforalara bağlanmazlarsa, mataforalara 
bağlı filikalar altına yerleştirilecektir. 

(c) 3 000 gros ton ve daha yukarı tonajdaki her tanker, ikisi geminin kıç tarafında ve ikisi de 
geminin vasatında bulunacllk olan asgari dört can filikası taşıyacaktır. 

(S. Sayısı : 15) 
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Kaide — 33. 

Mataforalar ve mayna tertibatı 

(a) Yük gemilerinde mataforalara bağlı can filikaları İdareyi tatmin edecek şekilde yerleştirile
cektir. 

(b) Can filikaları geminin baş omuzluklarına yerleştirilmiyecektir. Bunlar emniyetle mayna edi
lebilecekleri mevkilere yerleştirilecektir. 

(c) Mataforalar tasvibedilmiş şekilde olacaklar ve İdarece şayanı kabul uygun bir tarzda yerleş
tirilecektir. 

(d) 46 metreden (150 kadem) daha fazla uzunlukta olan gemilerde mataforalar aşağıdaki gibi 
olacaktır. 

(ı) İçinde yolcu olmadan dışarıya alabora edildikleri vaziyette 4064 kilogramdan (4 İngiliz tonu) 
fazla ağırlıkta olmıyan can filikalarını idare etmeye mahsus palangalı yahut grevite tip matafora; 

(ıı) İçinde yolcu olmadan dışarıya alabora edildikleri vaziyette 4064 kilogramdan (4 İngiliz 
tonu) fazla ağırlıkta olan can filikalarını idare etmeye mahsus grevite tip matafora. 

(e) Boyu 46 metreyi (150 kadem) geçmiyen yük gemilerinde mataforalar eğer âdi tipte iseler, 
bunların ıskaçalarından silkinmesini önlemek için bu mataforalar tasvibedilmiş vasıtalarla teçhiz 
edilecektir. 

(f) Mataforalar, trentiler, makaralar ve diğer donanım, gemi her iki tarafa 15 derece meyilli ol
duğu halde, filikalar istiabedeceği şahıslar ve teçhizatla tam yüklü iken, bunların emniyetle denize 
indirilmelerini sağlıyacak kâfi mukavemette olacaktır. 

(g) Filika güvertesi en derin su çekimine mütenazır hattın yukarısında 4,6 metreden (15 kadem) 
daha fazla bir yükseklikte bulunan yük gemilerinde gayrimüsait meyil şartları altında can filika
larının denize indirilmesini kolaylaştıracak tertibat alınacaktır. 

(h) Can filikaları tasvibedilmiş tipte vinçlerle birlikte tel halat trentilerle donatılacaktır. Fa
kat İdare, meselâ filika güvertesinin geminin, deniz suyundaki asgari su çekimi hattından olan 
yüksekliğini nazarı dikkate alarak, manilâ halattan trentilerin kâfi olduğuna kaani olduğu zaman 
vinçlerle teçhiz edilmiş yahut edilmemiş olan gemilerde manilâ halattan trentilere müsaade ede
bilir. 

(i) Matafora karanfillerine iki can halatı donatılacak ve trentiler ve can halatları gemi deniz 
suyunda çektiği asgari su çekiminde ve her iki tarafa 15 derece meyilli iken suya erişmeye kâfi 
uzunlukta olacaktır. Trentilerin aşağıdaki makaraları, tasvibedilmiş bir tipte fora tertibatiyle 
teçhiz edilmediği takdirde, askı kancalarına geçirilmek için muvafık bir halka yahut uzun bakla 
ile teçhiz edilecektir. 

(j) Mataforalara bağlı can filikaları kullanılmaya hazır trentilere malik olacak ve can filika
larını trentilerden süratle, (fakat mutlaka aynı zamanda olmasına lüzum yoktur,) kurtarmak için 
tertibat alınacaktır. Can filikalarının trentilere irtibat noktaları, can filikalrmın mataforalardan 
kolayca dışarıya alabura edilmesini sağlıyacak surette yerleştirilmiş olacaktır. 

Kaide — 34. 

Donatılacak can simitlerinin sayısı 

(a) 16 ncı kaide hükümlerine uygun tasvibedilmiş bir tipte en az sekiz can simidi taşınacaktır. 
Bütün can simitlerine emniyetle tutunulacak marsepetler tesbit edilecektir. 

(b) Can simitlerinin en az yarısı su tesiriyle sönmiyen ziya neşreden tasvibedilmiş tipte kendi 
kendine tutuşan aletlerle teçhiz edilecektir. Bu aletler gereken bağlama vasıtalariyle birlikte aidol-
dukları can simitlerinin yakınında muhafaza edilecektir. Geminin beher bordasında en az bir can 
simidi asgari 27,5 metre (15 kulaç) tulünde bir can halatı ile donatılacaktıı* 

(c) Tankerlerde kendi kendine tutuşan aletler, elektrik bataryalı tipten olacaktır. 
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FASIL : IV. 

Telsiz telgraf ve telsiz telefon 

Kısım : A. 

Tatbikat ve tarifler 

Kaide — 1. 

Tatbikat 

(a) Hilâfına sarih bir hüküm bulunmadıkça bu fasıl işbu Sözleşmenin tatbik edildiği bütün 
gemilere tatbik edilir. 

(b) Bu fasıldaki hiçbir hüküm, tehlikede bulunan bir geminin veya kazazede teknenin dik
kati çekmek, mevkiini bildirmek ve yardım elde etmek için tasarrufunda bulunan bütün imkân
ları kullanmasına mâni olmıyacaktır. 

Kaide — 2. 

Tarifler 

Hilâfına sarih bir hüküm bulunmadıkça, bu faslın tatbiki bakımından ; 
(a) «Radyo kaideleri» tâbiri Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesine (Madrid, 1932) 

ekli Umumi Radyo Komünikasyon kaidelerini yahut bu kaidelerin yerine ikame edilen yahut is
tikbalde zaman zaman ikame edilmesi muhtemel olan bütün kaideleri ifade eder. 

(b) «Alarm işareti» tâbiri, Telsiz Telgrafa ait Radyo kaideleriyle kararlaştırılan Otomatik 
Alarm işaretini ifade eder. 

(c) «Oto Alarm» tâbiri alarm işaretleriyle faaliyete geçen ve idare tarafından tasvibedilen 
bir Otomatik Alarm ahizesini ifade ede"". 

(d) «Tehlike frekansları» tâbiri, Radyo kaidelerinde telsiz telgraf ve telsiz telefondan her 
biri için tâyin edilen tehlike frekanslarını ifade eder. (*) 

(e) «Tehlike işareti» Radyo kaideleriyle kararlaştırılan bir tehlike işaretini ifade eder. 
(f) «Ehliyetli telsiz telgrafçı» tâbiri radyo kaidelerinin ahkâmına uygun bir belgeyi hâmil 

olan bir şahıs demektir. '• 
(ğ) Mevcut bir tesisat, işbu Sözleşmenin meriyete girdiği anda bir gemide evvelce mevcut bu

lunan bir tesisattır. 
(h) Yeni bir tesisat, işbu Sözleşmenin meriyete girdiği tarihten sonra bir gemide mevcut olan 

tesisatın yerine konan yahut yeniden tesis edilecek olan bir tesisattır. 

Kaide — 3. 

Telsiz telgraf tesisatı 

Büyüklüklerine bakmaksızın bütün yolcu gemileri ve 1 600 ve daha yukarı gros tonajdaki yük 
gemileri, 5 nci kaideye göre muaf tutulan gemiler hariç, 9 ve 10 ncu kaidelerin hükümlerine uyan 
bir telsiz telgraf tesisatiyle teçhiz edileceklerdir. 

(*) Not: — Hali hazırda kararlaştırılan frekanslar 500 Kc/s dir (telsiz telgraf için) ve Mil
letlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesine (Atlantic City, 1947) bağlı Radyo kaideleri meriyete gir
diği zaman 2182 Kc/s olacaktır. (Telsiz T def on için), 
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Kaide — 4. 

Telsiz telefon tesisatı 

500 ve daha yukarı gros tonda bulunan fakat 1 600 gros tondan küçük olan yük gemileri, 9 
ve 10 neu kaide hükümlerine uyan bir telsiz telgraf tesisatiyle teçhiz edilmedikçe, 6 ncı kaideye 
göre muaf tutulan gemiler olmamak şartiyle 15 nci kaide hükümlerine uyan bir telsiz telefon tesi
satiyle teçhiz edileceklerdir. 

Kaide — 5. 

3 ncü kaide hükümlerinden muafiyetler 

(a) Âkıd Hükümetler 3 ncü kaide hükümlerinin tatbikinden ayrılmamanın son derece şayanı 
arzu olduğunu kabul ederler, mamafih her îdare kendi memleketine aidolan münferit yolcu gemi
lerinin ve yük gemilerinin kısmı ve yahut şarta muallâ;k mahiyette yahut tamamiyle 3 ncü kaide 
hükümlerinden muaf tutulmasını kabul edebilir. 

(b) Bir seferde geminin sahilden olan âzami mesafesi, seferin uzunluğu, umumi seyrüsefain 
tehlikelerinin yokluğu ve emniyetle alâkalı diğer şartlar.3 ncü kaidenin tamamının tatbikini gay
ri makul yahut lüzumsuz bir hale koyacak mahiyette olursa bu kaidenin (a) paragrafı mucibince 
müsaade edilen muafiyet ancak böyle bir seferde çalıştırılan gemilere bahşedilecektir. 

(c) Her îdare evvelki takvim yılı esnasında bu kaidenin (a) ve (b) tâli paragrafları muci
bince bahşedilen bütün muafiyetleri gösteren bir raporu her sene Ocak ayının birinci gününü 
mütaakıp en kısa zamanda Teşkilâta tevdi edecektir. 

Kaide — 6. 

4 ncü kaide hükümlerinden muafiyetler 

Eğer bir îdare seferde takibedileeek yol ve sefer şartları bakımından telsiz telefon tesisatını 
gayri mâkul yahut lüzumsuz mülâhaza ederse, bu îdare kendi memleketine ait gemileri 4 ncü kaide
nin hükümlerinden muaf tutabilir. 

Kısım : B. 

Vardiyalar 

Kaide — 7. 

Telsiz telgraf vardiyaları 

- (a) (ı) 3 ncü kaide hükümleri mucibince bir telsiz telgraf tesisatiyle teçhiz edilmesi icabeden 
her gemi, denizde iken, en az, ehliyetli bir telsiz telgrafçı (*) taşıyacak ve eğer bir oto alarm ile do
natılmamış ise, bu kaidenin (d) paragrafı hükümlerine tâbi olmak şartiyle, orta frekans bandında 
tehlike frekansı üzerinde ehliyetli bir telsiz telgrafçı tarafından devamlı dinleme yapılacaktır. 

(ıı) Mamafih, oto - alarm ile teçhiz edilmemiş 3 000 gros tondan aşağı tonajdaki mevcut yolcu 
gemilerinde ve 5 500 gros tondan aşağı tonajdaki mevcut yük gemilerinde 11 nci kaidedeki yeni ev
safa uygun olarak inkişaf ettirilmiş oto - alarmların tesiisne müsaade etmek maksadiyle İdareler bu 
nevi gemilerde dinleme saatlerinin bu kaidenin (b) ve (c) (ı) paragraflarında gösterilen saatlere 
inhisar ettirilmesine işbu Sözleşmenin meriyete girdiği tarihten itibaren iki seneyi geçmiyen bir dev
re için müsaade edebilirler. 

(*) Not: Bâzı memleketlerde telsiz telgraf zabiti denir. 
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Yolcu gemileri : 
(b) 3 ncü kaide mucibince bir telsiz telgraf tesisatiyle teçhiz edilmesi icabeden her yolcu gemisi, 

eğer bir oto alarm ile teçhiz edilmiş ise, bu kaidenin (d) paragrafı hükümlerine tâbi olmak şartiy-
le, ve denizde iken, orta frekans bandında telsiz telgraf tehlike frekansı üzerinde ehliyetli bir telsiz 
telgrafçı tarafından aşağııdaki şartlar dairesinde dinleme yapılacaktır. 

(ı) Eğer gemi 250 yahut daha az yolcu taşıyorsa yahut taşımasına müsaade edilmişse, bir 
günde mecmu en az 8 saat dinleme; 

(ıı) Eğer gemi 250 den daha fazla yolcu taşıyorsa yahut taşımasına müsaade edilmiş ise ve 
mütaakıp iki liman arasındaki seyir müddeti 16 saati geçen bir seferde çalıştırılıyorsa, bir gün
de mecmu 16 saat dinleme, 

Bu halde gemi en az iki ehliyetli telsiz - telgrafçı taşıyacaktır; 
(m) Eğer gemi 250 den fazla yolcu taşıyorsa yahut taşımasına müsaade edilmiş ise, ve müta

akıp iki liman arasındaki seyir müddeti 16 saatten az olan bir seferde çalıştırılıyorsa, bir günde 
mecmu en az 8 saat dinleme. 

Yük gemileri : 
(c) (ı) 3 ncü kaide mucibince bir telsiz - telgraf tesisatiyle teçhiz edilmesi icabeden her yük 

gemisi, eğer bir oto alarm ile teçhiz edilmiş ise, bu kaidenin (d) paragrafı hükümlerine tâbi ol
mak şartiyle ve denizde iken, orta frekans bandında telsiz telgraf tehlike frekansı üzerinde ehli
yetli bir telsiz - telgrafçı vasıtasiyle aşağıdaki şartlar dairesinde dinleme yapılacaktır. 

(a) Eğer 5 500 ve daha yukarı gros tonajda ise, bir günde mecmu en az 8 saat dinleme; 
(b) Eğer l 600 ve daha yukarı gros tonajda fakat 5 500 den daha küçük gros tonajda ise, 

bir günde mecmu en az 8 saat. 
Kendi hususi durumlarından dolayı 8 saat dinleme mecburiyeti konulmasını gayrikabili tatbik 

bulan idareler âzami dinleme saatlerini temin etmek için tedbirler alacaklar ve bu, günde mecmuu 
2 saatten az olmıyacaktır. (*) 

(ıı) 500 ve daha yukarı gros tonajda bulunan fakat 1 600 gros tondan daha küçük olan ve 
4 ncü kaide icabı olarak bir telsiz-- telgraf tesisatiyle teçhiz edilen her yük gemisi en az ehliyetli 
bir telsiz - telgrafçı taşıyacak ve bu kaidenin (d) paragrafı hükümlerine tâbi olmak şartiyle, ve 
denizde iken orta frekans bandında telsiz - telgraf tehlike frekansı üzerinde ehliyetli bir telsiz - tel
grafçı vasıtasiyle, îdare tarafından tâyin edilecek nöbet zamanları esnasında, kulaklıkla dinleme 
yapılacaktır. 

(d) Bu kaideye göre ehliyetli bir telsiz telgrafçının tehlike frekansları üzerinde tutması 
icabeden dinletme nöbetleri esnasında bu telisiz telgrafçı diğer frekanslar üzerinde trafiği idare 
ettiği sırada yahut mühim telsiz vazifelerini ifa ederken, tehlike frekansı üzerinde yapılan din-
lemendm kulaklık yahut 'hoparlör gibi bâzı dinleme vasıtaüariyle icrası mümkün olmadığı takdir
de, bu telsiz telgrafçı bu nevi dinlemeye devam etmiyeMlir. Kulakla yapılan bu dinleme müm
kün olmadığı zaman, oto alarm, eğer gemide tesis edilmiş ise, faaliyete geçirilecektir. Bu para
grafın hükümleri gemiyi' «susma aralıklarım» na dair radyo kaidelerinin hükümlerine uygun ola
rak hareket etmekten muaf tutmıyaıeaktır. 

(e) Bir oto alâıtoı ile mücehhez bütün gemilerde, denizde iken, (ıb), (c) veyaıhut (d) para
grafları mucibince dinleme yapılmadığı zaman bu oto alarm faaliyete geçirilecektir. 

(f) Bu kaide ile şart koşulan dinleme nöbetleri, idare tarafından kararlaştırılanlar dâhil, 
tercihan radyo kaideleri vasıtasiyle telsiz telgraf servisi için tesibit edilen muayyen müddetler 
esnasında tutulacaktır. 

(*) Not : — Holânda İdaresi, 1 600 ve daha yukarı gros tonajda olan fakat 3 500 den daha 
küçük gros tonajda bulunan yük gemileri hususunda bu tâli paragrafın hükümlerine tamamiyle uy
mayı imkânsız görmüştür. Mamafih bu îdare bu nevi gemilerde mümkün olan âzami dinleme saat
lerini temin etmek için tedbirler almaya muvafakat etmiştir. 
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Kaide — 8. 

Telsiz telefon vardiyaları 

4 ncü kaide mucibince bir telsiz telofon tesisatiyle mücehhez her gemi emniyeti temin maksa-
diyle en az bir 'ehliyetli telsiz telefoncu taşıyacak (Bu, mür'ettebattan yalnız bir telsiz telefoncu 
belgesi taşıyan bir şahıs olabilir) ve denizde iken, idare tarafından kararlaştırılacak olan muay
yen müddetler esnasında orta fre:kans bandında telsiz telefon tehlike frekansı üzerinde bir din
leme servisi temin edecektir. 

Kısım : C. 

Teknik icabai 

Kaide — 9. 

Telsiz telgraf istasyonları 

(a) Geminin telsiz telgraf istasyonları öyle' bir yere yerleştirilecefetir ki hariçten gelen mi
haniki yahut başka nevi gürültü radyo işanetleTİrıirı anlaşılmasına mâni olmıyacaktır. Âzami 
emniyetin mümkün mertebe sağlanabilmesi için istasyon, gemide imkân nispetinde yüksekte te
sis 'edilecektir. 

(b) Telsiz telgraf çalışma kamarasiyle kaptan köprüsü ve geminin seyrinin idare edildiği - eğer 
varsa - başka bir yer arasında, gemideki ana muhabere sisteminden başka iki taraflı çağırma ve mu
havereye elverişli bir irtibat şebekesi teçhiz edilecektir. 

(c) Kutru 12,5 santimetreden (5 pus) daha az olmıyan bir kadran ile mücehhez ve merkezi bir 
saniye yelkovaniyle donatılmış bulunan şayanı itimat bir duvar saati, telsiz telgraf çalışma odasına, 
kadranının tamamı telgraf çalışma mevkiinden ve oto alarm tecrübe mevkiinden telsiz telgrafçı tara 
fmdan kolaylıkla ve sıhhatle görülebilecek bir yere sağlam bir şekilde tesbit edilecektir. 

(d) Telsiz telgraf çalışma odasında, ana ve emercensi telsiz telgraf teçhizatının idare ve kontrol 
aletlerinin ve bu kaidenin (c) paragrafı mucibince icabeden saatin kâfi derecede aydınlatılmasını te
min edecek tarzda daimî olarak tesis edilmiş şayanı itimat bir emercensi tenviratı bulunacaktır. 

(e) Eğer ayrı bir emercensi telsiz telgraf çalışma odası teçhiz edilirse, bu oda (b), (c), (d) parag
raflarının hükümlerine tâbi olacaktır. 

(f) Geminin telsiz telgraf istasyonu, gemi denizde iken telsiz telgraf tesisatının kifayetli olarak 
çalışacak vaziyette tutulmasını temin için zaruri olan yedek parçalar, aletler ve kontrol cihazlariyle 
donatılacaktır. 

Kaide — 10. 

Telsiz telgraf tesisatı 

(a) Bu kaidede, hilâfına sarih bir hüküm bulunanlar müstesna 
(ı) Telsiz telgraf tesisatı, elektrik tesisatı, bakımından birbirinden ayrı ve elektrik menbaı müs

takil bir ana tesisat ve bir emercensi (yedek) tesisatından ibaret olacaktır. 
(ıı) Bir ana ve bir emercensi anteni teçhiz ve tesis edilecek, eğer idare bir emercensi anteni do

natılmasının gayrikabili tatbik yahut lüzumsuz olduğuna kanaat getirirse her hangi bir gemiyi bir 
emercensi anteni bulundurma mecburiyetinden muaf tutabilir, fakat böyle bir halde derhal yerine 
konmaya hazır vaziyette bulunan tamamiyle takılmış yedek bir anten gemide bulunacaktır. Âna an
ten direk yahut direklerin sallanmasından kopmryacak tarzda yapılmış olacaktır. 

(in) Ana tesisat bir ana mürsileyi, ana ahizeyi ve ana enerji menbamı ihtiva edecektir. 
(iv) Emercensi (vedek) tesisat bir emercensi mürsilesini, emercensi ahizesini ve emercensi enerji 

menbamı ihtiva edecektir. 
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(b) Yolcu gemilerinde mevcut tesisat eğer ana mürsile ve ana enerji membaı, emercensi mür-

silesi ve emercensi enerji membamın bu kaidede tarif edilen bütün icabatına tevafuk ediyorsa, ay
rı bir emercensi mürsilesinin ve ayrı bir emercensi enerji membamın bulundurulması hakkındaki 
hükmün tatbiki bu Sözleşmenin meriyete girdiği tarihten itibaren üç seneyi geçmiyen bir müddet 
için tehir edilebilir. 

(c) Şu hallerde : 
(ı) Yük gemilerinde mevcut tesisat, ve 
(ıı) 500 ve daha yukarı gros tonajda bulunan fakat 1 600 den daha küçük gros tonajda olan 

yük gemilerindeki yeni tesisat. 
Eğer ana mürsile ve ana enerji membaı, emercensi mürsilesini ve emercensi enerji membaı için 

icabeden bütün şartlara tevafuk ederse, bu halde emercensi mürsilesi ve emercensi enerji membaı-
nın bulundurulması mecburi değildir. 

(d) Ana ve emercensi (yedek) tesisat, ana antene yahut, eğer tesis edilmiş ise, emercensi an
tenine çabucak bağlanılmaya elverişli olacaktır. 

(e) Emercensi (yedek) tesisatının bütün kısımları mümkün olan âzami emniyetin sağlanabil
mesi için gemide kabil olduğu kadar yüksek bir yerde yerleştirilecektir. 

(f) Ana ve emercensi (yedek) mürsileler telsiz telgraf frekansı üzerinde gönderme yapmıya el
verişli olacak ve orta frekans bandında tehlike maksatları için radyo kaideleriyle tâyin edilen bir 
emisyon sınıfı kullanacak ve modülâsyon derinliği % 70 ten az olmıyacaktır. Bundan başka, ana 
mürsile orta frekans bandında seyrüsefer emniyeti için radyo kaideleriyle tâyin edilen frekanslarda 
ve emisyon sınıfında transmisyon yapacaktır. 

(g) Yeni tesisatta ana ve emercensi (yedek) mürsileler saniyede 450 saykıldan (Cycles) daha 
fazla ve 1 350 saykıldan daha az bir modülâsyon frekansına malik olacaktır. 

(h) Ana ve emercensi (yedek) mürsileler aşağıda tasrih edildiği gibi asgari normal bir menzile 
(Range) malik olacaklar yani bunlar tasrih edilen menziller (*) üzerinde gündüz ve normal haller 
ve şartlar altında duyulabilen işaretleri sarih şekilde gemiden gemiye nakledecek kudrette olmalı
dır. (Eğer saha şiddetinin R. M. S. değeri ahizede en az metrede 50 mikrovolt (microvolt) ise normal 
olarak sarahatle anlaşılabilecek işaretler alınabilir.) 

Deniz mili olarak as
gari normal menzil 
Ana Emercensi 

mürsile mürsile 

1 600 gros ton ve daha yukarı tonajdaki bütün yolcu gemileri ve yük gemileri 150 100 
1 600 gros tondan aşağı tonajda'ki yük gemileri 100 75 

(•) Saha şiddetinin doğrudan doğruya ölçülemediği takdirde aşağıdaki malûmat normal menzi
lin. takribi olarak tâyini için bir rehber gibi kullanılabilir : 
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Mecmu 

Mil olarak Metre anten takati 
normal menzil amper (1) (watts) (2) 

200 128 200 
175 102 125 
150 76 71 
125 58 41 
100 45 25 

75 34 14 

(1) Bu rakam metre olarak en derin su çekimi üzerinde antenin âzami yüksekliği ile amper 
olarak (R. M. S. kıymeti) anten ceryanmm hâsılı zarbını gösterir. 

Tablonun ikinci sütununda verilen kıymetler aşağıdaki nispetin ortalama değerine takabül 
eder : „ 

Efektif anten yüksekliği 
= o,47 

Âzami anten yüksekliği 
Bu nispet antenin mahalli şartlariyle değişir ve 0,3 ile 0,7 arasında tahavvül edebilir. 

(2) Tablonun üçüncü sütununda verilen kıymetler aşağıdaki nispetin ortalama değerine teka
bül eder : 

Anten intişar takati 
= 0,08 

Mecmuu anten takati 
Bu nispet efektif anten yüksekliğinin ve anten direncinin kıymetlerine göre mühim miktarda 

değişir. 

(i) (ı) Ana ve emercensi ahizeleri orta frekans bandında tehlike maksatları için Radyo kai-
deleriyle tâyin edilen telsiz telgraf frekans ve emisyon sınıflarını alabilmelidir. 

(ıı) Bundan başka ana ahize vakit işaretlerinin, meteorolojiye ait haberlerin nakli için ve İda
re tarafından zaruri addedilebilecek olan seyrüsefain emniyetine mütaallik diğer nevi muhabere 
için kullanılan frekansları ve emisyon sınıflarını almaya müsait olacaktır. 

(m) Oto alarm ahizesi emercensi ahizesi olarak kullanılabilir. 
(j) Ana ahize, giriş voltajı 100 mikrovolta kadar düştüğü zaman dahi kulaklık yahut bir 

oparlör vasıtasiyle işaret husule getirmeye kâfi hassasiyete malik olacaktır. Tasvibedilmiş bir oto 
alarm sisteminin emercensi ahizesi olarak kullanıldığı haller müstesna, emercensi ahizesi aynı has
sasiyete malik olacaktır. 

(k) Gemi denizde iken ana tesisatın bu kaidenin (h) paragrafına göre normal menzil üzerin
de çalışmasına, ve aynı zamanda telsiz telgraf tesisatının bir kısmını teşkil eden bütün bataryaların 
doldurulmasına yetecek takatta elektrik membaı her zaman mevcut bulunacaktır. Ana tesisat için 
kullanılacak elektrik membaınm voltajı mümkün olduğu kadar normal voltaj civarında olacak, ve 
imkân nispetinde bu değerden + % 10 dan fazla tahavvül etmiyeeektir. 

(1) Emercensi (yedek) tesisat geminin tahrik gücünden ve geminin elektrik .şebekesine mah
sus elektrik membamdan tamamiyle müstakil olan bir enerji membaı ile teçhiz edilecek, bu memba 
tercihan akümülâtör bataryalarından mürekkep olacak ve her türlü ahval tahtında derhal faaliye
te geçirilebilecek ve aşağıda bahsedilen bütün ilâve yüklerden mada normal çalışma şartları altın
da emercensi (yedek) mürsile ve ahizesini devamlı olarak en az altı. saat çalıştıracak kapasitede 
olacaktır. 

( S. Sayısı : 15 ) 



~ 83 -
(m) Emercensi enerji membaı yalnız şunları beslemek için kullanılabilir : — 

(ı) Emercensi tesisatı ve bu kaidenin (s) paragrafında bahsedilen otomatik olarak işliyen 
alarm işareti cihazı; 

(ıı) 9 ncu kaidenin (d) paragrafında tasrih edilen emercensi tenviratı; 
(m) Oto alarm; ve 
(iv) Direkşinfaynder (direction finder). * 
(n) Bu kaidenin (m) paragrafının hükümlerine rağmen, bir idare yük gemilerinde emercen

si membaınm tamamiyle geminin üst kısmında bulunan, meselâ filika güvertesinin emercensi ten
viratı gibi, az sayıda zayıf takattaki emercensi devreleri için, icabında bunların hemen ayrılabil
mesi şartiyle, kullanılmasına müsaade edebilir. 

(o) Emercensi enerji membaı ve onun tevzi tablosu telsiz telgrafçının kolayca ulaşabileceği 
bir yere ve mümkün mertebe telsiz kamarasının hemen yanma yerleştirilecektir. 

(p) Gemi denizde iken ana veya emercensi (yedek) tesisatına ait akümülâtör bataryaları 
her gün normal olarak tamamiyle şarj edilmiş vaziyete getirilecektir. 

(q) Telsiz telgraf tesisatı tel şalteri ve lüzum göstermeksizin kendiliğinden vermeden alma
ya ve almadan vermeye geçmeyi sağlıyan bir tertibat ile teçhiz edilecektir. Bu hükümün tatbiki, 
işbu Sözleşmenin meriyete girdiği tarihten itibaren bir sene için tehir edilebilir. 

(r) Gemide mevcut elektrik cihazlarından ve diğer aletlerden ileri gelen radyo müdahalesini 
(parazitleri) mümkün olduğu kadar ortadan kaldırmak ve parazitleri hafifletmek için bütün ted' 
birler alınacaktır. 

(s) Oto alarm işaretinin el ile gönderilmesine mahsus vasıtalardan başka alarm işaretlerini 
otomatik olarak vermiye mahsus bir oto alarm mürsilesi bulunacaktır. Bu cihaz elektrikle işle
tilirse bu takdirde mezkûr cihaz emercensi enerji. membamdan işletilecek kabiliyette olacaktır. 
Bu hükümün tatbiki işbu Sözleşmenin meriyete girdiği tarihten itibaren iki sene için tehir edi
lebilir. 

(t) Gemi denizde iken, emercensi mürsilesi, eğer muhabere için kullanılmıyorsa, uygun bir 
sun'i anten ile her gün bir defa ve şayet emercensi anten varsa bununla da her seferde en az 
bir defa tecrübe edilecektir. Emercensi enerji membaı keza her gün tecrübe edilecektir. 

(u) 4 ncü kaidenin hükümlerine rağmen, bir îdare 1 600 den küçük grotonajda yük ge
mileri olduğu takdirde, 9 ncu kaide ile bu kaidenin tam icabatını tahfif edebilir. Şu şartla ki, tesi
satın niteliği imkân nispetinde hiçbir zaman 15 nci kaidede telsiz telefon tesisatı için talebedilen 
muadil niteliğin altına düşmiyecektir. 

Kaide — 11. 
Oto alarmlar 

(a) işbu Sözleşmenin meriyete girdiği tarihten sonra işbu kaideler mucibince kullanılmak 
için tasvibedilecek olan bütün yeni tip oto alarmlar aşağıdaki asgari evsafı haiz olacaklardır: 

(ı) Her nevi müdahalenin ademımevcudiyetinde alarm işareti için radyo kaideleriyle tâyin edi
len emisyon sınıflarını kullanarak orta frekans bandında telsiz telgraf tehlike frekansı üzerinde 
neşredilen her hangi bir oto alarm işareti tarafından, el ile ayar etmeden, çalıştırılabilecektir. Şu 
şartla ki bu işaretin frekansı, itibari frekanstan 8 Ke/S daha fazla tahavvül etmiyeeek ve ahizeye 
girişte işaretin şiddeti 100 mikrovolttan daha büyük ve 1 volttan daha küçük olacaktır. 

(ıı) Her nevi müdahalenin ademimevcudiyetinde uzunluğu 3,5 saniyeden 6 saniyeye kadar 
değişen ve ikisi arasındaki fasıla müddeti 1,5 saniye ile pratikte erişilebilecek en küçük kıymet, 
tercihan 10 mil saniye arasında tahavvül eden ya 3 yahut 4 mütevali hat tarafından işletilecektir. 

(m) Alman işaretlerin aslında (n) de gösterildiği gibi müsaade edilen tolerans sınırları da
hiline düşen bir işareti teşkil etmemesi şartiyle, oto alarm, atmosferik tesiratla yahut alarm işare
tinden başka her hangi bir işaretle harekete geçmemelidir. 

(iv) Oto alarmın seçiciliği tehlike frekansının her iki tarafında 8 Kc/S dâhilinde, alıcı hassası-
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yeti yeknesak olacak ve bu band dışında, ileri teknik tatbikata uygun olarak, mümkün olduğu ka
dar süratle azalacak tarzda olacaktır. 

(v) Eğer tatbikatta mümkün olursa, oto alarm atmosferik tesiratın yahut araya giren işaret
lerin mevcudiyetinde oldukça" kısa bir zaman içinde alarm işaretini en kolay bir surette tefrik ede
bilecek vaziyete yaklaşmak için kendini otomatik olarak ayar edecektir. 

(vı) Bir alarm ̂ işaretiyle işletildiği zaman, yahut cihazın arızalanması halinde, oto alarm, 
telsiz telgraf çalışma kamarasında, •*-1-'T: telgrafçının kamarasında ve kaptan köprüsünde işitilebi-
lir devamlı bir ihbarda bulunacaktır. Mümkünse bütün alarm alma sisteminin her hangi bir kısmı
nın işlememesi halinde keza ihbar işareti verilecektir. ihbar işaretini durdurmak için yalnız bir 
düğme donatılacak ve bu telsiz telgraf çalışma kamarasında bulunacaktır. 

(vıı) Oto alarmı muntazaman tecrübe etmek maksadiyle cihaz tehlike frekansı üzerine önce
den ayar edilmiş bir jeneratörü ve tâli paragraf'(ı) da beyan edilen asgari kuvvette bir alarm işa
reti elde etmeye mahsus bir maniple cihazını ihtiva edecektir. 

(vııı) Oto alarm; ihtizaz rutubet ve gemilerin denizde mâruz kaldığı şartlara muadil hararet ta-
havvülâtmdan müteessir olmıyacak ve bu nevi şartlar altında işlemeye devam edebilecektir. 

(b) Yeni bir oto alarm tasvibedilmeden evvel ilgili idare tatbikatta cari olanlara muadil işlet
me şartları altında yapılan amelî tecrübelerle cihazın bu kaidenin (a) paragrafına uyduğuna kanaat 
getirmelidir. 

(c) Bir oto alarm ile donatılan gemilerde telsiz telgrafçı, gemi denizde iken oto alarmın kifa
yetini en az 24 saatte bir defa tecrübe edecek ve bunun çalışır vaziyette olup olmadığını kaptana 
yahut kaptan köprüsünde vardiyada bulunan zabite rapor edecektir. 

Kaide — 12. 

Direkşinfaynder 

(a) V nci faslın 12 nci kaidesiyle talebedilen Direkşinfaynder, işaretleri asgari ahize gürültü
sü ile alacak kifayet ve kabiliyette olacak ve hakiki kerterizin ve istikametin tâyininde kullanılan 
kerterizleri almaya kifayetli ve muktedir bulunacaktır. 

(b) Direkşinfaynder, tehlike ve direkşinfaynder maksatları ve deniz radyofarları için Radyo 
kaideleriyle tâyin edilen orta frekans üzerindeki işaretleri almaya muktedir olacaktır. 

(c) Cihazın hassasiyeti müdahalenin âzami mevcudiyetinde saha şiddeti metrede 50 mikrovolt 
olan bir işaretle sahih kerterizler alabilmeye kâfi olacaktır. 

(d) Direkşinfaynder cihazlariyle kaptan köprüsü arasında kifayetli bir muhabere vasıtası teç
hiz edilecektir. 

(e) Bütün direkşinfaynderler ilk tesislerinde idareyi tatmin edecek şekilde ayar edilecek ve her 
hangi bir antenin yahut güverte üzerindeki her hangi bir yapının mevkiinde direkşinfaynderin sıh
hatine hissedilir derecede tesir etmesi muhtemel değişikler yapıldığı zaman aletin ayarı kontrol edi
lecektir. Ayar karekteristikleri bir senelik fasılalarla yahut mümkün olduğu takdirde bu müddete 
yakın fasılalarla kontrol edilecektir. Aletin yapılan ayarlarının •© bunların doğruluğunu tahkik için 
icra edilen bütün kontrollann kaydı tutulacaktır. 

Kaide — 13. 

Motorlu can filikalarına donatılacak telsiz telgraf 
teçhizatı 

(a) III ncü faslın 25 nci kaidesiyle istenilen cihazlar orta frekans bandında tehlike maksatla
rı için radyo kaideleriyle tâyin edilen telsiz telgraf frekansı üzerinde verme ve alma yapacak ka
biliyette olacaktır. Mürsile, orta frekans bandında tehlike maksadı için radyo kaideleriyle tâyin 
edilen bir emisyon sınıfını kullanacak kabiliyette olacak ve asgarî % 70 derinliğe modüle edile
cektir. Ahize orta frekans bandında tehlike maksadı için radyo kaideleriyle tâyin edilen emisyon 
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sınıflarını alma kabiliyetinde olacaktır. Yeni tesisatta cihaz yüksek frekans üzerinde ve tehlike
den kazazede gemi için radyo kaideleriyle kararlaştırılan emisyon sınıflarında dahi gönderme ya
pacak kabiliyette olacaktır. îdare yüksek f renk ansa ait hükmün tatbikini bu sözleşmenin me
riyete girdiği tarihten sonra bir yılı geçmeyen bir devre için tehir edebilir. 

(b) Cihaz, fevkalâde ahvalde bu hususda tecrübesi olmayan bir şahıs tarafından kullanıla
bilecek tarzda tertibedilecektir. Mürsile, alarm işaretinin ve tehlike işaretinin gönderilmesine mahsus 
ve otomatik olarak işleyen bir maniple cihazı ile ve keza el ile yapılacak göndermeler için bir maniple 
ile teçhiz edilecektir. îdare, otomatik bir maniple cihazına ait hükmün tatbikini işbu sözleşmenin 
meriyete girdiği tarihten sonra bir seneyi geçmiyen bir devre için tehir edebilir. 

(c) Sabit tipte bir anten, bunu mümkün olan âzami yükseklikte tutacak vasıtalarla birlikte 
gemide bulundurulacaktır. Bundan başka imkân varsa bir uçurtma yahut balon ile kaldırılan bir 
anten de bulundurulacaktır. 

(d) Mürsile, sabit anten kullanarak tehlike frekansı üzerinde (10 ncu kaidenin (h) pragra-
fmda tarif edildiği gibi) 25 millik asgarî normal bir menzile malik olacaktır. (*) 

(e) Yeni tesisatta modulasyon frekansı saniyede 450 ile 1350 Saykıl (cycles) arasında ola
caktır. 

(f) Telsiz telgraf cihazı normal çalışma şartları altında mürsileyi devamlı olarak 4 saat besle
meye kâfi kapasitede bulunan bir akümlâtör bataryasiyle çalıştırılacaktır. Eğer batarya doldurmayı 
icabettiren tipte i|e, bataryayı geminin kuvvet membamdan doldurmaya mahsus vasıtalar hazır bu
lundurulacaktır. Bundan başka can filikası denize indirildikten sonra bataryayı doldurmak için lü
zumlu vasıtalar bulundurulacaktır. 

(g) Telsiz telgraf cihazı ve ışıldak için icabeden enerji aynı bataryadan çekildiği zaman batar
ya ışıldağın eklenen yükünü kaldıracak kâfi kapasi teye malik olacaktır. 

(h) Eğer batarya doldurmayı icabettiren tipte ise, gemi denizde iken ehliyetli bir telsiz telgrafçı her 
hafta bataryayı tam doldurmuş vaziyete getirecek ve her türlü halde muvafık suni bir anten kulla
narak mürsileyi tecrübe edecektir. 

Kaide — 14. 

Can filikaları için 'portatif telsiz telgraf cihazı 

(a) I I I ncü faslın 13 ncü kaidesiyle talebedilen cihaz, orta frekans bandında tehlike maksadı 
için radyo kaideleriyle tâyin edilen telsiz telgraf frekansı üzerinde gönderme ve alma yapacak ka
biliyette olacaktır. Mürsile orta frekans bandında tehlike maksadı için radyo kaideleriyle tâyin edi
len bir emisyon sınıfı kullanacak kabiliyette olacak ve asgari %71 derinliğe kadar modüle edile
cektir. Ahize, orta frekans bandında tehlike maksadı için radyo kaideleriyle tâyin edilen emisyon sı
nıflarını alma kabiliyetinde olacaktır. Yeni teçhizatta, cihaz keza yüksek frekans üzerinde ve kazaze
de gemi için radyo kaideleriyle kararlaştırılan amisyon sınıfında gönderme yapacak kabiliyette ola
caktır. idare, yüksek frekansa ait hükmün tatbikine yeni teçhizat için bu Sözleşmenin meriyete gir
diği tarihten sonra bir yılı geçmiyen bir devre için tehir edebilir. 

(b) Cihaz fevkalâde ahvalde bu hususta tecrübesi olmıyan bir şahıs tarafından kullanılabilecek 
tarzda tertibedilecektir, Mürsile alarm işaretinin ve tehlike işaretinin gönderilmesine mahsus oto
matik olarak işliyen bir maniple cihazı ile keza el ile yapılacak göndermeler için bir maniple ile teçhiz 
edilecekti-r. îdare, otomatik maniple cihazına ait hükmün tatbikini yeni cihaz için bu Sözleşmenin 
meriyete girdiği tarihten itibaren bir seneyi geçmiyen bir devre için ve mevcut teçhizat için işbu Söz
leşmenin meriyete girdiği tarihten itibaren 3 yılı geçmiyen bir devre için tehir edebilir. 

(c) Yeni teçhizatta modülâsyon frekansı saniyede 450 ve 1350 saykıl (cycle) arasında olacaktır. 

(*) Saha şiddetinin bir ölçüsü bulunmaması halinde, su hattı üzerindeki anten yüksekliği ile an
ten takımının çarpımı 10 metre - amper ise bu menzilin elde edileceği farzedüebilir. 
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(d) Cihaz kolayca taşınabilecek, su geçirmez olacak ve deniz suyunda yüzebilecek ve keza 

basara uğramadan denize atılacak, kabiliyette olacaktır. 
(e) Mürsile nihai katın anoduna en az 10 vat (watt) giriş gücü verebilecek ve tercihan bir 

el cenaratöründen beslenecektir. Eğer mürsile bataryalarla beslenirse, bu bataryalar, idare ta
rafından bataryaların dayanıklı tipte ve kâfi kapasitede olmalarını temin için vaz'edilen şartla
ra uyacaklardır. 

(f) Teçhizat ya kendi kendini tutabilecek yahut can filikasının direği vasıtasiyle mümkün 
olan âzami irtifada tutabilecek bir anteni ihtiva edecektir. 

(g) Eğer batarya doldurmayı icabettiren tipte ise gemi denizde iken ehliyetli bir teJsiz tel
grafçı haftalık fasılalarla bataryayı tam doldurulmuş vaziyete getirecek ve her türlü halde mu
vafık suni bir anten kullanarak mürsüeyi tecrübe edecektir. 

(h) Bu kaide bakımından yeni teçhizat, işbu Sözleşmenin meriyete girdiği tarihten sonra bil 
gemiye donatılan teçhizat demektir. 

Kaide — 15. 

Telsiz telefon tesisatı 

(a) Geminin telsiz telefon istasyonu, geminin üst kısmında kaim olacak ve kaptan köprüsün
de yerleştirilmediği takdirde kaptan köprüsü ile kifayetli bir irtibat vasıtası bulunacaktır. 

(b) Tesisat, telsiz telefon tehlike freKansmda ve radyo kaideleri mucibince orta frekans 
bandında deniz telsiz telefon istasyonları için kullanılabilen en az diğer bir frekans üzerinde 
telsiz telefonla gönderme ve alma yapacak kabiliyette olacaktır. Normal olarak işlediği zaman 
modülasyon derinliği en yüksek şiddette asgari % 70 olacaktır. 

(c) Mürsile, normal olarak asgari 150 millik bir menzile malik olacak; yani bu menzil üze
rinde gündüz ve normal ahval ve şartlar altında gemiden gemiye duyulabilir işaretleri vazıh ola
rak göndermiye elverişli olacaktır. (Eğer modüle edilmemiş taşıyıcının ahizede hâsıl ettiği saha 
şiddetinin R. M. S. kıymeti metrede asgari 25 mikrovolt ise normal olarak, vazıh bir surette du
yulan işaretler alınabilir). (*) 

(d) Ahize kendisine giren, 50 mikrovolt şiddetindeki bir işareti bir oparlör vasıtasiyle alma
ya kâfi hassasiyete malik olacaktır. 

(e) Gemi denizde iken tesisatı bu kaidenin (c) paragrafında talebedilen normal menzil üze
rinde çalıştırmaya kâfi gelecek bir enerji membaı her zaman mevcut bulunacaktır. Eğer varsa ba
taryalar mürsile ve ahizeyi normal şartlar altında devamlı olarak asgari 6 saat işletmeye kâfi ge
lecek kapasiteye malik olacaktır. Ana enerji membaı geminin üst kısmında bulunmazsa, yeni tesi
satta geminin üst kısmında bir emercensi enerji membaı teçhiz edilecektir. 

(f) Gemi denizde iken, bataryalar (eğer varsa) bu kaidenin (e) paragrafı hükmünü yerine 
getirmek maksadiyle kâfi miktarda şarjlı olarak muhafaza edilecektir. 

Kısım : D. * 

Radyo jurnali 

Kaide — 16. 

Radyo jurnali 

Radyo kaideleriyle talebedilen radyo jurnali (Radyo servisi jurnali) sefer esnasında telsiz tel
graf çalışma kamarasında muhafaza edilecektir. Bu defter muayene için İdare tarafından bu nevi 

(*) Saha şiddeti ölçülemediği takdirde, bu menzilin, % 27 anten intişar randımanı ve antende 
15 valilik bir modüle edilmemiş taşıyıcı gücü ile elde edileceği kabul olunabilir, 
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teftişleri yapmaya salahiyetli kılman memurların emrine amade bulundurulacaktır. Her telsiz tel
grafçı jurnala kendi ismini; vardiyeye girdiği çıktığı zamanları ve vardiyası esnasında vukua ge
len radyo servisi ile alâkalı ve denizde can emniyeti için lüzum görülebilen bütün hâdiseleri rad
yo jurnalma kaydedecektir. Radyo kaideleriylc talebedilen kayıtlardan başka aşağıdaki malûmat 
da radyo jurnalma kaydedilecektir. 

Telsiz telgraf jurnali : 
(ı) Bataryaların doldurulmasına ait bir kayıt dâhil, bunların îdare tarafından kararlaştırıla

cak şekilde bakımının tafsilâtı; 
(ıı) 10 ncu kaidenin (p) paragrafı icabatınm ifa edildiği hakkında günlük bir şerh; 
(m) Emercensi mürsilesinin ve emercensi enerji membamm 10 ncu kaidenin (t) paragrafı mu

cibince yapılan tecrübelerinin tafsilâtı; 
(iv) Oto alarm ile mücehhez gemilerde 11 nci kaidenin (c) paragrafı mucibince yapılan tec

rübelerin tafsilâtı; 
(v) 13 ncü kaidenin (h) paragrafı mucibince (eğer mümkün olursa) bataryaların, bunların 

doldurulmasına ait bir kayıt dâhil, bakımının tafsilâtı ve motorlu can filikalarına donatılan mür-
silelerin tecrübeleri; 

(vı) 14 ncü kaidenin (g) paragrafı mucibince (eğer mümkün olursa) bataryaların, bunların 
doldurulmasına ait bir kayıt dâhil, bakımının tafsilâtı ve can filikalarının portatif mürsilelerinin 
tecrübeleri; 

Telsiz telefon jurnali : 
(vıı) Telsiz telefon tesisatiyle mücehhez gemilerde bataryaların (eğer varsa) doldurulmasına ait 

bir kayıt dâhil, 15 nci kaidenin (f) paragrafı mucibince bakımının tafsilâtı; 
(vııı) 14 ncü kaidenin (g) paragrafı mucibince bataryaların, (eğer mümkün olursa), bunla

rın doldurulmasına ait bir kayıt dâhil, bakımının tafsilâtı; ve can filikası portatif mürsilelerinin 
tecrübeleri. 

FASIL : V. 

Navigasyon emniyeti 

Kaide — 1. 

Tatbikat 

I nci faslın 3 ncü kaidesinin hükümlerine rağmen, hilâfına bu fasılda sarih bir hüküm bulun
madıkça, bu fasıl harb gemileri müstesna, bütün seferlerde bütün gemilere tatbik edilir. 

Kaide — 2. 

Tehlike mesajları 

(a) Tehlikeli buza, tehlikeli metruk bir gemi enkazına yahut doğrudan doğruya navigasyon 
için bir tehlikeye yahut tropik bir fırtınaya tesadüf eden her geminin kaptanı emrinde bulunan 
bütün vasıtalarla civarda bulunan gemilere ve keza sahilde muhabere edebileceği ilk noktada (bulu
nan salahiyetli makamlara malûmat ulaştırmaya mecburdur. Malûmatın naklinde hususi bir şekil 
mecburi değildir. Malûmat ya açık lisanda (tercihan İngilizce) yahut milletlerarası işaret kotları 
(radyo kısmı) vasıtasiyle gönderilebilir. Malûmat, civarında bulunan bütün gemilere ve sahilde 
haber ulaştırılabilecek ilk noktaya, mezkûr malûmatın münasip makamlara irsal edilmesi talebiyle, 
neşredilmelidir. , 

(b) Her idare, (a) paragrafında tasrih edilen tehlikelerden her hangi biri hakkında malûmat 
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alındığı zaman bunun derhal alâkadarların bilgisine arz edilmesi ve diğer ilgili idarelere ulaştırıl
masını temin için zaruri addettiği bütün tedbirleri alacaktır. 

(c) Tasrih edilen tehlikelere dair mesajların nakli alâkadar gemiler için ücretsizdir. 
(d) Bu kaide mucibince neşredilen bütün mesajlardan evvel, radyo Ikaideleriyle kararlaştırılan 

usulü kullanarak, bir emniyet işareti verilecektir. 

Kaide — 3. 

Tehlike mesajlarında istenileni malûmat 

Bütün hallerde vakit Greenwhıch vasati vakti olmak üzere tehlike mesajlarımda aşağıdaki 
malûmatın bulunması şayanı arzudur : 

(a) Buz, metruk gemi enkazı ve navigasyon için mevcut diğer tehlikeler; 
(ı) Rasadedilen buzun, metruk gemi enkazının, yahut tehlikenin nev 'i; 
(ıı) Son rasadedildiği zaman buzun, metruk gemi .enkazımın yahut tehlikenin mevkii; 
(m) Rasadın yapıldığı zaman vaıkit ve tarih. 
(b) Tropikal fırtınalar - (Batı Hint adalarında harikanlar, Çin denizinde tayfunlar, Hindis

tan sularında siklonlar ve diğer mıntakalarda müşabih tabiatta fırtınalar). 
(ı) Tropik bir fırtınaya tesadüf edildiğine dair bir rapor. Bu mecburiyet geniş mânada tef

sir edilmeli ve malûmat, kaptan civarında bir tropik fırtınanın mevcut olduğuna inanmak için 
kuvvetli delile malik olduğu zaman, gönderilir. 

(ıı) Meteorolojik malûmat. Her gemi kaptanı, aşağıdaki meteorolojik malûmatı mümkün ol
duğu kadar fazla miktarda, ikaz mahiyetindeki haberlerine ilâve etmelidir : 

— Rasatlar alındığı zaman Greenwhich vasati vakti, tarih ve geminin mevkii; 
— Barometre tazyiki (milibar, pus yahut milimetre olarak ve tashih edilip edilmediği bildirüe-

reik); 
— Barometrenin temayülü (son üç saat esnasında barometre tazyikinde değişiklik); 
— Rüzgârın hakiki istikameti; 
— Rüzgâr kuvveti (Beaufort mikyası); 
— Denizlerin hali (sakin, mutedil, kaba, yüksek); 
— ölü dalga (hafif, mutedil, ağır) ve geldiği hakiki istikamet. Ölü dalganın uzunluğu yahut 

müddeti (kısa, orta, uzun) hakkında verilecek malûmatın keza kıymeti olabilir; 
— Geminin hakiki rotası ve sürati. 
(e) Mütaakıp rasatlar. Bir kaptan tropik yahut tehlikeli bir fırtınayı rapor ettiği zaman müm

kün olduğu takdirde her saatte diğer rasatların yapılması ve telsizle verilmesi şayanı arzudur, ancak 
bu mecburi değildir. Fakat gemi fırtınanın tesiri altında kaldığı müddetçe bütün hallerde bu rasatlar 
ve bunların telsizle verilmesi üç saatten fazla, olmıyan fasılalarla yapılmalıdır. 

Misâller 

Buz. 
T T T Buz. 46 05 N., 44 10 W. de büyük buz görüldü., GMT 08 00 de, 15 Mayıs. 
Metruk gemi enkazı 
T T T metruk gemi enkazı. 21 Nisan GMT 16 30 da, 40 06 N., 12 43 W de hemen hemen batmış 

vaziyette metruk gemi enkazı görüldü. 
Navigasyon için tehlike 
T T T Navigasyon. Alpha fener gemisi mevkiinde değil, 18 00 GMT Ocak 3. 
Tropik fırtına 
T T T fırtına 00 30 GMT. Ağustos 18. 22 04 N., 113 54 E. Tashih edilmiş barometre 999 milibar, 

barometre temayülü 6 milibar düşme. Rüzgâr NW. kuvveti 9. ağır sağnaklar, Doğudan ağır ölü deniz, 
rota 067, sürat 5 knot. * - Î • . . * 
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T T T Fırtına. Halihazır durum harikanın yaklaştığını gösteriyor. 13 00 GMT. Eylül 14. 22 00 N., 

72 36 W.' Tashih edilmiş barometre 29.64 pus temayülü 0.015 pus düşme. Eüzgâr NE., kuvveti 8. Sık 
yağmur sağnakları, rota 035, sürat 9 knot. 

T T T Fırtına. Şartlar şiddetli Siklon teşekkül ettiğini gösteriyor. 02 00 GMT. Mayıs 4. 16 20 N., 
92 03 E. tashihli barometre 753 milimetre, temayülü 5 milimetre düşme. Rüzgâr S. by W., kuvveti 5. 
Rota 300, sürat 8 knot. 

T T T Fırtına SE DE tayfun. 03 00 GMT. Haziran 12.18 12 N., 12605 E barometre seri düşüyor. 
Rüzgâr N. dan artıyor. 

Kaide — 4. 

Meteorolojiye ait hizmetler 

(a) Âkıd Hükümetler meteorolojiye ait malûmatın denizde gemiler vasıtasiyle toplanmasını teş
vik etmeyi ve bunların tetkiki ve neşri için tertibat almayı ve navigasyona yardım etme maksadiyle 
bunların en uygun tarzda, yapılmasını taahhüdederler. İdareler yüksek derecede sahih aletlerin kul
lanılmasını teşvik edecekler ve bu nevi aletlerin talep üzerine yapılacak kontrolünü kolaylaştıra
caklar. 

(b) Bilhassa, Âkıd Hükümetler aşağıdaki meteorolojik tertibatı mümkün olduğu kadar 
tatbik etmek hususunda teşriki mesai etmeyi taahhüdederler; 

(ı) Gemileri boralar, fırtınalar ve tropik fırtınalardan hem radyo mesajları neşriyle ve 
hem sahil mmtakalarında münasip işaretler çekerek haberdar etmek. 

(ıı) Mevcut hava ve buz şartları hakkındaki malûmat, hava tahminlerini ve mümkün olduğu 
zaman, denizde basit hava haritalarının hazırlanmasını temin etmiye kâfi tamamlayıcı malûmatı 
ihtiva eden, navigasyon için elverişli, günlük hava bültenlerini radyo vasıtasiyle neşretmek. 

(m) Denizde meteorolojik mesainin kifayetli bir şekilde idaresi için lâzım olacak eserleri ha
zırlamak ve neşretmek. 

(iv) Hususi surette seçilmiş gemilerin bu hizmette kullanılmaya mahsus aletlerle (meselâ 
bir barometre, bir barograf, bir râtip - yâbis termometre ve denizin hararetini ölçmek için muva
fık bir cihaz) teçhiz edilmesi ve standart sinoptik saatlerde (ahval müsait olduğu zaman, günde 
en az dört defa) meteorolojik rasatlar alınması ve diğer gemilerin, bilhassa bunlar navigasyonun 
seyrek olduğu sahalarda bulundukları zaman azaltılmış bir şekilde, rasat yapmalarını teşvik için 
tertibat almak; bu gemiler yaptıkları rasatları mütaaddit resmî meteorolojik servisler menfaa
tine radyo ile neşredecekler ve civarda bulunan gemilerin menfaati için bu malûmatı tekrar ede
ceklerdir. Tropik bir fırtına yahut muhtemel bir tropik fırtına civarında oldukları zaman, fır
tına şartları esnasında gemilerin zâbitanın zihnen seyrisefainle ilgili vazifelerle meşgul olduk
larını nazarı itibara alarak, gemiler mümkün olduğu takdirde mükerrer fasılalarla rasatlar almak 
ve bunları neşretmek için teşvik edilmelidir. 

(v) Gemilerden ve gemilere gönderilen meteorolojik mesajların sahil istasyonları vasıtasiyle 
alınması ve gönderilmesi için tertibat almak. Sahil ile doğrudan doğruya irtibat temin etmek 
kudretinde olmıyan gemiler meteorolojik mesajlarını Okyonus Meteoroloji gemileri vasıtasiyle 
yahut sahil ile temasta bulunan diğer gemiler vasıtasiyle gönderilmeleri için teşvik edileceklerdir. 

(vı) Bütün kaptanları 50 knot ve daha fazla (Beaufort mikyasına göre 10 kuvvetinde) süratte 
bir rüzgâra mâruz kaldıkları zaman civardaki gemileri ve keza sahil istasyonlarını haberdar etme
leri için teşvik etmek. 

(vıı) Evvelce tasrih edilen Milletlerarası Meteorolojik servisler hususunda yeknesak bir usul 
elde etmek için gayret etmek ve Âkıd hükümetlerin işbu Sözleşmenin tetbikmde zuhur etmesi muh
temel her hangi bir meteorolojik mesele hakkında fikir ve mütalâasını almak için müracaat edecek
leri Milletlerarası Meteorolojik Teşkilât tarafından yapılan tavsiyelere mümkün olduğu kadar 
uymak. 

(c) Bu kaide mucibince temin edilecek malûmat telsizle verilecek şekilde hazırlanacak, ve radyo 
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kaideleriyle kararlaştırılan öncelik sırasına göre telsizle neşredilecek ve «bütün istasyonlara» mete
orolojik malûmatın, hava tahminlerinin ve ihbarların neşri esnasında bütün gemi istasyonları radyo 
kaidelerinin hükümlerine uymak mecburiyetindedirler. 

(d) Gemiler için hazırlanan hava tahminleri, ihbarlar, sinoptik ve diğer meteorolojik raporlar, 
alâkadar Âkıd hükümetler tarafından yapılan karşılıklı anlaşmalar mucibince, müteaddit bölge ve 
sahalara en müsait mevkide yardım etmek için Millî Servis tarafından neşredilecek ve yayılacaktır. 

Kaide — 5. 

Buz karakol servisi 
* 

(a) Âkıd hükümetler Kuzey - Atlantik'te bir buz karakolunu ve buz şartlarının tetkik ve rasadı 
servisini devam ettirmeyi taahhüdederler. Bütün buz mevsimi esnasında Newf oundland 'in Grand 
Bank'i civarında aysberg mıntakalarmm Güney - Doğu, Güney ve Güney - Batı hudutları bu tehlikeli 
mmtakanm sahasından geçen gemileri haberdar etmek maksadı ile; umumiyetle durumunu tetkik 
etmek için ve karakol gemilerinin faaliyet sınırları dâhilinde yardım talebeden gemilere ve mürette
bata muavenette bulunmak maksadiyle gözetlene çektir. Senenin mütebaki kısmında buz şartlarının 
tetkik ve rasadı icabettiği takdirde idame edilecektir. 

(b) Buz karakol servisi ve buz durumunun tetkik ve rasadı için kullanılan gemiler ve uçaklar 
esas maksada mâni olmamak yahut bu servisin masrafını artırmamak şartiyle, bu servisi idare eden 
hükümet tarafından diğer vazifelere tahsis edilebilirler. 

* • • ; • • • • - K a i d e — 6 . ; 

Buz karakolu, idare ve masraf 

(a) Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Buz Devriye Servisinin idaresine ve buz şartları
nın tetkik ve rasadına ve bu suretle elde edilen malûmatı neşretmeye devam etmeyi kabul eder. 
Bu servislerle hususi surette alâkalı ÂKıd Hükümetler bu servisleri idame ve işletme masrafların
da hisselerine düşen miktarı vermeyi taahhüdederler; Âkıd Hükümetlerden her birinin hissesi 
mümkün olduğu kadar, bunların her birinin buz karakolu vasıtasiyle gözetilen Aysberg mıntıka
sı içinden geçen gemilerinin mecmu gros tonajı üzerine hesabedilir. Bu mevzu hakkında iştirak 
eden hükümetlere malûmat verebilmesi için Deniz Emniyet Komitesi bu tonaj üzerinde tetkikler 
yapmaya davet edilir. Bilhassa alâkalı Âkıd Hükümetler bu servisleri idame ve işletme masraf
larına 1929 Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi şartları altında kabul edilen kendi
lerine ait hisseler nispetinde, bu hisseler işbu kaide hükümlerine tevfikan tadil edilinceye kadar, 
iştirak etmeyi deruhte ederler. 

(b) İştirak eden hükümetlerden her biri kendi hissesini tadil etmek yahut bunu kesmek 
hakkını haizdir. Ve diğer Âkıd Hükümetler masrafa iştirak etmeyi taahhüdedebilirler. Bu hakkı
nı kullanan, iştirak eden hükümet bu hissesini değiştirmeyi yahut kesmeyi niyet ettiğine dair 
tebligatta bulunduğu tarihi takibeden eyiûl ayının birinci gününe kadar halihazırdaki hissesi 
için mesul olmakta devam edecektir. Mezkûr haktan istifade etmek için bu hükümet servisi idare 
eden hükümete mezkûr eylül ayının birinci gününden en az altı ay evvel haber vermek mecbu
riyetindedir. 

(c) Eğer Birleşik Devletler Hükümeti, her hangi bir zamanda, bu hizmetlere son vermeyi 
arzu ederse, yahut eğer iştirak eden hükümetlerden birisi kendi para hissesine ait mesuliyetten 
vazgeçmek yahut kendi hissesini değiştirmek için bir arzu gösterirse, yahut diğer bir Âkıd Hü
kümet masrafa iştiraki taahhüdetmeyi ar/u ederse, iştirak eden hükümetler kendi karşılıklı men
faatlerine uygun olarak meseleyi halledeceklerdir. 

(d) iştirak eden hükümetler müşterek muvafakat ile bu kaidenin ve 5 nci kaide hükümle
rinde arzu edildiği takdirde . zaman, zaman değişiklikler yapmak hakkına maliktirler. 
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(e) İştirak eden hükümetler arasında anlaşmadan sonra bu kaidenin bir tedbir alınmasını 

icabettirmesi halinde, böyle bir tedbirin alınması için her hangi bir Âkıd Hükümet tarafından ya
pılan teklifler bu servisin idaresinden sorumlu hükümete bildirilecek, mezkûr hükümet bu nev'i 
teklifleri kabul edip etmediklerini anlamak maksadiyle diğer iştirak eden hükümetlere müracaat 
edecek, bu suretle yapılan soruşturmaların neticeleri diğer iştirak eden hükümetlere ve teklifleri 
yapan Âkıd Hükümete gönderilecektir. Bilhassa^ hususi surette alâkalı Âkıd Hükümetlerin ser
vislerin masraflarından hisselerine düşen miktarı gösteren cetvel üç yılı geçmiyen fasılalarla ya
pılan müzakerelerde bu hükümetler tarafından tekrar gözden geçirilecek, servisi idare eden hü
kümet bu maksat için lüzumlu muameleye teşebbüs edecektir. 

Kaide — 7. 

Buz civarında sürat 

Rotasının üzerinde yahut civarında buz rapor edildiği zaman her gemi kaptanı geceleyin teh
like sahasından neta olarak geçmek için mutedil bir süratle ilerlemeye yahut rotasını değiştirme
ye mecburdur. 

Kaide — 8. 

Kuzey - Atlantik rotaları 

(a) Kuzey - Atlantik'te her iki istikamette karşıdan karşıya malûm rotaları takibetmek âdeti 
denizde can emniyetine yardım etmektedir. Ve bütün gemilere tavsiye edilmelidir. 

(b) Rotaların seçilmesi ve bu hususta alınacak tedbirler için yapılacak teşebbüs alâkadar 
seyrüsefain kumpanyalarının mesuliyetine bırakılır. Âkıd Hükümetler rotalar hakkında kendileri
nin tasarrufunda bulundurabilecekleri bütün mamulâtı, talep vukuunda, bu kumpanyaların emri
ne koyarak bunlara yardım edeceklerdir. 

(c) Âkıd Hükümetler kumpanyaların kendi gemilerine takibettirmeyi tasavvur ettikleri 
muntazam rotaları ve bu rotalardaki bütün değişiklikleri umuma bildirme mecburiyetini, bu kum
panyalara tahmil etmeyi taahhüdederler; keza bu devletler Atlantik'i geçen bütün gemilerin sa
hiplerini, ahval müsaade ettiği kadar, malûm rotaları takibetmeye razı etmek için ve Newfound-
land'm Grand Bank civarı tarikiyle Birleşik Devletler ve Kanada limanları istikametinde yahut 
bu limanlardan aksi istikamette Atlantik'i geçen bütün gemilerin sahiplerini balık avı mevsimin
de, mümkün olduğu kadar, Newfoundland Şimalmdeki 43 derece Şimal arzmdaki balık bankla
rından kaçınmaları ve buzlarla tehlikeli bir hale konulduğu malûm olan yahut zannedilen mmta-
kaların haricinden geçmeleri hususunda ikna için bütün nüfuzlarını kullanacaklardır. 

(d) Buz karakolu hizmetini idare eden hükümetten her hangi bir mûtat, malûm ve ilân edi
len rota dışında görülen, yahut balık avı mevsiminde yukarda bahsedilen balık banklarından ge
çen yahut Birleşik Devletler yahut Kanada limanlarına giderken yahut bunlardan gelirken buzlar
la tehlikeli bir hale konulduğu malûm olan yahut zannedilen bölgeler içinden geçen bir gemiyi ait 
olduğu idareye rapor etmesi talebedilir. 

; ; " Kaide — 9. 

Tehlike işaretlerinin suiistimali 

Bir geminin yahut uçağın tehlikede olduğunu göstermek maksadiyle kullanma hali müstesna, 
milletlerarası bir tehlike işaretinin ve milletlerarası bir tehlike işaretiyle karşılaştırılması muhte
mel olan her hangi bir işaretin kullanılması her gemi yahut uçak için memnudur. 
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Kaide — 10. 

Tehlike mesajları - Hareket tarzı 

(a) Denizde bir geminin kaptanı, her hangi bir membadan bir geminin yahut bir uçağın, ya
hut kazazede teknelerin tehlikede olduğuna dair bir işaret alınca, tehlikede bulunan insanların 
yardımına, eğer mümkün olursa yardıma gelmekte olduğunu bunlara bildirerek, bütün süratiyle 
gitmeye mecburdur. Eğer gayrimuktedir ise veya halin hususi şartlarına göre bunlara yardıma 
gitmeyi gayrimâkul veya lüzumsuz görürse, tehlikedeki şahısların yardımına neden gitmediğini 
gemi jurnalma kaydedecektir. 

(b) Tehlikede olan bir geminin kaptanı kendi yardım çağrısına cevap veren gemilerin kap-
tanlariyle mümkün olabildiği kadar yaptığı müşavereden sonra bu gemilerden yardım ifa etmeye elve
rişli addettiği birinin yahut birkaçının hizmetini talebetme hakkını haizdir ve tehlikede bulunan 
insanların yardımına bütün süratle gitmeye devam ederek bu yardım talebine muvafakat etmek, 
yardım talebedilen gemi kaptanının yahut kemilerin kaptanlarının vazifeleridir. 

(c) Bir geminin kaptanı kendinden başka bir yahut daha fazla gemilerden yardım talebedil-
diğini ve bunların yardım talebine muvafakat ettiklerini öğrendiği zaman bu kaidenin (a) parag-
rafiyle kendine tahmil edilen mecburiyetten kurtulacaktır. 

(d) Eğer bir geminin kaptanına tehlikede bulunan şahıslar tarafından, yahut bu şahısların ya
nına muvasalat eden başka bir geminin kaptanı tarafından artık yardım lüzum olmadığı bildirilirse 
kendisinden yardım istenilmiş geminin kaptanı, bu kaidenin (a) ve (b) paragrafı mucibince tahmil 
edilen mecburiyetten kurtulacaktır. 

(e) Bu kaidenin hükümleri 1910 senesi Eylülünde Brüksel'de imza edilen Denizde Yardım ve 
Kurtarma hakkında muayyen kaidelerin birleştirilmesine ait Milletlerarası Sözleşmenin hükümlerini 
bilhassa mezkûr Sözleşmenin 11 nci maddesiyle tahmil edilen yardım etmek mecburiyetini ihlâl et
mez. 

Kaide — 11. 

îşaret verme lâmbaları 

150 gros tondan yukarı tonajdaki bütün gemiler, Milletlerarası seferlerde çalıştıkları zaman, gün
düz işaret vermeye elverişli bir lâmbaya malik olacaklardır. 

Kaide — 12. 

Direkşinfaynder Aleti 

(a) 1600 gros tondan ve daha yukarı tonajda bulunan bütün gemiler, Milletlerarası seferlerde 
çalıştırıldıkları zaman, IV ncü faslın 12 nci kaidesi hükümlerine uygun olarak D. F. ile teçhiz edile
cektir. Fakat bu aletin 1600 ile 5000 gros ton arasındaki tonajda bulucnan gemilerde tesisi işbu Söz
leşmenin meriyete girdiği tarihten itibaren iki senelik bir devre için eğer, İdarenin fikrine göre bu 
zaruri ise, tehir edilebilir. 

(b) Bir İdare, bu aletin taşınmasına gayrimâkul yahut lüzumsuz addettiği bölgelerde, 500 
gros tondan aşağı tonajda bütün gemileri bu hükümden muaf tutabilir. Bununla beraber D. F. nin 
hem bir navigasyon aleti olarak ve hem de gemilerin, uçakların ve tehlikeden kurtulan vasıtaların 
mevkiini tâyine yardım ettiği hakikatini göz önünde bulundurmalıdır. 

Kaide —13. 

Gemi adamları 

Âkıd Hükümetler, her biri kendi millî gemileri için, denizde can emniyeti noktai nazarından bü-
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tün gemilerin kâfi derecede ve ehliyetli mürettebat ile donatılmasını temin etmek maksadiyle, tedbir
leri idame etmeyi, yahut icabederse tedbirler almayı taahhüt ederler. 

Kaide —• 14. 

Navigasyom yardımlar 

Akıd Hükümetler kendi fikirlerine göre trafik hacminin haklı gösterdiği ve tehlike derecesi
nin icabettirdiği navagisyon yardırlarımn, radyofarlar ve elektronik yardımcılar dâhil, tesisi 
ve idamesi için tertibat almayı ve bu yardımcılara mütaallik malûmatın bütün alâkadarların 
istifadesine konulmasını temin etmeyi taahhüdederler. 

Kaide — 15. 

Arama ve kurtarma 

(a) Her Âkıd Hükümet sahilin gözetleme ve kendi sahillleri etrafında denizde tehlikede bu
lunan insanların kurtarılması için zaruri olan bütün tertibatın alınmasını temin etmeyi taah-
hüdeder. Bu tertibat denizdeki seyrüseferin kesafeti ve navigasyon tehlikeleri nazarı dikka
te alınarak kabili tatbik ve zaruri addedilen deniz emniyeti vasıtalarının tesisini, işletilmesini 
ve bakımını ihtiva edecek ve mümkün olduğu kadar, tehlikede bulunan insanların mevkiinin tâ
yinini ve kurtadılması için kifayetli vasıtaları temin edecektir. 

(b) Her Âkıd Hükümet kendi mevcut kurtarma vasıtaları ve bu vasıtalarda yapılacak ta
dilât hakkında malûmat vermeği taahhüdedecektir. 

Kaide — 16. 

Can kurtarma işaretleri 

Aşağıdaki işaretler tehlikede bulunan gemilerle irtibat temin ettiklerinde can kurtarma istas
yonlar tarafından ve can kurtarma istasyonlariyle irtibat temin ettiklerinde tehlikede bulunan 
gemiler tarafından kullanılacaktır. 

(a) Bir gemi tarafından çekilen tehlike işaretlerine sahil istasyonlarının cevabı : 
i şaret . Manası 

Gündük — Beyaz duman işareti. Siz görüldünüz - mümkün olduğu 
Gece — Beyaz yıldız roketi. kadar kısa bir zamanda yardım 

yapılacaktır. 
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(b) Kazaya uğramış 

karaya çıkma işareti : 
İşaret 

bir gemiden mürettebat getiren küçük vasıtalara yol göstermeye mahsus 

Mânası 

Gündüz - Beyaz (bir bayrağın yahut kolların 
şakuli hareketi 

Gece - Beyaz bir ışığı yahut maytabın şakuli 
hareketi. 

Devamlı beyaz bir ışığın yahut maytabı daha 
aşağıda ve rasıtla bir hizada ıtutarak bir istikâ
met hattı (istikâmet alâmeti) verilebilir. 

V Burası karaya çıkmak için en iyi yerdir. 

Gündüz - Beyaz bir bayrağın yahut ufki ola- ] 

l rak uzatılmış kolların ufki hareketi. 
Gece - Beyaz bir ışığın yahut maytabın ufki 

hareketi. 
Gündüz - Beyaz bir bayrağın ufki hareketi, 

akabinde beyaz bayrağı yere bırakarak başka 
bir beyaz bayrağı gösterilecek istikâmet cihetine 
tutma. 

Gece - Beyaz bir bayrağın yahut maytabın 
ufki hareketi, akabinde beyaz ışığı yahut may
tabı yere koyarak diğer beyaz bir ışığı yahut 
maytabı gösterilecek istikâmet cihetinde tutma. 

f Burada karaya çıkmak son derece tehlikelidir. 
J 

«Burada karaya çıkmak son derece tehlikelidir. 
Karaya çıkmak için daha müsait bir mevki gös
terilen istikâmettedir. 

(c) Sahil can kurtarma aletlerinin kullanılmasında istimal edilecek işaretler : 
işaret Mânası 

Gündüz - Beyaz bir bayrağın yahut kolların 
şakuli hareketi 

Gece - Beyaz bir ışığın yahut maytabın şakuli 
hareketi. 

Umumiyetle - «müspet» 
Hususi olarak : 
«Roket halatı tutuldu» 
«Kamçı makarası volta edildi» 
«Yoma volta edildi» 
«Adam askı şamandıradadır» 
«Hisa ediniz» 

Gündüz - Beyaz bir bayrağın yahut ufki ola- ] Umumiyetle - «menfi» 
rak uzatılmış kolların ufki hareketi. [ Hususi olarak : 

Gece - Beyaz bir ışığın yahut maytabın ufki f «Kaloma» 
hareketi. j «Aganta» 

Kaide — 17. 

Kılavuz merdivenleri 

Gemiye kılavuz alınması muhtemel olan seferlerde çalışan bütün gemiler kılavuz merdivenleri 
hususunda aşağıdaki hükümlere uymalıdır. 

(a) Merdiven iyi vaziyette muhafaza edilmeli ve mümkün mertebe gemi bir limana vâsıl olur
ken yahut bir limandan ayrılırken yalnız kılavuzların ve diğer memurların gemiye alınması ve ge
miden çıkarılması için kullanılmalı. 

(b) Merdiven kâfi metanet ve uzunlukta olmalı. 
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(e) Basamaklar kâfi genişlikte olmalı. 
(d) îyice bağlanmış iki korkuluk halatı, ahval ieabettirdiği takdirde merdivenlerle birlikte kul

lanılmalı. 
(e) Tertibat kılavuzun merdiven başında geminin güvertesine emniyetle geçmesini sağliyacak 

tarzda olmalı. 
(t) Merdivenin bükülmesini önlemek için, icabederse, muvafık fasılalarla germeler donatılmalı. 
(g) Geceleyin merdiveni aydınlatmak için geminin bordasında yakılacak bir ışık hazır bulundu

rulmalı ve kullanılmalı. 

FASIL : VI. 

Hububat ve tehlikeli eşya nakli 

Kaide— 1. 

Tatbikat 

Hilâfına sarih bir hüküm bulunmadıkça, bu fasıl işbu kaidelerin tatbik edileceği gemilere tatbik 
olunur. 

Kaide — 2. 

Hububat nakli 

(a) «Hububat» tâbiri, Buğday, Mısır (Corn), Yulaf, Çavdar, Arp,a, Pirinç, Bakliyat ve tohum
ları ihtiva eder. 

(b) Bir gemiye hububat yükletildiği vakit, hububatın kaymasını önlemek için zaruri ve mâkul 
bütün tedbirler alınacaktır. 

(c) Dökme halinde serbest hububat ile tama nüyle dolu olan her hangi bir kompartıman : 
(ı) Kapasitesi tertibedildiği kompartıman kapasitesinin yüzde 2 | sinden daha az ve yüzde 

8 inden daha fazla olamıyan muvafık şekilde inşa edilmiş fiderler (feeder) ile beslenecek, ve 
(ıı) Muvafık şekilde sağlam olarak bağlanmış ve kemereler arasına konulan uygun doldurma va-

sıtalariyle (fillers) hububat geçirmez olarak donatılmış tûlani bir perde yahut bölme tahtalariyle 
(shifting boards) bölünecek, dip anbarlarda bu bölme tahtaları güvertenin alt sathından aşağıya doğru 
anbarm derinliğinin en az üçte biri kadar yahut 8 kademlik bir mesafeye kadar - hangisi daha büyük
se - imtidat edecektir. Gladora kompartımanlarında bunlar güverteden güverteye imtidat edecektir. 
Bütün hallerde bu bölme tahtaları bulundukları ambarda yahut kompartımanın öderlerinin (feeder) 
üst sathına kadar imtidat edeceklerdir. 

(d) Dökme halinde serbest hububat ile kısmen doldurulmuş her hangi bir kompartımanda hubu
bat, yüksekliği dökme halindeki serbest hububatın üst sathından 122 santimetreden (4 kadem) daha 
az olmıyan bir irtifaa kadar imtidat eden ve dökme halindeki serbest hububatın bütün sathı üzerine 
yayılmış muvafık örtüler üzerine istif edilen çuval lanmış hububat yahut diğer münasip hamule ile 
tesviye edilecek ve örtülecektir. 

Bundan başka, kompartıman anbarm yahut güvertenin dibinden, halin icabına göre, dökme halin
deki serbest hububatın kaymasını önlemiye kâfi bir irtifaa kadar imtidat edecek olan omurga hizasın
da tûlani bir perde yahut bölme tahtalariyle taksim edilecektir. Eğer dökme halindeki hububat 
kompartıman kapasitesinin üçte birini, yahut, kompartımanın bir şaft tüneli ile bölünmesi halinde bu 
kompartıman kapasitesinin yarısını geçmezse tûlani bir perdenin yahut bölme tahtalarının donatılması 
t al ebedilmiyecektir. 

(e) Eğer aşağıdaki kompartımanları beslemek için icabeden fiderler lâyıkiyle inşa edilmezlerse, 
yulaf, hafif arpa ve pamuk tohumundan gayrı dökme halinde serbest hububat iki güverteli bir gemi-
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de gladoralarda, yahut ikiden daha fazla güvertesi olan gemilerin en üst gladoralannda nakledilmi-
yecektir. Dökme halinde serbest hububat bu kaide hükümlerine göre müsaade edilenden gayri mev
kilerde şu şartla nakledilebilir : 

(ı) Hububat için hususi surette inşa ve (c) (ı) paragrafının hükümlerine uygun olarak fiderlerle 
teçhiz edilecek olan bir yahut daha fazla ufak bölmelerde (Bins) nakledilir. 

(ıı) Ufak bölmeler (bins) altındaki dip ambar yahut kompartıman, bunlara ait fiderler neta 
bir vaziyette bırakılarak, muşambaları ve frizleri vurulmak suretiyle münasip şekilde kapatılacak
tır. 

(m) Bu suretle nakledilecek hububatın miktarı İdare tarafından tesbit edilen miktarı geçmi-
yecektir. 

(f) Bir idare seferin mahfuz tabiat ve şartlarını nazarı itibara alarak bu kaidenin (c) ve (d) 
paragrafları hükümlerinden her hangi birinin tatbikini gayrimâkul yahut lüzumsuz addederse bu 
îdare münferit gemileri yahut gemi sınıflarını bu hususi hükümlerden muaf tutabilir. 

Kaide — 3. 

Tehlikeli eşya nakli 

(a) «Tehlikeli eşya» tâbiri şunları ihtiva eder : — 
(ı) Patlayıcı maddeler; 
(ıı) Tazyik edilmiş mayi haline getirilmiş ve eritilmiş gazlar; 

(m) Paslandırıcı (çürütücü) maddeler; 
(iv) Zehirler; 
(v) Parlayıcı buharat neşreden maddeler; 
(vı) Su yahut hava tesiriyle tehlikeli olan maddeler; 
(vıı) Kuvvetli tahammuz ettirici maddeler; 

(vm) Kendiliğinden yanmaya müsait maddeler; 
(ıx) Bu kaide hükümlerinin tatbik edilmesi ieabeden tehlikeli mahiyette bir madde olduğu 

tecrübeyle anlaşılan yahut anlaşılacak oîan diğer her hangi bir madde. 
(b) Bu kaidenin hükümlerine aykırı bir şekilde tehlikeli eşya taşımak memnudur. 
(c) Aşağıda gösterilenlerden gayri patlayıcı maddelerin yolcu gemilerinde taşınmasına müsaa

de edilmez : — 
(ı) Emniyet hartuçları ve emniyet tapalan; 
(ıı) Mecmuu 9 kilogramı (20 libre) geçmiyen küçük miktarlarda patlayıcı maddeler; 
(m) Kısa bir seferde bir yolcu gemisinin güvertesinde tasnif edilmiş paketler içinde mecmuu 450 

kilograma kadar olan patlayıcı maddeler. 
(d) (c) Paragrafının hükümlerine rağmen patlayıcı maddelerin tasvibedilmiş hususi emniyet 

tedbirleri bulunan yolcu gemilerinde nakline müsaade edilebilir. 
(e) Parlayıcı mayiler taşıyan gemilerde yangına yahut infilâka karşı kifayetli tedbirler alına

caktır. 
(i) Kendiliğinden yanmaya müsait maddeler (hayvan yemi ve diğer nebati mahsûller dâhil, 

bilhassa ıslak olduklan zaman) yangın zuhurunu önliyecek kifayetli tedbirler alınmadıkça nakle-
dilmiyeceklerdir. 

(g) Nakil için bir gemiye teklif edilen yük il© birlikte yükleyici tarafından bu kaidenin (a) 
paragrafında kullanılan tasnife göre yük hakkında doğnı malûmatı ihtiva eden yazılı bir rapor ve
rilecektir. 

(h) Mahdut miktarda muhtelif kimyevi paketleri müstesna, tehlikeli eşyadan olan yükler bun-
lann tehlikeli mahiyetini gösterecek olan ayrı etiket yahut kalıplarla marka edilecektir. Büyük bir 
parti halinde yükleme müstesna, yükün beher paketi ayrı bir parça olarak istif ve teşhis edilebile
cek şekilde markalanacaktır. 
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(i) Tehlikeli e§ya taşıyan her gemi, bu kaidenin (a) paragrafına uygun olarak, gemideki teh

likeli eşyayı gösteren hususi bir listeyi hâmil olacaktır. 
(j) Her Âkıd Hükümet bu kaidenin hükümlerini tamamlamak için tafsilâtlı nizamat neşredecek 

yahut neşredilmesini temin edecektir. Bu tafsilâtlı nizamat tehlikeli eşyanın, diğer eşya ile birlikte 
taşındığı zaman, paket ve istif tarzını ve muhtelif sınıflardaki tehlikeli eşyanın istif usullerini tes-
bit edecektir. 

(k) Bu kaidenin hükümleri geminin malzeme ve teçhizatına tatbik edilmez. 

İlâve 

Yolcu gemileri için emniyet belgesi şekli 

Emniyet belgesi 

(Resmi mühür) (Memleket) 

Milletlerarası 
Bir 

-r- sefere mahsus Kısa bir 
1848, Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi hükümleri mucibince verilmiştir 

Geminin 
ismi 

Tanınma 
işareti 

Tescil 
limanı 

Gros toni
lâtosu 

Fasıl III kaide 22 (c) mucibince tasvibedilen 
seferler varsa bunların tafsilâtı 

(Hükümetin adı) (Hükümeti tasdik eder ki) 

Aşağıda imzası bulunan ben (isim) tasdik ederim ki 

I. Yukarda adı geçen gemi işbu Sözleşme hükümleri mucibince usulü dairesinde sürvey edilmiş
tir. 

II. Yapılan sürvey geminin mevzuubahis Sözleşmeye bağlı aşağıdaki hususlara mütaallik kaide
lerin icabatına uygun olduğunu göstermiştir : 

(1) Geminin bünyesi, ana ve yardımcı kazanları ve makine tesisatı* 
(2) Su geçirme? bölme tertibatı ye teferruatı; 
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(3) Aşağıdaki bölme hamule hatları 

Geminin bordasında ve vasatında tâyin ve 
marka edilen bölme hamule hatları (Fasıl 

I I kaide 10) 

c. ı 
C. 2 
C. 3 

Fribord 

. . • 

Bazan yolcu bazan yük alınabilen 
aşağıdaki mahallere yolcu alındığı 

zaman kullanılacak. 

• * • 

III. Can kurtarma vasıtaları âzami kişi için kâfidir, yani : 
Kişi alacak kabiliyette Can filikası (. . . . aded motorlu can filikası 
yahut mihaniki surette sevk edilen can filikası dâhil) ve belgeli can 
filikasını icabettiren telsiz telgraf ve ışıldak ile mücehhez motorlu 
can filikası (yukarda gösterilen mecmu can filikalarına dâhil) 

. . . . . . . Kişi alacak kabiliyette can salı; 
Kişi kaldıracak kabiliyette sâbih aletler; 
Can simidi; 
Can yeleği; 

IV. Can filikaları, kaidelerin hükümlerine uygun olarak donatılmışlardır. 

V. Gemi, kaidelerin hükümlerine uygun olarak halat atma aleti ve can filikasına mahsus 
portatif telsiz telgraf cihaziyle teçhiz edilmiştir. 

VI. Gemi, telsiz telgraf teçhizatına mütaallik kaidelerin icabatma uygundur, yani : 

Telsiz telgrafçı tarafından yapılacak 
saatleri 

Telsiz telgrafçıların sayısı 
Oto - alarm ile teçhiz edilip edilmediği 
Ana tesisat ile mücehhez olup olmadığı 
Ana ve emercensi mürsilelerin elektrik 
ayrı mı, müşterek mi olduğu? 

D. F . ile teçhiz edilip edilmediği 
Bu belge ile müsaade edilen volcu sayısı 

dinleme 

devresi 

Kaidenin 
icabatı 

Gemi fiilen 
mevcudolan 

VII. Gemi, yangın ihbar ve yangın söndürnu tertibatı hakkındaki kaidelerin icabatma uygun
dur ve kaidelerin hükümlerine ve keza Milletle: arası müsademe kaidelerine uygun olarak navi-
gasyon fenerleri ve alâmetlerle ve şada işaretleri ve tehlike işaretleri vermiye mahsus vasıtalarla 
teçhiz edilmiştir, 
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VIII. Gemi, diğer bütün hususlarda kaidelerin ieabatma, bu ieabatm gemiye kabili tatbik 

olduğu kadar, uygundur. 
Bu belge Hükümetinin müsaadesi al tında verilmiş olup tarihine kadat 

muteber olacaktır. 
.19 tarihinde verilmiştir. 

(Buraya belgeyi vermeye salahiyetli makamın mühür yahut imzası basılacaktır). 
(Mühür) 

Eğer imza edilmiş ise, aşağıdaki paragraf ilâve edilecektir: 
Aşağıdaki imza sahibi kendisinin ad] geçen Hükümet tarafından bu belgeyi vermiye usulen 

salahiyetli kılındığını beyan eder. 
(imza) 

Yük gemileri için belge şekli 

Teçhizat emniyet belgesi 

(Resmî mühür) (Memleket) 

1948, Milletlerarası Denizde Can Enniyeti Sözleşmesi hükümleri mucibince verilmiştir. 

Geminin adı 
-- i » 

Tanınma işareti Tescil limanı G-ros tonilâtosu 

(Hükümetin adı) 

Aşağıda imzası olan ben 

(Hükümeti tasdik eder ki) 

(isim) tasdik ederim ki 

I - Yukardaki adı geçen gemi işbu Sözleşme hükümleri mucibince usulü dairesinde muayene edil
miştir. 

I I - Muayene, can kurtarma vasıtalarının âzami kişi için kâfi olduğunu gösterdi, yani:-
Kişiyi almaya müsait iskele tarafında can filikası, 
Kişiyi almaya müsait sancak etrafında can filikası, 
Motorlu can filikası veyahut mihaniki surette sevk edilen can filikaları (yukarda gös

terilen mecmu can filikalarına dâhil), 
Can simidi, 
Can yeleği, 

mevcuttur. 
I I I - Can filikaları Sözleşmeye ekli kaidelerin hükümlerine uygun olarak teçhiz edilmişlerdir. 
IV - Gemi kaidelerin hükümlerine uygun olarak bir halat atma aleti ve can filikasına mahsus 

portatif telsiz telgraf cihaziyle mücehhezdir. 
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duğunu ve kaidelerin hükümlerine ve Milletlerarası müsademe kaidelerine uygun olarak navigasyon 
fenerleri ve alâmetleriyle, şada işaretleri ve tehlike işaretleri vermeye mahsus vasıtalarla teçhiz edil
diğini göstermiştir. 

VI - Gemi diğer bütün hususlarda kaidelerin icabatma, bu icabatm gemiye kabili tatbik olduğu 
kadar, uygundur. 

Bu belge Hükümetinin müsaadesi altında verilmiş olup tarihine 
kadar muteber olacaktır. 

(Buraya belgeyi vermeye salahiyetli makamın mühür yahut imzası basılacaktır). 
(Mühür) 

Eğer imza edilmiş ise, aşağıdaki paragraf ilâve edilecektir : -
Aşağıdaki imza sahibi, kendisinin adı geçen Hükümet tarafından bu belgeyi vermeye usulen sala

hiyetli kılındığını beyan eder. 
(îmza) 

Telsiz telefon emniyet belgesi §ekli 

Telsiz telefon emniyet belgesi 

(Resmî mühür) '(Memleket) 

1948, Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi hükümleri mucibince verilmiştir. 

Geminin adı Tanınma işareti 

n 

_ _ _ _ . 

Tescil limanı Gros tonilâtosu 

(Hükümetin adı) (Hükümeti tasdik eder ki) 

A§ağıda imaası bulunan be» (İsim) tasdik ederim ki 
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Yukarda adı geçen gemi telsiı telefon hususunda işbu Sözleşmeye ekli kaidelerin hükûaıleıi* 

ne uygundur: 

Kaidelerin icabatı Gemide fiilen 
mevcudolan 

Telsiz telefoncu tarafından yapılacak dinleme 
saatleri. 

Telsiz telefoncuların sayısı. 

Bu belge , , Hükümetinin müsaadesi altında verilmiş olup . , tarihine 
kadar muteber olacaktır. 

(Buraya belgeyi vermeye selâhiyetli makamın mühür veya imzası basılacaktır). 
(Mühür) 

Eğer imza edilmiş ise, aşağıdaki paragraf ilâve edilecektir: 
Aşağıdaki imza sahibi kendisinin adı geçen hükümet tarafından bu belgeyi vermeye usulen 

salahiyetli kılındığını beyan eder. 
(imza) 

Teltit telgraf emniyet belgesi sekli 

Telsiz telgraf emniyet belgesi 

(Resmî mühür) (Memleket) 

1948, Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi hükümleri mucibince verilmiştir, 

Geminin adı Tanınma işareti Tescil limanı Gros tonilâtosu 

(Hükümeti adı) 

Aşağıda imzası olan ben 

(Hükümeti tasdik eder ki) 

(îsim) tasdik ederim ki 
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Yukarda adı geçen gemi, telsiz telgraf hususunda, işbu Sözleşmeye ekli kaidelerin hükümlerine 

uygundur. 

Kaidelerin 
tcabatı 

Gemide fiilen 
mevcudolan 

Telsiz telgrafçı tarafından yapılacak dinleme saat
leri 
Telsiz telgrafçıların adedi 
Oto alarm ile mücehhez olup olmadığı 
Âna tesisat ile mücehhez olup olmadığı 
Emercensi tesisatı ile mücehhez olup olmadığı 
Ana ve emercensi mürsilelerinin elektrik devresi
nin ayrı mı, müşterek mi olduğu? 
D. F. ile mücehhez olup olmadığı 

Bu belge Hükümetinin müsaadesi altında verilmiş olup tarihine kadar mute
ber olacaktır. 

19 tarihinde verilmiştir. 
(Buraya belgeyi vermeyi salahiyetli makamın mühür yahut imzası basılacaktır). 

(Mühür) 

(Eğer imza edilmiş ise, aşağıdaki paragraf ilâve edilecektir). 
Aşağıdaki imza sahibi kendisinin adı geçen Hükümet tarafından bu belgeyi vermeye usulen sa

lahiyetli kılındığını beyan eder. 
(îmza) 

Muafiyet belgesi şekli 

Muafiyet belgesi 

(Resmî mühür) (Memleket) 

1948, Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi hükümleri mucibince verilmiştir 

Geminin adı Tanınma işareti Tescil limanı Gros tonilâtosu 

(Hükümetin adı) 

Aşağıda imzası olan ben 

(Hükümeti tasdik eder ki) 

(isim) tasdik ederim ki 
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Yukarda adı geçen gemi, işbu Sözleşmeye bağlı kaidelerinin faslının 

kaidesiyle verilen salâhiyete istinaden sözleşmenin 
icabatmdan . . , den . . . • . y e yapacağı seferlerde muaf 
tutulmuştur. 

(*) Buraya muafiyet belgesinin, eğer] 
varsa hangi şartlar altında verildiği}- (*) 
yazılacaktır. J 

Bu belge Hükümetinin müsaadesi altında verilmiş olup tarihine 
kadar muteber olacaktır. 

. . . . . . . . . . 19 tarihinde tarihinde verilmiştir. 

(Buraya belgeyi vermeye salahiyetli makamın mühür yahut imzası basılr :aktır). 
Eğer imza edilmiş ise, aşağıdaki paragraf ilâve edilecektir. 
Aşağıdaki imza sahibi . kendisinin adı geçen hükümet tarafından bu belgeyi vermeye usulen 

selâhiyetli kılındığını beyan eder. îmza 

(*) Buraya, muayyen paragrafları tasrih ederek, fasılları ve kaideleri numaralariyle dercediniz. 

EK : C. 

Kararlar 

Karar 1. 
Sözleşme ile müsaade edilen hadden fazla yolcu nakli 

1948, Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Konferansı, 
İkinci Dünya Harbinin yarattığı durumun bir neticesi olarak halihazırda deniz yolu ile nakledil

mesi icabeden yolcuların sayısı gemilerde yolculariçin mevcut yerlerden halen mühim miktarda da
ha fazla olduğunu ve 1929, Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesini imza eden Hükümet
lerden bâzılarının bundan dolayı kendi gemilerinde mezkûr Sözleşme ile müsaade edilen hadden fazla 
yolcu taşmılmasına müsaade etmek mecburiyetinde kaldıklarını kabul ederek. 

Hükümetlerden her birinin kendi hareket tarzlarını mümkün olduğu kadar çabuk ve her halde 
3 1 . Aralık. 1950 tarihinden daha geç olmamak üzere mezkûr Sözleşmenin hükümlerine uydurmaları 
icabettiğini kararlaştırmıştır. 

Karar 2. 
İspanya 

Birleşmiş Milletler Genel Asamblesinin 12 Aralık 1946 tarihli kararından dolayı, Konferans, İs
panya'nın şimdilik 1948, Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesine iltihakten menedildi-
ğini nazarı itibara almıştır. 

Mamafih Konferans, İspanya'nın, Birleşmiş Milletler Genel Asamblesinin kararı feshedilir edil
mez yahut bunun tatbikinden vazgeçilir geçilmez , 1948, Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Söz
leşmenin, mezkûr Sözleşmenin X ncu maddesi mucibince, iltihak edebileceğine muvafakat eder. 

( S . Sayıs ı : 15) 
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EK : D. 

TavsiyeUr 

Aşağıdaki tavsiyelerin her birinde «işbu Sözleşme» tabiriyle 1948, Milletlerarası Denizde Can Em
niyeti Sözleşmesi kastedilir. 

1. 1929 Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesinin meriyetten kaldırılması. 
Konferans : 
Hükümetlere mümkün olduğu kadar erken bir tarihte işbu Sözleşmeyi kabul etmelerini, ve 
İşbu Sözleşmeyi kabul eden Hükümetlere 1929 Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesini 

meriyetten kaldırmalarını ve 1929 Sözleşmesini meriyetten kaldıran Hükümetlerin, kendilerine ait 
meriyetten kaldırma kararlarının, mezkûr Hükümetler arasında işbu Sözleşmenin meriyete girdiği ta
rihten sonra mümkün olduğu kadar yekdiğerine yakm olan tarihlerde, fakat bu meriyet tarihinden 
daha erken olmamak şartiyle, yürürlüğe girmesini temin maksadiyle teşriki mesai etmelerini tavsiye 
eder. 

2. Sözleşme standartlarının hususi surette tatbiki 
Balıkçı gemileriyle 500 gros tondan daha küçük tonajdaki yük gemilerine işbu Sözleşme icabatmın 

tadilâtsız tatbik edilemiyeceğini nazarı dikkate alarak bu nevi gemileri mezkûr Sözleşmenin muayyen 
hükümlerinin tatbik sahası dışında bırakan konferans, Hükümetlere kendi memleketlerine ait bütün 
bu nevi gemilere, işbu Sözleşmenin prensiplerini mâkul ve kabili tatbik olduğu kadar tatbik etmelerini 
tavsiye eder. 

Denizde Can Emniyetine, gemilerin mümkün olduğu kadar fazla miktarda radyo aletlerine malik 
olmalariyle yardım edileceğini kabul ve tasdik eden konferans, bütün Hükümetlere telsiz telgraf tesi
satının işbu Sözleşmenin şâmil olmadığı gemiler tarafından, sahil gemileri ve balıkçı gemileri dâhil, 
açık deniz seferlerinde mümkün olduğu kadar taşımlması için telsiz telgrafa ait hükümlerde de ica-
bettiği kadar tadilât yapılması imkânını tetkik ve tezekkür etmelerini tavsiye eder. 

Bundan başka konferans hükümlerine, kendi memleketlerindeki limanlar, Hükümetleri işbu Söz
leşmeye iltihak etmemiş olan memleketlere ait gemiler tarafından kullanıldığı zaman, bu nevi gemi
lerin işbu Sözleşme ile vaz'edilen daha aşağı olmıyan ölçülere uymalarının temini için tedbirler al
malarını tavsiye eder. 

3. Sözleşmenin inşaata ait hükümlerinde ıslahat. 
Konferans işbu Sözleşmeye bağlı kaidelerde zaruri görülen yahut arzu edilen ıslahatın yapıl

masını nazarı dikkate almıştır. Fakat konferansın fikrine göre gemi inşa tekniğinde yahut gemi 
inşası için kullanılan malzemede vukua gelen yeni inkişafların kıymeti bittecrübe sabit oluncaya 
kadar bunlar kaidelerin tadilini icabettirmemeli.Bu sebepten konferans; 

Hükümetlere ve Hükümetlerarası îstişari Denizcilik Teşkilâtına, inşaatı tanzim eden tadil edil
miş kaidelerin tatbiki zamanını bunların takdirine bırakan IX ncu madde hükümlerinin tatbikinde 
yukardaki mütalâayı nazarı dikkate almalarını tavsiye eder. 

4. Yolcu gemilerinin su geçirmez bölme standartları, 
Konferans 1929, Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesinin meriyete girdiği tarihten 

beri elde edilen neticelerin ışığında yolcu gemilerinin su geçirmez bölme meselesini dikkatle tet
kik etti, ve daha büyük emniyet temine matuf bâzı ilâve hükümler üzerinde uyuştu. Mamafih 
konferans, bilhassa gemilere kabili tatbik bölme emsallerinin tâyininde kullanılan servis kıstas 
formülünün kullanılması dâhil, su geçirmez bölme meselesinin devamlı tetkika lâyık olduğunu 
kabul ve tasdik eder. 

Bu sebepten konferans İdarelere mevzuun tetkikine devam etmelerini ve tetkiklerinin enticele-
rini işbu Sözleşmenin mevzuu içinde bulunan meseleler hakkındaki malûmatın tevzii ile vazifeli 
makam vasıtasiyle zaman zaman birbirlerine bildirmelerini tavsiye eder, 

5. Hasarsız stabilite. 
Konferans geminin hasarsız stabilitesine ait kaidelerin lüzumunu ve bunları kabul etme imkâ

nını tetkik etti. Hasarlı stabilite için kabul edilen kaideler hasarsız stabiliteye tesir edeceğine 
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göre, konferans hasarsız stabilite ile ilgili ilâve kaidelerin ne derece icabettiğinî tâyin için, bu 
kaidelerin tesisinden evvel daha fazla tecrübe elde edilmesi fikrindedir. 

Mamafih konferans, Hükümetler tarafından hasarsız stabilite mevzuundan daha fazla «tüd 
yapılmasını ve Hükümetler arasında bu mevzu üzerinde malûmat teati edilmesini tavsiye eder. 

6. Perdelerde ve borda kaplamasında bulunan menfezler. 
Konferans; gemilerin borda kaplamasında ve ana arzani su geçirmez perdelerde bulunan, ba-

zan denizde açılabilen, menfezler hakkında ileri sürülen itirazi kabul ve tasdik eder, fakat kon
ferans bu menfezler hakkında işbu Sözleşmede mevcut olanlardan daha sıkı milletlerarası kaide
ler kabulünü kabili tatbik addetmez. 

Mamafih konferans muhtelif hükümetlere, bu nevi menfezlerin, bilhassa sınır hattı altındaki 
menteşeli borda lûmbozlarmm ve makine mahalli perdelerinin alt kısmında bulunan kapıların, sa
yısının her halde icabeden asgari miktarda muhafaza edilmesini temin etmek için hususi gayret 
sarf etmelerini tavsiye eder. 

7. Madenî ambar ağzı kapakları, 
Konferans, açık havaya mâruz güvertelerde, madenî ambar ağzı kapakları kullanılmasını tet

kik etti. 
Konferans, Hükümetlere madenî ve ağaç ambar ağzı kapaklarının yangının yayılmasını önle

mesi bakımından her birinin faydası ve bu Sözleşmenin şümulü dahilindeki diğer meseleler hak
kında kendi tecrübeleriyle edindikleri malûmatı birbirlerine bildirmelerini tavsiye eder. 

8. Yangın hortum rekorları, 
Gemilerin yangın hortumları, rekorlariyle sahil itfaiyesinin kullandığı yangın hortum rekor

ları arasında fark bulunması dolayısiyle limanda, gemilerde vukua gelen yangınları söndürmek 
için sahil itfaiyesinin kullanılmasında mâruz kalınan müşkülât ve gecikmeleri bilen konferans, 
bütün bu rekorların milletlerarası anlaşma ile bir örnek yapılmasını temine matuf gayretler sarf 
edilmesini tavsiye eder. 

9. Siklon ihbarları 
Konferans, felâketi önlemeyi yalnız yardım etmekten daha iyi addeder. Felâketi önlemek için 

otoalârmdan istifade edilebilir. 
Konferans, Hükümetlere, telsiz telgrafla mücehhez seçilmiş bâzı sahil istasyonlarının acele ola

rak neşrettikleri siklon ihbarlarının başına alarm işareti koymalarına, bu usulün münasibolduğu 
bütün hallerde (meselâ istasyonun siklon merkezine yahut tahmini mahrekine yakın olduğu za
man) müsaade etmelerini tavsiye eder. 

Aynı sahil bölgesi civarında birbirlerine yakın olarak mütaaddit memleketler bulunduğu zaman 
müdaheleyi azaltmak maksadiyle mezkûr bölge namına bu neşriyatı yapmak için bu memleketle
rin hükümetleri arasında karşılıklı anlaşma ile bir tek sahil istasyonu seçilebilir. 

10. Frekanslar : 
Konferans, A2 sınıfı intişar (emisyon) kullanarak kâfi derecede geniş bir frekans bandı üze

rinde müessir olacak telsiz telgraf tehlike işaretleri temin etmenin muvafık olduğuna Hükümetle
rin nazarı dikkatini çeker. Keza Konferans, telsiz telgraf tehlike frekansı civarındaki frekanslar 
üzerinde telsiz telefon irsalâtma (transmission) mütaallik radyo kaidelerinin hükümlerine dikkati 
çekmeyi ve bu nevi irsalâtm yukarda bahsedilen kaidelerde tarif edilen alarm işareti üze
rinde çalışan oto alarm ahizelerini işletmiyeceklerini ehemmiyetle belirtmeyi arzu eder. Konferans 
bu sebepten, fevkalâde hal müstesna denizde can emniyeti menfaatine, tehlike frekansı civarın
da telsiz telefon irsalâtı yapılmasından sakınmanın ehemmiyetini tebarüz ettirmeyi arzu eder. 

11. Tehlike çağrılan ve saire için dinleme : 
Sahilde tesis edilmiş radyo vasıtalarının denizde can emniyetine mühim yardımlar yaptığını ka

bul ve tasdik eden Konferans şunları tavsiye eder : 
1. Hükümetlerin, servis saatleri esnasında kabili tatbik olduğu kadar, orta frekans bantların

da çalışan sahil telsiz telefon istasyonlarında radyo kaideleriyle kararlaştırılan tehlike frekansı 
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üzerinde bâzı dinleme vasıtaları kullanan ehliyetli bir telsiz telgrafçı tarafından, devamlı dinleme 
ihdas ve idamesini tetkik etmelerini, 

2. Hükümetlerin servis saatleri esnasında kabili tatbik olduğu kadar, yüksek frekans bantla
rında çalışan kendi emirleri altındaki kara telsiz telgraf istasyonlarından en az birinde, kazazade 
teknelere mahsus radyo kaideleriyle kararlaştırılan yüksek frekansta telsiz telgraf frekansı üze
rinde, bâzı dinleme vasıtaları kullanan ehliyetli bir telsiz telgrafçı tarafından devamlı dinleme ih-. 
das ve idamesini tetkik etmelerini. 

3. Emniyeti temin gayesiyle küçük gemilerde telsiz telefon teçhizatının tesisini teşvik etmek 
için her Hükümetin mümkün olduğu kadar orta frekans telefon bantlarında çalışan sahil telsiz 
telefon istasyonları tesisatı kurmaya yahut bunların tesisini teşvik etmiye gayret etmelerini. 

4. Her Hükümetin, kendi sahil telsiz telefon istasyonları tarafından servis yapılan bölgeyi 
nazarı dikkate alarak, bir telsiz telefon tehlike çağrısının alınmaması imkânını asgari hadde indir
mek için, kendi emri altında bulunan sahil telsiz telefon istasyonlarından kâfi görülen birkaçında 
mümkün olduğu kadar devamlı dinleme nöbetleri tutulmasına bâzı dinleme vasıtaları kullanarak 
gayret etmesini. 

12. Telsiz telefon tesisatında telsiz telgraf tehlike işareti veren vasıtaların bulunması. 
Konferans Hükümetlere telsiz telgraf ile teçhiz edilmemiş gemilerde telsiz telefon tesisatının 

radyo kaideleriyle tehlike maksatları -için telsiz telgraf istasyonlarına tahsis edilen frekansı ve 
bir emisyon sınıfım kullanarak tehlike halinde neşriyat yapmıya muktedir olmaları ve keza alarm 
işareti vermek için bir otomatik maniple cihazı ile teçhiz edilmeleri hususunda gösterilen arzunun 
tetkik edilmesini tavsiye eder. 

13. Eko iskandil cihazı. 
Konferans Hükümetlere şayanı itimat eko iskandil cihazının inkişafını ve kullanılmasını teşvik 

etmelerini tavsiye eder. 
14. Sahil fenerleri. 
Konferans limanların methali civarında bulunan sahil fenerlerinin, limanların seyrüsefer fe

nerlerine karıştırılmamasını yahut bunların görülmelerine engel olmamalarını temin etmek maksadı 
ile alâkadar Hükümetler tarafından sahil fenerlerinin mevkiini ve kuvvetini tanzim etmek için 
mümkün olduğu kadar tedbirler alınmasını tavsiye eder. 

15. Hava haberlerinin gönderilmesi. 
İşbu Sözleşmenin V nci faslının 4 ncü kaidesi mucibince gemilerden bu maksada tahsis edilmiş 

sahil istasyonlarına radyo ile gönderilen hava haberlerinin deniz emniyeti bakımından kıymetini 
kabul ve takdir eden Konferans bu nevi haberlerin alâkadar gemiye bir masraf yüklememesini 
temin için her Hükümetin gayret sarf etmesini tavsiye eder. 

16. Gemilerin gemi adamı ile donatılması. 
Konferans Denizde Can Emniyetinin yalnız geminin inşa ve teçhizatına bağlı olmadığını kabul 

ve tasdik ederek navigasyona mümkün olan bütün yardımcıları temin edecek hükümleri koydu 
ve tehlikede bulunan gemilere yardım edilmesini sağlıyacak nizamları yaptı, fakat keza emniyet 
noktai nazarından bütün gemilerin kâfi sayıda ve ehliyetli adamlarla donatılmasını temin maksa-
diyle işbu Sözleşmenin V nci faslının 13 ncü kaidesinde şart koşulan tedbirlerin kabulünde, 

1. Milletlerarası İş Teşkilâtı gemilerin gemi adamı ile donatılması hususu ile meşgul oldu ve şu 
hususlara ait Sözleşmeleri kabul etti : — 

(a) Ticaret gemilerinin kaptan ve zâbitanı i^in asgari meslekî ehliyet hükümleri; ve 
(b) Usta gemici belgesi, gibi hususların nazarı itibara alınmasını kabul etti. 
2. Hükümetlerarası îstişari Denizcilik Teşkilâtının Statüsü şunları şart koşar : 
(a) Teşkilât, Denizcilik Emniyet Komitesi vasıtasiyle emniyet noktai nazarından gemilerin per

sonel ile donatılmasına mütaallik Âkıdler arasındaki meseleleri tetkik ile vazifelendirilecek; ve 
(b) Denizcilik Emniyet Komitesi, keza münakaleye taallûk eden ve Teşkilâtın Denizde Can Em

niyetini teşvik edici gayelerini inkişaf ettirmeye müsait olan meselelerle alâkalı Hükümetlerarası 
diğer Teşekküllerle yakın münasebetler idame etmekle vazifeli olacaktır. 
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Konferans şunları tavsiye eder : — 
Hükümetlerarası Denizcilik Teşkilâtiyle, teşkil edildiği zaman, Milletlerarası İş Teşkilâtı arasın

da çok yakın irtibat idame edilmeli ve aşağıdaki hususatm temini maksadiyle bu meselenin müşte
rek tetkiki için tertibat alınmalı : — 

(a) Her Teşkilâtın gemilerin gemi adamı ile donatılması meselesinde salâhiyetinin sarih ola
rak tâyin edilmesi; ve 

(b) Gemilerin gemi adamı ile donatılmasında milletlerarası asgari ölçüler teklif etmenin lü
zumlu olup olmadığı meselesinin tetkiki. 

17. Orta frekans D. F. ve radyofarlar. 
Konferans, orta frekans D. F. nin kıymetli bir navigasyon vasıtası olmakta devam edeceğini ka

bul ve tasdik ederek gemilerdeki orta frekans D. F . lerle birlikte kullanılmak için teçhiz edilen 
mevcut radyolar sistemlerinin umumiyetle halihazırda mevcut olandan daha aşağı olmıyan bir tipte 
idame edilmesini ve muayyen bölgelerde (bilhassa bu sistemlerin tesis edildiği yerlerde) bunların 
navigasyon ihtiyaçlarının icabettirdiği derecede ve fırsat düştükçe ıslah ve tevsi edilmelerini tav
siye eder. 

Konferans, keza Denizcilik Emniyet Komitesinin bu meseleyi, bilhassa radyofarların işletilmesi 
ve evsafı için yeknesak bir sistemin kabulünü tetkik etmesini tavsiye eder. 

18. Navigasyona radyonun yardımları. 
Radyo tekniğinde son zamanlardaki ilerlemele rin navigasyona büyük hizmetler ifa ettiğini kabul 

ve tasdik eden Konferans şunları tavsiye eder : — 
(a) Hükümetler, radyo seyir aletlerinde ileri tekniği birleştiren ve navigasyon emniyetinin inki

şafında faydalı yahut lüzumlu olduğu tatbikat ile sabit olan yeni teçhizatı, âletleri yahut sistemle
ri kabul etmenin şayanı arzu olduğunu kabul ve tasdik etmelidirler : 

(b) Hükümetler, mevki tâyininde kullanılan elektronik sistemlerin inkişafı hakkındaki bütün 
mevcut malûmatı, bunların kendi memleketlerinde ve kendi memleketlerinin gemilerinde kullanıl
maya uygun olup olmadıklarına dair hususi mütalâalar ile birlikte tetkik etmelidirler. 

(c) Hükümetler uçak ve gemilere mahsus navigasyona yardım sistemlerinin seçilmesinde her 
iki noktai nazardan muhtelif sistemlerin nispî faydalarına tam ehemmiyet verilmesini ve bu sistem
ler seçildikleri zaman hem gemilerin ve hem uçakların ihtiyaçlarına hizmet edebilmelerini, bunların 
mezkûr ihtiyaçlara mümkün olduğu kadar yardım edecek tarzda teşkilâtlandırılmalarını ve işletil
melerini temin etmelidirler. 

(d) Hükümetler, radar ve radyo seyir âletleri hakkında bütün mevzularda muntazam olarak 
malûmat teatisine iştirak etmelidirler. 

(e) Denizcilik Emniyet Komitesi, radyo seyir âletleri mevzuunu navigasyon emniyetini artır
mak için başlıca mühim bir mesele addetmelî, zaruri yahut şayanı arzu görüldüğü takdirde bu me
selenin muhtelif safhalarının hususi surette tetkikine başlamalı yahut devam etmeli ve yukarda pa
ragraf (d) de bahsedilen bu sahadaki malûmatın koordinesini ve tevsiini deruhte etmelidir. 

19. Radar vesaire ile teçhiz edilen gemilerde seyir. 
Konferans, radyo ve elektronik navigasyon âletlerinde elde edilen son ilerlemelerin deniz nak

liyatına büyük hizmetler ifa ettiğini kabul ederken, gemide bu nevi her hangi bir âlete malik olan 
bir gemi kaptanını Milletlerarası Denizde Çatışmayı önleme Kaidelerinde vaz'edilen hükümlere sıkı 
surette riayet etmek mecburiyetinden ve bilhassa bu kaidelerin 15 ve 16 ncı maddelerinin ihtiva 
ettiği mecburiyetlerden hiçbir suretle vareste kılmıyacağı kanaatindedir. 

Konferans, hükümetlere kaptanların ve zabitlerin bu husus hakkında dikkatlerini çekmesini 
tavsiye eder. v : i ' 

20. Radar, 
Konferans şu hususları kabul ve tasi ik eder : 
1, Büyük ayırıcı kuvvete malik, İdare tarafından tasvibedilecek askeri ihtiyaçları karşıla-

( S. Sayısı : 15 ) 
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yacak kabiliyette ve umumi işlemenin kontrolü için basit ve sahih tertibatı haiz bir gemi radarı, 
müsademeyi önlemekte, kılavuzlukta, su üzerindeki mâniin keşfinde ve tabiî yahut smıi (hare
ketli ve hareketsiz) muvafık sabit radar hedeflerinin menzili içinde umumi mevki tâyini için 
denizcilik sahasında geniş bir tatbik kabiliyeti olan bir alettir. Büyük ayırıcı kuvvete malik olan 
bir radar diğer hususiyetleri arasında aşağıdaki evsafı da haiz olmalıdır. 

(a) Asgari menzil, asgari 100 yardalık bir menzilde bulunan bir hedefin hayalini verecek. 
(b) Kerteriz tefrik kabiliyeti. Aynı mesafede bulunan ve aralarındaki açıklık üç dereceden 

daha fazla bir zaviye tahtında görünmiyen iki ayrı cismin hayalini ayrı ayrı verecek. 
(c) Mesafe tefrik kabiliyeti radar en kısa menzil mikyasında çalışırken aralarındaki mesa

fe 100 yarda olan aynı semtteki iki cismin hayalini ayrı olarak verecektir. 
2. Çalışma hususiyetleri mahdut bir gemi radarı ve umumiyetle müsademeleri önlemek için 

büyük gemileri keşfetmek maksadiyle hazırlanmış bir radar, mevki tâyini ve sahil sularında ve 
kılavuz seyri yapılan sularda navigasyon ihtiyaçlarını tamamiyle karşılamaya gayrikâfidir. 

Konferans şunları tavsiye eder : 
(a) Hükümetler; bu hakikatleri nazarı dikkate alarak, gemi radarlarının inkişafını, imalini 

ve gemilere tesisini teşvik etmeli. 
(b) Bu cihazın imal edildiği memleketlerin hükümetleri radar sanayii ve bunun mubayaa 

edenler için arzu edilen standard ölçülerin bildirilmesine hizmet eden tarif namelerin neşri imkâ
nını nazarı itibara almalıdırlar. 

(c) Hükümetler gemi radarını kullanacak personelin yetiştirilmesini teşvik etmelidirler. 
Yeknesak şamandıralama. 
Muayyen Bölgelerde yahut bütün dünyada yeknesak şamandıralamanm navigasyon emniyetine 

büyük mikyasta hizmet edeceğini kabul ve tasdik eden Konferans, Hükümetlere Milletlerarası na» 
vigasyona açık olan muhtelif sularda kullanılan şamandıralama sistemlerini kabili tatbik olduğu ka
dar yeknesak yapmalarını tavsiye eder. 

Keza Konferans, bu meselenin Denizcilik Emniyet Komitesi tarafından ayrıca tetkikinin müm
kün olduğu kadar kısa bir zamanda deruhde edilmesini tavsiye eder. 

22. Tehlikeli eşyanın nakli, 
Konferans, tehlikeli eşyanın deniz yolu ile nakline kabili tatbik emniyet tedbirlerinde Milletler

arası bir tecanüs temininin büyük ehemmiyetini kabul eder, fakat mevzuun karışıklığından dolayı 
mufassal kaideler üzerinde anlaşma temin etmek için Konferansda bu işe tahsis edilen müddetten 
daha uzun bir zamana ihtiyaç olduğunu da nazari dikkate almıştır. Büyük miktarda kimyevî mad
deler ihracatına malik olan bazı memleketlerde zaten bu nevi kaideler mevcuttur ve bunlar aynı 
zamanda işbu Sözleşmenin ̂ VT ncı faslının 3 ncü kaidesinin hükümlerini tatbikte diğer memleketlerin 
hükümetleri tarafından rehber olarak kullanılabilirler 

Konferans, tehlikeli eşya ihraç eden memleketlerin hükümetleri tarafından tetkik ve kabul için, 
mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda, Milletlerarası kaideler kaleme alınması maksadiyle mevzu
un acele bir mesele olarak ayrıca ya Denizcilik Emniyet Komitesi tarafından yahut başlıca alâkadar 
hükümetlerin mümessilleri tarafından, birbirleriyle müşavere etmek suretiyle, tetkik edilmesini tav
siye eder. 

Konferans, keza tehilkeli eşyayı, tehlikenin nev'ine göre bunları ayırmak için hususi alâmetler 
yahut resimlerle bir markalama sistemi tesisinin kabili tatbik olup olmayacağı meselesini ihtiva et
mek üzere mevzuun ayrıca tetkik edilmesini tavsiye eder. 

23. Denizde ve havada emniyetin tanzimi (Koordinesi), 
Konferans, 
Denizde ve havada emniyetin tanzimi mevzuu üzerinde ihzari mütehassıslar Komitesinin Kon

feransa tevdi ettiği raporu tetkik ederek, 
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Deniz sathında ve denir üzerindeki emniyete ait hareketlerin tanziminin sayanı arru olduğunu 

kabul ve tasdik eder. 
îşbu Sözleşmeyi tanzim ederken mevzuubahis raporun ihtiva ettiği tavsiyeleri ve alâkalı Millet

lerarası Teşekküller tarafından tevdi edilen raporları nazari dikkate alarak; 
Konferans, müşterek emniyet hedefine varmak için, raporda teklif edilen esaslar dairesinde iş

birliği hareketinin devam ettirilmesi ve kuvvetlendirilmesini tavsiye eder. 

EK : E. 

Konferansta haz%r bulunan şahısların listesi 

Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti : 
Kaptan Don Alberto J. Oddera 
Kaptan de Fragata Don Juan E. 
Peffabet (R) 
Teniente de Navio Ingeniero 
Naval Don Jorge R. Martinez 
Vivot 
Supreteto Armando J. Rago 

Avustralya Birliği : 
Kaptan Norman Gerald Roskruge 
Mr. Sydney Pollock 
Kaptan Hartwell J. M. Phoenix 
Mr. Archibald Harold Moate 
Mr. Joseph Dobbyn 

Belçika : 
M. G. Bertrand 
M. F. Van Gool 
M. J. Marique 

Brezilya Birleşik Devletleri Cumhuriyeti 
Kor Amiral Gustavo Goulard (emekli) 
Tuğ Amiral Antonio Alves Camara 
Kaptan Paulo Nogueira Penidp 
Yarbay J. C. Rego Monteiro 
Senhor P. Fleury De Amorim 
Senhor George A. Maciel 

Kanada : 
Mr. J. Leger 
Mr. H. V. Anderson 
Kaptan J. W. Kerr 
Mr. A. A. Young 
Mr. L. E. Coffey 
Lieueşaşt David lan Moore 
Mr. A. L. Lawes 

Çin Cumhuriyeti : 
Ekselans Dr. Tien - Hsi Cheng-

Yarbay Tsui - Tsang Chen 

Mr. Shih - Chuan Wang 
Yarbay Tien - Chieh Tsen 
Mr. T. C. Lai 
Mr. S. K. Ho 

Danimarka : 
M. Ove Nielsen 
M. Aage H. Larsen 
M. Arnold Poulsen 
M. A. Bache 
M. T. C. Christensen 
Kaptan Th. Petersen 
Kaptan J. Kastrup Olsen 
M. C. J. Hornsbeek 
M. H. Rasmussen 
Kaptan E. J. C. Qvistgaard. î i D. N. 
M. J. H. B. Larsen 
M. Harry David Leea 

Mısır : 
M. Choukry Costandi Fanous 

Finlandiya Cumhuriyeti : 
Kaptan William Söderman 
M. J. Thure Silânder 
M. Nillo Wilari 

Fransa Cumhuriyeti : 
M. G. Anduze Fairs 
M. R. Courau 
M. J. Roulier 
M. J. Foulon 
M. J. Loranchet 
M. P. Royer 
Kaptan R. W. Mcmurray 
Mr. Walter Gray 
Albay V. H. Patriarche 

Şili Cumhuriyeti : 
Yarbay Keare Olsen 
Tuğamiral Don Calixto Rogeri 
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M. R. Rossigneux 
Komutan M. Beilvaire 
Komutan Alfred Le Talaer 
M. Janet 
M. J. Nizery 
Komutan N. Bouchaud 
M. R. Alary 
M. M. L. Faerman 
M. Ricaed 
M. de Malglaive 

Yunanistan : 
Kaptan Anthony Baehas 
M. George A. Yannoulatos 
M. A. G. Hadjisyrou 

îzlanda Cumhuriyeti : 
Ekselans M. Stefan Thorvardsson 

Hindistan : 
Mr. V. K. Krishna Menon 
Sir Raghavan Pillai 
Mr. M. A. Master 
Mr. R. S. Mani 
Kaptan S. A. T. Bllock 
önyüzbaşı Bose 
Mr. Hunter 
Mr. Kumana 
Mr. R. A. L. Conet 

irlanda ; 
Mr. Deniş Delvin 
Miss Thekla Beere 
M. J. Pere 
M. Kontramiral Sala 
M. A. de Rouville 
M. Lehermite 
M. P. Leclercp 
M. F. Lisel 
M. V. Albich 
M. Fricker 
M. J. Pinczon 
M. A. Audige 
M. H. Blaak 
Komutan J. M. Van Olm, R. N. N. 
Komutan Mulock Van Der Vlies Bik, 
R. N. N. 
M. P. G. Van Kuyk 
M. H. Keyser 

Yeni Zelanda : 
Kıdemli Yüzbaşı Edward Brown 
Mr. Vietor G. Boivin 
Dr. E. Marsden 
Kaptan Charles Harrison George 

Norveç : 
Kaptan B. Bryn 
M. J. Schonheyder 
Yarbay O. I. Loennechen 
Kaptan E. Tannesen 
M. E. H. Ottersen 
M. E. Wattergreen 
M. W. Pieııe 
M. H. B. Andersen 
M. Odd Sandvei 

Pakistan : 
Mr. Habib İbrahim Rahimtoela 
Yarbay J. C. Mansell 
Mr. Kassim Dada 
önyüzbaşı Aftab Ali 
Mr. înayet Nhan 

italya : 
Liman Korgenerali Giulio îngianui 
Dr. Giuseppo Fortini 
Dr. Ing. G. Solda 
Kaptan Paolo Mengarini 
Albay Gianguido Bordoli 
Kaptan Giorgiö Cavallini 
Dr. Alberto Campailla 
Dr. Lionello Cozzi 
Dr. Leonetto Levi de Leon 

Holânda : 
M. P. S. Van't Haaff 
M. A. J. J. Van Anrooy 
Kaptan G. J. Barendse 
M. J. F. Muijlwijk 
M. E. Smit Frn 
M. T. M. Pellinkhof 
M. J. Kuyper 

Portekiz Cumhuriyeti : 
Senhor Joao de Deus Ramos 
Yarbay Jose G. da Rocha 
înşaiye önyüzbaşı sı Raul 
Alberto Soares da Costa 
önyüzbaşı Alfredo de 
Oliveira Saptista 
Kaptan Luiz Armando de Loura 

îsveç: 
M. Kar] Hjalmar Sjöhlm 
M. Johan Harald öbrink 
M. Charles Osborne Koch 
M. Eric Theodor Christianssen 
M. Eric Bernelius 
M. Douglas Forssblad 
M. Ake Stromberg 
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M. Anders Söre 
M. Nicklas Ölssen 
M. David Lindahl 

Panama Cumhuriyeti : 
Senor Eusebio A. Morales 
Mr. Waldemar Colassi 
Mr. Marcos Marcou 
önyüzbaşı Robert îhilip Veal, R. N. R. 
Mr. H. D. Lewis 

Polonya Cumhuriyeti : 
Kaptan H. Borakovvski 
Kaptan Cseslaw Antkowiak 
M. Jerzy Prokulski 
M. Tadeusz Geppert 
M. Hieronim Knap 
M. Boleslaw Cichocki 

Filipinler Cumhuriyeti : 
Muhterem Ramon J. Fernandez 
M. Jose F. Imperiel 
M. Octavio L. Maloles 
M. Romeo S. Busuego 
Dr. J. M. McNeill 
Mr. Deniş O'Neill 
Albay A. H. Read 
Kaptan J. C. Taylor 
Mr. T. Yutes 
Mr. J. L. Adam 
Mr. A. I. Anderson 
Mr. W. H. Bailey 
Mr. W. J. Ferguson 
Komutan C. E. N. Franckom 
Mr. H. W. A. Fresse - Pannefalher 
Mr. H. W. Greany 
Albay P. W. Johnson 
Albay H. A. King 
Yarbay H. L. Rudid 
Mr. R. B. Shepheard 
Mr. G. O. Watson 
Mr. R. C. Cox 
Mr. Francis Vallat 

Güney Afrika Birliği : 
Mr. Reginald Cough Palmer 
Kaptan C. A. Chettle 
Mr. James T. R. Gibson 
Mr. D. F. Malan 
Kaptan Ceuil G. White 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği : 
M. P. Soloviev 
M. V. Kushnarev 
M. T. V. Orlov 

M. Vlâdimir Mangin 
Yarbay Michael Sokolov 
Kaptan Chilingiri 
M. N. Volkov 
Komjan L. Bondariuk 
önyüzbaşı N. Elâgin 
Komodor V. D. Yakovlev 

Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik 
Kırallığı : 

Muhterem Sir John Anderson 
Sir Gilmour Jankins 
Mr. Colin S. Anderson 
Mr. W. T. Butterwick 
Sir L. Andrew Common 
Kaptan W. H. Coombs 
Mr. G. Daniel 
Mr. N. A. Guttery 
Mr. W. Carter 
Yarbay R. L. F. Hubbard R. N. R. 
(Emekli) 
Mr. J. N. Jarvie 
Tuğamiral Halet C. Shephard 
Mr. H. Gerrish Smith 
Mr. Walcott E. Spofford 
Mr. Howard C. Towle 
Mr. Francis H. Van Riper 
Mr. Vietor A. Wallece 
Mr. Webster M. Edward 
Mr. Morris Weisberger 
Mr. P. Wilkinson 
Yarbay Pater Wadlow 
Mr. H. Skinner 
Mr. H. J. Couch 
Mr. A. W. Clarke 

Birleşik Amerika Devletleri : 
Amiral Joseph F. Farley U. S. C. G. 
Mr. Jesse E. Saugstad 
Mr. David Arnott 
Mr. James L. Bates 
önyüzbaşı Martin D. Berg 
Tuğamiral Charles L. Breand U. S. N. 
Mr. David P. Brown 
Kaptan Raymond F. Farewell U. S. N. 
Mr. Arthur R. Gatewood 
Tuğamiral Robert O. Glover, U. S. % 

Mr. Hoyt S. Haddock 
Mr. Norman R. Hagen 
Kaptan Henry T. Jewwel, U. S. C. G. 
Mr. Willian F. Krebs 
Mr. J. Lewis Luckenbach 
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Mr. John W. Mann 
Mr. William F. Minners 
Yarbay Charles P. Muephy, U. S. C. G. 
Yarbay Charles J. Palmar, U. S. N. 
Mr. Edward C. Phillips 
Mr. James B. Robertson, Jr. 
Mr. Harold F. Robinson 
Mr. Vito Russo 
Mr. George G. Sharp 

Milletlerarası Deniz Haritacılık Bürosu Ma* 
naco .-

Tümamiral John D. Narei 
Milletlerarası îş Dairesi Geneva : 

Mr. Richard Snedden 
Mr. Van Den Toorn 
Mr. M. S. Pennington 
Mr. H. J. Perkins 
Kaptan Robert T. Merril, U. S. C. G. R. 
Mr. Henry F. Nichol 
Yüzbaşı Lawrens D. Bradiey, 
Jr. U .S . C. G. 

Federal Yugoslav Halk Cumhuriyeti : 
M. Luke DanceMe 
Dr. Josep Pıeshuger 

M. Ratomir Matosie 
M. Zlatko Ferie 

Romanya : 
Mr. George Maeoveseu (Müşahit) 

Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı 
M. F. Enthisle 
M. A. G. Orbaneja 
M. E. M. Lewis 
Mr. Thoma Laursen 
Mr. P. de Vriea 
Mr. J. L. Mowat 
Mr. T. Bratt 

Milletlerarası Meteoroloji Dairesi : 
önyüzbaşı C. E. N. Franckon 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği 
Albay A. H. Read 
Mr. Arnold Poulsen 
Mr. Edward M. Webster 
Mr. A. J. W. Van Anrooy 

Birleşmiş Milletler : 
Mr. Branco Lukaç 
Mr. Lui Delanney 
Mr. Pierre de Bellaigue 

Dünya Sağlık Teşkilâtı : 
Dr. R. H. Barret 

Sekreterlik : 
Mr. R. S. F. Edward 
Mr. J. H. P. Draper 

Mr. A. R. Hiscook \ 
Mr. S. A. Hodges J 
Mr. W. F. S. Jolley 
Mr. F. G. Pope 
Mr. C. W. Wood 

Mr. J. N. S. Craig 
Muhterem Diana Hollanda Hibbdrt 

Genel Sekreter 
Genel Hükümler Komitesi Sekre* 
teri 
Inşaiye Komitesi müşterek sekre
terler 
Navigasyon Komitesi Sekreteri 
Radyo Komitesi Sekreteri 
Can Kurtarma Vasıtaları Komite* 
si Sekreteri 
îdari Sekreter 
Hariciye Nezareti Konferans Me* 
mum 

Tasdik edilmiş hakiki 
Nüsha 

Hariciye Nezareti 
Müdürü 
Londrn 

\>m<t 
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Devre : X 
içtima: 2 S. S A Y I S I : 

16 Şubat 1952 tarihli Türkiye — Batı - Almanya Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarına ek 21 Aralık 1954tarihli Protokollerle ekleri mektup
ların tasdikine dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümen

leri mazbataları (1 /247) 

T. C, 
Başvekâlet , 26 . IV . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı 71 - 91, 1296 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

16 Şubat 1952 tarihli Türkiye — Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek 21 Aralık 1954 
tarihli Protokollerle ekleri mektupların tasdikine dair Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek 
Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 5 . IV . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Mezkûr protokollerle mektupların, 5949 sayılı Kanunla müddeti uzatılan 4582 sayılı Kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden icra Vekilleri Heyetince 29 . I I I . 1955 tarihli ve 4/3782 sayılı Karar
name ile tasdik edilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A, Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Dış ticaretimizde en mühim mevkilerden birini işgal eden Batı - Almanya ile olan iktisadi münase
betlerimizin canlılığı, bu münasebetleri tanzim eden Anlaşmaların zaman zaman yeni şartlara göre 
tadilini gerektirmektedir. 

Bu gaye ile memleketimize gelen Alman ticaret heyetiyle heyetimiz arasında 15 Kasımdan 21 Ara
lık 1954 e kadar devam eden müzakereler neticesinde «16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da akdedil
miş olan Ticaret Anlaşmasına Ek Protokol» ile «16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da akdedilmiş 
olan ödeme Anlaşmasına Ek Protokol» imza ve iki memleket arasındaki ticaret ve nakliyatı ilgilen
diren muhtelif mektuplar teati edilmiştir. 

16 Şubat 1952 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek Protokoller işbu Anlaşmaların meri
yetini 30 Haziran 1955 tarihine kadar uzatmakta ve meriyetlerinin temdidi hususunda yeni esaslar 
derpiş etmektedir. Bu esaslara göre, Ticaret Anlaşması meriyet müddetinin hitamından 3 ay önce 
ihbar edilmezse senelik müddetler için, Ödeme Anlaşması ise yine hitamından 3 ay önce ihbar edil
mezse 3 er aylık müddetler için kendiliklerinden uzamış sayılacaklardır. 

Teati edilen mektuplardan birincisi; 
1. Almanya'ya hububat satışlarımızı kolaylaştırmak maksadiyle, şartlar müsait olur olmaz, uzun 

vadeli bir anlaşma akdini; 
2. İki memleket firmalarının fuarlara iştirakini karşılıklı olarak kolaylaştırmayı; 
3. Almanya'daki fuarlarda memleketimize ayrılan şarap kontenjanının 150 binden 240 bin dola

ra yükseltilmesini derpiş etmektedir. 
îkinei mektup, iki memleket arasında deniz nakliyatını geliştirmek hususunda gerekli ted-
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birlerin alınmasını ve iki memleket denizcilik şirketlerinin iş birliği tesis etmelerini derpiş etmek
tedir. 

Üçüncü mektup, Alman ticaret gemilerinin Türkiye'deki hasılatının Türkiye'deki masraflarım 
karşılamak üzere kullanılmasına müsaade etmektedir. 

Dördüncü mektup, Alman ticaret gemilerinin tâbi oldukları vergi meselelerinin anlaşma sure
tiyle hallini derpiş etmektedir. 

Bahis mevzuu protokoller ve mektuplar 21 Aralık 1954 ten itibaren muteber olmak üzere 18 
Şubat 1955 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

îşbu vesikalar, memleketimizin menfaatlerine uygun ve Batı - Almanya ile ticari münasebetleri
mizi geliştirecek mahiyette oldukları düşünüldüğünden, Büyük Millet Meclisinin tasdikine arz 
olunur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/247 
Karar No. 56 

18 . V . 1955 

Yüksek Reisliğe 

16 Şubat 1952 tarihli Türkiye — Batı - Alman
ya Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına ek 21 Ara
lık 1954 tarihli Protokollerle ekleri mektupların 
tasdikine dair kanun lâyihası encümenimizde, 
Hükümet mümessilleri de hazır olduğu halde in
celendi. 

Almanya ile olan iktisadi münasebetlerimizin 
gelişmesini temin etmek maksadiyle hükümetle
rimiz arasında ek protokoller imza edildiği gibi, 
mektuplar da teati edilmiştir. Bu protokol ve 
mektupların teatisi menfaatlerimize uygun mü
talâa edildiğinden lâyiha encümenimizce aynen 
ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine gön

derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye Encümeni Reisi Y. Bu M. M. ve Kâtip 

İstanbul 
F. Tekil 

Bursa 
H. Köymen 

Kars 
T. Gök 

Konya 
Z. Ebüzziya 

imzada bulunamadı 
Muğla 

Z. Mandalinci 
İmzada bulunamadı 

hrzurum 
B. Dülger 
Kastamonu 

B. Aktas 

Denizli 
, (Jobanoğlu 

İstanbul 
L. Kır dar 

Kocaeli 
H. O. Erkan 

Manisa 
H. Bay ur 

Seyhan 
A. Topaloğlu 
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Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 

Esas No 1/247 
Karar No : 6 

Yüksek Reisliğe 

16 Şubat 1952 tarihli Türkiye — Batı - Alman
ya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek 21 Ara
lık 1954 tarihli Protokollerle ekleri mektupla
rın tasdikine dair kanun lâyihası, ilgili hükümet 
mümessillerinin iştirakiyle müzakere edildi. 

Hükümet esbabı mucibesinde gösterilen hu-
susat encümenimizce de uygun görülerek kanun 
lâyihası aynen kabul olundu. 

Umumi Heyetin Yüksek tasvibine arz edil
mek üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 

Ticaret En. Reisi M. Muharriri 
Bursa Ankara 

H. Şaman N. İnanç 

Kâtip 
Konya 

M. Güzelkıhnç 

Balıkesir 
E. Güreli 

Bursa 
B. G. Zağra 

Ordu 
M. Yazıcı 

10 . XII. 1955 

Ankara 
H. Bulgurlu 

Bursa 
M. Erdener 

Çoruh 
H. Çeltikçioğlu 

Van 
H. Kartal 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

16 Şubat 1952 tarihli Türkiye — Batı - Alman
ya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek 21 Aralık 
1954 tarihli Protokollerle ekleri mektupların tas

dikine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. - Türkiye Cumhuriyeti ile Batı -
Almanya Fed( \1 Cumhuriyeti arasında imzala
nan 21 Aralıl 154 tarihli Protokollerle ekleri 
mektuplar kab ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

5 . IV . 1955 
Başvekil Devlet Vekili 

A. Menderes Başvekil Yardımcısı 
F. R. Zorlu 

Devlet Vekili Devlet Vekili 
M. Sarol Osman Kapani 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 

N. Ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

îkt. ve Ticaret Vekili 
S. Yırcalı 

Güm. ve înh. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

( S. Sayısı : 17 ) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU
BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK 

PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki hu
suslarda mutabık kalmışlardır : 

Madde — 1. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 16 Şu
bat 1952 tarihinde akdedilmiş olan Ticaret Anlaşmasının yürürlüğü 30 Haziran 1955 tarihine ka
dar uzatılmıştır. Bu Anlaşma, süre sonu tarihinden üç ay önce feshi ihbar edilmedikçe senelik 
müddetler için kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. 

Madde — 2. 

16 Şubat 1952 tarihli Ticaret Anlaşmasında derpiş edilen mal listeleri, bu Anlaşmanın 30 Ha
ziran 1955 tarihine kadar olan tatbikat süresi zarfında nazarı itibara alınmıyacaktır. 

Madde — 3. 

işbu Ek Protokol 16 Şubat 1952 tarihli Ticaret Anlaşmasının ayrılmaz bir cüz'ünü teşkil ede
cek ve yürürlük süresini haiz olacaktır. 

Ankara'da, 21 Aralık 1954 tarihinde, her iki dildeki metinler aynı derecede muteber sayıl
mak üzere Türkçe ve Almanca ikişer nüsha olarak tanzim edilmiştir. Fransızca resmî bir tercü
me eklenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA ANKA
RA'DA 16 ŞUBAT 1952 TARlHLNDE AKDEDİLEN ÖDEME ANLAŞMASINA EK PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti dile Federıal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki! hu
suslarda mutabık kalmışlardır : 

Madde — I. 

Türkiye Cumhuriıyeiti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 16 Şubat 1952 toriMmdö im
zalanan ödeme Anlaşmasının 12 nci (maddesinin «b» fıkrası yerine aşağıdaki yemi fıkra ikame 
olunmuştur. 

«İşbu Anlaşma 1 Ocak 1952 de bugünkü tarihte imzalanmış olan Ticaret Anlaşması ile aynı 
zamanda yürürlüğe girecek ve 30 Haziran 1955 tarihine kadar muteber olacaktır. Bu tarihten 
sonra üçer aylık müddetler için kendiliğinden uzatılmış sayılacaktıır. Bu üç aylık müddetleırin 
hitamında Âkıd Taraflardan her biri üç ay evvel haber vermek şartiyle bu Anlaşmayı feshede
bilecektir.» 

Madde — II. 

İşbu Ek Protokol 16 Şubat 1952 tarihli ödeme Anlaşmasının ayrılmaz bir cüz'ünü teşkil ede
cek ve aynı yürürlük süresini haıiz olacaktır. 

( S. Sayısı : 17 ) 



Anfcaıra'da 21 Aralluk 1954 tariMııde her M dildeki metinler aynı derecede muteber sayıl
mak üzere Türkçe ve Almanca ikişer nüsha olarak tanzim edilmiş ve Fransızca resmî ıbir tercümesi 
eklenmiştir. 

Tünknye Cumhuriyet Hükümeti adma Feredal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adın* 

Türk Heyeti Başkanı Ankara, 21 Aralık 1954 

Bay Başkan, 

Heyetlerimiz arasında 15 Kasım 1954 ten 21 Aralık 1954 e kadar Ankara'da eereyan eden müza
kerelere atfen, aşağıdaki hususları teyidetmekle şeref kazanırım: 

1. îki Heyet, hükümetlerinin (hububat satışı hususunda, Ağustos 1953 ayında Ankara'da va
rılan mutabakat esasları dairesinde uzun vadeli bir anlaşmayı, şartlar müsait olur olmaz, meriye
te koymak hususundaki arzularını teyidetmişlerdir. 

2. Her iki memleket hükümetlerinin, karşı memleketin firmalarının kendi arazileri üzerinde 
kurulacak fuarlara iştirakini kolaylaştırmaları kararlaştırılmıştır. 

3. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, fuar kontenjanı olarak yapılabilecek 'tahsislerden 
ayrı olarak, 1955 yılı içinde, 140 bini sofra şarabı olmak üzere 240 bin dolara kadar Türk men|eiU 
sınai ve sofra şaraplarının ithaline müsaade edecektir. 

Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını teyidetmenizi rica ederim. 
Hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 
Bay Dr. Kurt Danıel 

Alman Heyeti Başkam 

Alman Heyeti Başkanı Ankara, H Ârahh 1$S4 
Bay Başkan, 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
«Heyetlerimiz arasında 15 Kasım 1954 ten 21 Aralık 1954 e kadar Ankara'da cereyan eden mü

zakerelere atfen, aşağıdaki hususları teyidetmekle şeref kazanırım: 
1. îki Heyet, hükümetlerinin hububat satışı hususunda, Ağustos 1953 ayında Ankara'da varılan 

mutabakat esasları dairesinde uzun vadeli bir anlaşmayı, şartlar müsait olur olmaz, meriyete koy
mak hususundaki arzularını teyidetmişlerdir. 

2. Her iki memleket hükümetlerinin, karşı memleketin firmalarının kendi arazileri üzerinde ku
rulacak fuarlara iştirakini kolaylaştırmaları kararlaştırılmıştır. 

3. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, fuar kontenjanı olarak yapılabilecek tahsislerden 
ayrı olarak, 1955 yılı içinde, 140 bini sofra şarabı olmak üzere 140 bin dolara kadar Türk menşeli 
sınai ve sofra şarablarınm ithaline müsaade edecektir. 

Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını teyidetmenizi rica ederim.» 
Hükümetimin yukardaki hususlar hakkında mutabakatını teyidetmekle şeref kazanırım. 
Hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 
Bay Elçi Melih Esenbel 

Türk Heyeti Başkanı 

( S. Sayısı : 17 ) 
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Alman Heyeti Başkam Ankara, 21 Aralık 1954 

Bay Başkan; 

15 Kasımdan 21 Aralık 1954 e kadar Ankara'da cereyan eden görüşmelere atfen, aşağıdaki 
hususları teyidetmekle şeref kazanırım: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Alman Federal Cumhuriyeti Hükümeti, aralarındaki ana
nevi dostluk zihniyeti ile, memleketleri arasında deniz nakliyatını geliştirmek ve bu sahada zu
hur edebilecek güçlükleri halletmek için gayretlerini birleştirmeye karar vermişlerdir. 

îki Hükümet, deniz yolu ile mal nakliyatı sahasında karşılıklı menfaatlerine, başka memle
ketlerin menfaatlerini haleldar etmiyecek surette, müsavi muamele tatbik etmek hususundaki 
mutabakatlarını teyidederler. 

Bununla beraber, Âkıd Taraflardan hiçbiri di^er Âkı d Taraftan, kendisinin tanımaya Amade ol
duğundan fazla menfaat talebetmiyecektiı*. 

îki Hükümet, bu esasların tahakkuku için bütün tedbirleri alacaklar ve denizcilik şirketleri
nin deniz nakliyatı sahasındaki iş birliğini ticari esaslar üzerinde tanzim etmek hususundaki gay
retlerini destekliyeceklerdir. 

Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını teyidetmenizi rica ederim. 
Hükümetlerimin kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Elçi Melih Esenbel 
Türk Heyeti Başkanı 

Türk Heyeti Başkam Ankara 21 Aralık 1954 

Bay Başkan, 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırını: 
«15 'Kasımdan 21 Aralık 1954 e kadar Ankara'da cereyan eden görüşmelere atfen, aşağıdaki hu

susları teyidetmekle şeref kazanırını. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Alman Federal Cumhuriyeti Hükümeti, aralarındaki ananevi 

dostluk zihniyeti ile, memleketleri arasında deniz nakliyatını geliştirmek ve bu sahada zuhur ede
bilecek güçlükleri halletmek için gayretlerini birleştirmeye karar vermişlerdir. 

îki Hükümet, deniz yolu ile mal nakliyatı sahasında karşılıklı menfaatlerine, başka memle
ketlerin menfaatlerini haleldar etmiyecek surette, müsavi muamele tatbik etmek hususundaki muta
bakatlarını teyidederler. 

Bununla beraber, Âkıd Taraflardan hiçbiri diğer Âkıd Taraftan, kendisinin tanımaya amade 
olduğundan fazla menfaat talebetmiyecektir. 

îki Hükümet, bu esasların tahakkuku için bütün tedbirleri alacaklar ve denizcilik şirketleri
nin, deniz nakliyatı sahasındaki iş birliğini ticari esaslar üzerinde tanzim etmek hususundaki gay
retlerini destekliyeceklerdir. 

Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını teyidetmenizi rica ederim.» 
Hükümetimin yukardaki hususlar hakkında mutabakatını teyidetmekle şeref kazanırım. 
.Hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Dr. Kurt Danıel 
Alman Heyeti Başkam 

( S. Sayısı : 1.7 ) 
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Türk HiSytii Başkam, Anlmr», M Arahk 1954 

Bay Başkan, 

Bugün teati olunan ve deniz yolu ile mal nakliyatı meselelerine mütaallik mektuba atfen, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin Türkiye'de mer'i kambiyo kontrolü mevzuatı çerçevesi dâhilinde, 
Alman denizcilik şirketlerinin talebi üzerine, Alman ticaret gemilerinin Türk limanlarındaki faali
yetlerinden mütevellit Türk lirası hasılatının Türkiye'deki masraflarını karşılamak üzere kullanıl
ması için gerekli müsaadeyi vereceğini teyidetmekle şeref kazanırım. 

Hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Dr. Kurt Danıel 
Alman Heyeti Başkamı 

Alman Heyeti Başkanı Ankara: 21 Aralık 1!)51 

Bay Başkan; 

Müf adı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kaza turun: 
«Bugün teati olunan ve deniz yolu ile mal nakliyatı meselelerine mütaallik mektuba atfen, Tür

kiye Cumhuriyeti Hükümetinin Türkiye'de mer'i kambiyo kontrolü mevzuatı çerçevesi dâhilinde, 
Alman denizcilik şirketlerinin talebi üzerine, Alman ticaret gemilerinin Türk limanlarındaki 
faaliyetlerinden mütevellit Türk lirası hasılatının Türkiye'deki masraflarını karşılamak üzeri 
kullanılması için gerekli müsaadeyi vereceğini teyidetmekle şeref kazanırım.» 

Hürmetlerimin kabulünü rica ede fim, Bay B.ışkan. 

Bay Elçi Melih Eserıbel 
Türk Heyeti Başkanı 

Almûn Heyeti Başkam Ankara, 21 . XI. 1954 

Bay Başkan, 

15 Kasımdan 21 Aralık 1954 e kadar Ankara'da eerayan edtn müzak#r©l©re atfen, h»y»tlerinıizin, 
Alman ticaret gemilerinin, Türk limanlarındaki faaliyetlerine ve Türk sularındaki kurtarma hizmet
lerine mütaallik vergi meselelerinin kısa zamanda, Türk ve Alman eksperleri arasında müzakere ve 
anlaşmalar yoliyle halli hususunda mutabık kaldıklarını teyidetmekle şeref kazanırım. 

Hükümetinizin bu husustaki mutabakatini teyidetmenizi rica ederim. 
Hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Elçi Melih Esenbel 
Türk Heyeti Başkanı 

( S. Sayısı : 17 ) 
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Türk Heyeti Başkanı Ankara, $1 Amlik 1934 

Bay Başkan, 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
«15 Kasımdan 21 Aralıık 1954 e kadar Ankara'da ecreyan eden müzakerelere atfen, heyet

lerimizin, Alman Ticaret gemilerinin, Türk limanlarındaki faaliyetlerine ve Türk sularındaki 
kurtarma hizmetlerine mütaallik vergi meselelerinin kısa zamanda, Türk ve Alman eksperleri 
arasında müzakere ve anlaşmalar yolu ile halli hususunda mutabık kaldıklarını teyidetmekle 
sefer kazanırım. 

Hükümetinizin bu husustaki mutabakatına teyidetmenizi rica 'ederim.» 
Hükümetimin yukardaki hususlar hakkında mutabakatını teyidetmekle şeref kazanırım. 
Hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Dr. Kurt Danıel 
Alman Heyeti Başkanı 

(S. flftPMi : 17 ) 
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Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, Arzuhal Encümeninin 
28 . III . 1955 tarihli haftalık karar cetvelindeki 759 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal ve 

Adliye encümenleri mazbataları (4 /115) 

8 . IV . 1955 
Yüksek Reisliğe 

Arzuhal Encümeninin 28 . I I I . 1955 tarihli ve 9 sayılı haftalık karar cetvelinde ittihaz eylemiş 
olduğu Mustafa Aksar hakkındaki 759 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesini arz ve teklif 
eylerim. 

Elâzığ Mebusu 
Selâhattin Toker 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 3 . V . 1955 

Zat ve Evrak No. 2344 
Arzuhal En. No. 2338 

Karar No. 68 
Esas No. 4 - 115 

1.9 

Adliye Encümeni Reisliğine 

Siird Memleket Hastanesi operatörü iken, 
Baykan kazasının Comani köyünde vukubulan 
bir kavgada yaralanarak hastaneye yatırılan Fa
zıl Yüksekbağ hakkında; fail Rifat Canbolat'm 
az ceza görmesini teminen noksan müddetli ra
por vermek va'diyle kardeşi Mehmet Canbolat'-
tan 50 lira rüşvet aldığı iddia ve isnadolunarak; 
Siird Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan muha
kemesi neticesinde bidayeten 3 ay hapsine, Tem
yizin bozma kararma uyularak ikinci defa yapı
lan muhakemesi neticesinde de beraetine karar 
verildiği halde, hükmün Temyiz 5 nci Dairesin
ce yine bozulup dosyasının Diyarbakır'a nakli
ne karar verilmesi üzerine; mezkûr Ağır Ceza 
Mahkemesinin, mücerret dosya üzerinde yaptığı 
tetkikatla iktifa etmek suretiyle verdiği; 1 sene 
4 ay hapis ve iki ay müddetle memuriyetten 
mahrumiyet ve ağır para cezalarına mahkûmiye

tine mütedair 953/277 sayılı <kesbi katiyet eyle
miş olan ilâmı ile haksız ve mesnetsiz bir şekil
de mağdur edilmiş bulunduğunu zira; 

1. tsnadolunan rüşvet suçunu asla irtikab-
etmemiş olup buna tenezzül de etmiyeceğini ve 
bu isnadın tamamen bir tertip ve tasni mahsulü 
bulunduğunu nitekim hâdisedeki tertip çilerin yi
ne kendisi hakkında aynı mahiyette yaptıkları 
diğer bir iftira dolayısiyle Siird Ağır Ceza Mah
kemesinin 26 . X . 1954 tarihli bir kararı ile be-
raet ettirildiğini, (istidaya merbut gayrimusad-
dak ilâm sureti bu beyanını müeyyit bulun
maktadır. ) 

2. Müşteki ve muhbir Mehmet Ali Canbo-
lat ' tan, suç mevzuu olan 50 lirayı almış bulun
masının; mücerret mumaileyhin tevali eden bu 
kabîl çirkin tekliflerinden bizar kaldığından 
parayı kabul ederek kendi paralarından ayrı ve 
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bir mendil içerisine koyup derakap şikâyete 
gitmek kararını vermesinden ileri geldiğini, 
nitekim hemen muayenehanesini kapayıp git
mekte iken cürmünıeşhut yapıldığını ve bu mak
sadını zapta yazmasına müsaade olunmadığı için 
de imzadan istinkâf ettiğini, 

3. Dâva mevzuunu teşkil eden yaralı Fazıl 
Yüksekbağ hakkındaki fennî kanaat ve müta
lâasını da hâdiseden daha önce hastane defte
rine yazmış olduğuna göre noksan müddetli bir 
rapor tanziminin de mümkün olamıyacağmı, 

4. Mehmet Ali Canbolat'la birlikte müşteki 
ve muhbir durumunda olan Abdullah adındaki 
şahsın, memurlara intisapla menfaat temin et
mekten mevkuf ve tahtı muhakemeye alınmış 
b^r kimse bulunduğunu beyanla; şaibesiz olarak 
geçen 16 yıllık hayatı memuriyeti ve mütehas
sıs bir hekim olduğu göz önünde bulundurul
mak suretiyle mevkufiyet müddeti ve 3 yıldır ef
radı ailesinin çekmekte oldukları ıstırap, cezadan 
maksudolan gaye için kâfi görülerek affolun
masını ve bu suretle hem kendi istikbalinin ve 
hem de yurt sağlığına hizmet imkânının bağış
lanmasını istemiş olan operatör doktor Mustafa 
Aksar 'm bu talebinin reddini mutazammın 9 
sayılı Haftalık Karar cetveli ile yayınlanan 
7 . II . 1955 gün ve 759 sayılı karara Elâzığ Me
busu Selâhattin Toker tarafından Umumi Hey
ette görüşülmesi talebi ile ve müddeti içerisin
de itirazda bulunulduğundan bu baptaki dosya 
tekrar tetkik olundu. 

Vâki m'ünaıcaıaJt müınaıselbetiyle celp ve tetkik 
olunan 'mahkûmiyet dosyasınla nazaran; mu
maileyh hakkındaki t>akiiibata ösas oüaın 4 . V I . 
1952 'tardlMi zafoıit varakasında; Melhmıeit Ali 
Caınbolat adındaki kişinin vâki şikâyeti üzeri
me ; numaraları dalha önce tesbit olunlatn 5 iaded 
10 liralığın adı geçen doktora verilmesini onü-
taakıp muaiyeınıefhanesinden çıkmakta iken, üze
rinde yapılan .aramada sol yaın eeıbimdeiki 'bir 
mendili içerisinde bulunduğu belirtilmiş ve bu
nu mütaakıp cereyan eden mühaJkeıme safalhatı-
nm da müstedinin beyanını müeyyiıt bir şe'kil-
de cereyan etmiş olduğu ianlaşıllmış bulummak-
tadır. 

Gerek hazırlık ve gerekse son soruşturma 
safhasında mezkûr zabıt varakası ile, müstedi
nin parayı kabul ettiği hakkındaki vâki ikrarı 
ve zaptı imza edenlerden adı geçen Mehmet Ali 

Canbolat ve Abdullah adındaki şahısların mu
maileyhin, menfaat mukaibili vereceği raporda 
mümkün olanı yapacağını vadettiği yolundaki 
ifadelerinden başka suçun sübutuna ait kanu
ni ve maddi hiçbir delil yoktur, ifadelerine mü
racaat olunan şahitlerden bir kısmı bu mevzu
da ademi malûmat beyan etmiş iseler de ekseri
si ve encümende hazır bulunan Siird Mebusu 
ve hâdise tarihinde mezkûr mahalde Demokrat 
Parti Reisi olan Veysi Oran ve Konya Mebusu 
Sıtkı Salim Burçak ve azadan Siird Mebusu 
Suat Bedük, müstedinin dürüst karakter sahi
bi olup böyle bir suç irtikâbetmiyeceği, isnadın 
bir tertip ve tasni mansulü bulunduğu, zira 
iddia olunduğu gibi mumaileyh rüşvet melûfu 
bir kimse olsa idi Siird gibi ufak bir muhitte 
bulunan parti teşkilâtınca duyulmamasına im
kân olamıyacağı ve muhbir durumunda olan şa
hısların da muhitte iyi tanınan kimseler bulun
madığı yolunda izah ve ifadede bulunmuşlardır. 

Bundan başka hastane defteri üzerinde tet-
kikat yapan bilir kişi ise keza, müstedinin ifa
desini teyiden rüşvet hâdisesinden bir gün ön
ce adı geçen Fazıl Yüksekbağ'm şifa bulduğu
nun filhakika deftere kaydedilmiş olduğunu 
ifade etmiş ve bu kayıt doktor tarafından aynı 
gün rapor olarak hastane kâtibine yazdırılmak 
istenilmiş ise de (hastane kâtibinin ifadesine 
göre) iş çokluğu itibariyle ertesi güne bırakıl
mış olduğu anlaşılmaktadır. 

Dosya muhteviyatı, isnadolunan suçun filha
kika bir tertip ve tasni mahsulü olduğu fikir ve 
kanaatini vermekte bulunduğu gibi; hâdisede; 
müstediyi hükmün istinadettiği Türk Ceza Ka
nununun 213 ncü maddesinde yazılı bir rüşvet 
suçlusu ve 225 nci maddesinde zikrolunan, va
zifesini ihlâl ve ihlâle tasaddi eyliyen bir mür-
teşi durumunda görüp mütalâa etmek de müm
kün görülememiştir. 

Arz olunan bu kanuni ve maddi delil kifa
yetsizliği ile birlikte, mumaileyhin 6 çocuk ba
bası olduğu, içtimai ve meslekî durumu ve geç
mişteki iyi hali göz önünde bulundurularak ce
zasının affında faidei içtimaiye mülâhaza olun
duğu gibi, madelet ve hakkaniyet icabı da bu
lunduğu netice ve kanaatine varıldığından aza
dan Hüseyin Ortakeıoğlu ve Tevfik Şenocak'm 
esastan ve Tahir Akman ve Hasan Maksudoğlu'-
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— 3 — 
nun da iştiraki ile itirazın Umumi Heyete inti
kal ettirilmesi gerektiği hakkındaki usulden 
vâki muhalefetlerine mukabil af talebinin, Da
hilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine tevfikan 
icabı tetkik ve teemmül buyurulmak üzere en
cümeninize teklif olunmasına ekseriyetle karar 
verildi. * 
Arzuhal Encümeni Reisi 

Konya 
A. Fahri Ağaoğlu 

Bu Mazbata M. 
Kâtip 
Elâzığ 

S. Toker 

Afyon K. 
8. Koraltan 

Çorum 
(Muhalifim) 

H. Ortakctoğlu 
Edirne 

H. Maksudoğlu 

Kastamonu 
M. Âli Mühto 

Çankırı 
(Muhalifim) 
T. Akman 

Edirne 
C. Köprülü 

Erzincan 
(Muhalifim) 
T. Şenocak 

Mardin 
B. Kemal Timuroğlu 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No : 4/115 
Karar No : 9 

21 . XII. 1955 

Yüksek Reisliğe 

Akşehir'in Veledi Celâl mahallesi nüfusun
da kayıtlı ve halen bu yerde serbest tabip bu
lunan Operatör Mustafa Aşkar'm, Siird Mem
leket Hastanesi Operatörü iken, bir yaralama 
hâdisesinin faili bulunan Baykan kazası Coma-
ni köyünden Rifat Canbolat'm cezasını hafiflet
mek maksadiyle,. bunun tarafından yaralanmış 
•olan Fazıl Yüksekbağ hakkındaki katı raporu 
kısa müddetli tanzim etmek için, adı geçen Ri-
fat'm kardeşi Mehmet Ali Canbolat'tan 50 lira 
rüşvet aldığı iddiasiyle sevk edildiği Siird As
liye Ceza Mahkemesince, fiili sabit ve fakat 
vasfı değişik görülerek Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine tevfikan üç ay müddetle 
hapsine, iki yüz lira ağır para cezasiyle mahkû
miyetine ve üç ay müddetle memuriyetten mah
rumiyetine dair verilen mahkûmiyet kararının 
Temyiz Beşinci Ceza Dairesinin ittifakla ittihaz 
olunan ve (maznunun sübuta ait itirazları dâ
va evrakı ve duruşma zabıtnamesi mündereca
tına göre yerinde görülmemiştir. Ancak : Olu-

,şa, şahadet suretine ve kabule nazaran eylemin 
rüşvet almaktan ibaret olduğu gözetilmeksizin 
bâzı mütalâalarla yazılı şekilde karar verilmesi
nin yolsuzluğu) esbabı mucibesine dayanan 
bozma kararma Siird Asliye Ceza Mahkemesin
ce uyulmasına bidayeten karar verilmiş olması
na rağmen neticei muhakemede, hâdisede suç un

surları ile kastı cürmi tesbit edilemediği müta-
lâasiyle beraet kararı verilmiş ve bu karar da
hi Temyiz Beşinci Ceza Dairesince ittifakla ve 
(bozma kararma uyulmuş olduğu ve sübuta 
taallûk eden kısım katiyetin şümulüne girdiği 
halde bozma kararma muhalif ve yersiz düşün
celerle beraet hükmü tesisinin yolsuzluğu) ileri 
sürülerek tekrar bozulmakla beraber dâvanın 
badema Siird Ceza Mahkemesinde değil Diyar
bakır Ceza Mahkemesinde rüyet olunmasını lü
zumlu görerek dosyayı Diyarbakır'a sevk etmiş 
ve vazife ciheti de göz önüne alınarak Diyarba
kır Ağır Ceza Mahkemesinde devam olunan mu
hakeme sonunda maznunun rüşvet suçu sabit 
görülerek Türk Ceza Kanununun 213, 225 ve 59 
ncu maddelerine tevfikan bir sene dört ay müd
detle hapsine, 33 lira 30 kuruş ağır para cezasiy
le mahkûmiyetine ve iki ay müddetle memuri
yetten mahrumiyetine dair ittifakla ittihaz olu
nan mahkûmiyet kararı Temyiz Mahkemesince 
bilittifak tasdik edilerek hükmün kesinleşmesi 
üzerine 23 . IV . 1955 tarihinde infaz için ceza 
evine alınıp halen ceza evinde bulunan maznun 
Dr. Mustafa Aşkar, 13 . XI I . 1954 günlü bir ar
zuhal ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Arzuhal 
Encümenine başvurarak (suçsuz olduğundan, 
isnat ve iftiraya mâruz kaldığından) bahsile affı
nı talebeylemiştir. Arzuhal Encümeni 7 . I I . 1955 
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tarihli toplantısında meseleyi tetkik ederek ekse-
îTyetle af talebinin reddine karar vermiş iken, 
mezkûr karara itiraz vukubulması üzerine kara
rını yeniden gözden geçiren Arzuhal Encümeni 
bu defa yine ekseriyetle, af talebinin terviciyle 
Dahilî Nizamname mucibince tetkiki için dosya
nın Adliye Encümenine tevdiine 3 . V . 1955 gü
nünde karar vermesi üzerine ilgili dosyalar encü-
menimizce incelenmiş ve tahkikatın tarzı cereyanı 
hulasaten yukarda yazılı olduğu üzere tesbit 
olunduktan sonra neticede : Diyarbakır Ağır Ce
za Mahkemesinin mahkûmiyet kararında her han
gi bir adlî hata bulunmadığı ve bilâkis bu kabîl 
rüşvet alma hâdiselerinin kavi delillerle tesbiti 
ekseriya gayrimümkün ve pek zor olması mu
vacehesinde gayet tipik bir meşhut suç karşı
sında bulunulduğu kanaatine varılmakla, buna 
rağmen af için galip bir içtimai fayda mülâha
zasına bu hâdisede yer vermenin mümkün olup 
olmadığı noktası üzerinde de durulmuş ve su
çun vasıf ve mahiyeti itibariyle affın fayda ye
rine zarar tevlidedeceği düşüncesiyle af talebi 

nin reddi hususunun Yüksek Meclisin takdirine 
arzı ittifakla kararlaştırılmıştır. 

Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Reisi Bu M. M. 
Muğla Çorum 

İV. Özsan M. K. Biber oğlu 
Kâtip 

Kocaeli Aydın Aydın 
S. Dinçer N. Geveci C. Ülkü 
Balıkesir Çanakkale Çankırı 
V. Asena S. Sezgin C. Boynu 

Çoruh Denizli Diyarbakır 
M. Önal 1. Hadtmhoğlu M. H. Ünal 

Erzincan Erzurum Erzurum 
S. Perinçek Z. Çavuşoğlu A.Eryurt 
Eskişehir izmir Kayseri 
/ / . Sezen A. Güngören D. N. Deniz. 
Konya Konya Malatya 

T. F. Baran II. Özyörük N. Ocakcıoğlu 
Maraş Sivas Yozgad 

M. Özsoy §. Ecevit M. Ataman, 

• » • 
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Eczacı Odaları Birliği kanunu lâyihası ve Sıhhat ve içtimai Muavenet 
ve Adliye encümenleri mazbataları (1/78) 

T. C. 
Başvekâlet 26. VI. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 6-1937, 71/1567 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 2 5 . V . 1953 ta
rihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Eczacı Odaları Birliği kanun lâyihasının esbabı 
mucibe lâyihasiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Tababet ve Şuabatın|ın Tarzı İcrasına dair olan 14 Nisan 1928 tarih ve 1219 sayılı Kanunun 14 
ncü maddesine istinaden ve tıp mesleklerinin, hastaya büyük bir feragatle bağlanmak, kendini halk 
hizmetine vermek gibi ananevi göreneklerini genişletip denetliyeeek bir telâkki ve şuurun kökleşip 
genişlemesini sağlamak, meslek vicdanını kanuni murakabelere yardımcı kılmak gibi gayretlerle, bir 
taraftan mensuplarının haysiyet ve menfaatlerine taallûk eden bilûmum meseleleri tedvire ve diğer 
taraftan haysiyet divanları teşkiline salahiyetli olarak etibba odaları kurulmuştu. 

Bir müdet sonra tedavi ilminin bir şubesi olan eczacılık da, 1686 sayılı ve 12. V I . 1930 tarihli 
bir ek kanunla 1219 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi tatil edilerek etibba odalarına alınmış ve sa
natlarını icra eden eczacılar, tabipler gibi etibba odaları vecibeleriyle mükellef tutulmuşlardır'. 

Gayeleri ve prensipleri bakımından tamamen birbirinin benzeri ve iş sahasında birbirinin tamam
layıcısı olan tababet ve eczacılığın, zamanla ve ilmin terakki ve inkişafı karşısında tek hedefli iki 
ayrı ihtisas haline gelmekle ihtiyaç ve bünyelerinde de derin değişikliklere mâruz kalmaları, hâdise
lerin tabiî bir neticesi haline gelmiş ve bu hal bizde de bilhassa yerli tıbbi ve ispençiyari müstahzar 
istihsalâtmm artması ile aynen tekev/ün etmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle başka yerlerde olduğu gibi memlektimizde de yardımcı tıp mesleklerinin ayrı ayrı 
ve müstakil birer teşekküle bağlanmalariyle sağlık hizmetlerinin yapılmasında daha büyük kolaylık
lar sağlanacağı kanaatine varılmıştır. 

Nitekim Vekâletimizce yeniden hazırlanan tabip odaları birliği kanunu tasarısın, Danışma 
kurulumuzla birlikte tetkik etmek üzere davet edilen Etibba Odaları, Eczacılar ve Diş Tabibi ce
miyetleri temsilcilerinden müteşekkil kornişonunu verdiği ve uzun bir mesainin mahsulü olan 1 . I I . 
1942 tarihli raporda da tıp meslekleri kollarının, bünyeleri icabı gösterdikleri çeşitli ihtiyaç ve 
zaruretleri karşılıyabilmeleri ana gaye olan halk sağlığını ve kamu hizmetlerini gereğince tahak
kuk ettirmeleri için tabip, eczacı, hemşire ve ebe meslek odaları halinde müstakillen çalışmaları
nı kabul ve tavsiye ettiğinden Bakanlığımız da eczacılar için ayrı bir odanın kurulmanı ve bir 
eczacı odaları birliği kanunu lâyihasının hazırlanmas1 kararlaştırılmış, bundan ötürü de eczacıların 
etibba odalarına girmeleri hükmü, yeni etibba odaları birliği kanunu lâyihasının tamamen çı
karılmıştı*. Bü kararlar üzterine muhtelif memleketlerin. t>eiıze;n tevekküllerine ait k^nun ve 
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nizamları incelenmiş ve yürürlükte olan 964 sayılı Eczacılar ve Eczaneler, 984 sayılı Ecza ticarert-
haneleri, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar kanunlariyle bunlara ait tadil ve talimat
nameler göz önünde tutulup eczacılığımızın bünyesi müstahzarat imalâtının süratle artışı ve mem
leketin eczane ihtiyacı da düşünülerek Tabip Odaları Birliği Kanununun esasları dâhilinde ve buna 
mütenazır olarak eczacı odaları bitiği kanunu lâyihası hazırlığı Yüksek Sağlık Şûrasının tasvibi
ne arzolunmuştur. 

Şûraca kabul edilen bu tasarının ana hatları, her şeyden evvel mevcut Eczacılık Kanun ve ni
zamlarına meslekî gelenek, âdap ve vicdanında hâkimiyet, murakabe ve yardımını katmaktadır. 
ihtisasın bu suretle, kanuni ve idari mekanizmanın nüfuz edemediği meslek hususiyetlerini de 
esaslı bir kontrole tâbi tutmakla halk sağlığı hizmet ve vazifeleri bir kat daha kuvvetlendirilmiş 
olmaktadır. 

Diğer taraftan yürürlükte olan Eczacılık kanunları yalnız müessese sahibi eczacılarla ilgilenir 
ve fakat memlekette türlü şekillerle sanatlarını yapan ve yapmaya salahiyetli bulunan eczacıları 
çerçeveleri dışında bırakmıştır. Takdim ettivimiz lâyiha, meslekin bütün mensuplarını (Madde 1.) 
muayyen gayelere yönelterek bir yerde topladığı gibi Haysiyet Divanlarına karşı sorumlu tut
makla umumi ve ahenkli bir çalışmaya ve bir meslek vicdanı teessüsüne yol açmış bulunmaktadır. 

Kezalik, meslekin ve meslekdaşm hak ve menfaatlerini temin etmenin yanı başında memlekete, 
halka ve mesleke sadakatle hizmetin esas olduğu (Madde 5.) ve birtakım mesuliyetlerin kabulü 
ile bir kısım vecibelerin yerine getirilmesi şartına bağlı bulunduğu teüikin edilmektedir. 

Bilhassa yerli tıbbi müstahzarat imalâtımızda görülen şayanı takdir inkişafla müterafik olarak 
sık sık raslanan ve ekseriya memleketimizi hariç piyasalara karşı müşkül bir duruma sokan ec
nebi ve yerli marka, ambalaj şekil ve isim kopya ve iltibasları (Madde 5-c) önlenmekle hem temiz 
ve dürüst vatandaşların hakkı korunacak ve hem de halk sağlığını istismara ve tıp mesleklerinin 
asil gayelerini ihlâle yeltenen hareketler tamame'n önlenmiş olacaktır. 

Diğer taraftan, kanunların boşluklarından faydalanarak tesis edilen eczacının şeref ve kudsiyeti 
ile bağdaşmaları imkânsız birçok muvazaa ye gayrimeşru menfaat teminine matuf halk sağlığı 
aleyhine anlaşma ve rekabetlere set çekilmiş bulunacaktır. 

Bu hususların yanıbaşında mesleke mensup olanlarla bu işlerde çalışanların mevzu kanunlar
la ahenkli olarak hayat şartlarını yükseltmek için karşılıklı yardımlaşma esaslarının kurulmasına 
imkân verilmiş olacaktır. 

Bilhassa meslekdaşlar arasında meslek ahlâk ve adabının kökleşmesini ve memleket sağlığın
da önemli hizmet ve mevkii bulunan eczacılığın daha disiplinli ve daha faydalı çalışmasını temin 
ve meslekte içten ve bilgıİi bir murakabeyi sağlamak maksatlariyle ilişik kanun tasarısı hazırlan
mıştır. 

., .(.S.^a^ısı.:4904',: 
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Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sıh. ve İç. Mua. Encümeni 

Esas No : 1/78 
Karar No : 6 

Yüksek Reisliğe 

Yüksek Riyasetçe encümenimize havale bu-
yurulan Eczacı Odaları Birliği kanun lâyihası 
vekâletler mümessilleri huzurlariyle müzakere ve 
tetkik edildi. 

6023 numaralı Türk Tabipler Birliği Kanu
nu ile eczacılar bu Birliğin dışında bırakıldığın
dan böyle bir kanun tedvinine zaruret hâsıl ol • 
duğu kanaatine varılarak kanunun heyeti umu-
miyesinin kabulü ile maddelere geçildi. Lâyiha
nın bütün maddeleri tadilen kabul edilmiştir. 

Adliye Encümenine havale edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur, 
Sıh. ve iç. Mu. En. Reisi Mazbata Muharriri 

Ankara Gümüşane 
T. V. Öz Z. Başağa 

Kâtip 
Konya 

A. Koyuncu 

Bolu 
L. Oğultürk 

Eskişehir 
/. Sayın 
istanbul 

Z. Tarver 
Kars 

II. Erdoğan 
Siird 

V. Oran 

10.11. 1955 

Balıkesir 
M. Tuncay 

imzada bulunamadı 
Çorum 

A. R. Kılıçkale 
içel 

M. Mutlugü 
izmir 

N. tncekara 
Niğde 
H. Ülkü 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Adliye Encümeni mazbatası 

T.- B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 1/78 
Karar No. 44 

Yüksek Reisliğe 

11 . V . 1955 

A. Türkiye Büyük Millet Meclisi IX ncu 
dönem içtima devresinde Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 25 nci maddesi mucibince intihabatm 
tecdidine karar vermiş bulunduğundan Başve
kâletin 26 . VI . 1953 tarih ve 6-1937/71-1567 
numaralı tezkeresiyle tevdi olunan (Eczacı Oda
ları Birliği) kanunu lâyihasının, Dahilî Nizam
namenin (69) ncu maddesine müsteniden hükü
met tarafından 26 . X . 1954 tarih ve 3/115-420 
numaralı talepname ile muamele mevkiine ko
nulması istenilmiş olmakla Sıhhat ve içtimai Mu-
avenet Eneümeni tarafından tetkikatı mutazam-
mın ıstar olunan rapor ve bu baptaki dosya en
cümenimize tevdi kılındığından Adliye Vekâleti 
ile Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin mü
messilleri hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi ; 

Gayeleri insan sağlığının korunması esasma 
müstenit bulunan tababet ve eczacılık meslekleri, 
iştigal mevzuları ve faaliyet tarzları bakımından 
mütalâa edildiği takdirde iki ayrı ihtisas şubesi 
halinde tecelli etmektedir. Bilhassa ilmin terak
ki ve inkişafı her iki meslek bünyesindeki husu
siyetleri de tebarüz ettirdiği aşikârdır. Zikredi
len mülâhazalardan dolayı Türkiye Büyük Mil
let Meclisi; Evvelce ihzar olunup tabipler ve diş-
tabipleri ile birlikte eczacıları da hükümleri me-
yanına ithal eden kanun lâyihasının müzakeresi 
sırasında eczacıları istisna ederek lâyihayı ta
bip ve diştabiplerine hasretmiş ve bu lâyihayı 
kanuniye (6023) numara altında meriyet mev
kiine konulmuştur. 

Meclis tarafından müttehaz karardan ilham 
alınmak suretiyle hükümet tarafından tanzim ki-, 

(S. Sayısı : 290.) 
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İman Eczacı Odaları Birliği kanunu lâyihası
nın yapılan tetkikatı sonunda anahatları itiba
riyle mucip- sebeplerine encümenimiz de iştirak 
etmiştir. 

B) Encümenimiz; tetkilkatını başlıca Sıh
hat ve içtimai Muavenet Encümeninin 10 . I I . 
1955 tarih ve 6 - 78/1 sayı ile hazırladığı me
tin üzerinden ifa ve ikmal •etmiştir. 

C) Lâyihanın muhtelif maddelerindeki bâzı 
kelime' ve ıstılahların yerlerime, halen menus 
bulunmuş olanların ikamesi uygun görülmüş ve 
metinlerde bu yolda tashihler yapılmıştır. Ez
cümle; mıntaka - bölge, konsey - heyet, or
gan - uzuv, azalar - âza olarak değiştirilmiştir. 

D) Maddelerin tetkiki ve tadilleri : 
Madde 1 : Birinci fıkra aynen kabul edil

miştir. 
İkinci fıkra; sanatı ile iştigal etmiyen ecza

cılar için, birinci fıkrada sevk edilen hükme gö
re sanatlarını fiilî olaralk yapan eczacılar gibi 
odalara kayıt mecburiyeti tahmil etmektedir. 
Encümenimiz; bu vaziyette bulunanların ser
best kalmalarını, bu Ikanun lâyihasının istihdaf 
ettiği gaye ve prensipler bakımından aynı zamanda 
adalet mülâhazalariyle daha ziyade telifinin 
mümkün olduğu neticesine varmış ve sadece 
eczacılık sıfatını taşıyanlar yani hu sanatla mü-
tevağgil bulunmıyanlar hakkında odalara kayıt 
mecburiyetine dair bulunan hüküm fıkrası ta
dil edilerek bunların kayıt serbestisi esası ka
bul olunmuştur. 

Madde 2 ve 3 : Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 4 : Bu maddenin (K) bendi, (Ecza

cılara ve Eczaneler Kanununa göre azasının 
tutmaya mecbur olduğu defterleri tertip, tabı 
ve tevzi etmek) şeklinde yazılmıştır. Bu ben
din ihtiva ettiği 'hükmün meccani olarak tefsi
rine mahal kalmamak üzere metne (Bedeli mu
kabilinde) diye sarih bir kayıt ilâve edilmiştir. 

Madde 5 ..- Maddenin 'birinci fıkrası mer
kez heyetinin kararı ile yurdun muhtelif yer
lerinde (yedi) eczacı odası kurulacağını âmir
dir. Encümenimiz; odaların tahdidedilmesi hu
susunu bu kanunun ruhuna mugayir bulmuş
tur. Çünkü, tahrir tarzı itibariyle mutlaka yedi 
odanın kurulması lâzımgelmektedir. Halbuki 
ihtiyaç ve zaruretler bu adedin azaltılması ve
ya çoğaltılmasını icabettirir. Bu takdirde mat
lup faycla temin olunamaz. Binnetice oda adedi

ni ihtiva eden kısım metinden çıkarılmış meş
rut düşüncelere müsteniden birinci fıkra (Mer
kez heyeti kararı ile yurdun lüzumlu görülen 
bölgelerinde eczacı odaları kurulur.) diye yeni
den yazılmış bu suretle geniş imkân sağlanmış 
ve tatbik sahası temin edilmiştir. 

Madde 6 ve 7 : Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 8 : Maddenin birinci fıkrasında 

umumi heyet toplantısının ilk günü için on beş 
âzanm iştirakinin mecburiyeti zikredilmiştir. 
Mukayyet âzanm bu miktardan az veya birkaç 
misli fazla olması gibi ahval karşısında ilk gü
ne ait toplantı için bâzı mehazir ve ihtilât hu
sule getireceği tabiîdir. Bu itibarla birinci top
lantı günü için mukayyet âzanm mutlak ekse
riyeti esas ve aynı gün ekseriyet hâsıl olmadığı 
takdirde ertesi günü mevcut âza ile toplantı 
yapılması hususu ve binnetice bu hükmün (Ce
miyetler) Kanunun da mevcut aynı esaslar da
iresinde telifi derpiş edilmiş ve fıkra bu daire
de yeniden yazılmıştır. 

Madde 9 : Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 10 : Bu maddenin ikinci fıkrasının 

( . . . Şu kadar ki, azadan bir veya birkaçının 
imzası ile müzakeresi teklif edilen . . . ( ibaresi 
( . . . Şu kadar ki müzakeresi teklif edilen bir 
mevzu umumi heyetinin ekseriyeti tarafından 
kabul edilirse ruznameye ithal olunur.) diye 
daha umumi ve vazıh bir şekilde yeniden ya
zılmıştır. 

Madde 11 : Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 12 : Maddenin VII numaralı bendi 

yalnız üç* hesap murakıbının seçilmesi hususu
nu tesbit etmektedir. Her hangi bir infisal, isti
fa veya sair sebeplerle inhilâl vukuunda husule 
gelen boşluğu doldurmak üzere mümasil teşek
küllerde olduğu gibi yedek murakıbın ilâvesi 
muvafık görülerek bu bentte gereken tasrih 
yapılmıştır. 

Bu maddenin sonunda ve kerre içinde yazılı 
(Seçimler gizli reyle yapılır) ibaresi kaldırıla
rak yerine (Bu madde hükümlerine göre yapı
lacak seçimler gizli rey ile olur) fıkrasıı müsta
kil ve bütün maddeye şâmil olmak üzere yeni
den yazılmıştır. 

Madde 13 : Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 14 : Bu madde metninin mutlak 

surette yazıldığı, eczacıların iştigal şubelerinin 
nazara alınmadığı, halbuki oda idare heyetine 
seçilecekelerin muhtelif şube mensuplarım tem-
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sil etmelerinin muktazi bulunduğu bu suretle 
hepsinin menfaatlerinin himaye edilmiş olacağı 
dermeyan edilerek metinde gereken tadilât ya
pılması hakkında bâzı mütalâalar serdolunmuş 
ise. de; hepsinin aynı sanat müntesibi bulunması 
hasebiyle her hangi bir tefrik ve tahdit mev-
zuubahis edildiği takdirde tesanüt içinde faali
yetlerini idame ettirmeleri lâzımgelen bir te
şekküllün mensupları arasında tefrika husule 
getirmesinin daima varit bulunduğu ve ayn\ 
zamanda oda mensuplarının adedine, yani bir 
şubeye mensup yalnız bir azanın odaya kayıtlı 
bulunması halinde bu vaziyetin bir nevi gedik 
usulünü ihdas edeceği keyfiyetini de düşünüle
rek metinde bir gûna tadilât yapılmasına lü
zum görülmemiştir. 

Madde 15 : Bu maddenin birinci fıkrasın
daki (iki devre üstüste seçilen âza aradan bir 
devre geçmedikçe yeniden seçilemez) ibaresi 
Cemiyetler Kanununun vaz'ettiği prensibi ve 
alelıtlak seçim serbestisini muhtel bulunduğun
dan metinden çıkarılmıştır. 

Madde 16 : Bu madde, yurt içinde en az 
beş sene meslekte çalışmış olanların idare heye
tine seçileeeeklerini âmir olarak vaz'edilmiş
tir. Ancak, takyit ve tahdidin bu kanun ile 
takibedilen gayeye zıt ve aynı zamanda müsavi 
hak esaslarına da aykırı bulunması hasebiyle bu 
madde metninden tayyedilmiştir. 

Madde 16 (17) : Bu madde yeniden yazıl
mıştır. îdare heyetlerine dâhil olacak âzanm 
mümeyyiz vasıflarının dikkat nazarına alınma
sı mevzuun selâmeti bakımından zaruri görül
müştür. 

Madde 17 (18), 18 (19), 19 (20) : Aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 20 (21) : Bu maddede yapılan ibare 
değişiklikleri; 

1. (a) ve (b) fıkralarındaki (sağlamak) 
yerine (temin etmek), (gayrimeşru) yerine (ka
nun haricinde) ve (kanunen müsaade edilen 
yerlerden başka) yerine (kanunun müsaadesine 
aykırı olarak) ibareleri vaz'edilmiştir. 

2. (h) fıkrasındaki (diğer makamlar nez-
dinde) ibaresi bu fıkranın metninden çıkarılmış 
bu suretle istihdaf edilen mâna daha esaslı şek
le ifrağ olunmuştur. 

Madde 21 (22) : Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 22 (23) : Madde metnindeki (bağda-

şamıyan) yerine (telifi mümkün olmıyan) ika
me edilmiş ve metindeki (hâdise) kelimesi çıka
rılmış ve (aykırı hareketler) in delillerle ispatı 
tercih sebebi addedilmiştir. Çünkü, her hangi 
bir maddenin delille tevsiki gerektiğinden tat
bikatta husulü muhtemel teşevvüş ve ihtilâttan 
tevakki olunmuştur. 

Madde 23 (24) : Bu madde yeniden tertip 
ve tahrir olunmuştur. Sevk edilen metin mün
derecatına nazaran Haysiyet Divanının eczacı
lığın muayyen şubelerine mensup olanlardan 
seçilmesi muktezi bulunuyordu. Odanın faaliyet 
sahası olarak tesbit edilen bölgedeki şube men
suplarının mahdut bulunması gibi ahvalde ida
renin daimî olarak muayyen şahısların elinde 
temerküz etmesi gibi bir netice husule getirme
si endişesi mevzuu da hâkim olduğundan Hay
siyet Divanına umumi heyetin itimat ve emni
yetine lâyık unsurların seçilmesini temin mak-
sadiyle maddedeki takyit kaldırılmış seçim ser
bestîsine mütaallik esas tercih edilmiştir. 

Madde 24 (25) : Haysiyet Divanına seçile
bilmek için ilk şart olarak on ve asgari beş se
nelik hizmetin mesbuk olması lâzımgeleceğinin 
mütalâa edildiği madde metninin tatbikinden 
anlaşılmakta ise de tesbit olunan müddetlerin 
uzun vadeli bulunması hasebiyle matlup fay
dayı temin edemiyeceği anlaşıldığından zikro-
lunan müddetler (Beş) ve (Üç) sene olarak 
d e ğiştirilmiştir. 

Madde 25 (26), 26 (27), 27 (28) : Bu mad
deler ile sevk edilen hükümler mahiyeti itiba
riyle aynen kabul edilmiştir. Yalnız (25) nci 
madde tatbikatta kolaylığı temin etmek için 
16 ricı maddeye atfedilmek suretiyle yazılmış 
ve (27) nci maddenin birinci fıkrasındaki (Za
man) kelimesi tayyedilerek yerine (takdirde) 
kelimesi yazılmış ve bu suretle mânası vuzuha 
sevk edilmiştir. 

Madde 28 (28) : Bu maddenin birinci fıkra
sında (ret talebinde bulunan kimse) ibaresi ile 
düşünülen vaziyetin odaya mukayyet meslek ve 
sanat mensuplarının haricinde bulunan eşhasa 
da teşmil ve sirayetinin mümkün olduğu düşü
nülmüştür. Halbuki; Haysiyet Divanı azasının 
reddini talebetmek hakkı ancak, aleyhinde di
siplin takibatı yapılan ve odaya mukayyet âza 
tarafından yapılması caiz olabileceğinden bu 
hususta tevlidi melhuz tereddüdü izale zım
nında metindeki (kimse) tâbiri kaldırılarak 
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yerine maksadın sarahatle tesbiti için (âza) 
kelimesi konulmuş ve aksi halin, oda nizamına 
tâbi bulunmıyan kimselerin fuzuli müdahale
lerine sebebiyet vereceği mütalâa olunmuştur. 
Bu madde ile kabul edilen para cezalarının di
siplin cezası mahiyetinde bulunduğunun mazba
taya derci takarrür etmiştir. 

29 (30), 30 (31), 31 (32) : Aynen kabul edil
miştir. 

Madde 32 (33) : Bu maddenin metni, esasa 
müessir olmamak üzere ibare tadilleri ile yeni
den yazılmıştır. 

Madde 33 (34) : Kezalik, maksat ve mânaya 
sâri olmaksızın metin ibareleri değiştirilmiştir. 

Madde 34 (35) : Maddenin ikinci fıkrasında 
tesbit olunan gruplara mütaallik hüküm metin
den çıkarılmış ve intihabatm serbest cereyan et
mesi hususu temin olunmuştur. 

Beşinci fıkradaki (branş durumlarına göre) 
ibaresi de ikinci fıkra ile mütenazır olmak üzere 
tayyedilmiş ve fıkra yeniden vo yedeklerden en 
çok rey alanın davetini mutazammm olarak ter
tip olunmuştur. 

Madde 35 (36), 36 (37), 37 (38) : Aynen ka
bul edilmiştir. Yalnız (37) nci maddede ibare de
ğişikliği yapılmıştır. 

Madde 38 (39), 39 (40) : Aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 40 (41) : Bu maddenin (a) fıkrası en
cümenimiz tarafından (1) numara altında tes
bit edilmiştir. Sıhhat ve İçtimai Muavenet En
cümeni tarafından kabul edilen metinde eczacılık 
mevzuunun muhtelif şubelerinde çalışanların tem
sili keyfiyeti derpiş olunmuştum. Encümenimiz
de cereyan eden müzakere sonunda mahza bu te
şekküle dâhil bulunanların tesanüdü bakımın
dan mevzuun vahdet halinde mütalâası muva
fık görülmüş, şube mensuplarının ayrı ayrı tem
sil edilmelerinin mahzuru üzerinde tevakkuf edil
miştir. Neticede temsil keyfiyetinin tefrik yapıl
maksızın mülayim bulunduğu düşünülmüş oldu
ğundan fıkranın metni tahsis ve takyitten âri 
olarak mutlak surette yazılmıştır. Madde yukar
da zikredilen tadil ile kabul olunmuştur. 

Madde 41 (42) : Bu maddenin tesbit ettiği hü
küm, esas itibariyle muhafaza edilmek suretiyle 
ibareleri umumiyetle değiştirilmiş ve yeni tahrir 
şekli ile kabul olunmuştur. 

Madde 42 (43), 43 (44) : Aynen kabul edilmiş
tir. Yalnız, (42) nci maddede mezkûr (branş) 

yerine 40 ncı maddede yapılan tadilât ile müte
nazır olmak üzere (Rey) kelimesi yazılmıştır. 

Madde 44 (45) : Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 45 (46) : Bu maddenin üçüncü fıkrası 

(katîleşen Yüksek Haysiyet Divanı kararları 
aleyhine hiçbir mercie başvurulamaz) diye ya
zılmış ise de; haysiyet divanlarının teşekkül tarz
ları ve divana dâhil bulunan unsurların vaziyet
leri bakımından ittihaz edecekleri kararlar kazai 
mahiyette bulunması hasabiyle tatbikatta içtihat 
ihtilâflarına mahal bırakmamak için bu fıkranın 
metni ( Haysiyet Divanı kararları aleyhine 
idari ve kazai bir mercie başvurulamaz) şeklinde 
tahrir ve kabul edilmiştir. 

Madde 46 (47), 47 (48), 48 (49), 49 (50), 50 
(51) : Aynen kabul olunmuştur. 

Madde 51 (52) Bu madde : 
1. Hükümlerde tebeddül olmamak üzere 

madde metni yeniden yazılmıştır. 
2. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni 

tanzim ettiği ikinci fıkra, (40) ncı maddenin 
mucip sebeplerinde gösterilen esaslara müsteni
den tamamen tayyedilmiştir. 

Madde 52 (53) : Bu maddenin metni esas sev-
kındeki kaideler muhafaza edilmek suretiyle ye
niden yazılmıştır. 

Madde 53 (54) : Bu madde aynen kabul edil
miştir. Yalnız (f) fıkrası (üç asil ve üç yedek 
murakıp seçilir) diye değiştirilmiştir. 

Madde 54 (55), 55 (56), 56 (57), 57 (58) : Ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 59 : Bu madde ilga edilen kanunları 
tasrih ve tadat etmektedir. 

Muvakkat madde : Bu madde aynen kabul 
edilmiş ve son fıkra olan (Eczacılar Cemiyetine 
kayıtlı olmakla beraber eczacı olmıyan mümessil
ler, seçime iştirak edemezler. Ve mümessil gön
deremezler) diye bir hükmün ilâvesinde zaruret 
görülmüştür. Zira; bu kanun lâyihası münhası
ran eczacı diplomasını haiz bulunan kimseleri 
istihdaf etmekte bulunmuştur.. 

Madde 60 : Kanunun tatbik edileceği zamanı 
göstermektedir. 

Madde 61 : Kanunu tatbika memur makam
ları zikretmektedir. 

Yüksek Meclisin tasvibine arz edilmek üzere 
Riyaset Makamına takdim kılınır. 
Adliye Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 

Konya Balıkesir 
H. Özyörük V. Asena 
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Kâtip 

Zonguldak 
Söz hakkım mahfuzdur. 

İV. Kirişcioğlu 

Antalya 
E. Karan 

Çanakkale 
8. Sezgin 

Aydın 
C. Ülkü 

Çoruh 
M. Önal 

Amasya 
/. Olgaç 

Burdur 
B. Kayaalp 

Denizli 

Diyarbakır Erzurum Eskişehir 
M. Hüsrev Ünal H. Şevket İnce H. Sezen 

îzmir 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Güngören 
Kocaeli 

S. Dinçer 
Kütahya 

/. Hadımlıoğlu S. Süruri Nasuhoğhı 

Kars 
K. Güven 

Konya 
T. Fikret Baran 

Niğde 
H. Hayati Ülkün 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Eczacı Odaları Birliği kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye hudutları içinde mes
lek ve sanatlarını icraya salahiyetli olan bütün 
eczacılardan terekküp etmek üzere bir Eczacı 
Odaları Birliği kurulmuştur. 

MADDE 2. — Eczacı Odaları Birliği, kamu 
hizmetlerine yarar meslekî bir teşekkül olup 
4919 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uy
gun olarak ayrıca teşekkül etmiş ve edecek ilmî 
ve meslekî eczacı dernek ve teşekküllerine müm
kün olan manevi müzaherette bulunur. 

MADDE 3. — Eczacı Odaları Birliği bu oda
ların bağlı olduğu merkez konseyi ile, yük
sek haysiyet divanı ve kongreden ibaret teşek
küllerin heyeti umumiyesidir. 

Ecmcı Odailtin Birliği 

MADDE 4. — Eczacı Odaları Birliği mane
vi şahsiyeti haiz bir teşekküldür. 

SIHHAT VE IÇTlMAÎ MUAVENET ENCÜME
NİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türk Eczacılar Birliği kanun lâyihası 

Birliğin kuruluşu ve vazifeleri 

MADDE 1. — Türkiye hudutları içinde mes
lek ve sanatlarını icraya salahiyetli olup ta sana-
tiyle iştigal eden bütün eczacıların iştirakiyle bir 
Türk Eczacıları Birliği kurulmuştur. 

Serbest icrayı sanat eden eczacılarla resmî 
dairelerde veya resmî ve hususi diğer bilûmum 
müessese ve teşekküllerde meslekiyle ilgili hizmet
lerde çalışan Sivil ve Askerî Eczacılar Birliği ta
rafından bulundukları bölgede kurulacak olan ve
ya nakledilecekleri mıntakada bulunan eczacı 
odalarına bir ay içinde kayıt olmaya ve âzalık 
vecibelerini yerine getirmeye mecburdurlar. 

Her hangi bir sebeple sanatiyle iştigal etmi-
yen eczacılar diledikleri takdirde ikinci fıkrada
ki müddet zarfında odalara kayit olunabilirler. 

MADDE 2. — Türk Eczacıları Birliği; ecza
cı odaları, merkez konseyi, Yüksek Haysiyet Di
vanı ve büyük kongreden ibaret organların he
yeti umumiyesinden mürekkep hükmi şahsiyeti 
haiz bir teşekküldür. 

MADDE 3. — Türk Eczacıları Birliği, âmme 
hizmetine yarar meslekî bir teşekküldür. Cemiyet
ler Kanununa uygun olarak ayrıca kurulmuş 
veya kurulacak ilmî ve meslekî eczacı dernek ve 
teşekküllerine mümkün olan mânevi yardımda bu
lunur. 
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ADLİYE ENCÜMENİNİN TADlLİ 

Türk Eczacıları Birliği Kanunu 

Birliğin kuruluşu ve vazifeleri 

MADDE 1. — Türkiye hudutları içinde mes
lek ve sanatlarını icraya salahiyetli olup da sa-
natiyle iştigal eden bütün eczacıların iştirakiyle 
bir Türk Eczacıları Birliği kurulmuştur. 

Serbest icrayı sanat eden eczacılarla resmî da
irelerde veya resmî ve hususi diğer bilûmum mü
essese ve teşekküllerde meslekiyle ilgili hizmet
lerde çalışan sivil ve askerî; Eczacılar Birliği ta
rafından, bulundukları bölgede kurulacak olan 
veya nakledilecekleri mmtakada bulunan eczacı 
odalarına bir ay içinde kayıt olmaya ve âzalık 
vecibelerini yerine getirmeye mecburdurlar. 

Her hangi bir sebeple sanatı ile iştigal etme
yen eczacılar diledikleri takdirde ikinci fıkrada
ki müddetle mukayyet olmaksızın odalara kayıt 
olunabilirler. 

MADDE 2. — Türk Eczacıları Birliği; 
a) Eczacı Odaları, 
b) Merkez Heyeti, 
c) Yüksek Haysiyet Divanı, 
d) Büyük kongreden mürekkep hükmi şah

siyeti haiz bir teşekküldür. 

MADDE 3. — Türk Eczacıları Birliği âm
me hizmetine yarar meslekî bir teşekküldür. Ce
miyetler Kanununa uygzun olarak ayrıca kurul
muş veya kurulacak ilmî ve meslekî eczacı der
nek ve teşekküllerine mümkün olan mânevi yar
dımda bulunur. 
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Hü. 

MADDE 5. —• Birlik aşağıda yazılı işleri 
yapmakla mükelleftir : 

a) Eczacılık meslekinin icrası hakkındaki 
kanunların ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği 
gibi uygulanmasına yardım etmek; 

b) Halk sağlığına ve hastalara istek ve fe-
ragatla hizmet eden tıp ve eczacılık meslekleri 
geleneklerini muhafaza ve geliştirmeye çalış
mak; 

c) Eczacı odaları üyelerinin maddi ve ma
nevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunları 
halkın ve devletin menfaatleri ile en iyi bir şe
kilde denkleştirmeye çalışmak ve bu maksatla : 

I - 1. Gerek halkın sağlığını ve ilâç ihti
yacını sağlamak, gerek üyelerini muayyen re
fah seviyesine ulaştıracak iş sahaları bulmak, 
î§ Kanunu ile sosyal kanunların ve bunlara bağ
lı tüzük ve yönetmelik hükümlerinin tatbikatı
nı kolaylaştırmak, eczanesi olmıyan yerlerin ma
hallî teşkilâtı ile iş birliği yaparak eczaneler aç
tırmak; 

2. Hem üyelerinin ve hem de eczacılık mües
seselerinde çalışanların istirahatlerini temin mak-
sadiyle halkın da ihtiyacını göz önünde tutarak 
lüzum göreceği bölgelerde eczacılık müesseseleri
nin çalışma saatlerini ve tatil günlerini îş Kanu
nu ile ahenkli olarak ve mahallin en büyük mül
kiye âmirinin muvafakati alınarak tesbit etmek. 

II - Eczacıların kendi aralarında veya eczacı 
olmayanlarla gerek halkın aleyhine gayrimeşru 
menfaat temini kasdiyle anlaşma yapmaları, ge
rekse meslekî kanun, âdap ve taammüllere aykırı 
olarak meslek harici kimselerle gizli ve muvazaa
lı şekilde eczacılık yapmaları ve müessese açma
ları vekâletçe kabul ve tesbit edilen formül, imâl 
tarzı ve satış fiyatları dışında müstahzar kalitele
rini düşürecek şekilde çalışmaları müstahzar yap
maları, satmaları, müstahzarlarını eczanelerle 
ecza depolarından gayrı yerlerde salâhiyetsiz 
kimselere satmaları, sattırmaları, memleketimiz
de tescil edilmiş veya edilmemiş yabancı müstah
zar isimlerinin her ne şekilde olursa olsun yur
dumuzda imâl edilen müstahzarlarda kullanma
ları, yerli ve yabancı müstahzarlar aleyhine pro
paganda yapmaları veya yaptırmaları, şöhret 
tesis etmiş yerli ve yabancı müstahzarların isim, # 
marka ve ambalajlarını istismar ve kopye etme
leri, hastayı aldatmıya matuf iltibaslara mey-

S. ve t M. E. 

MADDE 4. — Türk Eczacılar Birliğinin va
zifeleri şunlardır : 

a) Halk sağlığına ve hastalara fedakârlık 
ve feragatla hizmeti ideal bilen eczacılık mesle
kine ait gelenekleri muhafaza ve geliştirmeye ça
lışmak, 

b) Âzalarının maddi ve mânevi hak ve men
faatlerini korumak ve bunları halkın ve Dev
letin menfaati ile en iyi şekilde telife çalışmak, 

c) Eczacılık meslekinin icrası hakkındaki 
kanunların ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği 
gibi uygulanmasına yardım etmek, 

d) Âzalarının daha yüksek bir meslek kül
türüne erişebilmesi için kütüphaneler tesis et
mek, dergi çıkarmak, ilmî konferans ve kong* 
reler tertibeylemek ve eczacı okulu öğrencileri
nin eczanelerde yapacakları stajı düzenlemek, 

e) Hususi ihtisas komisyonlarına hazırlattı
racağı ilâç fiyat tarifelerini Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâletinin tasvip ve tasdikine arz 
etmek ve tasdik edilen tarifelerin tatbik olunup 
olunmadığını kontrol etmek, 

f) Halk sağlığını korumaya, azalarını mu* 
ayyen refah sevyesine ulaştıracak gerekli iş sa
haları bulmaya, iş kanunları ile içtimai kanun
ların ve bunlara müsteniden çıkarılan nizamna
me ve talimatname hükümlerinin tatbikatında 
meslek ve meslektaşların hak ve menfaatlerini 
korumaya ve her türlü iş tevziini âdilâne bir şe
kilde tanzime çalışmak, 

g) Azalardan yaşlı ve malûl olanlarla ölen-
lerin bakmakla mükellef olduğu kimselere yar
dım etmek üzere meslektaşlar arasında yardım
laşma sandığı kurmak, 

h) Eczanesi bulunmıyan yerlerde eczane 
açılması için icabeden teşebbüslerde bulunmak, 

i) Yerli tıbbi müstahzarların revacını te
min edecek tedbirleri almak, 

j) Halk sağlığı ve eczacılık mesleki ile alâ
kalı meseleler için resmî makamlarla karşılıklı iş 
birliği yaparak bu makamların yardımını te
mine çalışmak, 

k) Eczacılar ve Eczaneler Kanununa göre 
azaların tutmaya mecbur olduğu defterleri ter
tip, tabı ve tevzi etmek. 

(S. Sayısı : 290 ) 
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MADDE 4. — Türk Eczacılar Birliğinin va
zifeleri şunlardır : 

a) Halk sağlığına ve hastalara fedakârlık ve 
feragatle hizmeti gaye bilen eczacılık meslekine 
ait gelenekleri muhafaza ve geliştirmeye çalış
mak, 

b) Azasının maddi ve mânevi hak ve men
faatlerini korumak ve bunları halkın ve devletin 
menfaati ile en iyi şekilde telife çalışmak, 

a) Eczacılık meslekinin icrası hakkındaki 
kanunların ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği 
gibi uygulanmasına yardım etmek, 

d) Azasının daha yüksek: bir meslek kül
türüne erişebilmesi için kütüpaneler tesis öt
mek, dergi çıkarmak ilmî konferans ve kongre
ler tertibeyleımek ve eczacı okulu öğrencileri
nin eczanelerde yapacakları stajı düzenlemek, 

e) Hususi ihtisas komisyonlarına hazırlat-
tıracğı ilâç fiyat tarifelerini Sılhhat ve içtimai 
Muavenet Vekâletinin tensip ve tasdikine arz 
etmek ve tasdik 'edilen tarifelerin tatbik olunup 
olunmadığını kontrol «tme'k, 

f) Halik sağlığını korumaya, 'azasının mu
ayyen refah seviyesine ulaştıracak gerekli iş 
sahaları bulmaya iş kanunları ile içtimai ka
nunların ve bunlara müsteniden çıkarılan ni
zamname ve talimatname hükümlerinin tatbi
katında meslek ve meslekdaşlarm halk ve men
faatlerini korumaya ve her türlü iş tevziini âdi
lâne bir şekilde tanzime çalışmak, 

g) Âzasından yaşlı ve malûl olanlarla ölen
lerin bakmakla mükellef olduğu kimselere yar
dım etmek üzere mesiekdaşlar arasında yardım
laşma sandığı kurmak, 

h) Eczanesi bulunımıyan yerlerde eczane 
açılması için icabeden teşebbüslerde bulunmak, 

d) Yerli tıbbi müstahzarların revacını te
min edecek tedbirleri almaik, 

j) Halk sağlığı ve eczacılık mesleki ile alâ
kalı meseleler için resmî makamlarla karşılıklı 

,iş birliği yaparak bu makamların' yardımını te
mine çalışmak, > 

k) Eczacılar ve Eczaneler Kanununa göre 
azasının tutmaya mecbur olduğu defterleri ter
tip, tabı ve bedeli mukabilinde tevzi etmek. 

( S. Sayısı : 290 ) 
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dan vermeleri, müstahzarlara bâzı hastalıkların 
hususi ilâcı olduğu fikrini verecek surette isim 
vermeleri, bakanlıkça ayrılan kâr hadlerine ria
yet etmiyerek istismara ve gayrimesru rekabete 
tevessül etmeleri, meslek dışında alım ve satım 
ve ticaret yapmaları yasaktır. 

I I I - Lüzumlu göreceği bölgelerde ilâç tarife
leri yapmak, bunları tanzim edecek komisyonla
rı teşkil etmek, tatbik edilmelerine nezaret ve 
yardım etmek. 

(Bu tarifeler Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâ
letime tasdik edildikten sonra uygulanır.) 

IV - Oda üyeleriyle hastalar, veya hasta sa
hipleri arasında ücrete mütaallik çıkacak anlaş
mazlıkları .meslekin şerefi esas tutularak uzlaş
tırma yolu ile halle çalışmak, kasdi ihtikâr mü
sebbiplerini Yüksek Haysiyet Divanına vermek, 
lüzumunda ihtikârı önliyeoek tedbirleri almak; 

d) Meslek mensupları arasında çıkacak mes
lekî anlaşmazlıkları deontoloji bakımından hal
letmek; emirlerinde eczacı odaları üyeleri çalış
tıran teşekküllerle üyeler arasında çıkabilecek 
anlaşmazlıkları uzlaştırmak veya icabında hâkem 
usulüne müracaat etmek, eczacılık müesseselerin
de çalışanları koruyacak tedbirler almak, ücret
ler, maaş ve huzur haklarını taraflar menfaatleri
ni gözeterek tanzime çalışmak; 

e) Halk sağlığı ve eczacılıkla ilgili bütün 
meseleler için resmî makamlara yardım etmek; 

f) Halk sağlığını ve ilâç ihtiyacını ilgilen
diren işlerde resmî makamlardan yardım iste
mek; 

g) Üyelerinin daha yüksek bir meslek kül
türüne erişmeleri için: 

1. Kütüphaneler açmak; 
2. Maddi imkân bulunduğu takdirde dergi 

çıkarmak, eczacılık müesseselerinin kanunlarla 
tutmaya mecbur oldukları bütün defterleri ter
tip, tab ve tevzi etmek; 

3. Meslek mensuplarının tekâmülleri için ge
rekli teşkilâtı kurmak; eczacılık stajını düzenle
mek ve bu hususların yerine getirilmesi için 
resmî ve özel sağlık teşekküllerinden resmî üni
versitelerden ve tıp meslekleri teşekküllerinden 
faydalanmaya çalışmak; 

h) Yerli tıbbî müstahzarların revacını te
min, devlet daire ve teşekkülleriyle hastanelerin-

( S. Sayısı : 290 ) 
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de ve belediye müesseselerinde kullanılmalarını 
sağlıyacak teşebbüslerde bulunmak; 

i) Üyelerini; memleketin ilâç ve sıhhi mal
zeme meselelerini, ispençiyari ve kimya sana
yiini, yurdun tababette kullanılabilecek kimyevi, 
nebati ve hayvani iptidai maddelerini inceleme
ye ve bu hususta araştırmalar yapmaya teşvik 
etmek, bu işler için maddi ve mânevi mükâfat
lar tahsis etmek, ilmî konferanslar ve kongre
ler tertip etmek ve bunlardan çıkacak sonuçlara 
göre ilgili sağlık makamlarından dileklerde bu
lunmak ; 

j) Yaşlılarla malûller ve ölen üyelerin ge
ride kalanları için üyeler arasında yardımlaşma 
sandığı kurmak; 

k) Meslekin haysiyet ve menfaatlerini, ka
nuni haklarını diğer makamlar nezdinde savun
mak ; 

1. Gelir ve gider hesabını tutmak ve kongre 
karşısında yaptığı işlerin hesabını vermek. 

Eczacı odalan 

MADDE 6. — Sınırları içinde -en az yüz ec
zacı bulunan her il veya illerden birinin merke
zinde mânevi şahsiyeti haiz bir eczacılar odası 
kurulur. Ancak, idare meclisinin lüzum göre
ceği yerlerde ve Birlik Konseyinin tasvibiyle 
ve irtibatı sağlamak maksadiyle temsilcilikler 
ihdas edilir. 

MADDE 7. — Bir ildeki eczacı sayısı yüzden 
az ise bunlar en yakın eczacı odasına yazılırlar. 

MADDE 8. — Eczacı odalarının gelirleri 
şunlardır: 

a) Her üyeden bir defaya mahsus olarak 
alınan 10 lira giriş parası; 

b) Yıllık ödenek, bunun miktarı şöyledir : 
I - Maaş, ücret, gündelik, tazminat ve huzur 

hakkı alıp müessesesi veya müstahzarı olmıyan-
lardan yılda 6 lira; 

II - Maaş, ücret, gündelik, tazminat ve hu
zur hakkı karşılığı olarak çalışıp ayrıca mües
sese veya müstahzarı olanlardan yılda 30 lira 
ve buna ilâveten ödedikleri Gelir Vergisi tuta
rının % 2 si, Esnaf Vergisi tutarının % 3 ü; 

S. ve î. M. E. 

Eczacı odaları 

MADDE 5. — Merkez Konseyi karariyle yur
dun muhtelif mmtakalarında 7 eczacı odası ku
rulur. 

Memleketin coğrafi durumu, muvasala imkân
ları ve eczacıların toplu bulundukları yerler göz 
önüne alınmak suretiyle her mmtakanm merkezi 
ile hangi vilâyet ve kazaları hudutları içine 
alacağı Merkez Konseyi tarafından tesbit edüir. 

( S. Sayısı : 290 ) 
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MADDE 5. — Merkez heyeti kararı ile yur
dun lüzumlu görülen bölgelerinde eczacı oda
ları kurulur. 

Memleketin coğrafi durumu, (muvasala im
kânları ve eczacıların toplu bulundukları yer
ler göz önüne alınmak suretiyle her bölgenin 
merkezi ile hangi vilâyet ve kazaları hudutları 
içine alacağı merkez heyeti tarafından tesbit 
olunur. 

( S. Sayısı :-290 ) 
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III - Yalnız müessese veya müstahzar sahibi 
olanlardan yılda 24 lira ve buna ilâveten öde
dikleri Esnaf Vergisi tutaraının % 3 ü ve Gelir 
Vergisi tutarının % 2 si; 

>c) Her türlü bağışlar ve diğer çeşitli ge
lirler ; 

d) Haysiyet divanları kararları ile hükme
dilip tahsil 'edilecek para cezaları; 

e) Gelirleri giderlerini karşılamıyan eczacı 
odalarına merkez konseyince yapılacak yardım
lar. 

MADDE 9. — Meslekine ait aylıklı veya üc
retli bir iş göremiyen ve müessesesi veya müs
tahzarı olnııyan oda üyelerinin, aidat vermeleri 
kendi ihtiyarlarına bağlıdır. 

Yalnız bunlar da yardımlaşma sandığına 
olan vecibelerini yerine getirmek Korundadırlar. 

idare meclisi hastalık, ihtiyarlık veya yok
sulluk dolayısiyle .aidatlarını veremiyecek hal
de bulunan oda mensuplarından geçici veya de
vamlı olarak aidat almamaya, aidat miktar
larını azaltmaya karar verebilir. 

İMAiDDE 10. — Oda haysiyet divanı üyele
rinin yollukları odalarca, ve yüksek haysiyet 
divanı üyelerinin huzur hakları, yollukları ve 
zaruri masrafları merkez konseyince ödenir. 
Bu huzur hakları ve yollukların miktarı merkez 
konseyince hazırlanacak yönetmelikte tesbit 
edilir. 

* MADDE 11. — Oda gelirlerinden % 30 dan 
aşağı olmamak üzere ayrılacak para Eczacı 
odaları birliğinin giderlerine harcanmak üzere 
merkez konseyine gönderilir. 

MADDE 12. — Eczacı odaları; genel kurul, 
yönetim kurulu ve haysiyet divanından teşekkül 
ede*. 

Umumi meclis 

MADDE 13. — Umumi meclis, odada kayıtlı 
üyelerin toplanmasiyle teşekkül, eder. 

Altıncı maddeye göre her il veya iller gu-
rupunda, odanın umumi meclisi idare meclisi
nin a&ü ve yfeidek ü^e^iıd sfeçfcr. 

( S. S'atf 

MADDE 6. — Eczacı odalarının organları 
şunlardır : 

a) Umumi heyet, 
b) idare heyeti, 
c) Haysiyet divanı. 

Umumi hey it 

MADDE 7. — Umumi heyet odalara kayıtlı 
azaların toplanması ile teşekkül eder. 

ısı : 290 ) 
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Eczacı odalarının uzuvları MADDE 6. 
şunlardır: 

a) Umumi heyet; 
b) îdare heyeti; 
c) Haysiyet divanı 

Umumi heyet 

MADDE 7. — Umumi heyet odalara kayıtlı 
azanın toplanması ile teşekkül eder. 

( S. Sayısı : 290 ) 
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MADDE 14. — Umumi meclis yılda bir kere 
Ekim ayının ilk yarısında toplanır. 

Bu toplantıda ekseriyet bulunmazsa, mev
cut üyelerle toplantı ve seçim yapılır. Seçim. 
için yapılacak toplantılarda, belediye sınırları 
dışındaki üyelerden vazife, mesafe ve muvasala 
imkânsızlıkları dolayısiyle umumi meclisin top
lanacağı yere gelemiyenler oylarım imzasız bir 
kâğıda yazıp yazısız bir zarfa koyarak kapat
tıktan sonra bunu ikinci bir zarfın içine koya
rak ve üzerine kendi isim ve adresini yazarak 
imzalarını atarlar ve umumi meclis başkanlığı
na gönderirler., 

Umumi meclis toplantısı hakkında bütün 
üyelere şahsan ve ilân suretiyle tebligat yapı
lır. Bu tebligatta toplantı günü, saati yeri ve 
gündemi bildirilir. 

Umumi meclis toplantısında evvelce ilân edil
miş gündemdeki mevzular müzakere edilir. Şu 
kadar ki, üyelerden bir veya bir kaçının 
imzası ile müzakeresi teklif edilen bir mevzu 
genel kurulun, çoğunluğu tarafından tasvip edil
diği takdirde gündeme ilâve edilir. 

MADDE 15. — Umumî meclisi, idare meclisi: 
başkanı açtıktan sonra gizli oyla bir başkan, baş-
kanvekili ve iki kâtip seçilir. Oylar kur'a ile se
çilecek üç üye tarafından tasnif edilir. 

Umuani Mecliste kararlar çoğunlukla verilir. 

MADDE 16. — Umumi (meclisin vazifeleri 
şunlardır : 

1, idare meclisinin yıllık çalışma raporunu 

18 — 
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MADDE 8. — Umumi .heyet yılda bir defa 
Eylül ayında toplanır. 

Bu toplantılar en az o Q beş âzanm iştirakiyle 
yapılabilir. îlk toplantıda 15 kişi bulunmazsa 
ertesi gün mevcutla iktifa edilir. 

Seçim için yapılacak toplantıda ancak odanın 
bulunduğu merkezin belediye hudutları dışında 
kalanlar zarf göndermek suretiyle seçime katıla
bilirler. Zarf gönderme suretiyle seçime iştirak 
edenler reylerini imzasız bir kâğıda yazıp, yazısız 
bir zarfa koyarlar, zarfı kapattıktan sonra bu
nu ikinci bir zarfın içine koyup bu zarf üzerine 
kendi adını, soyadını.ve adresini yazarak imza
sını atar ve taahhütlü olarak umumi heyet reisli
ğine gönderirler. 

Toplantıda birden fazla seçim yapılacaksa her 
seçim için ayrı bir rey puslası hazırlanması ve 
bu puslalara hangi seçime ait olduğu yazılarak 
yazısız zarfa konması şarttır. 

MADDE 9. — Oda idare heyeti, umumi he
yet toplantısı hakkında bütün azalara üç hafta 
evvel şahsen ve gazete ile ilân suretiyle tebligat 
yapar. 

Bu tebligatta toplantının günü, yeri, saati ve 
ruznamesi bildirilir. Seçim yapılacaksa âza lis
tesi de gönderilir. 

MADDE 10. — Umumi heyet toplantılarında 
evvelce bildirilen ruznamedeki mevzular müza
kere edilir. Şu kadar ki, azalardan bir veya bir
kaçının imzası ile müzakeresi teklif edilen bir 
mevzu umumi heyetin ekseriyeti tarafından ka
bul edilirse ruznameye ilâve edilir. 

MADDE 11. — îdare heyeti reisi umumi he
yet toplantısını açtıktan sonra müzakereleri 
idare etmek üzere gizli reyle bir reis, bir reisve-
kili ve iki kâtip seçilir. 

Umumi heyette kararlar ekseriyetle verilir. 
Reylerde müsavat halinde reisin bulunduğu ta
raf eks#ıiy«t kazanır. 

MADDE 12. — Umumi heyetin vazifeleri 
şunlardır : 

I - îdare heyetinin yıllık çalışma raporu ile 

( S. Sayısı ; 290 ) 
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, MADDE 8. — Umumi heyet yılda bir defa 
Eylül ayı içinde mukayyet azanın mutlak ek
seriyeti ile içtima eder. îlik toplantıda ekseri
yet hâsıl olmazsa ertesi günü mevcut âza ile 
iktifa olunarak toplantı yapılır. 

Seçim için yapılacak toplantıda ancak oda
nın bulunduğu merkezin belediye hudutları dı
şında kalanlar zarf göndermek suretiyle seçime 
katılabilirler. Zarf gönderme suretiyle seçime 
iştirak edenler reylerini imzasız bir. kâğıda ya
zıp, yazısız bir zarfa koyarlar, zarfı kapattık
tan sonra bunu ikinci bir zarfın içine koyup 
bu zarf üzerine kendi adım, soyadını ve adre
sini yazarak imzasını atar ve taahhütlü olarak 
umumi heyet reisliğine gönderirler. 

Toplantıda birden fazla seçim yapılacaksa 
her seçim için ayrı bir rey puslası hazırlanması 
ve bu puslalara hangi seçime ait olduğu yazıla
rak yazısız zarfa konması şarttır. 

MADDE 9. — Oda idare heyeti, umumi 
heyet toplantısı hakkında bütün azaya üç haf
ta evvel şahsan ve gazete ile ilân suretiyle teb
ligat yapar. 

Bu tebligatta toplantının günü, yeri, saati 
ve ruznamesi bildirilir. Seçim yapılacaksa âza 
listesi de gönderilir. 

MADDE 10. — Umumi heyet toplantıların
da evvelce bildirilen ruznamedeki mevzular 
müzakere edilir. Şu kadar ki, ayrıca müzake
resi teklif edilen bir mevzu umumi heyetin ek
seriyeti tarafından kabul edilirse ruznameye 
ithal olunur. 

MADDE 11. — idare heyeti reisi umumi 
heyet toplantısını açtıktan sonra müzakereleri 
idare etmek üzere gizli reyle hir reis, bir reis-
vekili ve iki kâtip seçilir. 

Umumi heyette kararlar ekseriyetle verilir. 
Reylerde müsavat halinde reisin bulunduğu ta
raf ekseriyet kazanır. 

MADDE 12. — Umumi heyetin vazifeleri 
şunlardır: 

a) İdare heyetinin yıllık çalışma raporu 
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tetkik; 
2. İdare Meclisinin bilançosunu tetkik ve 

kabulü halinde ibra; 
3. Bütçenin tasdiki; 
4. îdare meclisince teklif edilecek konula

rın müzakeresi; 
'5. Münhal yönetim kurulu üyeliklerine ye

nilerinin seçilmesi; 
6. Üç yılda bir yönetim kurulunun yeniden 

seçilmesi; 
7. Kongreye gidecek asli ve yedek temsil

cilerin seçilmesi; 
8. Hesap murakıplarının seçimi. 

îdare Meclisi 

MADDE 17. — Eczacı odası yönetim kuru
lu üyeleri bölgede mevcut üyelerin umumi mec
lisi tarafından gizli oyla seçilir. Bu seçimde 19 
ncu maddede yazılı sayıda asli ve ayrıca aynı 
sayıda yedek üye seçilir. 

Oylarda eşitlik halinde kur 'a çekilir. 
Seçimden sonra kur 'a ile seçilecek üç üye ta

rafından aleni olarak tasnif yapılır, 

MADDE 18. — Üye sayısı yüz olan eczacı 
odalarının idare meclisli 5, 250 ye kadar olan
larda 7 ve 250 den fazla olanlarda 9 dur. Beş 
üyelik kurullarda (üyeler arasında varsa) birer 
müessese sahibi olmıyan eczacı ile depo, lâıbora-
tuvar sahip veya mesul müdürü ve ikisi eczane 
sahibi, yedi üyelik kurullarda dördü eczane sa
hibi, dokuz üyelik kurullarda müessese sahibi 
olmıyan eczacılarla lâboratuvar sahiplerinin ade
di ikiye çıkarılır ve diğer nispetler aynen mu
hafaza edilir. 

Yukarda gösterilen adedde branş mensubu 
bulunmıyan yerlerde nispet eczane sahipleri ile 
doldurulur. 

MADDE 19. — îdare meclisinin süresi üç yıl
dır. 

Beş üyeli odalarda birinci yıl sonunda iki; 
ikinci yıl sonunda iki; üçüncü yıl sonunda bir 
üye değişir. 

S. ve î. M. E. 

murakıplerin raporunu incelemek; 
I I - idare heyetinin bilançosunu tetkik ve 

kabulü halinde ibra etmek; 
I I I - Bütçeyi tasdik eylemek; 
IV - îdare heyetince teklif edilen veya aza

lar tarafından teklif edilip umumi heyetin ek
seriyeti tarafından kabul olunan mevzuları mü
zakere etmek; 

V - îdare heyeti azalarını seçmek; 
VI - Büyük kongreye gidecek asıl ve yedek 

temsilcileri seçmek; 
VII - Üç hesap murakıbı seçmek; 

VIII - Haysiyet divanı azalarını seçmek. 
(Seçimler gizli reyle yapılır.) 

îdare heyeti 

MADDE 13. — Eczacı Odaları îdare Heyeti 
azaları umumi heyet tarafından gizli reyle se
çilir. Kur 'a ile ayrılacak beş âza tasnifi açık 
olarak yapar. 

Reylerde müsavat halinde kur 'a çekilerek 
tasnifin- neticesi hemen bildirilir. Tasnifin baş
lamasından sonra gelen rey zarfları hesaba ka
tılmaz. 

Bey pastalarının ve umumi heyet zabıtları
nın yeni seçime kadar saklanması şarttır. 

MADDE 14. — Âza sayısı 250 ye kadar olan 
eczacı odalarının idare heyeti 5 asil ve 5 ye
dek, 250 den fazla olanlarda 7 asil ve 7 yedek 
azadan teşekkül eder. 

MADDE 15. — îdare heyetinin müddeti iki 
yıldır. îk i devre üstüste seçilen azalar aradan 
bir devre geçmedikçe yeniden seçilemezler. 

Bu devre içinde asil âzalıklardan açılan yer
lere yedeklerden en çok rey alan âza getirilir, 
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ile murakıplerin raporunu incelemek; 
b) îdare heyetinin bilançosunu tetkik ve 

kabulü halinde ibra etmek; 
e) Bütçeyi tasdik eylemek; 
d) idare heyetince teklif edilen veya âza 

tarafından teklif edilip umumi heyetin ekseri
yeti tarafından kaibul olunan mevzuları müza
kere etmek; 

e) îdare heyeti azasını seçmek; 
f) Büyük kongreye gidecek asıl ve yedek 

temsilcileri seçmek; 
g) Üç asıl ve üç yedek murakıp seçmek; 
h) Haysiyet divanı azasını seçmek. 
Bu madde hükmüne göre yapılacak seçimler 

gizli reyle olur. 

îdare Heyeti 

MADDE 13. — Eczacı Odaları îdare He
yeti azaları umumi heyet tarafından gizli reyle 
seçilir. Kura ile ayrılacak beş âza tasnifi açık 
olarak yapar. 

Reylerde müsavat halinde kura çekilerek 
tasnifin neticesi hemen bildirilir. Tasnifin baş
lamasından sonra gelen rey zarfları hesaba ka
tılmaz. 

Rey pusulalarının ve umumi heyet zabıtla
rının yeni seçime kadar saklanması şarttır. 

MADDE 14. — Âza sayısı iki yüz elliye ka
dar olan eczacı odalarının idare heyeti beş asîl 
ve beş yedek, iki yüz elliden fazla olanlar da 
yedi'asîl ve yedi yedek azadan teşekkül eder. 

MADDE 15. —• îdare heyetinin müddeti iki 
yıldır. 

Bu devre içinde asıl âzalıklardan açılan 
yerlere yedeklerden en çok rey alan âza getiri
lir. 
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Yedi üyeli odalarda birinci yıl sonunda üç; 
ikinci yıl sonunda iki; üçüncü yıl sonunda iki 
üye değişir. 

Dokuz üyeli odalarda birinci yıl sonunda 
üç; ikinci yıl sonunda üç; üçüncü yıl sonunda 
üç üye değişir. * 

ilk seçimde bir, iki, üç yıllık üyelikler için 
kur'a çekilir. 

İdare meclisinden her yıl çıkan üyenin ye
rine aynı sayıda yenisi seçilir. 

Yeiek üyeliklerde münhal vâki olmuşsa ay
nı toplantıda bunların yerine de yenileri se
çilir. 

22 — 
i S. ve 1. M. E. 

MADDE 16. — idare Heyetine seçilebilmek 
için yurt içinde en az beş sene meslekte çalış
mış olmak şarttır. 

MADDE 17. — Eczacı odaları haysiyet di
vanlarının kararı ve Yüksek Haysiyet Divanı
nın tasdiki ile muvakkaten sanat icrasından 
meııedilen azalarla meslek veya haysiyeti ihlâl 
edici bir suçtan dolayı mahkemelerce hürriyeti 
tahdit eden bir cezaya veya meslek ve sanatın 
muvakkaten tatili cezasına mahkûm edilenler, 
hükmün katîlesmesinden itibaren iki yıl içinde 
idare heyetlerine seçilemezler. Ve bu seçimlere 
katılamazlar. 

Bu cezalara mahkûm edilmiş olan idare he
yeti azaları âzalıktan düşerler. 

MADDE 18. — idare heyeti azaları ilk top
lantıda kendi aralarından gizli reyle bir reis, 
bir umumi kâtip, bir muhasip ve bir veznedar 
seçerler. 

Reisin bulunmadığı zamanlarda eczacı oda
larını umumi kâtipler temsil ederler. 

MADDE 19. — idare heyeti en az 15 günde 
bir toplanır. Üstüste üç belli toplantıya maze
retsiz olarak gelmiyen aza istifa etmiş sayılır. 

idare heyetinin müzakereye başlıyabilmesi 
için toplantıda azalardan yarıdan, bir fazlasının 
bulunması şarttır. Reylerde müsavat halinde 
reisin bulunduğu taraf ekseriyet kazanır. 
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MADDE 16. — Bir seneden fazla ağır ha
pis veya üç seneden fazla hapis cezasına veya 
meslekî bir suçtan dolayı hürriyeti tahdideden 
bir cezaya veya meslek ve sanattan muvakka
ten tatil cezasına mahkûm olanlar veyahut ec
zacı odaları haysiyet divanlarının kararı ve 
Yüksek Haysiyet Divanının tasdiki ile muvak
katen sanat icrasından menedilenler idare he
yetine seçilemezler. 

Yukardaki cezalara mahkûm edilmiş olan
lar idare heyeti âzalığmdan düşerler. 

Bu mahkûmiyetlerin devamı müddetince 
hiçbir âza seçimlere katılamaz ve rey veremez. 

MADDE 17. — İdare heyeti âzası ilk top
lantıda kendi aralarında gizli reyle bir reis, 
bir umumi kâtip, bir muhasip ve bir veznedar 
seçerler. 

Reisin bulunmadığı zamanlarda eczacı oda
larını umumi kâtipler temsil eder. 

MADDE 18. — idare heyeti en az on beş 
günde bir toplanır. Üstüste üç toplantıya maze
retsiz olarak gelmiyen âza istifa etmiş sayılır. 

İdare heyetinin müzakereye başlayabilmesi 
için toplantıda azadan yarıdan bir fazlasının 
bulunması şarttır. Reylerde müsavat halinde 
reisin bulunduğu taraf ekseriyet kazanır. 
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MADDE 20. — Yedek üyeler idare mecli
sinde açılacak üyeliklere branş nispeti gözetil
mek suretiyle aldıkları oy sırasına göre getiri
lirler. 

MADDE 21. — idare meclisi üyeleri ilk top
lantıda kendi aralarından gizli oyla bir baş
kan, bir genel sekreter, bir de muhasip vez
nedar seçer. 

S. ve t M. E. 

İdare Hteyetinin vazifeleri 

MADDE 20. — İdare Heyeti odanın bilanço
sunu ve bütçesini hazırlıyarak murakıp rapor-
lariyle birlikte Umumi Heyete sunar. Odanın 
umumi durumu ile muamele ve faaliyetleri hak
kındaki raporunu Umumi Heyete okuduktan 
sonra ibrasını ister. İbra edilmiyen İdare He
yeti düşmüş sayılarak yeni bir idare heyeti se
çilir. Yeni seçilen idare heyeti eski heyetin müd
detini tamamlar ve bu suretle düşen idare heyeti 
azaları aradan iki sene geçmedikçe tekrar seçi
lemezler. 

İdare heyeti yıllık çalışma raporunun bir su
retini hemen Merkez Konseyine gönderir. 

MADDE 21. — İdare heyetinin diğer vazife
leri şunlardır: 

A) Gayrimeşru menfaat sağlamak maksa-
diyle gerek azalar arasında ve gerek meslek men-
suplariyle başka şahıslar arasında gizli anlaşma
lar yapılmasına ve muvazaa yoliyle müesseseler 
kurulmasına mâni olmak, 

B) Meslektaşların Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekâletince kabul ve tesbit edilen formül, 
imal tarzı, ve fiyatlar dışında ilâç yapmalarını 
kanunen müsaade edilen yerlerden başka şahıs 
ve müesseselere ilâç satmalarını, ruhsatnameyi 
haiz yerli ve yabancı müstahzaratın isim, marka, 
ambalajlarını taklit veya kopye ederek veyahut 
iltibasa meydan verecek şekilde isim veya mar
ka koyarak halkı istismar etmelerini, konulan 
kâr hadlerine riayet etmiyerek ihtikâra tevessül 
eylemelerini, eczaneler ve müstahzarlar hakkın
da meslek adabına ve bu* husustaki kanun hü
kümlerine uymıyacak şekilde reklâm, ilân ve 
propaganda yapmalarını önlemek, 

C) Oda azaları arasında çıkacak meslek 
irtilâflarmı deontoloji bakımından halletmek, 

D) Oda azaları ile iş verenler arasında çı
kabilecek ihtilâfları mevzu hükümlere göre hal
letmek ve bu kabîl müesseselerde çalışan meslek 
mensuplarının ücret, huzur hakkı ve mesai sa
atlerine mütaallik esasları tarafların karşılıklı 
menfaatlerini göz önünde bulundurmak suretiyle 
tanzime çalışmak, 

E) Oda azaları ile hasta ve hasta sahipleri 
arasında çıkabilecek ilâç bedeli ve saireden mü
tevellit ihtilâfları meslek şerefi ile mütenasip ol-
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İdare heyetinin vazifeleri 

MADDE 19. — îdare heyeti odanın bilanço
sunu ve bütçesini hazırlayarak murakıp raporu 
ile birlikte umumi heyete sunar. Odanın duru
mu ile muamele ve faaliyetleri hakkındaki ra
porunu umumi heyete okuduktan sonra ibrası
nı ister. îbra edilmiyen idare heyeti düşmüş sa
yılarak yeni bir idare heyeti seçilir. Yeni se
çilen idare heyeti eski heyetin müddetini ta
mamlar ve bu suretle düşen idare heyeti âzası 
aradan iki sene geçmedikçe tekrar seçilemezler. 

İdare heyeti yıllık çalışma raporunun bir 
suretini hemen merkez heyetine gönderir. 

MADDE 20. — idare heyetinin diğer vazife
leri şunlardır : 

a) Kanun haricinde menfaat temin etmek 
maksadı ile gerek âza ve gerek meslek mensup
ları ile başka şahıslar arasında gizli anlaşma
lar yapılmasına ve muvazaa yoliyle müessese
ler kurulmasına mâni olmak. 

b) Meslektaşların Sıhhat ve -içtimai Mua
venet Vekâletince kabul ve tasdik edilen for
mül, imal tarzı ve fiyatlar dışında ilâç yapma
larını, kanunun müsaadesine aykırı olarak baş
ka şahıs ve müesseselere ilâç satmalarını, ruh
satnameyi haiz yerli ve yabancı müstahzaratın 
isim marka, ambalajlarını taklit veya kopya 
ederek veyahut iltibasa meydan verecek şekil
de isim veya marka koyarak halkı istismar et
melerini, konulan kâr hadlerine riayet etmiye-
rek ihtikâra tevessül eylemelerini eczaneler ve 
müstahzarlar hakkında meslek âdabına ve bu 
husustaki kanun hükümlerine uymayacak şe
kilde reklâm, ilân ve propaganda yapmalarını 
önlemek, 

e) Oda âzası arasında çıkacak meslek ihti
lâflarını deontoloji bakımından halletmek, 

d) Oda âzası ile iş verenler arasında çıka
bilecek ihtilâfları mevzu hükümlere göre hal
letmek ve bu kabil müesseselerde çalışan mes
lek mensuplarının ücret, huzur hakkı ve mesai 
saatlerine mütaallik esasları tarafların karşılık
lı menfaatlerini göz önünde bulundurmak sure
tiyle tanzime çalışmak, 

e) Oda azaları ile hasta ve hasta sahipleri 
arasında çıkabilecek ilâç bedeli ve saireden mü-
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MADDE 22. — îdare meclisleri haftada bir 
defa toplanır. 

îdare meclisi toplantısında üyelerin yarısın
dan bir fazlasının hazır bulunması şarttır. Ka
rarlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halin
de başkanın katıldığı taraf çokluk sayılır. 

MADDE 23. — idare meclisi her yıl odanın 
geçen yıla ait bilançosunu hazırlar ve o yıl için 
muhtemel ve muhammen gelir ve gider hesap
larını ve murakıp raporlarını yıllık umumi mec 
lis toplantısına sunarak odanın genel durumu 
ile muameleleri ve faaliyetleri hakkındaki bir 
raporu da mezkûr toplantıda okuyup ibrasını 
ister, ibra edilmiyen idare meclisi düşmüş sa
yılır ve yeniden idare meclisi seçilir. Bu su
retle düşen idare meclisi üyeleri, aradan iki 
devre-* geçmedikçe yönetim kuruluna tekrar 
seçilemez. Yeni seçilen idare meclisi eskisinin 
süresini tamamlar. 

Haysiyet divanları 

MADDE 24. — Her Eczacı odasında bir hay
siyet divanı bulunur. 

( S. Sayı: 

S. ve İ. M. E. 

mak üzere işin ehemmiyetine, hasta veya oda 
azasının vaziyetine göre uzlaştırma yoliyle halle 
çalışmak veyahut hakem usulüne başvurmak. 

F) Âzalann meslekî tekâmüllerini temin için 
gerekli teşebbüslerde bulunmak ve bu hususun 
yerine getirilmesi maksadiyle resmî ve husu3İ 
sağlık müesseselerinden faydalanmaya çalışmak. 

G-) Kütüphane açmaya gayret etmek, azala
rını memleketin sağlık ve ilâç meselelerini ince
lemeye ve bu hususta araştırmalar yapmaya teş
vik etmek ve bunlardan çıkacak neticelere göre 
alâkalı sağlık makamlarından dileklerde bulun
mak. 

H) Meslekin şeref ve haysiyetini ve meslek
taşların hukuk ve menfaatlerini diğer makam
lar nezdinde müdafaa etmek, 

I) Lüzum görülecek yerlere belirtilecek sa
lâhiyetler dairesinde temsilciler tâyin etmek. 

MADDE 22. — idare heyeti meslekdaşlar ara
sında vukuunu her hangi bir suretle haber aldı
ğı ihtilâfları hal ve telife çalışır ve icabında tah
kikatını tamamlıyarak evrakım haysiyet divanı
na verir. 

MADDE 23. — 21 nci maddenin A, B, C, D 
ve E bendlerinin şümulüne giren fiil ve hare
ketler idare heyetlerince hal ve tesviye edileme
diği takdirde meslek adabı ile bağdaşamıyan hal
lere kalkıştıkları görülen meslek mensuplarını 
Deontolojiye veya âmme hizmet ve selâmetine 
aykırı hareketleri hâdiseler ve delillerle tesbit 
olunarak müdafaaları istenir. 

Yapılan tebligata on beş gün içinde cevap 
vermiyen azaların evrakı doğrudan doğruya, ce
vap verenlerinki müdafaalariyle birlikte haysiyet 
divanına tevdi olunur. 

Haysiyet Divanî 

MADDE 24. — Her eczacı odasında bir hay
siyet divanı kurulur. Divan, ikisi eczane sahi
bi, biri tıbbi ve ispençiyari müstahzarat lâbo-
ratuvarı, imalâthane ve fabrika sahibi, biri ec-
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tevellit ihtilâfları meslek şerefi ile mütenasip 
olmak üzere işin ehemmiyetine, hasta veya oda 
azasının vaziyetine göre uzlaştırma yolu ile hal
letmeye çalışmak veyahut hakem usulüne baş

vurmak, 
f) Âzanm meslekî tekâmüllerini temin için 

gerekli teşebbüslerde bulunmak ve bu hususun 
yerine getirilmesi maksadiyle resmî ve hususi 
sağlık müesseselerinden faydalanmaya çalış
mak, 

g) Kütüphane açmaya gayret etmek, aza
sını memleketin sağlık ve ilâç meselelerini in
celemeye ve bu hususta araştırmalar yapmaya 
teşvik etmek ve bunlardan çıkacak neticelere 
göre alâkalı sağlık makamlarından dileklerde 
bulunmak, 

h) Meslekin şeref ve haysiyetini ve mes
lektaşların hukuk ve menfaatlerini müdafaa et
mek, 

i) Lüzum görülecek yerlere belirtilecek sa
lâhiyetler dairesinde mümessil tâyin etmek. 

MADDE 21. — İdare heyeti meslekdaşlar 
arasında vukuunu her hangi bir suretle haber 
aldığı ihtilâfları hal ve telife çalışır ve icabında 
tahkikatını tamamlıyarak evrakını haysiyet di
vanına verir. 

MADDE 22. — 20 nci maddenin a, b, c, d ve 
e bentlerinin şümulüne giren fiil ve hareket
ler idare heyetlerince hal ve tesviye edilemedi
ği takdirde meslek âdabı ile telifi mümkün ol-
mıyan hallere kalkıştıkları görülen meslek men
suplarının Deontolojiye veya âmme hizmet ve 
selâmetine aykırı hareketleri delillerle tesbit 
olunarak müdafaaları istenir. 

Haysiyet Divanı 

MADDE 23. — Her eczacı odasında bir 
haysiyet divanı kurulur. Divan beş asıl ve beş 
yedek azadan terekkübeder. Müddeti iki yıldır. 

Haysiyet divanı âzası umumi heyette gizli 
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MADDE 25. — Haysiyet divanları, eczacı 
odaları üyeleri arasından üç yıl için ve gizli 
oyla seçilen iki eczane sahibi, bir müstahzar 
âmili, bir depo sahibi veya mesul müdürü, bir 
müessese sahibi olmıyan 5 eczacıdan teşekkül 
edeî. 

Aynı seçimde yukarda yazılı sayı ve nispet 
dâhilinde olmak üzere yedek üye de seçilir. 

Toplanan oylar aleni olarak tasnif edilir. 
Birinci ve ikinci fıkrada gösterilen adedde 

branş mensubu bulunmryan yerlerde nisap, ec
zane saribi eczacılarla doldurulur. 

Divanın asli üyelikleri arasında her hangi 
bir suretle yer açıldığından, branşlarına ve 
aldıkları oylara gööre yedekler asli üyeliklere 
getirilirle*. i 

MADDE 26. — Haysiyet divanı üyeleri ilk 
toplantılarında kendi aralarından bir başkanla 
bir raportör seçerler. 

MADDE 27. — Haysiyet divanları, üyeleri
nin yarısından bir fazlasiyle toplanır ve çoğun
lukla karar verir. 

Müzakere zabıt ve kararları gizli bir yerde 
saklanır. 

MADDE 28. — Evrakı incelemek üzere Hay
siyet Divanına tevdi edilmiş bulunan bir oda 
üyesi, üyelerden birinin veya bir kaçının kendi
sine karşı tarafsız olmadığını iddia ederse, red
dedilenlerden geri kalan üyeler, aralarına aldık
ları yedeklerle beraber meseleyi inceleyip ret 
sebeplerinin haklı olup olmadığına karar verir
ler. 

S. ve 1. M. E. 

za deposu sahibi veya mesul müdürü ve biri de 
memur olmak üzere beş eczacıdan teşekkül 
eder. Yukardaki branş durumlarına göre beş 
yedek âzası- bulunur. Müddeti iki yıldır. 

Haysiyet divanının asil ve yedek azaları 
umumi heyette gizli reyle seçilir. Reyler açık 
olarak tasnif edilir. Lâboratuvar, imalâthane 
veya fabrika sahibi ecza deposu sahip veya me
sul müdürü ve memur eczacı bulunmryan yer
lerde heyet eczane sahibi eczacılarla ikmal edi
lir. Asil âzalıklarda her hangi bir suretle yer 
açıldığı takdirde yedek azalar aldıkları reye 
ve branşlarına göre asil âzalıklara geçerler. 

MADDE 25. — Haysiyet divanına seçilebil
mek için yurt içinde en az on sene çalışmış ol
mak şarttır. Bu vasıftaki azalarla heyet ta
mamlanmadığı takdirde en az beş sene hizmet 
etmiş bulunanlar da haysiyet divanına asil ve 
yedek âza seçilebilirler. 

MADDE 26. — İdare heyeti azaları hakkın
da tatbik olunan 17 nci madde hükmü haysi
yet divanı azaları için de caridir. 

MADDE 27. — Haysiyet divanı azaları ilk 
toplantıda kendi aralarından bir reis, bir reis-
vekili bir de sözcü seçerler. 

Müzakereler ve bu maksatla tutulan zabıt
lar gizli olup reisin mesuliyeti altında emin bir 
yerde muhafaza edilir. 

MADDE 28. — Haysiyet divanının toplan
masına lüzum görüldüğü zaman keyfiyet taah
hütlü bir mektupla veya imza mukabilinde en 
az bir hafta evvel azalara yazılı olarak bildiri
lir. Toplantıya gelemiyecek azalar toplantıdan 
üç gün evvel reise yazı ile mazeretlerini bildir
meye mecburdurlar. 

Azaların mazeretleri halinde heyet yukar-
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reyle seçilir. Reyler açık olarak tasnif edilir. 
Asıl âzalıktan her hangi bir surette yer 

açıldığı takdirde yedek azadan en çok rey alan 
asıl âzalığa geçer. 

MADDE 24. — Haysiyet divanına seçilebil
mek için yurt içinde en az beş sene çalışmış ol
mak şarttır. Bu'vasıftaki âza ile heyet tamam
lanamadığı takdirde en az üç sene hizmet etmiş 
bulunanlar da seçilebilirler, 

MADDE 25. — Bu kanunun on altıncı mad
desi hükmü haysiyet divanı azaları için de ca
ridir. 

MADDE 26. — Haysiyet divanı âzası ilk 
toplantıda kendi aralarından bir reis, bir reis-
vekili bir de sözcü seçerler. 

Müzakereler ve bu' maksatla tutulan zabıt
lar gizli olup reisin mesuliyeti altında muhafaza 
edilir. 

MADDE 27. — Haysiyet Divanının toplan
masına lüzum görüldüğü takdirde keyfiyet ta
ahhütlü bir mektupla veya imza mukabilinde en 
az bir hafta evvel azaya yazılı olarak bildirilir. 
Toplantıya gelemiyeeek âza toplantıdan üç gün 
evvel yazı ile mazeretlerini bildirmeye' mecbur
dur. 

Azanın mazeretleri halinde heyet yukarıda-
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Haysiyet Divanı Başkanı, kendisi ile ilgili 
her hangi bir hâdisenin müzakeresinde, yahut 
Haysiyet Divanına tevdi edilmiş bulunan bir 
veya birkaç üye tarafından başkanın taraflılığı 
iddia edilmesi halinde yukarıki fıkrada yazılı 
şekilde tamamlanıp muvakkat başkanı seçilen 
Divan Meseleyi müzakere eder. 

Divan üyelerinin hepsi hakkında taraflılık 
iddiası halinde, iddianın tetkiki dosya ile bera
ber en yakın Eczacı Odası Haysiyet, Divanına 
havale edilir. Bu Divanın kararı kesindir. 

. iddia haklı görüldüğü halde hâdiseyi bu 
• Haysiyet Divanı inceler ve karar verir. 

MADDE 29. — Haklarındaki sanat icrasın
dan meni kararı Yüksek Haysiyet Divanınca 
tasdik edilmiş olanlarla meslekî suç dolayısiyle 
mahkemelerce bir aydan fazla hapse ve müdde
ti ne olursa olsun sanatını icradan men'e mah
kûm edilenler, hükmün tasdik tarihinden itiba
ren iki yıl içinde idare meclislerine, Haysiyet 
Divanlarına, Yüksek Haysiyet Divanına ve Mer
kez Konseyine üye seçilemez ve bu seçimlere 
katılamazlar. 

Yukarda yazılı cezalara çarptırılmış olan 
İdare Meclisi, Haysiyet Divanı, Yüksek Hay
siyet Divanı ve Merkez Konseyi üyeleri, üyelik
ten düşerler. Bunlar da aynı süre içinde İdare 
Meclislerine, Haysiyet Divanlarına, Yüksek 
Haysiyet Divanına ve Merkez Konseyine üye 
seçilemez ve seçimlere katılamazlar. 

(S. Sayısı 

S. ve 1. M. E. 

daki müddetle mukayyet olmaksızın çağırıla
cak yedek azalarla tamamlanır. Üç defa maze
retsiz olarak toplantıya gelmiyen âza istifa et
miş sayılır. 

Haysiyet divanına iştirak edecek azalara 
mensup olduğu oda bütçesinden yol ve zaruri 
masrafları ödenir. 

MADDE 29. — Haysiyet divanı azaları bi
taraflıklarını şüpheye düşürecek bir vaziyetin 
mevcudiyeti halinde reddolunabilirler. Ret ta
lebinde bulunan kimse iddiasını delilleriyle bir
likte bildirmeye mecburdur. Bu takdirde ret 
olunan asil azanın yerleri yedekleriyle ikmal 
edilerek ve reis ile vekilinin birlikte reddi ha
linde gizli reyle geçici bir reis seçilmek sure
tiyle evvelemirde ret talebi incelenir. 

Ret kabule şayan görülürse esas mesele bu 
heyet tarafından tetkik edilerek karara bağla
nır. Reddin asılsızlığı anlaşıldığı veya ret ta
lebi kabule şayan görülmediği takdirde talebin 
reddine karar verilmekle beraber ayrıca 25 li
radan 50 liraya kadar para cezası ödenmesine 
karar verilebilir. 

Reddedilenlerin çokluğu dolayısiyle haysi
yet divanının yedeklerle dahi teşkiline imkân 
görülemezse ret talebi en yakın eczacı odası 
haysiyet divanında incelenir. Ve yukardaki hü
kümler bu takdirde dahi aynen tatbik olunur. 

Ret talebinin reddi hakkındaki kararlara 
ancak esas mesele ile birlikte Yüksek Haysiyet 
Divanına itiraz olunabilir. 

MADDE 30. — Aşağıdaki vaziyette bulunan 
haysiyet divanı reis ve azaları heyete katıla
mazlar. 

1. İncelenen mesele ile alâkası bulunanlar, 
2. Hakkında inceleme yapılan kimsenin 

usûl veya furuu, 
3. Üçüncü dereceye kadar olan civar hı

sımları, (Bu derece dâhil) kardeş, amca, dayı, 
halâ, teyze ve yeğenler. 

4. Evlilik rabıtası mürtefi olsa bile karı 
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ki müddetle mukayyet olmaksızın çağrılacak 
yedek âza ile tamamlanır. Üç defa mazeretsiz 
olarak toplantıya gelmiyen âza istifa etmiş sa
yılır. 

Haysiyet Divanına iştirak edecek azaya 
mensup olduğu Oda bütçesinden yol ve zaruri 
masrafları ödenir. 

MADDE 28. — Haysiyet Divanı âzası bita
raflıklarını şüpheye düşürecek bir vaziyetin 
mevcudiyeti halinde reddolunabilirler. Ret tale
binde bulunan âza iddiasını delilleriyle birlikte 
bildirmeye mecburdur. Bu takdirde reddolunan 
âzanm yerleri yedekleriyle ikmal edilerek ve 
reis ile vekilinin birlikte reddi halinde gizli 
reyle geçici bir reis seçilmek suretiyle ret tale
bi incelenir. I 

Ret talebi kabule şayan görülürse esas me
sele bu heyet tarafından tetkik edilerek karara I 
bağlanır. Ret talebi kabule şayan görülmediği 
takdirde talebin reddine karar verilmekle be
raber ayrıca yirmibeş liradan elli liraya kadar I 
para cezası ödenmesine karar verilir. I 

Reddedilenlerin çokluğu dolayısiyle Haysi- I 
yet Divanının yedeklerle dahi teşkiline imkân 
görülmezse ret talebi en yakın Eczacı Odası 
Haysiyet Divanında incelenir. Yukardaki hüküm- I 
ler bu takdirde dahi aynen tatbik olunur. 

Ret talebinin reddi hakkındaki kararlara 
karşı esas mesele ile birlikte Yüksek Haysiyet 
Divanına itiraz olunabilir. 

MADDE 29. — Aşağıdaki vaziyette bulunan 
haysiyet divanı reis ve âzası heyete katılamaz
lar : 

a) incelenilen mesele ile alâkası bulunan
lar, 

b) Hakkında inceleme yapılan kimsenin 
usul veya füruu, 

c) Üçüncü denemeye kadar olan civar hı
sımları (Bu derece dâhil) kardeş, amca, dayı, 
hala, teyze ve yeğenler, | 
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Haysiyet Divanının görevleri 

MADDE 30. — Eczacı odaları haysiyet Di
vanlarının görevleri şunlardır : 

îşbu kanunun 5 nei maddesinin (c) fıkrası
nın birinci paragrafının 2 numaralı fıkrası ile, 
II, III, IV ncü bentleri ile (d) fıkrası şümulüne 
giren hareketlere ve meslekî âdapla telif edile-
miyen hallere kalkıştıkları görülen meslek men
suplarının deontoloji ve kamu hizmet ve selâ
metine aykırı hareketleri, olaylar ve delillerle 
belgelenip arzolundukları eczacı odaları idare 
meclisleri tarafından hal ve tesviye edilemez
se Haysiyet Divanına verilir. Divan bu hususta 
inceleme yapar ve gereken kararı verir. 

Ancak meslektaşlar arasında meydana ge
lip her hangi bir suretle eczacılar odası başkanı 
tarafından ıttıla hâsıl edilen anlaşmazlıklarda 
başkan, her şeyden önce bu üyeler arasında 
bir uzlaşma zemini bulmaya çalışır ve buna 
muvaffak olamazsa meseleyi idare meclisine 
tevdi eder. 

Yönetim Kurulu her iki tarafın iddia ve 
müdafaalarım dinledikten ve ilk tahkikatı yap
tıktan sonra meseleyi Haysiyet Divanına sev-
keder. 

MADDE 31. — Haysiyet divanları, odaya 
girmiyen veya odanın vecibe ve formalitelerini 
yerine getirmiyenler hakkında da inzibati ce
zalar verir. 

( S . 

S. ve î. M. E. 

ve koca ile bunların usul ve furuu, 
5. Evlâtlık ile evlât edinenler. 

Haysiyet divanının vazife ve salâhiyetleri 

MADDE 31. — Haysiyet divanı odaya gir
miyen veya' bu kanunun kendisine tahmil etti
ği diğer vecibeleri yerine getirmiyenler ile ev
rakı kendisine tevdi edilen azaların meslek 
âdap ve haysiyetine taarruz teşkil eden fiil ve 
hareketlerinin mahiyetine göre aşağıdaki inzi
bati cezaları-verir : 

a) Yazılı ihtar, 
b) 25 liradan 100 liraya kadar para cezası, 
e) 15 günden altı aya kadar sanat icrasın

dan meni, 
d) Bir mmtakada üç defa sanat icrasından 

meni cezası almış olanları o mmtakada çalışmak
tan meni. 

Haysiyet divanları bu cezaların verilmesin
de sıra gözetmeksizin takdir hakkını kullanır
lar. Ancak c fıkrasına göre muvakkaten sanat 
icrasından menedilen azaların eski fiil ve ha
reketlerinin tekerrürü dolayısiyle yeniden sanat 
icrasından menedilmeleri icabettiği takdirde, 
bu fıkrada yazılı cezanın âzami haddi verilir. 

MADDE 32. — Haysiyet divanları tarafın
dan verilen yazılı ihtar ve 100 liraya kadar para 
cezası katı olup derhal tatbik olunur. Bu ka
rarlar aleyhine hiçbir mercie başvurulamaz. 

Geçici olarak sanat icrasından veya bir mm
takada çalışmaktan meni cezasına itiraz, kara
rın azaya tebliğinden itibaren 15 gün zarfında 
yazılı olarak ve karar aleyhindeki müdellel mü
dafaa ile -birlikte Yüksek Haysiyet Divanına 
gönderilmek üzere oda idare heyeti reisliğine 
imza mukabilinde verilir. Böyle bir itiraz olma
sa dahi geçici olarak sanat icrasından veya bir 
mmtakada çalışmaktan meni kararı idare heyeti 
reisliğince Yüksek Haysiyet Divanına gönderi
lir. Bu kararlar Yüksek Haysiyet Divanı tara
fından tasdik edildikten sonra tatbik olunur. 
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d) Evlilik rabıtası mürtefi olsa dahi karı 
ve koca ile bunların usul ve füruu, j 

e) Evlilik ile evlât edinenler. j 
1 

Haysiyet divanının vazife ve salâhiyetleri j 

MADDE 30. — Haysiyet divanı odaya gir-
miyen veya bu kanunun kendisine tahmil et
tiği diğer vecibeleri yerine getirmiyenler ile 
evrakı kendisine tevdi edilen âzanm meslek 

' âdap ve haysiyetine aykırı olan fiil ve hare
ketlerinin mahiyetine göre aşağıdaki inzibati 
cezaları verir : 

a) Yazılı ihtar, • \ 
b) Yirmi beş liradan yüz liraya kadar pa- ! 

ra cezası, 
c) On beş günden altı aya kadar sanat ic

rasından meni, 
d) Bir bölgede üç defa sanat icrasından 

memnuiyet cezası almış olanları o mıntakada 
çalışmaktan menetmek. 

Haysiyet divanları bu cezaların verilmesin- i 
de sıra gözetmeksizin takdir hakkını kullanır
lar. Ancak (c) fıkrasına göre muvakkaten sa
nat icrasından menedilen âzanm eski fiil ve 
hareketlerinin tekerrürü dolayısiyle yeniden 
sanat icrasından menedilmeleri icabettiği tak
dirde bu fıkrada yazılı cezanın âzami haddi 
verilir. 

MADDE 31. — Haysiyet divanları tarafın
dan verilen yazılı ihtar ve yüz İkaya kadar 
para cezası katı olup derhal tatbik olunur. Bu 
kararlar aleyhine hiçbir mercie baş vurulamaz. 

Göçici Olarak sanat icrasından veya bir 
mıntakada çalışmaktan memnuiyet cezasına iti
raz, kararın azaya tebliğinden itibaren on beş 
gün zarfında yazılı olarak ve karar aleyhindeki 
müdafaa ile birlikte yüksek haysiyet divanına 
gönderilımelk üzere oda idare heyeti reisliğine 
imza mukabilinde verilir. Böyle bir itiraz ol
masa dahi egçici olarak sanat icrasından veya 
bir mıntakada çalışmaktan ımemnuiyet kararı 
idare heyeti reisliğince yüksek haysiyet divanı
na gönderilir. Bu kararlar yüksek haysiyet di
vanı tarafından tasdik edildikten sonra tatbik 
olunur. 
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MADDE 32. — Haysiyet divanları* evrakı 
kendisine tevdi edilen üyelerin fiil ve hareket
lerinin mahiyetine göre aşağıdaki cezaları ve
rebilir : 

a) Yazılı ihtar; v 

b) Haysiyet Divanı önünde tevbih; 
c) 25 liradan 100 liraya kadar para cezası; 
d) 15 günden 6 aya kadar geçici olarak sa

nat icrasından meni. 

MADDE 33. — Aynı cezayı gerektiren mes
lek suçlarının tekerrürü halinde bir üst derece ce
za verilir. 

Ancak haysiyet divanları bu cezaların veril
mesinde sıra gözetmeksizin geniş surette takdir 
hakkını kullanır. 

MADDE 34. — Haysiyet divanları tarafın
dan verilecek yazılı ihtar, Haysiyet Divanı önün
de tevbih ve 100 liraya kadar para cezası kesin 
olup derhâl tatbik edilir. Tevbih cezasının infa
zı için Haysiyet Divanına davet edilen üye mak
bul mazereti olmaksızın davete icabet etmediği 
takdirde bir üst dereceden cezalandırılır. 

Geçici olarak sanat icrasından meni cezasına 
itiraz, kararın üyeye tebliğinden itibaren 15 gün 
zarfında, yazı ile ve karar aleyhindeki müdellel 
müdafaa ile birlikte Yüksek Haysiyet Divanına 
gönderilmek üzere oda başkanlığına imza muka
bilinde verilir. Böyle bir itiraz olmasa dahi geçici 
olarak sanattan meni kararı Oda Başkanlığınca 
Merkez Konseyi yoliyle Yüksek Haysiyet Diva
nına gönderilir. 

Bu kararlar Yüksek Haysiyet Divanınca tas
dik edildikten sonra yürürlüğe girer ve eczane, 
lâboratuvar ve ecza deposunun Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekâletince verilmiş olan ruhsatnamesi 
hükmedilen müddet için vekâletçe muvakkaten 
istirdat olunur. 

Yüksek Haysiyet Divanınca tasdik olunan ka
rarlar aleyhine hiçbir mercie baş vurulmaz. 

MADDE 35. — Haysiyet divanlarına verile
cek üyelerin Eczacı Odası Yönetim Kurulu tara
fından yazılı müdafaaları alınır ve üyeler bu ya-

S. ve î. M. E. 

Türk Eczacıları Birliğinin merkez teşkilâtı 

MADDE 33. — Türk Eczacüarı Birliğinin 
merkez teşkilâtının organları şunlardır : 

a) Merkez konseyi, 
b) Yüksek Haysiyet Divanı, 
c) Büyük kongre, 

Türk Eczacıları Birliği Merkez Konseyi 

MADDE 34. — Türk Eczacıları Birliği Mer
kez Konseyi, meslek hayatının türlü halleriyle 
ilgili işlere bakmak ve bu kanunda derpiş edi
len hükümleri tatbik etmek üzere kurulmuştur. 

MADDE 35. —- Türk Eczacıları Birliği Mer
kez Konseyi Türk Eczacıları Birliğini dâhilde 
ve hariçte temsil eder. 

MADDE 36. — Türk Eczacıları Birliği Mer
kez Konseyinin çalışma yeri istanbul'dur. 

Konsey büyük kongrenin gizli reyle seçeceği 
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Birliğin merkez teşkilâtı 

MADDE 32. — Türk Eczacıları Birliğinin 
merkez teşkilâtının uzuvları şunlardır : 

a) Merkez heyeti, 
b) Yüksek haysiyet divanı, 
c) Büyük kongre. 

Merket heyeti 

MADDE 33. — Merkez heyeti, meslek ha
yatı ile alâkalı bütün işler ile meşgul olmak ve 
bu kanunda derpiş edilen hükümleri tatbik et
mek üzere kurulmuştur. 

MADDE 34. — Merkez heyeti, birliği dahil
de ve hariçte temsil eder. 

MADDE 35. — Birlik merkez heyetinin ça
bama yeri istanbul'dur. 

Heyat büyük kongrenin gizli rty ile seçe-
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zıh müdafaaları ile birlikte Divana tevdi olu
nur. 

Kendilerine tebliğ yapıldığı tarihten bir ay 
geçtikten sonra yazılı müdafaalarını vermiyen 
üyeler Yönetim Kurulu tarafından doğrudan 
doğruya Haysiyet Divanına verilir. 

MADDE 36. —• Para cezasını tebliğ tarihin
den bir ay sonra ödemiyen üyeler hakkında, ceza
nın her iki lirası için bir gün sanat icrasından meni 
kararı verilir. Bu kararlar oda başkanlığınca 
yüksek haysiyet divanının, tasvibine arzedilir. 

MADDE 37. — Haysiyet divanı üyelerinden 
biri ile oda üyelerinden biri Veya birkaçı 
arasında çıkan anlaşmazlıkların incelen
mesinde, ilgili divan üyesi müzakere
lere iştirak etmez ve yerine yedeTs üyelerden 
en fazla oy almış bulunanı bu hâdiseye mahsus 
olmak üzere divana girer. 

Haysiyet divanı üyelerinden birine ait bir 
meselenin görüşülmesinde de ilgili divan üyesi 
hakkında aynı usul tatbik olunur. 

Müzakere edilecek hâdise ile, haysiyet diva
nının birden fazla üyesi ilgili bulunduğu tak
dirde bunların yerine, yalnız o hâdiseye mahsus 
olmak üzere, yedek üyelerden en fazla oy almış 
bulunanlar toplantıya alınır. 

Eczacı Odaları Birliğinin Merkez teşkilâtı 

MADDE 38. — Eczacı Odaları Birliğinin mer
kez teşkilâtı yüksek haysiyet divanı, eczacı oda
ları merkez konseyi ve kongreden teşekkül eder. 

lâboratuvar sahibi iki eczacı, ecza deposu sahibi 
bir eczacı, enczane sahibi iki eczacı ve müessese 
sahibi olmıyan iki eczacı olmak üzere 7 azadan 
terekkübeder. 
, Merkez Konseyinin hesap ve muamelâtını mu
rakabe ile vazifeli üç de murakıp seçilir. 

Konseyin müddeti iki yıldır. 
Konsey seçiminde asıl âza sayısınca ve gizli 

reyle branş durumlarına göre aynı sayıda ve nis- * 
pette yedek âza seçilir. 

17 nci madde hükmü merkez konseyi azaları 
ve murakıplar hakkında da caridir. 

MADDE 37. — Konsey azaları kendi arala
rından bir reis, bir ikinci reis, bir umumi kâtip, 
bir muhasip ve bir de veznedar seçerler. Ve haf
tada en az bir defa toplanırlar. Üst üste üç bel
li toplantıya mazeretsiz olarak gelmiyen azalar 
istifa etmiş sayılırlar. 

Umumi kâtibe büyük kongrece tesbit edile
cek tazminat verilir. 

MADDE 38. — Türk Eczacıları Birliği Mer
kez Konseyine seçilen azaların İstanbul'da otur
maları şarttır. Seçimde ekseriyet kazandığı halde 
İstanbul'da oturmak istemiyen veya İstanbul'
dan ayrılan azaların yerine yedeklerinden, rey 
ve branş sırası gözetilmek şartiyle İstanbul'
da oturmayı kabul eden azalar getirilir. 

MADDE 39. — Türk Eczacıları Birliği Mer
kez Konseyi tarafından çalıştırılacak memur ve 
müstahdemlerin sayı ve ücretleri büyük kongre
ce tesbit edilir. Bu memurları merkez konseyi 
tâyin eder. 

MADDE 40. — Türk Eczacıları Birliği Mer
kez Konseyinin vazifeleri şunlardır : 

a) Lüzumu halinde eczacı odaları idare he
yetlerini ilgili makamlar nezdinde temsil etmek, 
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ceği yedi asıl ve yedi yedek azadan terek-
kübeder. 

Heyetin hesap ve (muamelâtını murakabe ile 
vazifeli üç asıl ve üç de yedek murakıp seçilir. 

Heyetin müddeti iki yıldır. 
On altıncı madde hükümleri heyet âzası 

ve murakıpler hakkında da tatbik olunur. 

MADDE 36. — Heyet âzası kendi araların
dan bir reis, bir ikinci reis, bir umumi kâtip, 
bir muhasip ve bir de veznedar seçerler heyet 
haftada «en az bir defa toplanırlar. Üst üste üç 
toplantıya mazeretsiz olarak gelmiyen âza istifa 
etmiş sayılır. 

Umumi kâtibe büyük kongrece tesıbit edile
cek tazminat verilebilir. 

MADDE 37. — Merkez (heyetine seçilen aza
nın istanbul'da oturmaları şart t ır : Seçimde 
ekseriyet kazandığı ıhalde İstanbul'da oturmak 
istemiyen veya istanbul'dan ayrılan âzanm 
yerine yedeklerden rey sırası gözetilmek sure
tiyle istanbul'da oturmayı kalbül eden âza ge
tirilir. 

MADDE 38. — Birlik merkez 'heyeti tarafın
dan çalıştırılacak kimselerin aded ve ücretleri 
büyük kongre tarafından tesbit edilir. 

Bunları merkez heyeti tâyin eder. 

MADDE 39. — Merkez heyetinin vazifeleri 
şunlardır 

a) Lüzuma halinde eczacı okulları idare 
heyetinin alâkalı makamlar nezdinde temsil 
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Yüksek Haysiyet Divanı 

MADDE 39. — Yüksek haysiyet divanı'Sağ
lık ve Sosyal Yardım Vekâleti Müsteşarın? n 
Başkanlığı oltmda 10 asli ve 3 müşavir üyeden 
teşekkül eder. 

I - Asli üyeler : 
a) Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Müs

teşarı ; 
b) Yargıtayca daire üyeleri arasından seçi

lecek bir temsilci; 
c) Danıştayca daire üyeleri arasından seçi

lecek bir temsilci; 
d) Kongre gizli oyla seçilecek, Eczacı Oku

lu profesörlerinden bir üye, müessese sahibi 
olmıyan eczacı, bir depocu, iki lâboratuvareı ve 
iki eczane sahibi eczacı ile bunlarda aynı nisap ve 
miktarda yedekleri. 

11. Müşavir üyeler : 
a) Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Ec

zacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürlüğü; 
b) Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletnden 

eczacı odaları ile meşgul daire temsilcisi; 
e) Birük merkez konseyi ttemsilei&i, 

b) Birliğin eczacı odaları ile alâkalı işleri
ni takibetmek, 

c) Eczacı odalarının çalışmalarım ve mua
melelerini ahenkleştirmek, takip ve murakabe et
mek, 

d) Her iki yılda bir defa büyük kongreyi 
toplamak, 

e) Eczacı odalarının dahilî faaliyetleri ile 
lüzum görülecek diğer hususlara dair hazırlıya-
cağı talimatnameleri kongrenin tasvibine arz et
mek, 

f) Türk Eczacıları Birliği azalarını sosyal 
sigortaya teşvik ve isteklilerin bu husustaki işle
rini teshil ve yardımlaşma sandığına ait muame
lelerini takip ve tanzim etmek, 

g) Meslektaşların birbirleriyle veya müş
terileri ve diğer iş sahipleri ile münasebetlerini 
gösteren deontoloji nizamnamesini hazırlamak, 

h) Lüzum görülecek hallerde büyük kong
reyi fevkalâde toplantıya çağıı*mak. 

Yüksek Haysiyet Divanı 

MADDE 41. — Yüksek haysiyet divanı 12 
asıl ve 4 müşavir azadan teşekkül eder. Divan 
Ankara'da Sıhhat ve tçtimai Muavenet Vekâle
tinde toplanır. 

Asıl azalar her toplantı müddeti için arala
rından gizli reyle bir reis seçerler. 

* 
I - Asıl azalar şunlardır : 
a) Büyük kongrece gizli reyle seçilecek ve 

meslekte en az 20 sene çalışmış biri askerî eczacı, 
biri eczane sahibi, biri ecza deposu sahibi, biri 
tıbbi ve ispençiyari müstahzarat lâboratuvarı sa
hibi ve biri de müessese sahibi olmak üzere altı 
eczacı ile; 

b) Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
Müsteşarı; 

c) Eczacı okullarından profesörler heyetince 
seçilecek birer profesör, (Eczacı Okulu 1 ve 2 
profesör seçilir); 

d) Temyiz Mahkemesi Umumi Heyetinin 
kendi aralarından seçecekleri bir temsilci; 

e) Devlet Şûrası Dâva Daireleri Umumi 
Heyetinin kendi aralanndAa seçecekleri bir tem
silci; 
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etmek, 
b) Birliğin eczacı odaları ile alâkalı idle

rini takibetmek, 
c) Eczacı odalarının çalışmaları ve mua

melelerini ahen'kli vaziyette bulundurmak, ta
kip ve murakabe etmek:, 

d) Her iki yılda büyülk Ikongreyi topla
mak, 

•e) Eczacı odalarının dahili faaliyetlerine 
ve lüzumlu görülecek safr hususlara dair ha
zırlayacağı talimatnameleri Ikongranın tasvi
bine arz etmek, 

f) Birlik azasını Sosyal Sigzortaya teşvik 
etmek ve isteklilerin bu husustaki işlerini teshil 
ve yardımlaşma sandığına ait muamelelerini ta
kip ve tanzim etmek; 

g) Meslektaşların birbirleriyle veya müşte
rileri ve diğer iş sahipleri ile münasebetlerini 
gösteren Deontoloji nizamnamesini hazırlamak, 

h) Lüzum görülecek hallerde büyük kongre
yi fevkalâde toplantıya çağırmak. 

Yüksek Haysiyet Divanı 

MADDE 40. — Yüksek haysiyet divanı on 
iki asıl ve dört müşavir azadan teşekkül eder. 

Divan, Ankara'da Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekâletinde toplanır. Asil âza, her toplantı 
müddeti için gizli rey ile bir Reis seçerler. 

A) Asıl âza şunlardır : 
1. Büyük kongre tarafından gizli rey ile se

çilecek ve meslekte en az on sene çalışmış bulunan 
altı asıl ve altı yedek âza, 

2. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Müs
teşarı, 

3. Eczacı okulundan profesörler heyeti tara
fından seçilecek iki profesör, 

4. Temyiz Mahkemesi Umumi Heyetinin 
kendi âzasından seçeceği bir mümessil, 

5. Devlet Şûrası Umumi Heyetinin kendi 
âzasından seçeceği bir mümessil, 

6. Eczacı odaları merkez heyetinin seçceği 
bir mümessil.» 

B) Müşavir azalar şunlardır : 
I* Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Ec

zacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Umum Müdürü, 
2. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Zat-

işleri ve Muamelât Umum Müdürü, 
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MADDE 40. — 'Sapık ve Sosyal Yardım Ve
kâletinden yüksek haysiyet divanına katılan 
zevattan yalnız müsteşar reye iştirak eder. Mü
şavir üyeler müzakereye iştirak etmekle bera
ber oy sahibi değildirler. 

MADDE 41. — (Yüksek Haysiyet Divanına 
seçimle gelen asli ve yedek üyelerin müddetleri 
üç yıldır. Eski üyeler yeniden seçilebilir. 

Inhilâl eden üyeliğ'e branş sırasına göre ye
deği getirilir. 

İMADDE 42. — Yüksek Haysiyet Divanı, İl 
Haysiyet Divanından gelen kararları tetkik .et
tikten sonra aymen kabul ettiği halde işbu ka
rar kesim olup Sağlık ve ıSosyal Yardım Vekâ
leti yoliyle İl Haysiyet Divanına bildirilir ve 
itirazsız tatbik olunur. 

Yüksek Haysiyet Divanı tetkik ettiği ka
rarı uygun bulmazsa bu husustaki mütalâası 
ile birlikte kararı, işbu kararı vermiş bulunan 
Haysiyet Divanına iade eder. 

îl Haysiyet Divanından gelecek ikinci karar 
üzerine Yüksek Haysiyet Divanımın alacağı 
ikinci karar kesindir. « 

MADDE 43. — Yüksek Haysiyet Divanı asli 
üyelerinin üçte ikisi hazır bulunmak şartiyle 
toplanır ve mevcudun üçte ikisinin oyu ile ka
rar verir. 

IMADDE 44. — Bölge Haysiyet Divanı ka
rarlarının Yüksek Haysiyet Divanında müzake^ 
resi esnasında, istekleri üzerine tarafların ya
zılı veya sözlü müdafaası dinlenir. , 

S. ve î. M. E. 

f) Eczacı Odaları Merkez Konseyinin tem
silcisi. 

II - Müşavir azalar şunlardır : 
a) Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Ec

zacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Umum Müdürü; 
b) Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Zat 

işleri ve Muamelat Umum Müdürü; 
c) Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Hu

kuk Müşaviri; 
d) Erkânı Harbiye Sıhhat Dairesi Personel 

Şubesi Müdürü; 
Müşavir azalar müzakerelere iştirak ederler. 

Ancak rey veremezler. 

MADDE 42. — idare heyeti azaları hakkında 
tatbik olunan 17 nci madde hükmü büyük kon
grece seçilen yüksek haysiyet divanı azaları için 
de caridir. 

MADDE 43. — Yüksek haysiyet divanına 
seçilme gelen asil ve yedek azaların müddeti iki 
yıldır. Eski azalar yeniden seçilebilir. Açılan 
âzalığa branş sırasına göre yedeği getirilir. 

MADDE 44. — YükseK haysiyet divanı, asil 
azaların üçte iki ekseriyeti ile toplanır ve mev
cudun üçte iki ekseriyeti ile karar verir. 

MADDE 45. — Mmtaka haysiyet divanı ka
rarlarının yüksek haysiyet divanında müzakeresi 
sırasında ilgililerin istekleri üzerine yazılı veya 
şifahi müdafaaları alınır. 

MADDE 46. — .Mmtaka haysiyet divanından 
gelen evrakın incelenmesinden sonra yüksek 
haysiyet divanınca aynen veya tadilen kabul ve 
tasdik olunan kararlar katidir. 
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3. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Hu
kuk Müşaviri, 

4. Erkânı Harbiye Sıhhat Dairesi Personel 
Şubesi Müdürü, 

Müşavir azalar müzakereye iştirak ederler, an
cak rey veremezler. 

MADDE 41. — Bu kanunun on altıncı mad
desi hükmü büyük kongre tarafından seçilen hay
siyet divanı âzası hakkında da tatbikat olunur. 

MADDE 42. — Yüksek haysiyet divanına 
seçim ile gelen asıl ve yedek âzanm müddeti iki 
yıldır. Eski âza yeniden seçilebilir. Açılan asıl 
âzalığa rey sırasına göre yedeklerden alınır. 

MADDE 43. — Yüksek haysiyet divanı üçte 
iki ekseriyeti ile toplanıp ve mevcudun üçte iki 
ekseriyetiyle karar verir. 

MADDE 44. — Bölge haysiyet divanı tara
fından verilen kararların yüksek haysiyet diva
nında tetkik ve müzakeresi sırasında alâkalıların 
talepleri üzerine yazılı veya şifahi müdafaaları 
alınır. 

MADDE 45. — Bölge haysiyet divanından 
gelen evrakın incelenmesinden sonra yüksek hay
siyet divanınca aynen veya tadilen kabul ve tas
dik olunan kararlar katidir. 
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MADDE 45. — Oda Haysiyet divanların
dan Yüksek Haysiyet Divanına gelen kararlar 
geliş tarihlerinden itibaren, en geç 2 ayda müza
kere ve intaç edilir. 

MADDE 46. — Memur olsun, serbest olsun 
Yüksek Haysiyet Divanı karariyle geçici olarak 
sanat icrasından menedilen üyeler hiçbir suretle 
sanatlarını icra edemezler ve müessese sahip
lerinin (müesseseleri kapatılır. Ancak, tek ec-
zanel yerlerdeki eczanelere verilecek kapatma 
cezası, kapatma müddetinin beher gününe 50 lira 
ve memurlara verilecek sanat icrasından meni 
kararının beher günü 5 lira para cezasına tahvil 
edilerek tatbik olunabilir. 

MADDE 47. — Yukardaki madde hükmüne 
göre sanat icrasından meni veya bu cezalan pa
ra cezasına tahvil edilen eczacılar, kesin karara 
rağmen sanatlarını yaparlar veya para cezasını 
ödemezlerse, ilk cezaları bir misli artırılır. 
Mütavaatsızlık takdirinde Sağlık ve Sosyal Yar
dım Vekâletince verilmiş, eczane, depo, lâbora-
tuvar veya müstahzar ruhsatnameleri Bakan
lıkça istirdat olunur. Para cezalarını vermiyen-
ler haikkında icra kanunları hüiküjrolerine göre 
takibat yapılır. 

S. ve t M. E. 

Yüksek Haysiyet divanı, evrakı tetkik ederek 
mahallince verilen kararı uygun bulmazsa, bu 
husustaki mütalâası ile birlikte mezkûr dosyayı 
ilgili haysiyet divanına iade eder. Mmtaka hay
siyet divanının bu mevzuda vereceği ikinci karar 
üzerine yüksek haysiyet divanı tarafından 
ittihaz olunacak karar katidir. 

Kabul ve tasdik edilmek veya ikinci defa 
karara iktiran etmek suretiyle kesbi katiyet eden 
yüksek haysiyet divanı kararları aleyhine hiç bir 
mercie baş vurulamaz. 

Bu kararlar Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve-
kâîeti kanaliyle mmtaka haysiyet divanına bil
dirilir. 

MADDE 47. — Yüksek haysiyet divanı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin daveti 
ile Haziran ve Kânunuevvel aylarında toplanır. 
Lüzumu halinde divan fevkalâde toplantıya çağ
rılabilir. 

MADDE 48. — Yüksek haysiyet divanı ka
rarı ile geçici olarak sanat icrasından menedi
len azalar hiçbir suretle sanatlarını* icra ede-
miyecekleri gibi varsa müesseseleri de kapatı
lır. 

Bu karar ilgililerce bilinmek üzere Sıhhat 
ve îçtimai Muavenet Vekâleti tarafından mü
nasip görülecek yollarla ilân olunarak tatbiki 
sağlanır. 

Ancak, tek eczaneli yerlerdeki eczaneler için 
verilen kapatma cezaları, kapatma müddeti
nin beher günü için 20 lira para cezasına tah
vil edilir. 

MADDE 49. — Yukardaki madde hükmüne 
göre sanat icrasından men'i veya bu cezaları pa
ra cezasına tahvil edilen eczacılar, katî kara
ra rağmen sanatlarını yaparlar veya para ce
zalarını ödemezlerse yüksek haysiyet divanın
ca ayrıca (100) liradan (1 000) liraya kadar 
para cezasına mahkûm edilir. 
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Yüksek haysiyet divanı, evrakı tasdik ederek 
mahallince verilen kararı uygun bulmazsa bu hu
sustaki mütalâası ile birlikte mezkûr dosyayı il
gili haysiyet divanına iade eder. Bölge haysiyet 
divanının bu mevzuda vereceği ikinci karar üze
rine yüksek haysiyet divanı tarafından ittihaz 
olunacak karar katidir. 

Kabul ve tasdik edilmek veya ikinci defa ka
rara iktiran etmek suretiyle kesbi katiyet eden 
yüksek haysiyet divanı kararları aleyhine idari I 
ve kazai hiçbir mercie baş vurulamaz.. I 

Bu kararlar Sıhhat ve İçtimai [Muavenet 
Vekâleti tarafından mmtaka haysiyet divanına 
bildirilir. 

•MADDE 46. — Yüksek haysiyet divanı Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin daveti ile 
Haziran ve Aralık aylarında toplanır. Lüzum 
halinde divanı fevkalâde toplantıya çağırabilir. 

MADDE 47. — Yüksek haysiyet divanı ka
rarı ile geçici olarak sanat icrasından menedi-
len âza hiçbir suretle sanatlarını icra edemiye-
ceği gibi varsa müessesesi de kapatılır. 

Bu karar ilgililerce bilinmek üzere Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekâleti tarafından mü
nasip görülecek şekilde ilân olunarak tatbiki 
sağlanır. 

Tek eczaneli yerdeki eczaneler için verilen I 
kapatma cezaları kapatma müddetinin beher I 
günü için yirmi liradan yüz liraya kadar para I 
cezasına tahvil edilir. I 

MADDE 48. — Yukardaki madde hükmü
ne göre sanat icrasından men'i veya bu cezaları 
para cezasına tahvil edilen eczacılar, kati kara- I 
ra rağmen sanatlarını yaparlar veya para ceza- I 
sim Ödemezlerse Yüksek Haysiyet Divanınca I 
ayrıoa yüz liradan bin liraya kadar para ceza- j 
sına mahkûm edilir. I 
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Eczacı Odaları Birliği Merkez Konseyi 

MADDE 48. — Eczacı Odaları Birliği Mer
kez Konseyi meslek hayatının türlü halleriyle il
gili işlere bakmak ve bu kanunda derpiş edilen 
hükümleri uygunlamak üzere kurulmuştur. 

Merkez konseyi tüzel kişiliği haizdir. 

MADDE m. — Eczacı Odaları Birliği Mer
kez Konseyi, Eczacı Odaları Birliğinli dâhile ve 
harice karşı temsil eder. 

MADDE 50. — Eczacı Odaları Birliği Mer
kez Konseyinin iş yeri istanbul'dadır. 

Konsey, kongrenin gizli oyla seçeceği iki 
lâboratuvar sahibi, bir depo sahibi eczacı ile iki 
eczane sahibi ve müessese sahibi olmıyan iki ec
zacı ile iki denetçiden, terekküp eder. Konseyin 
«üresi üç yıldır. 

Konsey seçiminde asli üye sayısınca ve giz
li oyla aynı sayı ve nispette yedek üye de seçi
lir. 

MADDE 51. — Konsey üyeleri kendi arala
rından bir başkan, bir ikinci başkan, bir genel 
sekreter, «bir muhasip - veznedar seçerek konsey 
bürosunu teşkil ederler. 

Genel sekretere kongrede tespit edilecek bir 
tazminat verilir. 

S. ve I. M. E. 

MADDE 50. — Her türlü oda aidatı ile mın-
taka ve yüksek haysiyet divanlarmca hükmedi
len para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren 
(30) gün zarfında ödemiyenler hakkında icra 
ve iflâs Kanunu hükümlerine göre takibat ya
pılır. 

MADDE 51. — Yüksek haysiyet divanı âza
larının huzur hakları ve yollukları ve zaruri 
masrafları birlik bütçesinden ödenir. Bunların 
miktarı merkez konseyince hazırlanacak bir 
talimatname ile tesbit edilir. 

Büyük kongre 

MADDE 52. — Büyük kongre, Eczacı Oda
ları Umumi Heyetlerince gizli, reyle seçilen tem
silcilerden terekkübeder. Âzası (200) e kadar 
olanlar 5, (200) den yukarı olanlar 7 temsilci 
ve aynı sayıda yedek seçerler. 5 temsilci gön
deren odaların temsilcilerinden en az biri, 7 
temsilci gönderen odaların temsilcilerinden en 
az ikisi müessesesi olmıyan eczacılardan ola
caktır. 

17 nci madde hükmü, büyük kongre tem
silcileri hakkında da caridir. 

Temsilcilerin, ilgili odanın âzası olması şart
tır. Büyük kongreye gidecek temsilcilere, men
sup oldukları odalarca, bütçelerinde gösterilen 
yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle bü
yük kongreye iştirak edecek asker ve sivil dev
let daire ve müessese memuru eczacılara, kon
grenin devamı müddetince ilgili müessese, da
ire veya vekâletçe gerekli mezuniyet verilir. 

MADDE 53. —: Büyük kongre, temsilcile
rinin mutlak ekseriyeti ile toplanır, i lk top
lantıda bu ekseriyet elde edilemezse, bir gün 
sonra, hazır bulunan azalarla toplantısını ya
par. Büyük kongre merkez konseyi reisi ta
rafından açıldıktan sonra bir reisle bir reisve-
kili ve iki kâtipten müteşekkil kongre divanını 
seçer. (Gizli reyle). 

Kararlar mevcut temsilcilerin ekseriyeti ile 
verilir. Reylerde müsavat halinde reisin bulun
duğu taraf ekseriyet kazanır. 
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MADDE 49. — Her türlü Oda aidatı ile böl
ge ve yüksek haysiyet divanlarmca hükmedilen 
para cezalarını tebliğ tarihinden itibaren otuz 
gün zarfında ödemiyenler hakkında İcra ve if
lâs Kanunu hükümlerine göre takibat yapılır. 

MADDE 50. — Yüksek Haysiyet Divanı aza
sının huzur hakları ve yollukları ve zaruri mas
rafları Birlik bütçesinden ödenir. Bunların mik
tarı merkez heyeti tarafından hazırlanacak bir 
talimatname ile tesbit edilir. 

Büyük Kongre 

MADDE 51. — Büyük Kongre Eczacı Oda
ları umumi heyetlerince ve gizli rey ile seçilen 
mümessillerinden teşekkül eder. 

Âzası ikiyüze kadar olanlar beş, ikiyüzden 
fazla olanlar yedi mümessil ve aynı miktarda 
yedek seçerler. 

Mümessilerin alâkalı Oda âzası bulunmaları 
şarttır. 

Kongreye iştirak edecek olan sivil ve askerî 
eczacılara mensup oldukları vekâlet daire ve 
müessese tarafından izin verilmesi mecburidir. 

Bütün mümessilerin yol ve sair zaruri mas
rafları bağlı bulundukları Odalar tarafından 
ödenir. 

Onaltıncı madde hükmü Büyük Kongre mü-
müssilleri hakkında da caridir. 

MADDE 52. — Büyük Kongre, mümessille
rin mutlak ekseriyetiyle toplanır, ilk toplantıda 
ekseriyet bulunmazsa bir gün sonra mevcut âza 
ile toplantısını yapar. 

Kongre, Merkez Heyeti Reisi tarafından yok
lamayı mütaakıp açılır. 

Kongreyi idar etmek üzere gizli rey ile bir 
reis, bir reisvekili ve lüzumu kadar kâtip seçilir. 

Kongre kararları ekseriyet ile verilir. Müsa
vat halinde reisin bulunduğu taraf ekseriyeti 
kazanır. 

( S. Sayısı 
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MADDE 52. — Eczacı odaları merkez konse
yinin i§ yeri İstanbul olduğu için konseye se
çilen üyelerin İstanbul'da oturmaları şarttır. 
Seçimde çokluk kazandığı halde İstanbul'da 
oturmak istemiyen üyelerin yerine yedeklerin
den oy ve branş sırası gözetilmek üzere İstan
bul'da oturmayı kabul eden üyeler getirilir. 

MADDE 53. — Eczacı birliği organlarında 
çalıştırılacak memurlar 3659 sayılı Kanun hü
kümlerine tâbi değildir. Eczacı odaları merkez 
konseyinde çalıştırılacak memur ve müstahdem
lerin sayı ve ücretleri kongrece tesbit edilir. Bu 
memurları konsey tâyin eder. 

MADDE 54. — Eczacı odaları merkez kon
seyinin ödevleri şunlardır : 

a) Eczacı odaları yönetim kurullarını il
gili makamlar nezdinde temsil etmek; 

b) Birliğin eczacı odaları ile ilgili işleri
ni takip etmek; 

c) Eczacı odalarının çalışmalarını ve mu
amelelerini takip ve murakabe etmek; 

d) Her üç yılda bir kongreyi toplamak; 
e) Eezacı odalarının içtüzükleriyle diğer 

hususlar ve yardımlaşma sandığı yaşlılar ve ge
ride kalanlar sigortası gibi hizmetlere ve lüzum 
görlilecek diğer işlere dair hazırhyacağı tüzük 
ve yönetmelikleri kongreye tasdik ettirmek; 

f) Yardımlaşma sandığı ile yaşlı ve geride 
kalanlar sigortası muamelesini idare etmek ve 

S. ve î. M. E. 

MADDE 54. — Büyük kongre, iki yılda bir, 
Kasım ayında İstanbul'da toplanır. 

Vazifeleri şunlardır : 
1. Merkez konseyinin ve murakıplerinin 

yıllık çalışma raporlarını incelemek; 
2. Merkez konseyinin bilançosunu tetkik ve 

kabulü halinde ibra etmek; 
3. Bütçeyi tasdik etmek; 

Merkez konseyi azalarını seçmek, 
Yüksek Haysiyet Divanı azalarını seç-

4. 
5. 

mek, 
6. 
7. 

Üç murakıp seçmek, 
Merkez konseyince teklif olunan mevzu

ları müzakere etmek, 
8. Eczacı odalarının ihtiyaçlarını tesbit 

etmek, 
9. Eczacı odalarının iç işlerini müzakere 

etmek, 
10. Eczacı odalarının merkez konseyine 

gönderdikleri yıllık çalışma raporları hakkında 
bilgi edinmek, 

11. Kongreye arz edilen dilekleri müzakere 
ve yapılması gereken işleri tesbit etmek, 

MADDE 55. — Büyük kongrece yapılacak 
seçimlerin rey, puspla ve mazbataları sonraki 
seçimin yapılmasına kadar konseyce muhafaza 
edilir. 

Malî hükümler 

MADDE 56. — Eczacı odalarının gelirleri 
şunlardır : 

A) Her azadan bir defaya mahsus olmak 
üzere griş parası olarak 10 lira, 

B) Hiç sanat icra etmediği veya mesleki 
ile ilgili bir hizmette çalışmadığı halde birinci 
maddenin son fıkrası gereğince kendi isteği ile 
odalara kaydedilenlerden senede 6 lira, 

C) Resmî daire veya resmî ve hususi bilû
mum diğer müessese ve teşekküllerde icrayı sa
nat eden veya meslekiyle ilgili hizmetlerde çalı
şan D ve E fıkralarında yazılı tesislerden biri
ne sahip bulunmıyan eczacılardan senede 18 
lira, , 

D) Eczane sahibi eczacılardan senede 30 
lira, 
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MADDE 53. — Büyük Kongre, iki yılda bir 
Kasım ayında İstanbul'da toplanır. 

Vazifeleri şunlardır : 
a) Merkez heyetinin ve murakıplerinin yıl

lık çalışma raporlarını incelemek; 
b) Merkez heyetinin bilançosunu tetkik ve 

kabulü halinde ibra etmek; 
c) Bütçeyi tasdik etmek; 
d) Merkez heyeti azasını seçmek; 
e) Yüksek haysiyet divanı azasını seçmek; 
f) Üç asıl ve üç yedek murakıp seçmek; 
g) Merlkez heyetince teklif olunan mevzu

ları müzakere etmek; 
1}) Eczacı odalarının ihtiyaçlarını tesbit 

etmek; . 
i) Eczacı odalarının içişlerini müzakere 

etmek; 
j) Eczacı odalarının merkez heyetine gön

derdikleri yıllık çalışma raporları hakkında 
bilgi edinmek; 

k) Kongreye arz edilen dilekleri müzake- I 
re ve yapılması gereken işleri tesbit etmek. 

MADDE 54. — Büyük kongre tarafından 
yapılacak seçimlerin rey pusla ve mazbataları 
sonraki seçimin yapılmasına kadar merkez he
yeti tarafından muhafaza edilir. 

Malî ve idari hukukiler * I 

MADDE 55. — Eczacı odalarının gelirleri I 
şunlardır: 

a) Her azadan bir defaya mahsus olmak 
üzere giriş parası olarak on lira; I 

b) Hiç sanat icra etmediği veya mesleki ile 
alâkalı bir hizmette çalışmadığı halde birinci I 
maddenin son fıkrası gereğince kendi isteği ile I 
kaydedilenlerden altı lira; I 

c) Resmî daire veya resmî ve hususi diğer 
müessese ve teşekküllerin sanatlarını icra eden I 
veya mesleki ü/e hizmetlerde çalışan bu mad- I 
denin (d) ve (e) fıkralarında yazılı tesislerden 
birine sahip bulunmıyan eczacılardan senede on 
lira; I 

d) Eczan« sahibi ecza-cilardan senede otuz I 
lira; j 
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düzenlemek; 
g) Meslektaşların birbirleriyle ve hastala

rı ile münasebetlerini tanzim eden Deontoloji 
tüzükleri hazırlamak; 

lı) Lüzum görülecek hallerde 57 nci madde 
hükümlerine uygun şekilde kongreyi olağanüstü 
toplantıya çağırmak. 

E) Ecza deposu, tıbbi veya ispençiyari 
müstahzarat lâboratuvarı, fabrika veya imalât
hane sahibi olan eczacılardan senede 100 lira, 

F) Her türlü bağış ve diğer çeşitli gelirler, 
G) Haysiyet divanları kararları ile hük

medilip tahsil olunacak para cezaları, 
H) Gelirleri giderlerini karşılıyamıyan oda

lara merkez konseyince yapılacak yardımlar, 
Mmtakadan mıntakaya nakil, giriş ve yıllık 

aidat paralarını yeniden Ödemeyi gerektirmez. 
Ancak azalar 1219 sayılı Kanun hükümlerine 
tevfikan kurulan mülga etibba odalarında ka
yıtlı olsalar bile eczacı odalarına giriş aidatını 
ödemeye mecburdurlar. 

Kongre 

MADDE 55\ — Kongre, eczacı odaları umu
mi meclislerince seçilen temsilcilerden terekküp 
eder. Odaların her 20 üyesi için gizli oyla bir 
temsilci seçilir. 

Eczacı odaları temsilcilerinin arasında (böl
gede varsa) birer lâboratuvar, ecza deposu sa
hibi eczacı ve müessese sahibi olmıyan meslek
taş bulunacaktır. 

Kongre konsey başkanı tarafından açılır ve 
seçilen temsilci sayısının yarısından bir fazlası 
ile toplanır. 

Kongre kendisine bir başkanla bir başkan-
vekili ve iki kâtip seçer. 

Kararlar mevcut temsilcilerin çoğunluğu ile 
verilir. 

Oylarda eşitlik bulunduğu zaman başkanın 
katıldığı taraf çokluğu kazanır. 

MADDE 56. — Konjgre üç yılda bir Eylül 
ayında toplanır. Görevleri şunlardır • 

I - Merkez konseyinin hazırlayacağı faaliyet 
raporu ile bilançoyu tetkik ve kabulü halinde 
Konseyi ibra etmek; 

II - Bütçeyi tasdik etmek; 
Yeni merkez konseyi üyelerini seçmek; 
Yüksek Haysiyet Divanı üyelerini seç-

Eczacı odalarının ihtiyaçlarını tesbit et

i l i 
IV 

mek; 
V -

mek; 
VI - Eczacı odalarının iç işlerini müzakere 

etteek; 
V l t - Eczacı odalarınım başardıkları ister 

MADDE 57. — Eczacı odaları idare heyeti, 
hastalık, ihtiyarlık veya yoksulluk dolay isiyle 
aidatını veremiyecek durumda olan oda mensup
larından muvakkat veya daimî olarak aidat al
mamaya veya aidat miktarını azaltmaya karar 
verebilir. 

MADDE 58. — Oda gelirlerinden, Türk Ec
zacılar Birliğine harcanmak üzere merkez kon
seyine gönderilecek miktar büyük kongrece tes
bit edilir ancak bu miktar odanın gayrisâfi 
gelirinin % 25 inden aşağı olamaz. 
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e) Ecza deposu, tıbbi veya ispençiyari müs
tahzarat lâboratuvarı, falbrika veya imalâthane 
sahibi olan eczacılardan senede yüz lira; 

f) Her türlü bağış ve diğer çeşitli gelirler; 
g) Haysiyet divanları kararları ile hük

medilip tahsil olunacak para cezaları; 
h) Gelirleri giderlerini karşılaımıyan oda

lara merkez heyetince yapılacak yardımlar. 
Bölg'eden nalkil, giriş ve yıllık aidat para

larını yeniden ödemeyi gerektirmez. 
Âza, 1219 sayılı Kanun hükümlerine tevfi

kan kurullan mülga ettiibba odalarında kayıtlı 
olsalar bile eczacı odalarına giriş aidatını öde
meye mecburdurlar. 

MADDE 56. — Eczacı odaları idare heyeti, 
hastaHk, ihtiyarlık veya yoksulluk dolayısiyle 
aidatını veremiyecek durumda olan oda men
suplarından muvakkat veya daimî olarak aidat 
almamaya veya aidat miktarını azaltmaya ka
rar verebilir. 

MADDE 57. — Oda gelirlerinden, Türlk Ec
zacılar Birliğine harcanmak üzere merkez he
yetine gönderilecek miktar büyük kongrece tes-
bit edilir. Bu miktar odanın gayrisafi gelirinin 
% 25 inden aşağı olamaz. 
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hakkında hazırladıkları raporları müzakere ve 
kabul etmek; 

VIII - Kongreye arzedilen dilekleri müza
kere ve yapılması gereken işleri tesbit etmek; 

IX - Denetçileri seçmek. 

MADDE 57. — Kongreye gelecek temsilcile
rin yolluk ve gündelikleri mensup oldukları 
odalarca ödenir. 

n.~ • -
MADDE 58. — Kongrede yapılacak seçimle

rin mazbataları, sonraki seçimin yapılmasına 
kadar muhafaza edilir. 

Yardımlaşma Sandığı 
MADDE 59. — Eczacı Odaları Birliğince bir 

Yardımlaşma Sandığı kurulur. Bu sandığa bir
lik üyelerinin hepsi kaydedilmeye ve vecibele
rini yerine getirmeye mecburdur. 

Sandığın görevleri ve üyelerden alacağı 
primlerle, kimlere ne gibi hallerde ve ne mik
tarda yardım yapacağı ve sair işleri hazırlana
cak bir tüzükle tesbit edilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — îşbu kanunun yayım
lanmasından hemen sonra Sağlık ve Sosyal Yar
dım Vekâletinin bildirmesi üzerine Türkiye Ec
zacıları Cemiyeti, Eczacı Odaları Birliğinin 
ilk merkez konseyini kurmsk üzere seçilecek 
âza ve denetçiler için bütün meslektaşlardan 27 
kişilik bir namzet listesi bildirmelerini istiye-

' çektir. 
Cemiyet, namzetlerin seçilmelerinde, branş

ların konseye verecekleri âza ödediyle bu, üye
lerin istanbul'da oturmaları mecburiyetini göz 
önünde tutacaktır. 

Alınacak netice, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekâletine müsbit evrakı ile birlikte arzedil-

S. ve t M. E. 

Son hükümler 

MADDE 59. — Türk Eczacıları # Birliğinee 
bir yardımlaşma sandığı kurulur bu sandığa 
birlik âzalarının hepsi kaydedilmeye ve vecibe
lerini yerine getirmeye mecburdurlar. 

Sandığın vazife ve salâhiyetleri ve azalardan 
alacağı primlerle, kimlere ne gibi hallerde ve 
ne miktarda yardım yapılacağı ve sair işleri ha
zırlanacak bir nizamname ile tesbit edilir. 

MADDE 60. — 1219 sayılı Kanunun etibba 
odalarına ait hükümleriyle eezacılann bu oda
lara kaydedilmeleri hakkındaki 1686 sayılı Ka
nun mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren iki ay içinde eczacılık 
mesleki ile alâkası bulunan cemiyetlerin umumi 
heyetlerini toplıyarak ilk büyük kongre için 
aralarından 5 er temsilci seçerler. Cemiyet mer
kezleri belediye hududu haricinde bulunanlar 
8 nei madde hükümleri dairesinde zarf gönder
mek suretiyle seçime katılabilirler. 

tik büyük kongre kanunun neşri tarihinden 
sonra dört ay içinde Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekâletinin daveti ile Ankara'da toplanarak 
merkez konseyi ile Yüksek Haysiyet Divanı âzası 
ve murakıplarını seçerler. 

Merkez konseyi bir ay içinde toplanarak 
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MADDE 58. — Türk Eczacıları Birliğince 
bir yardımlaşma sandığı kurulur. Bu sandığa 
birlik azasının hepsi kaydedilmeye ve vecibele
rini yerine getirmeye mecburdurlar. 

Sandığın vazife ve salâhiyetleri ve azadan 
alacağı pirimllerle kimlere ne gibi hallerde ve 
ne miktarda yardım yapılacağı ve sair işler, 
hazırlanacak bir nizamname ile tesbit edilir. 

Mülga hükümler 

MADDE 59. — Tababet ve Şuabatı Sanatla
rının Tarzı icrasına dair olan 1219 sayılı Kanu
nun etıbba odalarına ait hükümleri ile bu ka
nuna bâzı maddeler tenzili hakikındaki 1686 sa
yılı Kanun mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
ri tarihinden itibaren iki ay içinde eczacılık 
mesle'ki ile alâkası bulunan cemiyetlerin, umu
mi heyetlerini toplıyarak ilik büyük kongre için 
aralarından beşer mümessil seçerler. Cemiyet 
merkezleri belediye hududu haricinde bulunan
lar sekizinci madde hükümleri dairesinde zarf 
göndermek suretiyle seçime katılabilirler. 

İlk büyük kongre, kanunun neşri tarihin
den sonra dört ay içinde Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekâletinin daveti iUe Ankara'da topla
narak merkez heyeti ile yüksek haysiyet diva
nı âzası ve murakıplerini seçer. 

Merkez heyeti bir ay içinde toplanarak ku-
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dikten sonra vekâletin göndereceği 27 kişilik 
namzet listesi yeniden bütün eczacılara gönde
rilerek merkez konseyi asli ve yedek üyeleri 
ile denetçilerinin sçilmesi istenir. 

Gelecek reyler mazbataları ile birlikte vekâ
lete gönderilir. Tasnifte çokluğu kazanan 9 kişi 
Eczacı Odaları Birliğinin ilk konseyini teşkil 
etmek üzere vekâletçe vezif eye davet edilirler. 

Bu suretle teşekkül eden Konseyin en çok 
iki yıl içinde Oda teşkilâtını kurduktan sonra 
salâhiyeti sona erer. 

MADDE 60. — Bu kanun neşri tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 61. — Bu kanunun hükümlerini 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet Vekâletleri 
yürütür. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
Celâl Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili V. 
H. Erkrden 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

İşletmeler Vekili 
S. Ytrcah 

Devlet Vekili 
Fethi Çelikbaş 
Adalet Vekili 

O. §. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

ff'. Polatkan 
Bayındırlık Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Vekili 

E. H. Üstündağ 
Tarım Vekili 

İV. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 

S. ve 1. M. E. 

kurulacak eczacı odalarının merkez ve hudutla
rını tesbit ve mıntaka teşkili ile ilgili işleri 
yapar. ,ı 

Kurulan eczacı odaları, azaların kaydını mü-
taakıp kendilerine konseyce yapılan tebligattan 
itibaren bir ay içinde umumi heyetlerini toplı-
yarak idare heyetlerini, Haysiyet Divanı aza
larını, murakıplarını ve büyük kongreye gide
cek temsilcilerini seçerler. 

Mütaakıp büyük kongrede bütün seçimler 
yenilenir. 

MADDE 61. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 62. -— Bu kanun hükümlerini icra
ya Sıhhat ve içtimai Muavenet ve Adliye Ve
killeri memurdur. 
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rulacak eczacı odalarının merkez ve hudutla
rını tesbit ve bölge teşkili ile ilgili işleri yapar. 

Kurulan eczacı odaları, azanın kaydını mü-
taaJkıp kendilerine heyet tarafından yapılan 
tebligattan itibaren bir ay içinde umumi heyet
lerini toplayarak idare heyetini haysiyet divanı 
azasını, murakıplerini ve büyük kongreye gide
cek mümessillerini seçerler. 

Mütaakıp büyük kongrede bütün seçimler 
yenilenir. 

Eczacılar Cemiyetinde kayıtlı bulunmakla 
beraber eczacı olmıyan mümessiller seçime işti
rak edemezler ve mümessil seçilemezler. 

MADDE 60. — Bu kanun 
itibaren mer'ildir. 

neşri tarihinden 

MADDE 61. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Adliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
vekilleri memurdur. 

ı* m»* ı 
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