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4. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye maruzatı 273 
1. — Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu

na geçici bir madde eklenmesi hakkındaki 
kanun lâyihasının geriverilmesine dair 
Başvekâlet tezkeresi (1/295, 3/366) 273 

2. — Ekonomik istatistiklere müte
dair 14 Aralık 1928 tarihli Milletlerarası 
Cenevre Sözleşmesi ile bunu tadil eden 
9 Aralık 1948 tarihli Paris Protokolüne 
katılmamıza ve bu senetlerin tasdikine 
dair olan kanun lâyihasının geriverilme
sine dair Başvekâlet tezkeresi (1/79, 
3/367) 273 

3. — Muhtelit Tahkikat Encümeni Ri
yasetinin Muhtelit Encümen çalışmaları
nın 15 güri daha uzatılmasına dair tezke
resi (3J/365) 273:276 

5. — Müzakere edilen maddeler 276 
1. — idare Âmirleri Balıkesir Mebusu 

Ahmet Kocabıyıkoğlu ve Kocaeli Mebusu 
Nühet Akm'm, 1956 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A / l ) işaretli 

Sayfa 
cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (2/295) 276: 

277,278,280,288,290:293 
2. — Muş Mebusu Semi Ağaoğlu'nun, 

î l İdaresi Kanununun 42 nci maddesinin 
(E) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Dahiliye Encümeni mazba
tası (2/247) 277 

3. — Telsiz Kanununun 31 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi- * 
hası ve Münakalât, Hariciye ve Millî Mü
dafaa encümenleri mazbataları (1/311) 277:278 

4. — Berat Taleplerinde Aranan Forma
litelere mütaallik Avrupa Anlaşması ile ih
tira beratlarının milletlerarası tasnifi 
hakkında Avrupa Anlaşmasına iştirak edil
mesine dair kanun lâyihası ve Hariciye ve 
iktisat encümenleri mazbataları (1/292) 278 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile israil Dev- , , 
leti Hükümeti arasındaki 4Temmuz 1950 ... 
tarihli ödeme Anlaşmasına Ek Protokolün 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hari
ciye ve Ticaret encümenleri mazbataları 
Cl/108) 278:279 

6. — Trabzon Mebusu Mustafa Reşit 
Tarakçıoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti 



Emekli Sandığı Kanununun 75 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (2/15) 279:280 

7. — İstanbul Mebusu Nazlı Tlabar ve 
Ankara Mebusu Âliye Temuçin'in, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
muvakkat iki madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (2/52) 280 

8. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu 
ve iki arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 53 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun tekli
fi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (2/54)' 280:281 

9. — Elâzığ Mebusu Mehmet Şevki Yaz
man'm, Askerî öğrencilerden başarı göste-
remiyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (2/226) 281 

10. — 4273 sayılı Subaylar heyetine 
mahsus Terfi Kanununun muaddel 11 nci 
maddesinin tadiline ve bu maddeye muhte
lif kanunlarla eklenen fıkralar ile 4798 sa
yılı Kanunla eklenen maddelerin ve muvak
kat maddenin kaldırılmasına ve bu kanuna 
muvakkat iki maddenin eklenmesine dair 
kanun lâyihası ile Elâzığ Mebusu Hüsnü 
Göktuğ ve Rize Mebusu İzzet Akçal'm, 
Sub/ıylar Heyetine mahsus Terfi Kanunu
nun 11 nci maddesini değiştiren 4554 sayılı 
Kanuna ek 47Ö8 sayılı Kanunun ek birinci 
maddesinin tadiline ve ek 2 nci maddesiyle 
geçici maddelerinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Millî Müdafaa Encümeni 
mazbatası (1/436, 2/27*2) 281:283 

11. — Denizli Mebusu Baha Akşit ve 4 
arkadaşının, Astsubay Kanununa ek kanun 
teklifi ile Elâzığ Mebusu Hüsnü Göktuğ'un, 
Astsubay Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazba
taları (2/180, 2/225) 283:285 

12. — Kırıkkale yapısı 81 milimetrelik 
2 bin aded piyade havan mermisinin Libya 

Sayfa 
Devletine hibe edilmesi hakkında kanun lâ- * 
yihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/406) 285 

13. — Orman Umum Müdürlüğü teş
kilâtına dair 3813, 3904 ve 6223 sayılı 
kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası ve Ziraat 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/396) 285 

14. — Köy ebeleri ve köy sağlık me
murları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 nu
maralı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
leti teşkilâtı ve memurin Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine dair 4459 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin birinci 
fıkrasının tadili hakkında kanun lâyihası 
ve Dahiliye, Sıhhat ve îçtimai Muavenet 
encümienleri mazbataları (1/391) 285:286 

15. — ' t Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanununun bâzı maddelerinin ta
diline ve bu kanuna yeni bir madde ilâve
sine dair 6571 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun lâyihası ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (1/455) 286 

16. — Rize Mebusu Hüseyin Agun'un, 
3788 sayılı Çay Kanununun 4 ncü mad
desinin (B) fıkrasının tadiline dair 5748 
sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle anyı 
kanunun 6133 sayılı Kanunla değiştirilen 
1 nci maddesinin tadiline dair kanun tek
lifi ve Ziraat, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (2/161) 286:287 

17. — Denizde can emniyetinin ko
runması hakkında 1948 yılında Lond
ra'da toplanan Milletlerarası Konferans
ta kabul edilen Nihai Karar ile ekleri
ne katılmamıza dair kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Münakalat encümenleri 
mazbataları (1/261) 287 

18. — Maarif Vekâleti kuruluş kadro-
lariyle merkez kuruluş ve görevleri, hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkındaki 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadroların 
eklenmesine dair kanun lâyihası ve Maa
rif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/307) 288 
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Sayfa 
19. — Devlet memurları aylıklarınım 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü kıs-

Euznamede bulunan kanun lâyiha ve teklif
lerinin suallerden önce görüşülmesine dair tak
rirler kabul olundu. 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına 
dair Kanunla, 

2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanununa ek 
kanun ve, 

İşçilere hafta tatili ve genel tatil günlerinde 
ücret ödenmesi hakkındaki Kanunun bâzı mad-

Şifahi sual takriri , 
1. — Hatay Mebusu Sekip înaFm, Halep ile 

Antakya ve iskenderun arasında muayyen şa
hıslara yaptırılan otomobil seferlerine dair şifa
hi sual takriri Dahiliye, Maliye ve Gümrük 
ve İnhisarlar vekâletlerine gönderilmiştir. 
(6/246) 

Teklif 
1. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, Or

man mühendis muavinlerinin meslekî tekâmül 
kursuna tâbi tutulmalarına dair kanun teklifi 
(2/321) (Ziraat, Maarif ve Bütçe encümenleri
ne) ' \ • 

Mazbatalar 
2. — Gazianteb Mebusu Süleyman Kura-

nel'in Yapı ve İmar Kanunu teklifi ve Muvak
kat Encümen Mazbatası (2/78) (Ruznameye) 

Sayfa 
mmda değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/370) 288 

6. — Arizalar ve tegraflar 289 

delerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun ka
bul edildi. 

11 . VI . 1956 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Hakkâri Mebusu 
F. Apaydın Ü. Seven 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

ö. Mart 

Tahrirî sual takriri 
1. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, tev-

zie4âbi istihlâk maddelerinden Adıyaman vilâ
yeti için 1954 senesinden beri ne miktar tahsis 
yapıldığına ve bu maddelerin müstehlike ne su
retle intikal ettirildiğine dair tahrirî sual tak
riri İktisat ve Ticaret Vekâletine gönderilmiştir, 
(7/195) 

3. — Vakıf lar Kanununa ek kanun lâyihası ve 
Maliye, Adliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/337) (Ruznameye) 

4. — Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ve 
teşkilâtı hakkındaki kanun lâyihası ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/321) Ruz
nameye) 

5. — Kelkit kazasının Bandola köyünden 
ömeroğlu Şahin Doğan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası (3/344) (Ruznameye) 

• • ^«»1 • ! 

1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Sualler 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

/ 



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

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Edibe Sayar (Zonguldak), Ömer Mart (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 
REÎS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Eskişehir mebuslarına kadar yoklama ya-

1. — Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa ge
çici bir madde eklenmesi hakkındaki kanun lâyi
hasının geriveritmesine dair Başvekâlet tezkeresi 
(1/295, 3/366) 

9 . VI . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

21 . III . 1953 tarihli ve 6/907 sayılı yazı ile 
takdim edilmiş olan 4753 sayılı Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununa geçici bir madde eklen
mesine dair kanun lâyihasının iadesine müsaade 
buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REÎS — Geriverilmiştir. 

2. — Ekonomik istatistiklere mütedair 14 
Aralık 1928 tarihli Milletlerarası Cenevre Söz
leşmesi ile bunu tadil eden 9 Aralık 1948 tarihli 
Paris Protokolüne katılmamıza ve bu senetlerin 
tasdikine dair olan kanun lâyihasının geriveril-
mesine dair Başvekâlet tezkeresi (1/79, 3/36?) 

9 . V I . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Reisliğine 
15 Eylül 1954 tarihli ve 71 - 2807/272 sayılı 

yazımızla sunulmuş bulunan «Ekonomik istatis
tiklere mütedair 14 Aralık 1928 tarihli Millet
lerarası Cenevre Sözleşmesi ile bunu tadil eden 
9 Aralık 1948 tarihli Paris Protokolüne katıl
mamıza ve bu senetlerin tasdikine dair kanun 
lâyihası» nm iadesine müsaade buyurulmasını 
saygılarımla rica ederim. Başvekil 

A. Menderes 

pildi). 
REÎS — Celseyi açıyorum, efendim. 

REÎS — Geriverilmiştir. 

3. — Muhtelit Tahkikat Encümeni Riyaseti
nin Muhtelit Encümen çalışmalarının 15 gün da
ha uzatılmasına dair tezkeresi (3/365) 

MUHTELİT EN. REİSÎ YERÎNE NURÎ ÖZ-
SAN (Muğla) — Muhterem arkadaşlar, üç ve
kil hakkındaki tahkikat Tâli Komisyona havale 
edilmiş ve dosyası vazifeli Muhtelit Tahkikat 
Komisyonuna bugün tevdi edilmiştir. 

öğleden evvel toplanarak müzakeresine baş
ladık. En kısa bir zamanda sürekli bir mesai 
ile neticeyi huzurunuza getirmek kararındayız. 
Ancak müzakeresi ve karara raptı ve bilhassa 
raporunun tanzim edilmesi için 15 günlük bir 
mehile ihtiyaç olduğu kanaatine vardık. (Bir 
hafta sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, arz ettim, en kısa bir 
zamanda neticeyi huzurunuza getirmek kararın
dayız. Ama 700 küsur sayfayı aşmış yalnız mü
zakere zaptı vardır. Dosyadaki diğer vesaikin 
adedi ile bini aşan sayfa mevcuttur. Bunların 
tetkik ve müzakeresi ve bilhassa ayrı ayrı ra
porun tanzim edilmesi, tabı için 15 günlük bir 
mehile ihtiyaç bulunduğu kanaatindeyiz. Tak
dir size aittir, lûtfunu rica ederim. (Gürültüler) 

REÎS — Gösterilecek mucip sebepleri işitip 
ona göre karar vereceksiniz. Gürültü edilmeme
sini rica ederim. 

MUHTELİT EN. REİSİ YERİNE NURİ ÖZ-
SAN (Devamla) — Eski Devlet vekillerinden 
Mükerrem Sarol hakkındaki tahkikat ikmal 
edilmiş, raporu tanzim olunarak tabedilmek üze-

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 
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re matbaaya verilmiştir. Tabı bitirilir bitirilmez 
Yüksek Meclisinize takdim edilecektir. 

REİS — Yazılı teklifi okuyoruz. 

1 1 . VI.1956 
Yüksek Reisliğe 

Yüksek Meclisin 1951 sayı ile 11.1.1956 ta
rihinde karar verilen eski İktisat ve Ticaret Ve
kili Sıtkı Yırcalı, eski Maliye Vekili Hasan Po-
latkan ve eski Devlet Vekili, Başvekil Yardım
cısı ve Hariciye Vekil Vekili Fatin Rüştü Zor
lu haklarındaki tahkikat, Tâli Encümence ikmal 
edilerek dosyası bugün Muhtelit Encümene tev
di edilmiş ve müzakeresine de başlanmıştır. 

'Tahkikatın ikmal ve karara raptiyle raporu
nun tanzimi için (15) günlük mehil verilmesini 
saygıyla arz ederim. 

Teş. E. ve Ad. E. den mürekkep 
Muhtelit E. Reisi 

yerine 
• Muğla 

Nuri özsan 

\ R E Î S — Efendim, teklif 15 gün daha müd
det verilmesinden ibarettir. Reye arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bugünden itibaren 15 gün mehil verilmiştir. 

Nüvit Yetkin, buyurun. 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlar; makamı Riyasetten, gündem tanzi
mi mevzuunda bir istirham da • bulunacağım. 

Bundan beş ay evvel bir arkadaşımız, bâzı 
vekiller hakkında Meclis Tahkikatı, talebini 
Yüksek Meclise getirmişlerdi. Yirie aylarca ev
vel, Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesini 
ilgilendiren içtihat mevzuu üzerinde bâzı arka
daşlar, yine Meclis tahkikatı açılması talebinde 
bulunmuşlardı. 

Ayrıca bendeniz, İç Tüzüğün 177 nci mad
desi mucibince, Adliye Vekâletinin yeni tasar
rufları üzerinde tahkikat yapmak talebi ile tak
rir vermiştim. 

Bu takrirlerden hiç birisi, hiçbir sebep ser-
dedilmeksizin, bugüne kadar gündeme alınma
mış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, tahkikat talebinin 
mevzuu, haklarında Meclis tahkikatı açılmış 
bulunan iki arkadaşımıza taallûk etmekte ve 
haklarında açılmış olan tahkikat, raporu da hu
zurunuza gelmiş ve demin muhterem komisyon 

.1956 0 : 1 
başkanı arkadaşımız da safahatın ikmal edildi
ğini ifade etmişlerdir. 

Tasavvur buyurun, tahkikat isteği Meclis 
Riyasetine verilmiştir, Meclis tahkikatı talebini 
Meclisi âli haklı bulursa, bu takdirde aylarca, 
tahkikatın ikmaline kadar geçecek zaman için
de bu arkadaşlar şüphe altında kalmış olacak
lardır. Halbuki vaktiyle gündeme alınıp iki tah
kikat beraberce ikmal edilmiş olsa idi, bugün 
beraberce ruznameye alınması mümkün olur
du. 

Makamı Riyasetin hiçbir sebep zikretmeksi-
zin, takriri gündeme almaması, gündemi tâ
yin hususundaki hareketi keyfi bir vaziyet ta
şımaktadır, bu itibarla Riyasetin bizi tatmin 
edici bir izahatta ve bu taleplerimizin gündeme 
alınacağına dair bir beyanda bulunmasını istir
ham ediyorum. 

REÎS — Efendim; teehhür vâkıdır, günde
me alınacağını Nüvit Bey arkadaşıma bildiri
rim. 

Selâhattin Toker, 
SELÂHATTÎN TOKER (Elâzığ) — Muhte

rem arkadaşlar; son Hükümet programında; bâ
zı menfi tefsirler ve telâkkilere ve dolayısivle 
bâzı huzursuzluklara yol açtığı için, emeklilik 
müddetinin tekrar eskisi gibi ŞO seneye çıkarıl
masını Hükümet vadetmişti. Bu va'de istinaden 
bir Kanun lâyihası Yüksek Meclise sunulmuş
tur. Aynı konu üzerinde bir kısım arkadaşları
mız da riyasete bâzı tekliflerde bulundular. Bu 
arada benim de bir teklifim mevcuttur. Hepsi 
görüşülmek üzere kurulan muvakkat encümen 
mazbatası Yüksek Heyetinize arz edildi, yal
nız bir noktayı tasrih etmek için, madde ola
rak yazılması için, yani bu kabîl muamelelerde 
idari kazaya gitmek salâhiyetinin verilmesi için 
gereken hükmün net olarak metne konulması 
için komisyona iade edilmişti. îade edildikten 
1,5 aydan fazla bir zman geçti, içtüzüğe göre 
encümenler kendilerine havale edilen isleri en 
geç 1,5 ay içinde intacetmeye mecburdurlar, 
edemedikleri takdirde esbabı mucibesiyle He
yeti Umumiyeye arz etmeleri lâzımgelmektedir. 

Bu müddet geçmiş bulunmaktadır, şimdiye 
kadar Heyeti Umumiyeye bir esbabı mucibe 
dermeyan etmediklerine göre İçtüzüğün bana 
tanıdığı salâhiyete istinaden bunun re'sen, doğ
rudan doğruya gündeme alınmasını ve bu mad
denin Heyeti unmmiyede görüşülürken tedvin 
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edilip getirilmesini, yani kanunun bir an evvel 
görüşülmesini teklif ediyorum ve bu hususta 
da bir takrir veriyorum, kabulünü rica ederim. 

REİS — Vâki talep üzerine arkadaşımızın 
bahsettikleri husus yüksek kararınızla encüme
ne tevdi edilmiştir. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — İki 
ayı geçmiştir, efendim. 

REİS — Komisyon reisi, buyurun. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim; sekiz 

teklif bir arada tetkik edilmektedir. Cuma günü 
komisyon son toplantısını yapmak üzere davet 
edilmiş bulunmaktadır. Ümidederim ki ; Cuma 
günü rapora bağlanacaktır. 

REİS — Selâhattin Bey; bu anda mevcut 
teklifler içinde zatiâlinizin teklifinin bulunup 
bulunmadığı bizce meçhuldür. 

SELÂHATTİN TOKER (Elâzığ) — Var 
efendim. 

REİS —• Sözünüzü doğru, samimî telâkki edi
yoruz, izin verin tetkik edelim,, bakalım, tekli
finizi Çarşamba günü Ruznamesine koyalım. 

SELÂHATTİN TOKER (Elâzığ) — Komis
yon reisinin izahatından sonra Cuma. gününe 
kalsın. 

REİS — Peki, 
Takrir var okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin sözlü sualler

den evvel görüşülmesini rica ederim. 
Çorum 

C. Köstekçi 

Yüksek Reisliğe 
Tefsir, kanun lâyiha ve tekliflerinin sözlü 

sorulardan önce görüşülmesini teklif ederiz. 
Yozgad Erzincan 

ö. L. Erzurumluoğlu T. Şenoeak 

REİS — Turan Güneş. 

1956 C : 1 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlar, kanun. tekliflerinin suallerden evvel 
görüşülmesi üzerinde İçtüzük ve Anayasamızın 
sarih hükümlerine ve ruhuna rağmen bir nevi 
Meclis ananesi teşekkül etmek üzeredir. Muhte
lif defalar bu kürsüden arz ettiğimiz veçhile, 
Yüksek Meclisin teşriî vazifesi ne derece ehem
miyetli ise âmme işlerinin görüşülmesi üzerin
de de o derece titizlikle durması gene Meclisin 
vazifeleri ve hakları cümlesindendir. Bu bakım
dan en mühim yollardan biri bulunan sual tak
rirlerinin metodik bir şekilde daima sonraya 
bırakılmasını biz, evvelce de arz ettiğimiz gibi, 
her zaman, böyle bir takrir verildikte protes
to etmeyi, Yüksek Meclisin salâhiyetlerini vi
kaye için, kendimize bir vazife telâkki ediyo
ruz. Binaenaleyh, bir mebusun en tabiî hakkı 
ve daha mühimmi bir mebus sıfatiyle vazifesi 
olan, hükümeti murakabe etmiye mâni olan bu 
kabîl takrirlerin kabul edilmemesini bir kere 
daha rica ediyoruz. 

REİS — Efendim, takrirler ikidir. Bir ta
nesi, kanun lâyiha ve tekliflerinin sözlü soru
lardan evvel görüşülmesine , dair Çorum Meb
usu. Cevat Köstekçi arkadaşımızmdır. Diğeri 
daha şümullüdür; tefsir, kanun lâyihası ve tek
liflerinin sözlü sorulardan evvel görüşülmesi 
hakkındadır. Bu itibarla, Cevat Bey arkadaşı
mızın teklifini, yani tefsir hariç, kanun lâyiha 
ve tekliflerinin sözlü sorulardan evvel görü
şülmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
' İZZET AKÇAL (Rize) — Tefsir hakkında
ki takriri reye koymadınız. 

REİS — Bu kabul edilince tefsirlerin soru
lara tercihan müzakeresine dair takriri reye 
koymaya lüzum kalmadı efendim. 

Ruznamenin birinci sayfasında 42 numarada 
bir münakale lâyihası vardır, onu müzakere 
edeceğiz. 

5. —MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
1. — İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet 

Kocabıyîkoğluve Kocaeli Mebusu Nüzhet Akın'? 
m, 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı (A/l) işaretli cetvelin Büyük Millet 
Meclisi kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası 

(2/295) (1) 
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-

tiyen yok. Maddelere geçilmesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiy eni er... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1) 201 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1956 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetve
lin Maliye Vekâleti kısmının 460 neı (İhtiyat 
tahsisatı) faslından (60 000)' lira tenzil edile
rek Türkiye Büyük Millet Meclisi kısmının 465 
nci (Meclis Tahkikatı umumi masrafları) faslı
na nakledilmiştir. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi reyini
ze arz' ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyleri
nize arz ediyorum. 

2. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, İl 
İdaresi Kanununun 42 nci maddesinin (E) ben
dinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası (2/247 (1) 

REÎS — Heyeti Umumiyesi üzerinde söz is
tiyen yok. Maddelere geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5442 sayılı ti İdaresi Kanununun 42 nci mad
desinin E bendinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. —- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
nun 42 nci maddesinin E bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

E) Müdür, 4 ncü maddenin son fıkrasında 
belirtilen adlî ve askerî teşkilât dışında kalan, 
gözetim ve teftişi altında bulunan bucak teşki
lâtına dâhil daire ve müesseselerin âmir ve me
murları ile genel ve özel kolluk âmir ve memur
larına uyarma cezası verir ve uygular. 

(1) 116 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Bu ceza kesindir. Bunun aleyhinde idari ve

ya adlî kazaya müracaat olunamaz. Uyarma ce
zasının memurun siciline işlenmesi için vali ve
ya kaymakama bildirir. Daha ağır disiplin ce
zaları ile takdirname verilmesini gerektiren hal
lerde kaymakama tekliflerde bulunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reyinize arz ediyorum... Kabul edenler... Etmi
yenler... kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ve
killer Heyeti yürütür. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir, efen
dim. 

3. — Telsiz Kanununun 31 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Mü
nakalât, Hariciye ve Millî Müdafaa encümenleri 
mazbataları (1/311) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen yok. Maddelere geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Telsiz Kanununun 31 nci maddesinin değiştiril-
mesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3222 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

27, 28, 29 ve 30 ncu maddeler hükümleri 
Türk sularına veya limanlarına giren ecnebi 
gemileriyle, Türk havalarına giren veya uçuş 
alanlarına inen ecnebi hava gemileri ve tayya-

, releri hakkında da tatbik olunur. Ancak bu gibi 
gemi ve tayyarelerin limanda, havada veya uçuş 
alanlarında bu kayıtlar haricinde dahi muha
bere edebilmelerine lüzumu halinde ilgili vilâ
yetçe izin' verilebilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

(1) 127 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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R E Î S — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir, efen
dim. 

4. — Berat taleplerinde aranan formalitelere 
mütaallik Avrupa Aklaşması ile ihtira beratları
nın milletlerarası tasnifi hakkında Avrupa An
laşmasına iştirak edilmesine dair kanun lâyihas\i 
ve Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları 
(1/292) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti-
yen yok, maddelere geçilmesini kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Berat taleplerinde aranan formalitelere mütaal
lik Avrupa Anlaşması ile ihtira beratlarının 
milletlerarası tasnifi hakkında Avrupa Anlaş

masına iştirak edilmesine dair Kanun 

MADDE İ. — Avrupa Konseyi Vekiller Ko
mitesince : 

a) 11 Aralık 1953 tarihinde Paris'te imza
lanan «Berat taleplerinde aranan formalitelere 
mütaallik Avrupa Anlaşması» ile, 

b) 19 Aralık 1954 tarihinde Paris'te imza
lanan «ihtira Beratlarının milletlerarası tasnifi 
hakkında Avrupa Anlaşması», 

ihtiva ettikleri esaslar dâhilinde tasdik edil
miştir. 

Bu anlaşmalara iltihaka Hükümet mezun
dur. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

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

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

(1) 139 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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5. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti 

Hükümeti arasındaki 4 Temmuz 1950 tarihli 
ödeme Anlaşmasına Ek Protokolün tasdiki hak 
kınla kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret en-
cümenle>ri mazbataları (1/108) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz Hik
met Bayur'undur. Buyurunuz, efendim. 

: HİKMET BAYÜR (Manisa) — Aziz arka
daşlar, bu gibi anlaşmaların Meclise gelmesi ve 

J böyle otomatik olarak geçmesi; evvelce yap-
I' tığımız bir hatanın tamirini imkânsız bırakıyor. 

O hata şudur : 
Biz îsrail devletinin oradaki Türk tebaasının 

mallarına her medeni memleketteki gibi saygı 
' göstermesini sağlamadan İsrail'i tanıdık. Hal

buki onlar orada Türk tebaası yokmuş gibi mal
larını alırlar. Amerika'dan gelmiş, Almanya'
dan gelmiş, buradan gitmiş Musevilere verirler, 
halbuki Türk'lere hiçbir şey vermezler ve bu 
hal böylece devam eder, gider. 

Bizim İsrail'e yaptığımız büyük bir hizmet 
vardır. O da onu kuşatan abluka çemberini 
Yakın - Doğu'da kıran devletiz. İyi yaptık, kö
tü yaptık, bu başka. Mademki bizim tebaamıza 
bu tarzda muamele ediyor, bunu bu yüzden yap
mamalı idik. Bu bakımdan bu kanunun İsrail'i 
ikaz için ve Türk tebaasına diğer medeni mem
leketlerde olduğu gibi hareket etmesini temin 
için kabul edilmemesini önermek mecburiye
tindeyim. 

REÎS — Rey kullanmıyan arkadaşlar, lüt
fen reylerini istimal buyursunlar. 

Heyeti umumiyesi üzerinde başka söz isti-
I yen yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. 

Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile îsrail Devleti Hüküme
ti arasındaki 4 Temmuz 1950 tarihli Ödeme An
laşmasına Ek Protokolün tasdiki hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile îs
rail Devleti Hükümeti arasında 17 Aralık 1953 

I tarihinde imzalanan, 4 Temmuz 1950 tarihli 
ödeme Anlaşmasına Ek Protokol kabul ve tas
dik edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

(1) 140 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me

riyete girer. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 

reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci müzakeresi gitmiş
tir, efendim. 

6. — Trabzon Mebusu Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlü'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 75 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (2/15) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde buyu
run Sinan Tekelioğlu. 

Rey vermiyen arkadaşlar lütfen reylerini 
kullansınlar. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Muhte
rem arkadaşlar, bu kanun teklifini getiren ar
kadaşımıza ben, 70 - 80 yaşındaki kızlarımız na
mına, teşekkür ederim. Vaktiyle babalarından 
hak etmiş oldukları maaşları bizden evvelki hü
kümet kesmişti. Bizim hükümetimiz gerek bun
lara, gerek şehit ailelerine eski maaşlarını tah
sis etmek üzere birer kanun getirmiştir. Bunu 
çıkarmakla memleket müdafaasında hizmet eden 
insanların ruhlarını takdis etmiş olacağız. 

Kabulünü rica ederim. 
REİS — Selâhattin Toker. 
SELÂHATTİN TOKER (Elâzığ) — Muhte

rem arkadaşlar, bu kanun teklifini getiren ar
kadaşımız hakikaten memlekette muhtaç durum
da olan bir kısım vatandaşlarımızın dertlerine 
çare bulmak istemiştir. Ben şahsan bundan do
layı kendilerine teşekkür ederim. 

Bti kanun teklifi, babalarının vefatında e,v-
li bulundukları için kendilerine aylık bağlanma
mış olan kız çocuklarından bilâhara kocaları 
öldükten sonra veya boşandıktan sonra muhtaç 
•duruma düşenlere evli olmıyan kız kardeşleri 
gibi maaş almalarına imkân vermektedir. Bu ka
nun, kardeşler arasında müsavatı temin etmek-

(1) 143 saydı matbua zaptın sonundadır. 
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tedir. Bu bakımdan kardeşler arasında müsa
vatı temin edecek ve maaş almamış olanlara 
da yetim maaşı verilmesini sağlıyacaktır. Bu 
bakımdan bu kanunun kabulünü ben de rica 
ediyorum. 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi üze
rinde başka söz istiyen yok. Maddelere geçil
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 75 nci maddesinin tadili ve bu kanuna bir 

geçici madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 8 . VI . 1949 tarihli ve 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 75 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 75. — Kendisinden aylık bağlanacak 
olanların ölümü tarihinde evli bulunmıyan kız 
çocuklarına aylık bağlanır. 

Evlenme dolayısiyle aylığı kesilmiş olanlar
dan sonradan boşanan veya dul kalanların da 
eski aylıkları bağlanarak ödenir. 

ölüm tarihinde evli olmaları sebebiyle aylık 
bağlanmamış kız çocuklarından bilâhara boşa
nan veya dul kalanlara da bu tarihleri takibe-
den ay başından itibaren aylık bağlanır. Bu 
takdirde evvelce 68 nci madde gereğince ölüm 
tarihinde müstahak dul ve yetimlere bağlanmış 
olan aylıklarda; bu kere aylık bağlanan çocuk 
da nazara alınmak suretiyle gerekirse düzeltme 
yapılır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenleh.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıda yftzılı 
muvakkat 95 nci madde eklenmiştir: 

Muvakkat madde 95. — Bu kanunun meriye
te girdiği tarihten önce 75 nci maddenin 3 ncü 
fıkrasında yazılı durumlara girmiş bulunan kız 
çocukları hakkında da mezkûr fıkra hükümleri 
tatbik olunur. 

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

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. . 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

7. — istanbul Mebusu Nazlı Tlabar ve An
kara Mebusu Âliye Temuçin'in, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa muvakkat 
iki madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/52) 
(V 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen var mı? 

Buyurun Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, bu kanun teklifinden 
bir tane de benim vardır. Bu kanun, Devletin 
istiklâl ve istikbalini kurtarmak için cepheler
de hayatlarını feda etmiş olan insanların karı
larına bağlanmış olan maaşları vaktiyle kesmiş
lerdi, şimdi bu şehit ailelerine yeniden maaş 
tahsis edilecektir. 

Büyük Millet Meclisinin yapacağı en büyük 
hizmetlerden birisi de bu kanunu kabul etmek
tir. Bunu Yüksek Heyetinizden rica ediyorum 
arkadaşlar. 

REÎS — Heyeti umumiye hakkında başka 
söz istiyen yoktur. 

Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyo-
i'um. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. • 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kânunu
na muvakkat bir madde eklenmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanunununa aşağıda ya
zılı muvakkat 96 ncı madde eklenmiştir : 

MUVAKKAT MADDE 96. — Mülga 1683 
sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükmüne tevfi
kan, 1341 yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
nun 41 nci maddesi ile on senelik maaşları def-

(1) 145 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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aten ödenerek ilişikleri kesilmiş olan ve başka 
bir kocaya varmaksızın halen dul bulunan zev
celere, kesilmiş olan maaşları, kanunun 68 nci 
maddesinin A fıkrasına tevfikan yeniden bağla
narak, bu kanunun meriyet tarihini takibeden 
ay başından itibaren ödenir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur, reyinize arz ediyorum: Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

8. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu ve 
iki arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 53 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair Kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (2/54) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen var mı? Maddelere geçilmesini reyinize 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 53 ncü maddesine bir fıkra ek

lenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 53 ncü mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Asgari beş sene emekliliğe esas bir hizmette 
bulunmak şartiyle tedavisi gayrimümkün bir 
maluliyete duçar olup her hangi bir şekilde ka
zanç ve başkasının yardımı olmaksızın idamei 
hayat imkânı kalmıyan âdi malûllere; (mez
kûr kanunun 48 nci maddesinde yazılı husus
lar nazarı dikkate alınmak suretiyle) 15 sene 
fiilî hizmeti bulunan malûller gibi maaş tahsis 
olunur. 

Ancak, bu maaşlar dul ve yetimlere intikal 
etmez. 

(1) 146 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden evvel birinci maddede yazılı fıkrada be
lirtilen şekilde âdi maluliyete düşmüş olup da 
hizmet müddetlerinin 15 yıldan az olması se
bebiyle aylık bağlanmamış olanlar da bu ka
nun hükümlerinden faydalanırlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. v 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir, efen
dim. 

9. — Elâzığ Mebusu Mehmet Şevki Yazman'-
m, Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler 
hakkındaki 5401 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin tadili hakkında kanun teklifi ve Millî Mü
dafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(2/226) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti
yen var mı? Maddelere geçilmesini reyinize arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler 
hakkında 30 Mayıs 1949 tarih 5401 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin tadili hakkında Kanun 

MADDE 1. — Askerî öğrencilerden başarı 
gösteremiyenler hakkındaki 30 Mayıs 1949 tarih 
5401 sayılı Kanunun üçüncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir ; 

\ 
Madde 3. — Sağlık sebepleri dışında okul

larla yüksek öğrenim kurumlarından çıkarılan 
öğrencilere devlet tarafından yapılan bilûmum 
masraflar faizi ile birlikte mukavelesi gereğince 
ödettirilir. , 

(i) 148 sayılı matbua zaptın sonundadtr. 

. im e : ı 
Ancak, bu öğrencilerden bilâhara muvazzaf 

subay, askerî memur ve astsubay olarak orduya 
dâhil olanlara Devletçe yapılan masraflar ödet
tirilmez. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
ri tarihinle kadar sağlık sebepleri dışında okul
larla yüksek öğrenim kurumlarından çıkarılan 
öğrencilerden bilâhara muvazzaf subay, askerî 
memur, astsubay olarak orduya dâhil olanlara 
ödettirilmekte olan paralar alınmaz ve Devlet 
tarafından bu sebeple açılan dâvalar ile icra ta
kibatı durdurulur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir, efen
dim. 

10. — 4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus 
terfi Kanununun muaddel 11 nci maddesinin ta
diline ve bü maddeye muhtelif kanunlarla ekle
nen fıkralar ile 4798 sayılı Kanunla eklenen 
maddelerin ve muvakkat maddenin kaldırılmasına 
ve bu kanuna muvakkat iki maddenin eklenme
sine dair kanun lâyihamı ile Elâzığ Mebusu Hüs
nü Göktuğ ve Rize Mebusu İzzet Akçal'ın, Su
baylar heyetine mahsus terfi Kanununun 11 nci 
maddesini değiştiren 4554 sayılı Kanuna ek 4798 
sayılı Kanunun ek birinci maddesinin tadiline 
ve ek 2 nci maddesiyle geçici maddelerinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Millî Müdafaa 
Encümeni mazbatası (1/43G, 2/272) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
tiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 149 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi Ka
nununun muaddel 11 nci maddesinin tadiline ve 
bu maddeye muhtelif kanunlarla eklenen fık
ralar ile 4798 sayılı Kânunla eklenen maddelerin 
ve muvakkat maddenin kaldırılmasına ve bu 
kanuna muvakkat iki maddenin eklenmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — 4273 sayılı Kanunun 11 nei 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 11. — I - Hiçbir subay mensuboldu-. 
ğu sınıfın kıtasında, kurmay subaylar kendi 
sınıfı veya diğer sınıfların kıtalarında, rütbe
sine ait asgari müddetin en az üçte biri kadar 
fiilî olarak hizmet etmedikçe terfi edemez. 

Ancak; aşağıda yazılı fıkralardakiler müs
tesnadır : 

a) 9 yıl bekleme müddetine tâbi kurmay 
yüzbaşılar için (2) senedir. 

b) Kurmay yarbaylar için (Dz. Kur. yar
baylar hariç) kıta hizmeti mecburiyeti yoktur. 

c) Kurmay albaylar için (2) senedir. Bun
ların yarbaylıkta fiilen kıta kumandanlıkların
da geçirdikleri hizmet müddetlerinin bir senesi 
albaylık kıta hizmeti müddetinden indirilir. 

d) Yeni silâh ve malzeme eğitimi ile gö
revli kurs ve okullarda bu derslerin öğret
meni bulunan (kara ve havada yarbaya ka
dar - yarbay dâhil - denizde binbaşıya W-» l 

dar - binbaşı dâhil -) subaylardan bulunduk- \ 
dukları öğretmenlik görevlerinden ayrılmala
rı mahzurlu görülecek olanlar bu yerlerden 
alacakları sicillere göre terfi ettirilirler. 

Bu gibilerin bir evvelki rütbede yaptırıl-
mıyan kıta hizmetinin tamamının yeni terfi 
ettikleri rütbede ve yeni rütbenin kıta hizme
tine ilâveten yapmaları mecburidir. (Kıta hiz
metinden istisna yalnız bir rütbe içindir.) Kı
taya çıkarılmadan terfileri gerekenler, Erkâ
nı Harbiyei Umumiye Riyasetinin ismen tekli
fi ve millî Mdafaa Vekâletinin muvafakatiyle 
yapılır. 

e) Sınıflarında kadro mucibince rütbesinin 
mukabili kıta bulunmıyan subayların terfileri 
üstlerinden alacakları siciller üzerine yapılır. 

f) fCurmay subaylar için tesbit edilmiş 
olan kıta hizmet müldetleri harbde hâsıl 
olacak ihtiyaca göre Başkumandanlıkça lüzumu 
kadar azaltılabilir. 

.1956 C : 1 
I I - Teğmen ve üsteğmen rütbesinde olan 

havacı subayların terfileri için rütbelerine 
mahsus asgari müddetin hesabında kara ve 
hava sınıfları kıtalarında yapacakları hizmet 
müddetlerinin mecmuu bilfiil kıta hizmeti sayılır. 
Sıhhi raporları ile veya okulca tasdik edilen 
gayretine rağmen uçuculuktaki istidatsızlığı 
tebeyyün edenler ile bilfiil uçucu olup da sıh
hi durumu dolayisiyle veya yıpranarak uçucu
luk kudretini kaybeden veya uçucu kıta ku-
mandanlığmca inkişaf edemiyeceği sicil ile an
laşılan hava subayları hava kadrosu dâhilin
de faal kıta veya yer hizmetlerinde üstlerin
den alacakları siciller ile kara ordusu emsali 
nasplılarını geçmemek şartiyle terfi ederler. 

I I I - Askerî tıp ve veteriner akademileri1 

ve biyoloji enstitüsü profesörleri ile porfesör 
vazifelerinde görevli doçentler, profesör ve do
çent kadrolarından alacakları sicillerle terfi 
ettirilirler. Ancak; bunların Millî Müdafaa 
Vekâletince tanzim edilecek talimat gereğince 
silâhlı kuvvetler içinde tetkik ve araştırma
da bulunmaları esastır. 

IV - Harb Akademisi ve Yüksek Levazım 
Okulu tahsilinde bulunan subaylar ile kurmay 
stajyerlerin ve kurmay subayların, akademiye 
ve Yüksek Levazım Okuluna gireceklerinde bu 
okula girmezden evvel tahsil esnasında ve tah
silden sonra memur edilecekleri muhtelif mu
harip sınıf kıta kumandanlıklarmdaki ve leva
zım için kıta sayılan yerlerdeki hizmetleri 
kıta hizmetinden sayılır. 

V - Yardımcı sınıf subaylarından Harb 
Akademisini muvaffakiyetle bitirenler, piyade 
sınıfına nakledilirler. Bu nakilden evvel yardım
cı sınıf kıtalarında geçen hizmetleri kıta hiz
metinden sayılır. Ancak ; terfi için piyade. 
sınıfında bir sicil müddeti bulunup mıvafık si
cil almak şarttır. 

VI - Ordu donatım, personel ve harita sır 

nıflanna mensup subaylar sınıflarına mahsus 
kadro dâhilinde üstlerinden alacakları siciller 
ile terfi ederler. 

VII - Sınıf değiştiren subayların evvelki 
sınıflarının kıtalarında yapmış oldukları hiz
metlerde kendi sınıfının kıta hizmetinden sa
yılır. Ancak, bunların terfii için aynı sınıf
larında bir sicil müddeti bulunup sicil alma
ları şarttır. 

— 282 — 



î : 76 11. 
VIII - Sınıfında rütbesinin karşılığı kıta 

bulunmıyan subaylar için hangi hizmetlerin kı
ta ve sicil yeri olacağı Yüksek Askerî Şûranın 
mütalâası alınarak Millî Müdafaa Vekâletince 
tesbit olunur. 

RElS -+- Şevki Yazman. 
MAZBATA MUHARRİRİ M. ŞEVKİ YAZ

MAN (Elâzığ) — Efendini; birinci madde . ile 
tadil edilen 11 nci maddenin, (d) fıkrasının ikin
ci paragrafında bir ufak hata vardır. 

«Bu gibilerin bir evvelki rütbede yaptırılmı-
yan kıta hizmetinin tamamının», denilmiştir. 
Tamamının kelimesi, (tamamını) olacaktır. 

Burasını tashih etmek lâzımdır. 
Yine aynı paragrafın sonunda yapılır keli

mesi vardır. Halbuki bunu sonradan komisyon
ca tashih ettik ve «muvafakatiyle terfi etti 
rilir» şeklinde kabul ettik. Bu suretle tashih 
edilmesi lâzımdır. 

4 ncü paragrafta, «Harb Akademisi ve Yük
sek Levazım Okulu tahsilinde bulunan subaylar 
ile kurmay stajyerlerin ve kurmay subayları^ 
akademiye ve Yüksek Levazım Okuluna gire
ceklerin de bu okula girmezden evvel» burada 
(gireceklerin de bu okula) ibaresi çıkarılmış
tır. Bunun tashihini rica ederim. 

«Gireceklerin de> bu okula» ibaresi çıkarıl
mıştır. Onun da tashihini istirham ediyorum. 

REİS — Madde hakkında başka söz istiyen 
yoktur. Tashih ve ilâvelerle maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 4273 sayılı subaylar heyeti
ne mahsus Terfi Kannuunun 11 nci maddesine 
5611 sayılı Kanunla eklenen (E) fıkrası ve 4685 
sayılı ve 4719 sayılı kanunlarla eklenen fıkralar 
ve 5811 sayılı Kanunla eklenen muvakkat 5 nci 
madde, 4798 sayılı Kanunla kabul edilen ek mad
de 1, ek madde 2 ve muvakkat madde meriyet
ten kaldırılmıştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Yalnız bu madde ile ilgili bir teklif vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyihasının başlığı ile ikinci madde

sinin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif 
ederim. Millî Müdafaa Encümeni Reisi 

Trabzon Mebusu 
Sami Orbek 

.1966 0 : 1 
4273 sayılı subaylar heyetine mahsus Terfi 

I Kanunun muaddel 11 nci maddesinin tadiline 
ve bu maddeye muhtelif kanunlarla eklenen 
fıkralar ile 4554 sayılı Kanuna 4798 sayılı Ka
nunla eklenen maddelerin ve muvakkat madde
nin kaldırılmasına ve bu kanuna muvakkat iki 
madde eklenmesine dair Kanun. 

Madde 2. — 4273 sayılı subaylar heyeti
ne mahsus Terfi Kanununun 4554 sayılı Ka
nunla değiştirilen 11 nci maddesi ile bu mad
deye 5611 sayılı Kanunla eklenen E fıkrası ve 
4685 ve 4719 sayılı kanunlarla eklenen fıkralar 
ve 5811 sayılı Kanuna 5811 sayılı Kanunla ek
lenen muvakkat beşinci madde ve 4554 sayılı 
Kanuna 4798 sayılı Kanunla eklenen ek madde 
1, ek madde 2 ve muvakkat madde meriyetten 
kaldırılmıştır. 

REİS — Encümen reisi tarafından verilmiş
tir, encümen sözcüsü de mutabıktır. 

Son okuduğumuz kanun başlığı ile ikinci 
maddeyi metin olarak reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1950, 1951 na* 
sıplı kurmay binbaşılar için kıta hizmeti bir 
yıldır. 

REİS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Gülhane Askerî 
Tıp ve Veteriner akademileri ile biyoloji ensti
tüsü profesörlerinin ve profesör vazifelerinde 
görevli doçentlerinin, bu kanunun neşrinden ev
vel aynı kadro yerlerinde geçen hizmetleri de. 
terfide geçerli kıta hizmeti sayılır. 

REİS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa Vekili memurdur. 

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

. Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

. 11. — Denizli Mebusu Baha Akşit ve 4 arka
daşının, Astsubay Kanununa ek kanun teklifi ile 
Elâzığ Mebusu Hüsnü Göktuğ'un, Astsubay Ka-
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nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2/180, 2/-225) (1) 

REİS — Heyeti unmmiyesi üzerinde söz isti-
yen yoktur. Maddelere geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Astsubay Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine, 31 nci maddenin yürürlükten kal
dırılmasına ve muvakkat bir madde eklenmesi

ne dair Kanun 

MADDE 1. — 5802 sayılı Astsubay Kanunu
nun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 28. — Kıdemli başçavuşlukta ikinci 
veya üçüncü senesini ikmal ve aşağıdaki şartları 
ihrazetmiş bulunan astsubaylar, alâkalı vekâ
letlerin inhası üzerine yüksek tasdik ile teğmen 
ve bando astsubayları 7 nci sınıf bando öğretme
ni nasbedilirler. Bunlar terfi kanunu hüküm
lerine göre kıdemli yüzbaşılığa veya muadiline 
(dâhil) kadar yükselebilirler. 

A) Kıdemli başçavuşluğa kadar her rütbe
ye normal şartlar altında yükselmiş bulunmak, 

B) Umumi, meslekî bilgileri ile karakter ve 
ahlâk bakımından subay ve eşitliğine lâyık bu
lunduğu tasdik edilmiş olmak, 

C) Yapılacak seçim imtihanlarında ve mü-
taakıben gönderilecekleri sınıf okullarında ve 
*özel kurslarda başarı göstermek. 

Bu madde hükümlerinin tatbik tarzı tcra Ve
killeri Heyeti kararı ile tesbit olunur. 

REÎS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 29 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 29. — 28 nci madde hükümlerine gö
re subay veya yedinci sınıf bando öğretmeni 
nasbedilenlerin aylık asılları ile tutarları aşağı
da gösterilmiştir : 

(1) 151 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

.195e C : l 4 
Aylık Aylık 

Rütbe sınıfı aslı tutarı 

Teğmen ve muadili 40 300 
Üsteğmen » 50 350 
Kd. Üsteğmen » 60 400 
Yüzbaşı » 70 475 
Kd. Yüzbaşı » 80 550 

REÎS — ikinci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 30 ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 30. — Astsubaylıktan subaylığa veya 
muadiline geçirilenlerin her ürtbe ve sınıftaki 
yaş hadleri maaşça muadili bulundukları subay
lar gibidir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 5802 sayılı Astsubay Kanunu
nun 31 nci maddesi meriyetten kaldırılmıştır. 

REÎS — Dördüncü maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
ri tarihinde 5802 sayılı Kanunun 28 nci maddesi 
hükümlerine göre yetiştirilmiş olan askerî tekni-
siyenler de bu kanun hükmünden faydalanırlar. 

REÎS — Baha Akşit. 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Muhterem ar

kadaşlarım; muvakkat maddede söz isteyişimin 
sebebi şudur; 5802 sayılı Kanunun 28 nci madde
si hükümlerine göre yetiştirilmiş olanlar bulun
duğu gibi halen 5802 sayılı Kanunun 28 nci mad
desine göre kurs görmekte olanlar da mevcuttur. 
Burada sarahaten encümence zabıtlara geçirilmek 
suretiyle bunların da bu kanun hükümlerinden 
istifade edeceklerin beyan edilmesini istirham 
ediyorum. Söz alışımın sebebi budur. 

REÎS — Encümen adına Refet Aksoy. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA REFET AK

SOY (Ordu) — Efendim, madde sarih olmakla 
beraber bu mesele encümende müzakere esnasın
da mevzuubahsolmuştur. 5802 sayılı Kanun mu
cibince halen yetiştirilmek üzere kursa devam 
edenler de bu haktan istifade edeceklerdir. 

REÎS — Ma ddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden iti

baren mer'idir. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir, efen
dim. 

12. — Kırıkkale yapısı 81 milimetrelik 2 bin 
aded piyade havan mermisinin Libya Devletine 
hibe edilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa encümenleri mazbataları (1/406) (1) 

RElS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen yok. Maddelere geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kırıkkale yapısı 81 mm. lik 2 000 aded piyade 
havan mermisinin Libya Devletine hibe edilmesi 

hakkında Kanun 

MMADDE 1. — Kırıkkale yapısı 81 mm. lik 
2 000 aded piyade havan mermisinin Libya Dev
letine hibe etmeye İcra Vekilleri Heyeti mezun
dur. 

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

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

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

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

13. — Orman Umum Müdürlüğü teşkilâtına 
dair 3818, 3904 ve 6223 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/396) (2) 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-

(1) 154 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 156 sayılı matbua, zaptın sonundadır. 
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tiyen yoktur. Maddelere geçilmesi hususunu rey
lerinize arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Orman Umum. Müdürlüğü teşkilâtına dair 3818, 
3904 ve 6223 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü ku
ruluşu hakkındaki 3204 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine bağlı cetveli tadil eden 3818, 3904 ve 
6223 sayılı kanunlara bağlı cetvellerdeki kadro
lardan ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilenler kal
dırılmış ve yerine ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar konulmuştur. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi cetveliyle 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — İlişik (3) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar Orman Umum. Mü
dürlüğü 1956 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(L) işaretli cetvele eklenmiştir. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi cetvelle 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —- Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Ziraat ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, lâ
yihanın birinci müzakeresi bitmiştir, efendim. ' 

14. — Köy ebeleri ve köy sağlık memurları 
teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve 
îçtimai Muavenet Vekâleti teşkilâtı ve memurin 
Kanununun bâzı maddeelrinin değiştirilmesine 
dair 4459 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin bi
rinci fıkrasının tadili hakkında. kanun lâyihası 
ve Dahiliye, Sıhhat ve. îçtimai Muavenet encü
menleri mazbataları (1/391) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti
yen yok. Maddelere geçilmesini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddele
re geçilmesi kabul edilmiştir. 

(t) 157 sayılı matbua zaptm sonundadır. 
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Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşkilâtı 
yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve îçtimai 
Muavenet Vekâleti teşkilât ve memurin Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
4459 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin birinci 

fıkrasının tadili hakkında 

MADDE 1. — 4459 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin birinpi fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Köy ebeleri ile köy sağlık memurları köyler
de istihdam edilirler. 

Ancak, köylerde başarı ile asgari altı sene ça
lıştıktan ve doğum evleri veya hastaneler nisa
iye kliniklerinde altı ay amelî tatbikatta bulun
duktan sonra yapılacak imtihanda muvaffak 
olan köy ebeleri şehir ve kasabalarda da sanat
larını icra ederler. 

Meslekte bilfiil altı sene çalışmış ve iyi sicil 
almış köy sağlık memurlarından Sıhhat ve îç
timai Muavenet Vekâletinin tensibedeceği mües
seselerde altı ay müddetle bir tekâmül devresi 
geçirerek yapılacak imtihanda muvaffak olanlar 
şehir ve kasabalarda da istihdam olunurlar. 

Köy ebeleri ile köy sağlık memurlarının kaza 
ve şehirlerde istihdamlarında kadro vaziyetine 
göre kıdemlerinin nazarı itibara alınması şarttır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reyinize arz ediyorum; Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

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

REÎS -r- Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

15. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanununun bâzı mdddeUrinin tadiline ve bu 
kutnuna yeni bir madde ilâvesine dair 6571 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin tadili hakkında ka
nun lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(fi/455) (D 

(1)158 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

İ«6 0 : 1 
REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde SÖK is

tiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu
nun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna 
yeni maddeler ilâvesine dair Kanunun 3 ncü 

maddesinin tadili hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6571 sayılı Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası Kanununun bâzı maddele
rinin tadiline ve bu kanuna yeni maddeler ilâ
vesine dair kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 3. — Birinci maddenin d fıkrasında 
yazılı hususi ihtiyat akçesinden bakiye kalan 
(4,5) milyon lira hissedarların ödenmemiş % 30 
sermaye hisseleri bakiyesine mahsubedilir. 

Bu mahsup dolayısiyle banka ve ortaklardan 
Gelir Vergisi aranmaz. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir, efen
dim. 

16. — Rize Mebusu Hüseyin Agun'un, 3788 
sayılı Çay Kanununun 4 ncü maddesinin (B) 
fıkrasının tadiline dair 5748 sayılı Kanunun 1 
nci maddesiyle aynı kanunun 6133 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1 nci maddesinin tadiline dair 
kanun teklifi ve Ziraat, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (2/161) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen yok. Maddelere geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 159 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Ö788 sayılı Çay Kanununun 3748 sayılı Kanunla 
muaddel 4 ncü maddesinin (B) fıkrası ile Çay 
Kanununa ek 6133 sayılı Kanunun birinci mad

desinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 27 . III . 1940 tarih ve 3788 
sayılı Çay Kanununun 5748 sayılı Kanunla 
muaddel 4 ncü maddesinin (B) fıkrası, aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

«Çay bahçesinin beher dekarı veya (1 000) 
ağacı için birer sene ara ile üç defada ceman 
(350) lira faizsiz para ikraz ettirir. Bu pa
ranın ikraz şekli, şartları, zaman ve miktarı 
Ziraat Vekâletince tesbit olunur.» 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna ek 10 . VI I . .1953 
tarih ve 6133 sayılı Kanunun birinci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

27. I I I . 1940 tarihli ve 3788 sayılı Çay Ka
nununun 5748 sayılı Kanunla değişen 5 nci ! 
maddesinde yazılı saha miktarını artırmaya İc
ra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. Yeni çay j 
bahçesi kuruluncaya kadar- bahçe kuracaklara 
aynı kanunun değişen 4 ncü maddesinin (B) j 
fıkrası gereğince vukubulacak ikrazat Türkiye j 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca yapılır. Bu ki- i 
sim ikrazat (35) milyon lirayı geçemez. Her j 
bütçe yılı içinde ikraz edilen para Ziraat Ve
kâletince mütaakıp yıl bütçesine konulacak olan 
tahsisattan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasına faiziyle birlikte ödenir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
ri tarihine kadar taahhüde bağlanmış olup da 
taksitlerini kısmen veya tamamen almamış J 
olanlar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik 
olunur. 

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

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya; Adliye, Dahiliye, Gümrük ve İnhisarlar, j 

5.1956 0 : 1 
Maliye, İktisat ve Ticaret ve Ziraat vekilleri 

| memurdur. 
I REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen

ler.. Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

17. — Denizde can emniyetinin korunması 
hakkında 1948 yılında Londra'da toplanan Mil
letlerarası Konferansta kabul edilen Nihad Karar 
ile eklerine katılmamıza dair kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Münakalât encümenleri mazbataları 
(1/261) (1) 

RElS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. 

' Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
j 

Denizde can emniyetinin korunması hakkında 
1948 yılında Londra'da toplanan Milletlerarası 
Konferansta kabul edilen Nihai Karar ile ekleri

ne katılmamıza dair Kanun 

MADDE 1. — 1948 yılında Londra'da top
lanan denizde can emniyeti Milletlerarası Konfe
ransında kabul edilen Nihai Karara katılmamız 
uygun görülmüş ve bu karar ile «A» ekini teşkil 
eden «Milletlerarası denizde can emniyeti Söz
leşmesi» «O» ekini teşkil eden «Kararlar» ve 
«D» ekini teşkil eden «Tavsiyeler;» tasdik edil
miştir. 

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

MADDE 2. — 1929 yılında Londra'da akde
dilmiş olup, 5512 sayılı Kanunla tasdik edilmiş 
bulunan «Denizde can emniyetinin korunması 
hakkında Milletlerarası Sözleşme ile Eki ve Ni
haî Protokol» meriyetten kaldırılmıştır. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi, kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 4. —' Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RElS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. Lâyihanın birinci müza
keresi bitmiştir. 

(1) 15 e $k sayıb matbua zaptın sonundadır. 

- 2 8 7 -



î : 75 İl'. I 
18. — Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariy-

le merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 
4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı 
kadroların eklemnesine dair kanun lâyihası ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/307) 
İV 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez 
kuruluş ve görevlerine dair 2287 sayılı Kanun
da değişiklik yapılması hakkındaki 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadroların 

eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Maarif Vekâleti kuruluş kad
rolariyle merkez kuruluşu ve görevlerine dair 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki 10 . VI. İ946 tarihli ve 4926 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin (XI Genel Kitap
lıklar) kısmına ilişik cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
maddeyi cetvelle kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE -3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya tcra Vekilleri Heyeti memurdujf. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (©urdur) — Reis bey 

kanunun heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyo
rum. Lehinde konuşacağını, efendim. 

REÎS — Lâyihanın birinci müzakeresi yapı
lıyor, İkinci müzakeresinde ilk söz sizindir. 

19. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna hağlı 

(1) 162 sayılı matbua zaptın sonundadtr. 

.. 1956 0 : 1 
I (1) sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Umum Mü

dürlüğü kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/370) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti
yen yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (l)'sa* 
yüı cetvelin Tapu ve Kadastro Umum Müdürlü
ğü kısmında değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
i tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu-

na bağlı 1(1) sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro 
i Umum Müdürlüğü kısmından ilişik (1) sayılı 

cetvelde gösterilen kadrolar çıkarılmış ve yerine 
bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar ko
nulmuştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi cetvelle kabul edenler... Etmiyenler... 

i Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanun lâyihasının birinci müzakeresi bitmiş
tir. 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanuna (276) arkadaş rey 
vermiş, ve (267) kabul, (3) ret ve (6) müsten
kiftir. Muamele tamamdır. Lâyiha (267) reyle 
kanunlaşmıştır. 

13 Haziran 1956 Çarşamba günü saat 15.00 
toplanmak üzere İnikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,20 

(1)163 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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6. — ARIZALAR \ 

İşçilere hafta tatilinde ve genel tatil günle- i 
rinde yevmiye verilmesine dair Kanunun kabu- j 
lü münasebetiyle işçilerin sevinçlerini tebarüz i 
ettiren telgraflar, # i 

Diyarbakır 1661 Sendikaları Birliği Reisi Ih- J 
san Keskin, j 

Eyüp Mensucat işçileri Sendikası, 
Kayseri Tekstil Sanayii işçileri Sendikası, | 
Sümerbank Defterdar Fabrikası işçileri ha- j 

mma Rauf Değer, { 

E TELGRAFLAR 

Eskişehir Hava Sanayii işçileri Sendikası 
İdare Heyeti, 

Elmadağ Sendika Başkanı Tevfik Başaran, 
Sümerbank Ankara işçileri ve Tezgâhtarlar 

Sendikası Başkanı İsmail Kaçmaz, 
istanbul Tekstil ve örme sanayii işçileri kon

gre Başkanı Mehmet Coler, 
Konya Ağır Bakım Tamir Fabrikası işçileri, 
Ankara Mihaniki Kimya işçileri, 
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195S malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kaa«n kabul •dilmiftiı*.) 

AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Teınuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba- Iştın 
Ahmet Karagür 

Aza adedi 541 
Rey verenler 276 

Kabul edenler : 267 
Reddedenler 3 
Müstenkifler 6 

Reye iştirak etmiyenler : 252 
Münhal mebusluklar 13 

(Kabul edenler] 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BÎLECtK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbas 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Baif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Z?ğra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Safaeddin Karanakçı 
thsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Tahir. Akman 
Kenan Çığman 

"Asım .Emrfim 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Meeit Bıınıin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal• Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat -Köstekçi 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Aksi t 
Ali Çoban oğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refct Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

• 

Tevfik Şenoeak 
Veysel Varal 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
AhrHıllrflfHı* A ti te 
KJCİİU.1JJ, JLİICIİ 

Ali Ocak 
Salâhattin Uıılıi KJ%*ıJL%&XM.tAi V \ıXXX \J l i l - \A 

GİRESUN 
Hamdi Bozdağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
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ÎÇEL 

Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Mehmet Mutlugü 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Mükerrem Sarol 
Nizanıettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş, 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlı 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Osman Kapani 
Mehmet Ali Sebük 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

Osman Nuri Deniz 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obua 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sönme* 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Hilmi özbay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğiu 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 

Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmaeıoğlu 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Ahmet Kınık 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Server Somuneuoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdurrahman Doğruyol 

Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Neemi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramh 
Saraim Yücede re 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Pertev Sanaç 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URPA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Mııslih Görentaş 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Hakkı Hilâleı 
Nusret Kirişeioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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KIRŞEHİR 
Osman Âlişiroğlu 

ANTALYA 
Asım Okur 

BURSA 
Sabahattin Çıraeıcğlû 

W m$ • X95Ş 
[Reddedenler] 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 

[Müstenkifler] 
DİYARBAKIR 

Yusuf Azizoğlu 
Mustâfa Ekinci 

fi: k 

SINOR 
M. Vehbi Dayıbaş 

ELAZIĞ 
Selâhattin Toker 

KARS 
Mehmet Hazer 

AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Kemal özçobin 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AGRl 
Kasım Küfrevi (I.) 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayr^moğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çüçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Enver Kârari 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş (I.) 

AYDIN 
Necati Celim 
Nihat lyriboz 
Zühtü Uray 

BAJJKESIR 
Enver Güreli 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 

[Beye iştirak 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(1.1:) 
Sırrı Yırcall 
Sıtkı Yıreâlı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Nçeati Araş 
Sait Göker 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
İhsan Öülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
Sadettin Karacabey 
ibrahim öktem 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu' 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasaiü .,.. 

DİYARBAKIR 
Raş;ıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 

etmiyenler] 
Mehmed Hüsrev Ünal. 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin- Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınlalıç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü ööktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanal an 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Hamid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
ismail Sayın 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Ihşan. Daî 
Süleyman Kurantl 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen. 
Abdullah Izmen 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan Sarı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Sekip inal 

A. Mithat Küseyrioğlıı 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Eamazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlü 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Veübege 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Hamdullah Suphi Tan* 
rıöver 
Nazlı Tlabar (I.) 
Ahmet Topçu 
Nuri Yanlat 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Necdet Incekara 
Rauf Onursal (t.) 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
ilhan Sipahioğlu 
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Ekrem Hayri Üstündağ 
(t) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Nazif i Şerif Nabel (î.) 
Ali Muzaffer Tanover 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay ( t ) 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel 
Turan Güneş I 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Gûzelkılmç 
Mekki Keskin 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 1 
Aydın 1 
Bursa. 1 

Tarık Kozbek 
M. Rüştü özal 
Halil Özyörük (1.) 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat (t.) 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Yunus Muammor Ala-
kant 
Hayri Büke 
Melih Koçer 
Muhlis Tüm ay (t.) 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kal av 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Yavuz Pasamehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 

Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazıl Erim 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlu 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Cavid Oral 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SltRD 
Suat Bedük 
Baki Erden (t.) 
Veysi Oran 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Haşini Tan (1.) 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Ahmed özel (V.) 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakla Akyüz 

İstanbul 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 2 

Ferid Alpiskender 
TOKAD 

İhsan Baç (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı* 
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygüı» 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğhı 
Celâl öncel 
Muzaffer Timur 

VAN 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Unlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 

Kırklareli 1 
Zonguldak l 
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Denizde Can Emniyetinin Korunması hakkında 1948 yılında Londra'
da toplanan Milletlerarası Konferansta kabul edilen Nihai Karar 
ile eklerine katılmamıza dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Müna

kalât encümenleri mazbataları (1/261) 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Denizde can emniyetinin korunması hakkında 
1948 yılında Londra'da toplanan milletlerarası 
konferansta kabul edilen nihai karar ile eklerine 

katılmamıza dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1948 yılında Londra'da top
lanan denizde can emniyeti milletlerarası kon
feransında kabul edilen nihai karara katılmamız 
uygun görülmüş ve bu karar ile «A» ekini teşkil 
eden «Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Söz
leşmesi» «C» ekini teşkil eden «Kararlar» ve «D» 
ekini teşkil eden «Tavsiyeler» tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — 1929 yılında Londra'da akde
dilmiş olup, 5512 sayılı Kanunla tasdik edilmiş 
bulunan «Denizde Can Emniyetinin Korunması 
hakkında Milletlerarası Sözleşme ile Eki ve Ni
haî Protokol» meriyetten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

28 . I V . 1955 
Başvekil ve Devlet Vekili 

Hariciye V. V. Başvekil Yardımcısı 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
F. R. Zorlu 

Devlet Vekili 
O. Kapani 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ik. ve Ticaret Vekili 
S. Yıırcalı 

Güm. ve İnh. Vekili 
E. Kalafat 

Devlet Vekili 
F. Köprülü 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekiliv 

H. Polatkan 

Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
İV. ökmen 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
S. Âğaoğhı 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 



Münakalât Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Münakalât Encümeni 

Esas No. i/261 
Karar No. 13 

4 . V . 1956 

Yüksek Reisliğe 

26 . XII . 1955 tarihli 19 ncu İnikatta tetkik 
edilmek üzere bir takrirle geri alman Denizde 
can emniyetinin korunması hakkında 1948 yı
lında Londra'da toplanan Milletlerarası Konfe
ransta kabul edilen nihai karar ile eklerine ka
tılmamıza dair kanun lâyihası encümenimizde 
hükümet mümessilleri de hazır olduğu halde 
tekrar incelendi : 

1948 yılında Londra'da toplanan Denizde 
can emniyetinin korunması hakkında Milletler
arası 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 üze

re Yüksek riyasete sunulur. 
Münakalât Encümeni Reisi 

Bilecik 
Y. Üresin 

Kâtip 
Sivas Ankara 

E. Erdinç F. Zincirkıran 

M. M. 
Afyon K. 
R. Çerçel 

Antalya 
A. Okur 

îmzada bulunamadı 
Balıkesir Balıkesir Bitlis 
M. Iştın A. Kalıpsızoğlu N. Barut 

îmzada bulunamadı 
Bitlis Çanakkale Malatya 

S. înan 1. Karasioğlu II, Özbay 
Sivas 

M. Turhan 

( S . Sayısı .- 15 e e k ) 
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19148 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 akdedilmiştir. 

Denizde Can Emniyetine mütaallik esasların tekâmülünü hedef tutan yeknesak prensip ve 
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 
İrlanda 
İtalya Cumhuriyeti 
Holânda 
Yeni Zelanda 
Norveç 
Pakistan 
Panama Cumhuriyeti 
Filipinler Cumhuriyeti 
Polonya Cumhuriyeti 
Portekiz Cumhuriyeti 
İsveç 
Güney Afrika Birliği 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik KıralUğı 
Amerika Birleşik Devletleri 
Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti 
Aşağıdaki memleketlerin hükümetleri ise. bu konferansda müşahitler tarafından temsil edil

mişlerdir : 
Seylân 
Meksika 
Romanya 
Türkiye 

(S. Sayısı : 15 e ek) 
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Ve yine aşağıdaki teşekküller de bu konferansta müşahitler tarafından temsil edilmişlerdir : 
(a) Hükümetlerarası teşekküller 
Birleşik Milletler 
Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı 
Milletlerarası iş Dairesi 
Milletlerarası Meteoroloji Teşkilâtı 
Milletlerarası Haberleşme Birliği 
Dünya Sağlık Teşkilâtı (Geçici Komisyon) 
(b) Hükümetlerarası olmıyan teşekkül 
Milletlerarası Hidrografi Bürosu 
Konferansta Reisliğe, Birleşik Kırallık Murahhas Heyeti Başkanı Muhterem Sir John Anderson, 

Genel Sekreterliğe Mr. R. S. F. Edwards tâyin edilmişlerdir. 
Konferansın mesaisi için aşağıdaki komiteler teşkil edilmiş ve reislerinin isimleri komitelerin hi

zalarında gösterilmiştir: 
Delegeler Komitesi Reisi : Muhterem Sir John Anderson, Birleşik Kırallık 
İtimatname Komitesi Reisi : Liman Korgenerali Giulio îngianni, İtalya 
Gemi İnşaiye Komitesi Reisi : Mr. K. H. Sjöholm, İsveç 
Can Kurtarma Vasıtaları Komitesi Reisi : Mr. Ove Nielsen, Danimarka 
Telsiz Telgraf Komitesi Reisi : Komodor E. N. Webster, Amerika Birleşik Devletleri 
Seyir Emniyeti Komitesi Reisi : Monsieur G. Anduze - Faris, Fransa 
Genel Hükümler Komitesi Reisi : Mr. N. A. Guttery, Birleşik Kırallık 
Tasarı Komitesi Reisi : Mr. N. A. Guttery, Birleşik Kırallık 
Konferans, 1929 Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesini göz önünde tutmuş ve bun]» 

müzakereler için esas ittihaz etmiştir. 
Rapor ve zabıtlarında kaydedildiği gibi ilgili komitelerin ve Umumi Heyet toplantılarının mü

zakereleri neticesinde konferans, 1929 Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi yerine ika
me edilmek üzere 1948 Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesini hazırlamış imza ve kabule 
arz etmiştir. 

1948 Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi nihaî karara A eki olarak alınmıştır. 
Konferans keza, hali hazır Milletlerarası Denizde Çatışmayı önleme kaidelerinin de gözden ge

çirilmesinin arzu edilmekte olduğunu nazarı dikkate alarak mezkûr kaideleri müzakereler için 
esas ittihaz etmiş ve bâzı ilâve- ve tadillerle yeniden hazırlanan 1948 Milletlerarası Denizde Çatış
mayı önleme kaidelerini tasvibetmiştir. 

Fakat tasvibedilmiş olan bu kaideleri 1948 Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesine ek 
olarak koymamayı kararlaştırmıştır. Konferans, Birleşik Kırallık Hükümetini 1948 Milletlerarası 
Denizde Çatışmayı önleme kaidelerini, işbu kaideleri kabul etmiş bulunan diğer hükümetlere gön
dermeye, bu kaidelerin kabulü hakkında tam ittifaka varıldığı zaman tatbikine başlanacağı tarihi 
tesbite, davet eder. 

Bu tarih tesbit edildikten sonra 1948 Milletlerarası Denizde Çatışmayı Önleme kaideleri, bu kai
deleri kabul etmiş olan hükümetler tarafından tatbik edilecektir. Konferans Birleşik Kırallık Hükü
metinden, tatbik tarihîni bütün devletlerin hükümetlerine en az bir sene önce bildirmesini rica 
«der. 

1948 Milletlerarası Denizde Çatışmayı önleme kaideleri nihai karara B eki olarak alınmıştır. 
Konferans ayrıca aşağıdaki hususlarla ilgili kararları (nihai karara C eki olarak alınmıştır). ka

bul etmiştir : — 
1. Sözleşmenin tecviz ettiği hadden fazla yolcu nakli. 
2. İspanya. 
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Konferans, keza aşağıdaki hususlara ait tavsiyeleri (nihai karara D eki olarak alınmıştır) ka

bul etmiştir : — 
1. 1929 Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesinin feshi. 
2. Sözleşme standartlarının hususi şekilde tatbiki. 
3. Sözleşmenin inşaata mütedair hükümlerinin ıslahı. 
4. Yolcu gemilerinin su geçirmez bölme standartları. 
5. Hasarsız stabilite (Intact Stability). 
6. Perdelerde ve borda kaplamasında bulunan menfezler. 
7. Madenî ambar ağzı kapakları. 
8. Yangın hortumu rekorları. 
9. Siklon ihbarları. 

10. Frekanslar. 
11. Tehlike çağırmalarını ve saireyi dinleme. 
12. Telsiz telefon tesisatında, telsiz telgraf tehlike işareti veren vasıtaların bulunması. 
13. Eko iskandil cihazı. 
14. Sahil fenerleri. 
15. Hava haberlerinin ulaştırılması. 
16. Gemilerin gemi adamı ile donatılması. 
17. Orta frekanslı telsiz kerteriz cihazı (Direction Finding) ve radyofarlar (Radio Beacon) 
18. Radyo seyir yardımcıları. 
19. Radar ve saire ile teçhiz edilmiş gemilerin seyri. 
20. Radar. 
21. Yeknesak şamandıralama. 
22. Tehlikeli eşyanın nakli. 
23. Denizde ve havada emniyetin koordinesi. 

ilgili mümessiller bu nihai kararı muvacehede imza etmişlerdir. 
Her metin aynı derecede muteber olmak üzere tek nüsha halinde İngilizce ve Fransızca olarak 

1948 Haziranın 10. onuncu günü Londra'da tanzim edilmiş olup bu esas metinler evvelâ Birleşik 
Kırallık Hükümetine tevdi edilecektir. Hükümet lerarası îstişari Denizcilik Teşkilâtı, 1948 Millet
lerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesinde kendisine tahmil edilen vazifeleri devraldığı zaman 
Birleşik Kırallık Hükümeti bu metinleri Hüküıaetlerarası îstişari Denizcilik Teşkilâtına gönde
recektir. 

John Anderson 
Başkan 

Robert S. F. Edvarda 
Genel Sekreter 

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

(Kabul edilmek şartiyle) 
Avusturalya Birliği namına : 

Norman G. Roskruge 
Sydney Pollack 
A. H. Moate 
Hartwell J. M. Phdeıx 

Belçika namına : 
G. Bertrand 

(Kabule tâbi) 

F. Van Gool 
(Kabule tâbi) 

Brezilya Birleşik Devletleri Cumhuriyeti na
mına : 

Gustavo Goulart 
Antonto Alves 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. Moore, Lıeut, R. C. N. 
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Şili Cumhuriyeti namına : 

K. Olsen 
Çin Cumhuriyeti namına : 

T. C. Cheng 
T. T. Chen 
Wang Shıh - Chuan 
Shı - Shong Chu 

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

Mısır namına : 
C. C. Fanous 

Finlandiya Cumhuriyeti namına : 
William Soderman 

Fransa Cumhuriyeti namına : 
G. Anduze-Farıs 
R. 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 namına : 
Stefan Thorvardsson 

Hindistan namına : 
V. K. Krıshna Menon 
M. A. Master 
R. S. Kumana 

* R. Genet 
S. A. T. Bulloek 
T. B. Bose 

İrlanda namına : 
Denıs Devlin 
Wıllıam Walpol« 

İtalyan Cumhuriyeti namına : 
Gıulıo Ingıannı 
Gıanguıdo Bordolı 
Alberto Macpaılla 
Gıorgıo Cavallnıı 
Lıonello Cozzı 
Paolo Mengarım 
G. Solda 
Leonetto de Leon 

Holânda namıma : 
P. S. Vant Haaff 
D. Hudig 
A. Van Anrooy 
E. Smit Fzn 
G. J. Barends» 
T. M. Pellinkhof 

Yeni Zelanda namına : 
Edwadr Brown 
V. G. Boivin 
C. Harrisson Göorgt 

Norveç namına : 
E. Brynı 
J. Schenheyder 
Johs E. Johanıen 
Chr. Meyer 
E. Wettergreen 

Pakistan namına : 
Habib I. Rahimtoola 
J. C. Mansell 
V. İnayet Khan 

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

Filipin Cumhuriyeti namına : 
R. J. Fernandez 
Jose E. Imperial 

Yunanistan Cumhuriyeti n&ıaıııa : 
H. Borakowski 
C. Antikowlak 

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

İsveç namına : 
Hjaimar Sjöholm 

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

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği na
mına : 

Büyük Britanya ve Şimalî • 
Kırallığı namına : 

John Anderson 
Gilmour Jenkins 
N. A. Guttery 
W. Carter 
L. F. Hubbard 
Denıs Oneıll 
William H. Coombs 
C. Frankcom 
W. H. Bailey 
J. C. Taylor 
H. I. Rudo 
W. T. Butterwiek 
H. A. King 
P. Wadlow 
A. H. Read 
R. B. Shepheard 
G. 0. Watson 
W. J. Ferguson 
S. A. Hodges 

- îrlânda Birleşik 

H. W. A. Freese - Pennefather 
F . A. Vallat 
P. WilMnson 
G. Daniel 
Jas. Nicol Jarvie 
R. C. Cox 

Amerika Birleşik Devletleri 
Joseph F . Farley 

namına : 

Jesse E. Saugstad 
H. Gerrish Smdth 
Harold F. Robinson 
Charles I. Brand 
R. 0 . Glover 
J . I. Lückenbach 
Vito Russo 
Victor A. Wallance 
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. Haddoek 
R. T. Merrill 
Lawrence D. Bradley Jr . 
Henry F . Nichol 
I. T. Jones 
Geo. G. Sharp 

Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti na
mına : 

(S. Sayı»! : 15 e «k) 



> 

— 8 — 
EKLER 

EK : A. 

1948, Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi 

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, italya Cumhuriyeti, Holânda, Yeni Zelanda, Pakistan, Panama Cumhuriyeti, Fili
pinler Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Güney Afrika Birliği, isveç, 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 
temsilcilerini 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. 
Yüzbaşı Don Jorge R. Martinez - Vivot, Deniz Makinisti, Bahriye Dairesi Avustralya 
Birliği. 
Kaptan Norman Gerald Roskruge, Gemi ve Mahrukat Dairesi, Deniz Şubesi Seyrüsefain 
Müdür vekili. 
Mr. Sidney Pollock, Denk ve Mahrukat Dairesi Deıüz 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 D a i m i 
Genel Müdürü. 
Kaptan Paulo Ngueira Penido, Brezilya Sefareti Ataşesi. 
Komutan J. C. Rego Monteiro, Deniz înşaiyecisi, Riyo Dö Janeyro Deniz Tezgâhlan Tek
nik kısım Başkanı. -

Kanada : 
Mr. Jules Leger. Londra Kanada Yüksek Komiserliğinde memur. 
Mr. 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. 

( S . Sayısı : 15 • »k) 
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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 Başkam. 
Mr. H. Rasmussen, Danimarka Ateşçiler Birliği Direktörü. 

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

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

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

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

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

Hindistan : 
Mr. V. K. Krishna Menin, Birleşik Kırdlıkta 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. 1. N. Deniz Ticaret Dairesi Başmühendis ve gemi sörveyöru, Kal-
küta. 

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

italya Cumhuriyeti : 
General Ingıanm, Sabık Deniz Ticaret Genel Müdürü, italya Seyrüsefain 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, 

y Kaptan G. J. Barendse, Holânda - Amerika Kampanyası Sabık Komodoru. 
Kaptan J . F. van Muajrvvıjk, Deniz Ticaret Kaptan ve Zabitleri Birliği Veznedarı. 
Mr. E. Smit Fzn, Deniz Inşaiye 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 Sörveyöru. 
Mr. Victor G. Boivin, Deniz Dairesi Başsörveyör Vekili. 

Norveç : 
Kaptan E. Bryn, Sanayi Ticaret v* 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 
Başkam. 
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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 Eusebic A. Morales, Londra Panama Sefaretinde Müşavir. 

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

Polonya Cumhuriyeti : 
Kaptan H. Borakowski, Deniz Ticaret Nezareti Teknik Denizcilik Müşaviri. 
Kaptan Czeslaw Antkowlak, Gdynia - 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. 
İnsaiye Yarbayı Raul, Alberto Scares da Costa, 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. Guttery Nakliyat Nezareti Müsteşarı 

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

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

Bu temsilciler, usulüne muvafık ve muteber görülen tam salâhiyetnamelerini ibraz ettikten 
sonra aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. ' • „ , . . 

Madde — I. 

(a) Âkıd Hükümetler, işbu Sözleşme hükümlerinin ve bu Sözleşmenin mütemmim birer 
cüz'ünü teşkil ettiği kabul edilecek olan ilişik kaidelerin infazını taahhüdederler. îşbu Sözleşme
ye yapılan her atıf aynı zamanda bu kaidelere de şâmildir. 

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

Madde — II. 

îşbu Sözleşme, Âkıd Hükümet memleketlerinde tescil edilmiş gemilerle, XIII ncü madde ge-
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reğince bu Sözleşmenin teşmil edildiği ülkelerde tescil edilmiş olan gemilere tatbik edilir. 

Madde — i n . 

Kanunlar, nizamnameler ve raporlar 

Âkıd Hükümetler, Hükümetlerarası Istişari Denizcilik Teşkilâtına (Bundan sonra sadece teş
kilât diye geçecek); 

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

(b) Gizli mahiyette olanlar müstesna, işbu Sözleşme hükümlerinin tatbikattaki neticeleriyle 
ilgili, mevcut bütün resmî raporları veya raporların resmî hulâsalarını, 

(e) Memurlarının malûmat edinmeleri için Âkıd Hükümetlere gönderilmek üzere, işbu Sözleşme 
hükümleri dairesinde tabedilen belge numunelerinden kâfi miktarda göndermeyi taahhüdederler. 

Madde — IV. 

Mücbir sebepler 

(a) Sefere çıktığı sırada işbu Sözleşme ahkâmına tâbi olmıyan bir gemi, hava muhalefeti veya 
diğer her hangi bir mücbir sebep dolayısiyle mürettep seferinden inhiraf ettiği takdirde bu söz
leşme ahkâmına tâbi olmıyacaktır. 

(b) Mücbir bir sebeple gemide bulunan şahısları veya kaptana tahmin edilen mecburiyet dola
yısiyle kazazedeleri veya diğer şahısları nakleden bir gemi hakkında işbu Sözleşme hükümleri tat
bik edilmiyecektir. 

Madde — V. 

Fevkalâde hallerde insan nakli 

(a) Âkıd bir hükümet, can emniyetine müteveccih bir tahdidi önlemek maksadiyle her hangi 
bir ülkeden insan tahliye etmek için kendi gemileriyle bu Sözleşmenin tecviz ettiğinden t daha 
fazla miktarda 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 etmiyeeektir. 

(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 addeden 
Âkıd Hükümetler, bu Sözleşmeye bağlı kaidelerin tamamını veya her hangi bir kısmını talik ede
bilirler. Tâllkı yapan Hükümet keyfiyeti derhal Teşkilâta bildirecektir. 

(b) Böyle bir talik, diğer Âkıd Hükümetlere, kendi limanlarında bulunan taliki yapan Hükü
metin gemileri üzerinde işbu Sözleşme hükümleri dairesinde yapacakları kontrol hakkından mah
rum etmiyeeektir. 

(c) Taliki yapan Hükümet, dilediği zaman bu talike son verebilir. Bu takdirde durumu derhal 
Teşkilâta bildirecektir. 

(d) Teşkilât bütün Âkıd Hükümetleri bu madde mucibince yapılan her hangi bir talikten ya
hut talikin sona ermesinden haberdar edecektir. 
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Madde — VII. 

Evvelki muahedeler ve sözleşmeler 
(a) îşbu Sözleşme, Âkıd Hükümetler arasında 31 Mayıs 1929 tarihinde Londra'da imza edi

len Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesini fesheder ve onun yerine geçer. 
(b) işbu Sözleşmeye dâhil bulunan hükümetler arasından, halen meriyette bulunan Denizde 

Can Emniyetine mütaallik diğer muahedeler, sözleşmeler ve anlaşmalar veya bu maksada matuf 
mevzuat, meriyette bulundukları müddetçe aşağıdaki hususlarda tam ve mükemmel olarak infaz edil
mekte devam olunacaktır : 

(ı) işbu Sözleşmenin tatbik edilmediği gemiler. 
(ıı) işbu Sözleşmenin tatbik edildiği gemiler için bu Sözleşmede sarih bir hüküm bulunmadığı 

hallerde. 
(c) Bununla beraber, bu gibi muahede, sözleşme veya anlaşmalar, bu Sözleşme hükümlerine 

muhalif olduğu takdirde, işbu Sözleşme hükümleri muteber olacaktır. 
(d) işbu Sözleşmede açıkça hüküm bulunmıyan bütün hususlar Âkıd Hükümetlerin mevzuatına 

tâbidir. 

Madde —. VIII. 

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 büdirilecektir. 

Madde — IX. 

Tadilât 

(a) (ı) îşbu Sözleşme, Akıd Hükümetler arasında müttefikan varılan anlaşma ile tadil edile
bilir. . v!> 

(ıı) Herhangi 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 tarafmdan her zaman 
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, kabul etmeleri için, Teşkilât tarafından bütün Âkıd Hükümetlere tebliğ edilecektir. 

(ıı) 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 bildirilecektik. 

(c) (ı) Her hangi bir Âkıd Hükümet tarafından, işbu Sözleşmede yapılması teklif edilen tâ
dilleri tetkik için, Hükümetlerarası konferans. Âkıd Hükümetlerin üçte birinin talebi üzerine Teş
kilât tarafından her hangi bir zamanda toplantıya davet edilecektir. 

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

(d) Bu maddenin (b) yahut (c) paragrafı mucibince Âkıd Hükümetlerin kabul etmeleri için 
bu Hükümetlere tebliğ edilen her tadil, tadilin meriyete girmesinden evvel onu kabul etmediğini 
beyan eden Hükümetler müstesna, Âkıd Hükümetlerin üçte ikisiyle, Denizcilik Emniyet Komite
sinde temsil edilen Hükümetlerin üçte ikisi tarafından kabul edildiği tarihten on iki ay sonra bu tadil 
bütün Âkıd Hükümetler için meriyete girecektir. 

(S. Sayısı : 15 • ek) 
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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 Hükümet
lerin üçte ikisinin muvafakat etmesi şartiyle, yahut bu maddenin (c) pragrafı mucibince içtimaa 
davet edilen bir konferansın üçte iki rey ekseriyetiyle, mezkûr tadilin mühim mahiyette bir tâdil 
olduğuna dair bir karar alabilir ki, buna nazaran, bu maddenin (d) pragrafı gereğince bir ilân ya
pan ve bu tâdili meriyete girdikten sonra 12 aylık bir müddet içinde kabul etmiyen her hangi 
bir Âkıd Hükümet, bu müddetin hitamında, işbu Sözleşmenin âkıdlarmdan biri olmaktan çıkar. 

(f) Bu madde mucibince bir geminin bünyesi ile ilgili olmak üzere işbu Sözleşmede yapılan her 
hangi bir tadil, münhasıran omurgaları bu tadilin meriyete girdiği tarihten sonra atılan gemilere 
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 
edilecek ve Teşkilât, bütün Âkıd Hükümetlere böyle bir kabul veya beyanı aldığını bildirecektir. 

Madde — X. 

İmza ve kabul 

(a) îşbu Sözleşme tanzim tarihinden itibaren bir ay müddetle imzaya arz edilmiş bulunacak ve 
bu tarihten sonra kabul için açık tutulacaktır. Hükümetler Sözleşmeye şu şekillerde iltihak edebilir
ler : 

(ı) Kabul hakkında kaydi ihtirazi dermeyan etmeden imza, 
(ıı) Kabule muallak olarak Sözleşmeyi imzalamak ve mütaakiben kabul etmek. 

(m) Kabul. 
(b) Kabul, teşkilâta bir beyanname tevdi edilmek suretiyle yapılır. Her kabul ve alınış tarihi 

teşkilât tarafından, evvelce Sözleşmeyi kabul eden bütün hükümetlere bildirilecektir. 

Madde — XI. 

Meriyete giriş 

(a) En az yedisi bir milyon gros tonilâtoluk gemiye sahip memleket tarafından olmak üzere, 
X ve XV nci maddelere tevfikan tevdi edilen asgari 15 kabulün, 1 OcaJk 1951 tarihinden 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) îşbu Sözleşmenin meriyete girdiği tarihten sonra tevdi edilen kabuller, tevdi tarihinden üç 
ay sonra mer'i olacaktır. 

Madde — XII 

Meriyetten kaldırma 

(a) Her Âkid Hükümet, Sözleşmenin kendisi için yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl son
ra, bu Sözleşmeyi istediği zaman meriyetten kaldırabilir. 

(b) Meriyetten kaldırma keyfiyeti, teşkilâta gönderilecek bir ihbarname ile yerine getirile
cektir. Teşkilât, diğer bütün Âkid Hükümetleri, her meriyetten kaldırma ihbarından ve bunun 
alındığı tarihten haberdar edecektir. 

(c) Meriyetten kaldırma, ihbarın teşkilât tarafından alınmasından bir sene sonra veya ihbar
namede belirtilen daha uzun bir müddet sonunda muteber addedilecektir. 

( S. Sayısı : 15 e ek ) 
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Madde — XIIJ. 

Ülkeler 

(a) (ı) Her hangi bir ülkenin idaresi Birleşmiş Milletlere verilmişse, Birleşmiş Milletler ve
ya bir ülkenin milletlerarası münasebetlerinden sorumlu olan her hangi bir Âkıd Hükümetin Teş
kilâta verecekleri ihbarname ile işbu Sözleşmenin bu ülkelere teşmil edileceğini diledikleri bir za
manda ilân edebilirler. 

(ıı) îşbu Sözleşme, ihbarın alındığı tarihte yahut ihbarnamede belirtilen tarihten itibaren ba
his mevzuu ülkeye şâmil olacaktır. 

(b) (ı) Bu maddenin (a) paragrafı mucibince bir beyan yapan Birleşmiş Milletler veya 
Âkıd bir hükümet, işbu Sözleşmenin her hangi bir ülkeye teşmil edildiği tarihten itibaren beş se
nelik bir müddetin hitamında, dilediği zaman Teşkilâta vereceği bir ihbarname ile işbu Sözleşme
nin ihbarnamede zikredilen ülkeye teşmilinin sona ereceğini beyan edebilir. 

(ıı) îşbu Sözleşmenin ihbarnamede adı geçen bir ülkeye teşmili, Teşkilât tarafından ihbarna
menin alındığı tarihten bir yıl sonra veya ihbarnamede belirtilen daha uzun bir müddet sonunda 
nihayet bulacaktır. , 

(c) Teşkilât, 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 
veya teşmilin sona erdiği tarihlerle birlikte, bütün Âkid Hükümetlere haber verecektir. 

Madde — XIV. 

Tescil 

îgbu Sözleşme meriyete girer girmez, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ile Teşkilât tarafın
dan tescil edilecektir. 

Madde — XV 

Geçici hükümler 

(a) Teşkilât, işbu Sözleşme dairesinde kendisine tahmil edilen vazifeleri devralmadıkça veya 
devralıncaya kadar, 6 Mart 1948 tarihinde Cenevre'de imza edilen Hükümetlerarası îstişari Deniz 
Teşkilâtına ait Sözleşme mucibince, aşağıdaki hükümler tatbik edilecektir : 

(ı) IX ncu maddede zikredilenler müstesna, Teşkilâta tahmil edilen diğer bütün vazifeler, 
Büyük Britanya ve Kuzey îrlânda Birleşik Kırallığı Hükümeti (bundan sonra Birleşik Kırallık 
Hükümeti denilecek) tarafından deruhde edilecektir. 

(ıı) îşbu Sözleşmeye ait tadiller, her hangi Âkıd bir Hükümet tarafından her hangi bir zaman
da Birleşik Kırallık Hükümetine teklif edilebilir. Bu kabîl teklifler tetkik ve kabul edilmek üzere Bir
leşik Kırallık Hükümeti tarafından diğer Âkıd Hükümetlere tebliğ edilecektir. Eğer böyle bir tâdil, 
Âkıd Hükümetler tarafından ittifakla kabul edilirse, işbu Sözleşme buma göre tâdil edilecektir. 

(m) îşbu Sözleşme 5 sene meriyette kaldıktan sonra, Âkıd Hükümetlerin üçte biri bu Sözleşmeyi 
tadil etmek hususunda bir arzu izhar ettikleri takdirde, Birleşik Kırallık Hükümeti, Sözleşmenin 
tadil ve ıslahı maksadiyle bir konferansı içtimaa davet edecektir. 

(iv) îşbu Sözleşme Birleşik Kırallık Hükümeti arşivlerinde hıfzedilecek ve mezkûr Hükümet 
Sözleşmenin tasdikli nüshalarını bütün mümzi Hükümetlere gönderecektir. 

(b) Teşkilât, işbu Sözleşme dairesinde kendisine tahmil edilen vazifeleri devraldığı zaman, Bir
leşik Kırallık Hükümeti, bu Sözleşme mucibince kendisine tevdi edilen veya gönderilmiş olan bü
tün vesaiki teşkilâta devredecektir. 

Aşağıda imzaları bulunan tam salahiyetli mümessiller işbu Sözleşmeyi muvacehede imza ettiler. 

( S. Sayısı : 15 e ek ) 
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Her metin aynı derecede muteber olmak üzere, tek nüsha halinde İngilizce ve Fransızca 

olarak 1948 Haziranının onuncu günü Londra'da taneim edildi. 

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 : 

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 irlanda namına : 
Amerika Birleşik Devletleri namına : 
Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti na

mına : 

( S . Sayısı : 15 e e k ) 
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KAİDELER 

FASIL : 1 

Umumi hükümler 

Kısım : A. 

Tatbikat, tarifler, ve saire 

Kaide — 1. 

Tatbikat 

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

(b) Her fasılda, o faslın tatbik edileceği gemi sınıfları, daha keskin olarak tarif edilmiş ve tat
bik sahası gösterilmiştir. 

Kaide — 2. 

Tarifler 

Hilâfına sarih bir hüküm bulunmadıkça, işbu kaidelerde geçen : 
(a) «Kaideler» işbu Sözleşmede madde 1 (a) da zikredilen kaideler demektir. 
(b) «idare» geminin tescil edildiği memleketin Hükümeti demektir. 
(c) «Tasvibedilmiş» bir îdare tarafından tasvibolunmuş demektir. 
(d) «Milletlerarası Sefer» bu Sözleşmenin tatbik edildiği bir memleketten bu memleketin dışın

da bulunan bir limana veyahut aksine yapılan bir sefer demektir. Bu bakımdan Milletlerarası müna
sebetlerinden Âkıd bir Hükümetin mesul olduğu veya Birleşmiş Milletlerin idare ettiği her ülke, ayrı 
bir memleket sayılır. 

(e) Aşağıda zikredilenlerden gayrı her fert bir yolcudur : 
(ı) Kaptan ve gemi adamları yahut gemide istihdam edilen veya her hangi bir gemi hizmetinde 

istihdam edilmek üzere tutulan diğer kimseler ve 
(ıı) 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 veya sonradan bu hale ge

tirilmiş yük gemisidir. 
(i) «Yeni gemi» omurgası bu Sözleşmenin meriyete girdiği tarihte veya ondan sonra atılan gemi 

demektir. 
(j) «Mevcut gemi» yeni gemi olmıyan gemi demektir. 
(k) Bir mü 6 080 kadem yahut 1 852 metredir. 

Kaide — 3. 

İstisnalar 

(a) îşbu kaideler, hilâfına hüküm bulunmadıkça, sağıdaki gemilere tatbik edilmez : 
(ı) Harb gemileri ve asker nakliye gemileri. 
(ıi) 500 Gros tondan küçük tonajdaki yük gemileri. 

(ıu) Mihaniki vasıtalarla sevk edilmiyen gemiler. 
(iv) İptidai şekilde inşa edilmiş ağaç tekneler, meselâ Çin yelken gemileri (Junks), Doğu -

Afrika yelken gemileri, (Dhows), ve saire. 

( S. Sayısı : 15 e e k ) 
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(v) Ticarette kullanılmıyan tenezzüh tekneleri. 
(vı) Balıkçı gemileri. 
(b) işbu kaidelerin hükümlerine rağmen, bu kaidelerden hiçbirisi münhasıran Kuzey - Ameri

ka'nın büyük göllerinde ve bunları birleştiren 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 idarenin 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 edilenler kadar elverişli olduğuna kanaat getirmek şartiyle kabul ede
bilir. 

(b) Bir tesisatı, vasıtayı veya cihazı veyahut bunların benzerlerini veya başka tertibatı diğeri
nin yerine ikamesini kabul eden bir idare, Teşkilâta haber verecek ve talep üzerine bunlara ait taf
silâtı, yapılan tecrübelere ait bir rapor ile zirlikte 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 veya 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. 
T'olcu gemilerinin ilk ve mütaakıp sürveyleri 

(a) Bir yolcu gemisi aşağıda belirtilen sürvey]ere tâbi tutulacaktır : 

( S. Sayısı : 15 e ek ) 
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(i) Hk sürrey (gemi hizmete girmeden evvel yapılan), 
(ıı) Periyodik sürvey (her 12 ayda bir yapılan), 
(m) Munzam sürvey (icabında yapılan). 
(b) Yukarda bahsedilen sürveyler aşağıdaki gibi yapılacaktır : 
(ı) 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, yangın ihbar 
ve söndürme vasıtalarının ve diğer teçhizatın işbu Sözleşme ile muayyen bir servise tahsis edilecek 
gemiler için idare tarafından neşredilen kanun, emir ve kaidelerin icabatma tamamiyle uydu
ğunu temin edecek surette olacaktır. Keza bu sürvey geminin bütün aksamının işçiliğinin ve 
teçhizatının her hususta tatmin edici olduğunu temin eder mahiyette olacaktır. 

(ıı) Periyodik sürvey, karina dâhil gemi bünyesi, 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. 

(m) Munzam sürvey, bir kaza vukubulduğunda veya geminin emniyetine yahut can kurtarma 
vasıtalarının veyahut diğer teçhizatın kifayet veya emniyetine tesir eden bir noksanlık meydana 
çıkarıldığında yahut her hangi mühim bir tamirat veya yenileme yapıldığında, icabı hale göre, ya 
umumi veya kısmi olarak yapılacak bir sürveydir. Bu sürvey, zaruri tamirat veya yenilemelerin 
işe yarar bir şekilde yapıldığını, bu tamirat ve yenilemelerin malzeme ve işçiliğinin her hususta tat
min edici olduğunu ve geminin işbu Sözleşmenin ve bu Sözleşmenin tatbiki için idare tarafından 
neşredilen kanun, karar, emir ve kaideler ahkâmına her hususta uyduğunu temin eden bir sürvey 
olacaktır. 

(c) (i) Paragraf (b) de bahsedilen kanun, karar, emir ve kaideler, can emniyeti bakımından 
her hususta geminin tasarlanan hizmete uygun olduğunu temin edecek mahiyette olacaktır. 

(ıı) Bu mevzuat diğer hususat mey anında, tatbik edilecek tecrübe tazyiki ile mütaakıp tecrübe 
arasındaki fasılada belirtilmek suretiyle ana ve yardımcı kazanların, irtibatların, stim borularının, 
yüksek tazyik depolarının, dahilî ihtiraklı makinelere ait akar yakıt tanklarının tâbi tutulacakları 
ilk ve mütaakıp hidrolik tecrübelerinde nazarı dikkate alınacak ahkâmı tâyin edecektir. 

(d) Yeni ana ve yardımcı kazanlar, irtibat boruları, tanklar ve yüksek tazyik depoları keza 
76 milimetreden (3 pus) fazla dahilî kuturdaki stim boru donanımı tatmin edici bir şekilde hidrolik 
tazyika tâbi tutulacaktır. Dahilî kurutları 76 milimetreden (3 pus) fazla olan stim boruları periodik 
olarak hidrolik tazyika tâbi tutulacaktır. 

Kaide — 8. 

Yük gemilerinin can kurtarma vasıtalarının ve diğer teçhizatının sürveyi 

İşbu 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 koşulduğu 
gibi ilk ve mütaakıp sürveylere tâbi tutulacak fakat (a) (ii) tâli paragrafında ve mezkûr kai
denin (b) paragrafında can kurtarma, yangın söndürme vasıtalarının muayeneleri hususunda
ki 12 aylık müddet 24 ay olacaktır. Gemi tarafından taşman fenerler, seda işaretleri ve tehli
ke işaretleri vermeye yarıyan vasıtalar, bu Sözleşme icabatma ve Milletlerarası Çatışmayı önle
me kaidelerine tamamiyle uymalarını temin etmek maksadiyle, keza sürveye tâbi olacaklardır. ' 

(S. Sayısı : 15 e ek ) 
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Kaide — 9. 

Yük gemilerindeki telsiz telgraf tesisatının sürveyi 

IVncü fasıl kaidelerinin tatbik edileceği yük gemilerindeki telsiz tesisatı, 7 nci kaidenin (a) 
paragrafında yolcu gemileri için şart koşulan ilk ve mütaakıp sürveylere ve mezkûr kaidenin (b) 
paragrafı hükümlerine ise, telsiz tesisatını ilgilendirdiği kadar tâbi olacaktır. 

Kaide — 10. 

Sürveyden sonra şartların idamesi 

7, 8 veya 9 ncu kaidelere göre yapılan sürvey tamamlandıktan sonra sürveyin şâmil olduğu ge
minin bünye tertibatında, makine tesisatında, teçhizatında, ilâahiri, idarenin tasvibi olmadan deği
şiklik yapılmıyacaktır. 

Kaide —< 11. 

Belgelerin verümesi 

(a) (ı) 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. 

(ıi) 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. 

(ııi) 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. 

(vı) 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 ve yahut bu hükümet tarafından usulen salâhiyet verilmiş her hangi bir şahıs, yahut Teşkilât 
tarafından verilecektir. Her türlü ahvalde ilgili H kümet belgenin bütün mesuliyetini-üzerine alır. 

(b) 1929 Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesine göre verilmiş bulunan her hangi 
bir belge, işbu Sözleşme, bu belgeyi veren idarede meriyete girse dahi, 1929 Sözleşmesinin 52 ncj 
maddesiyle belirtilen süresi 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, kaide 11 mucibince verilecek bir belge ile aynı kıymeti haiz ve ay
nı şekilde muteber olacaktır. 

( S. Sayısı : 15 e ek) 
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Kaide - - i;!. 

Belgelerin suresi 

(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 selefini ikmal 
•tmesine izin vermek maksadiyle ve bu şekilde hareket etmenin mâkul ve münasip görüldüğü 
hallerde yapılacaktır. 

(e) Bu suretle hiçbir belge beş aydan daha uzun bir devre için temdîdedilemez. 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, tomdidedi-
kbilir. 

Kaide — M. 

Belgelerin seldi 

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

örneklerinin matbu kısmındaki tertip tarzı verilen belgelerde veyahut tasdikli suretlerinde 
aynen muhafaza edilecek ve verilen belgelere yahut bunların mümasili tasdikli suretlerine derecdi-
len malûmat lâtin harflerle ve Arabik rakamlarla yazılacaktır. 

' Kaide — 15. 

Belgelerin as'ilmast 

işbu Sözleşme mucibince verilen bütün belgeler yahut bunların tasdikli suretleri; muafiyet 
belgeleri veya bunların tasdikli suretleri hariç gemide göze çarpar ve kolay erişilebilir bir yere 
asılacaktır. 

Kaide — 10. 

Belgelerin kabulü 

Âkıd bir Hükümetin salâhiyetine müsteniden verdiği belgeler, diğer Âkıd Hükümetler tarafın
d a n 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 gösterilenden 'daha az sa
yıda insan varsa ve bu sebeple, işbu kaidelerin ahkâmı mucibince bu gemi, belgede belirtilenden 
daha az sayıda can filikası ve diğer can kurtarma vasıtaları taşımakta serbest ise, 11 nci ve 13 
ncü kaidelerde bahsedilen Hükümet, memur şahıs veya Teşkilât tarafından bir muhtıra verilir. 

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

( S. Sayısı : 15 e ek ) 
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Kaide — 18. . 

Kontrol 

i i nci veya' 12 nei kaide mucibince verilen bir belgeyi haiz olan her gemi, diğer Âkıd Hükümet
lerin limanlarında bu Hükümetler tara undan usulen salâhiyet verilmiş memurlarca kontrola tâbidir, 
bu kontrol gemide muteber bir belgenin bulunduğunu ve icabederse, geminin denize elverişliliğine ait 
şartların belgedeki malûma/i a esas itibariyle uyduğunu tahkik etme maksadına matuftur. Böyle bir 
belge, kontrolü yapan memurun, kanaatine göre, gem i ulu denize elverişlilik durumu, belgedeki tafsilâta 
esas itibariyle uyarsa vo gemi, yolcu ve mürettebatımı tehlike vermeden denize çıkabilecek durumda 
ise kabul edilecek, aksi takdirde-memur gemi yolcu \o, mürettebatına tehlike vermeden denize çıkabile
cek duruma gelinceye kadar gem inin hareketine müsaade etmiyeeektir. Bu kontrolün her hangi bir 
nevi müdahaleyi icabettirmesi halinde, kontrolü yapan memur müdahale zaruretini icabettiren bütün 
halleri derhal yapılı olarak ceminin tescil edildiği memleketin konsolosuna, bildirecek, keyfiyet teşki
lâta rapor edilecektir. 

Kaide — 19. 

İmtiyazlar 

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

Kısıra : C. 

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 taaiıhüdeder. 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 ka?alar hakkında Teşkilâta münasip malûmat vermeyi taaiıhüd
eder. Teşkilâtın bu gibi malûmata istinadedeu rap ı r veya tavsiyeleri, alâkadar geminin hüviye
tini veya milliyetini ifşa, yahut her hangi bir tarzda her hangi gemi yahut şahıs üzerine mesuliyet 
tâyin etmiyecek imada dahi bulunmıyacaktır. 

FASIL : II. 

(Tenlilerin inşa tarzı 

Kısım : A. 

Umumi 

Kaide — 1. 
Tatbikat 

ta) (ı) Hilâfına sarih bir hüküm bulunmadıkça, bu fasıl yeni gemilere tatbik edilir. 
(M) Mevcut yolcu gemilerinin ve yük gemilerinin bu faslm yeni gemiler* mütaallik şartlarına 
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uygun olmıyanları bulunduğu takdirde idare, her gemide kabili tatbik ve mâkul olmak şartiyle «nı-
niyeti artıracak mahiyetteki ıslahata matuf tedbirlerin alınmasını tâyin edecektir. 

(b) Bu fasıla göre : 
(ı) Omurgası işbu Sözleşmenin meriyete girdiği tarihte veya o tarihten sonra atılan gemi, 

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

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

(e) Bir idare, seferin mahfuz tabiat ve şartlarını nazarı itibara alarak bu faslın her hangi 
hususi icabatınm tatbikini mâkul görmez veya lüzumsuz adderse, seferleri esnasında en ya
kın karadan 20 milden daha fazla açık geçmiyen kendi memleketine mensup münferit gemi
leri yahut gemi sınıflarını mezkûr icabattan muaf tutabilir. 

(d) Bir yolcu gemisinin, III ncü faslın 22 nci kaidesi 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 sa
yıda yataksız yolcu nakliyatında kullanılmaları halinde, idare bu faslın icabatma uygunluğu 
temin etmenin imkânsız olduğuna kanaat getirirse, kendi memleketine mensup bu nevi ge
mileri aşağıdaki şartlar dâhilinde bu- icabattan muaf tutabilir. 

(ı) Nakliyat şartlarının müsaade edeceği inşaata mütaaüik hükümlerin tam tatbiki, 
(ıı) Bu nevi nakliyatın hususi hallerine tatbik edilecek genel kaidelerin tesbiti için tedbirler 

alınacak, bu nevî usuller bu çeşit nakliyatta bu türlü yolcuların nakli ile doğrudan doğruya alâkadar 
olması muhtemel diğer Âkıd Hükümetlerle, eğer varsa, elbirliği ile tesbit olunacaktır. 

tşbu Sözleşmenin hükümlerine rağmen, 1931 simla kaideleri, bu kaidenin (e) (ıı) tâli parag
rafı mucibince tertibedilen kaideler yürürlüğe girinceye kadar, bu kaideleri imza eden taraflar ara
sında yürürlüğü devam edecektir. 

Kaide — 2. 

Tarifler 

Hilâfına sarih bir hüküm bulunmadıkça, buı fasılda : -
(a) (ı) Bölme hamule hattı; bölme taksimatının tesbitinde kullanılan su hattıdır. 
(n) Âzami bölme hamule hattı; en fazla 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 pus) 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-
lıyan en nihayetteki ana arzani su geçirmez bölmeler arasında imtidadeden mahal olarak kabul ediie-
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çektir. 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 
«mır hattının altında bulunan mahaller yolcu mahalleri addedilecektir. 

(j) Her türlü halde hacımlar kalıp ölçülerinden hesabedilecektir. 

Kısım : B. 

Bölme taksimatı ve stabüite 

(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; mevznubahis 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) (ı) Devamlı bir perde güvertesi olmıyanbir gemide, her hangi bir noktada su istilâ boyu, 
bordası ve kendine ait perdeleri su geçirmez okrak yapılan güvertenin üstünden (Bordada) hiç
bir noktada (76 milimetre) den (3 pus) aşağıda olmıyan mevhum bir sınır hattına göre tâyin 
edilebilir. 

(ü) 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 geçirmezliği hususunda mahdut bir miktarda tahfife müsaade 
«debüir. 

Kaide — 4 

Su alma kabiliyeti 

(a) Kaide 3 te bahsedilen muayyen kabullen, 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 yeknasak bir vasati su alma kabiliyeti kullanılacaktır. 

(ı) Kaide 2 de tarif edildiği gibi makine mahalli: 
(n) Geminin makine mahallinin önünde kalan kısım, ve 
(in) 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 ( - ^ 0 , burada 
a = 2 nci kaide de tarif edildiği gibi, makine mahallinin hudutları içinde sınır hattının altında 

bulunan yolcu mahallerinin hacmi. 
o JB= Sınır hattının altında makine mahallinin hudutları içinde, yüke, kömüre ve malzemeye tah

sis edilen gladora mahallerinin hacmi. * 
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v = Sinir 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) idare, mufassal hesaplama ile tâyin edilen su alma kabiliyetinin bu formül ile elde edilen

den az olduğuna kaani 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 batum, akar yakıt tankları ile diğer tanklar için de 
her bir halde idare tarafından tasvibedilen kıymetler alınacaktır. 

(c) Aşağıda (d) paragrafındaki şart müstesna, geminin makine mahallinin önündeki (yahut 
arkasında) bütün kısma ait yeknesak vasati su alma kabiliyeti şu formül ile tâyin edilecektir. 

63 + 35 -

Burada : 
a = Kaide 2 de tarif edildiği gibi, sınır hattının altında, makine mahallinin önünde (yahut ar

kasında) bulunan yolcu mahallerinin hacmi. 
v = Geminin sınır hattının altında makine mahallinin önünde (yahut arkasında) kalan kısmı

nın bütün hacmi. 

(d) III ncü' faslın 22 nci kaidesine göre can filikaları kapasitesinden fazla sayıda yolcu taşı
maya 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 su alma kabiliyeti şu formülle tâyin edilecektir. 

95 — 35 -
V 

Burada : — 
1 b = Makine mahallinin önünde (yahut arkasında) sınır 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
nın bütün hacmi. 
kullanıldıkları hizmetlerde yük ambarlarına umumiyetle mühim miktarda yük konulmıyan gemi
lerde, yük mahalleri «b» nin hesabına girmiyeeektir. 

(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. 

( S. Sayısı : 15 e ek) 
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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. Şöyieki, 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 tâbi olacak ve muayyen bir boy için geminin tahsis edileceği 
servisin mahiyetine göre değişecektir. Bu emsal aşağıda gösterildiği gibi muntazam ve devamlı 
bir şekilde azalacaktır: 

(i) Geminin boyu arttıkça ve 
(ıı) Bilhassa yük naklinde kullanrlian gemilere kabili tatbik bir A emsalinden, bilhassa yolcu 

nâklinde 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: 

L metre olarak 

A = 58'2 • + 0,18 (L = 131 ve daha fazla) (I) 
F, — 60 

SJ kadem olarak 

A = — ^ — - f 0,1.8 (L = 430 ve daha fazla) 
h — 198 

L metre olarak 

B = 30,3 -f 0,18 (L = 79 ve daha fazla) (II) 
I. — 42 

L kadem olarak 

B = _ ^ _ -f- 0,18(1. = 260 ve daha fazla) 
L — 138 

(c) Servis kıstası - muayyen boydaki bir gemi için münasip bölme emsali, aşağıdaki (III) ve 
(IV) sayılı formüllerde verildiği gibi servis kıstası numarası (bundan sonra kıstas numarası deni
lecek) ile tâyin edilecektir. 

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

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

K nın kıymeti 
Metre olarak boy ve metre mikâbı olarak hacım 0,056 TJ. 
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; 
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Px değeri için - hangisi daha büyükse - ya § KN veya yukardaki toplam alınacaktır. 
Pı, P den daha büyük olduğu zaman : 

M + 2P, 

Os»72 . (III) 
v + Pj - p 

ve diğer hallerde -

Cs«72 Ü ± H (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 baş pik gerisindeki bölmesi için (I) sayılı formülde verilen A emsali, kıstas numarası 123 
yahut daha fazla olan gemiler de (II) sayılı formülde verilen B emsali; kıstas numarası 23 — 123 
arasında olan gemilerde ise aşağıdaki formülü kullanarak, A ve B emsalleri arasında hattı interpo-
lâsyon ile, elde edilen F emsali kullanılacaktır. 

F 3 = A - ilzJLLÜızüL (v) 
100 

Eğer F emsali 0,40 dan daha küçük olursa ve İdare, geminin makine kompartınıaınında F em
salini tatbik etmenin imkânsızlığına kaani 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 

•gcsr _ „ (L metre olarak) = • (L kadem olarak) 
13 M 

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 hatti enterpolasyon üe elde 
tdüen F emsali kullanılacaktır : — 

p = l _ ' — " ( c - " (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, hor hangi bir 
halde, idare bu emsali geminin her hangi bir kısmına tatbik etmenin imkânsız olduğuna kaani bu
lunursa, bu vaziyette idare, 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. 

u (Metre olarak) u (Kadem olarak) 
ITt e Tmyahut 5 0 ' h a n S i s i küçükse 

(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. 
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(ı) (a) Bilhassa yolcu naklinde kullanılan gemilerin müsademe perdesi gerisindeki bölme 

taksimatı için 0,50 emsali veya - eğer 0,50 den daha küçük ise - bu kaidenin (c) ve (d) paragraf
larına göre tâyin edilen emsal alınacaktır. 

(b) 91,5 metre (300 kadem) den daha küçük bu tip gemiler olduğu takdirde, eğer îdare 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 olmağı 
şartiyle daha yüksek bir emsal alınmasına müsaade edebilir. 

(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, îdare, 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 tad») 
L — 33 

L Kadem olarak 

BB »= ~ ^ - + 0,20 (ti m 180 ve daha fazla) 
L — 108 ' 

(e) Boyları 131 metre (430 kadem) ve daha fazla olan gemilerin müsademe perdesi gerisinde!» 
kî 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 ) ( Cı - 23 ) 

P c s A -
İM 

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 &z obaryan •* 
kıstas numarası Sx e müsavi olan 

3712 -^ 25 L g SSK . . (L metre olarak) w 
S -=a (L kadem olarak) 

lft 

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 aUnaeaktır. 
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( 1 - BB ) (C« — S, ) 

F = 1 
123 — S1 

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 idare, 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
kün olduğu kadar çok adedde baş taraf kompartıman boyları (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-
sımlarmdakinden 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 hesaplanan 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) îki mücavir kompartıman muhtelif bölme emsallerine malik oldukları zaman, bu iki kom
partımanın mecmuu uzunluğu mütenasiben tâyin edilecektir. 

(c) 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 amudolarak ölçülecektir. 

Bir cumbanın bu hudutların dışında kalan her hangi bir parçası, aşağıdaki paragrafa göre bir 
kademe gibi nazarı itibara alınacaktır. 
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(e) Bil- 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 ını 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. 

(n) Düz bir perde ile temin edilen aynı miktardaki emniyeti muhafaza etmek için, kademe 
(•ivarma 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 (recessod) yahut kademeli (stepped) olduğu vakit, bölme 
taksimatı tâyininde onun yerine muadili düz perde nazarı itibara alınacaktır. 

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

(ı) Gemi boyunun % 3 ü + 3,05 metre (10 kadem) 
(ıı) 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 
kompartımanın su ile dolmıyacağı İdareye ispat edilebilirse, İdare bu kompartıman için normal 
olarak talebedilen boyun münasip miktarda artırılmasına müsaade edebilir. 

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

fazl a ol m ı ya c aktır. 

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) (ı) tâli paragrafı şartlarına uygun iki ana 
mücavir kompartıman kademeli bir perde ile ayrılmış bulunuyorsa, geminin hasarsız stabilitesi 
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 sitabilitesı 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 zidayıı hususiyetlerini ve hasara uğrıyan kompartımanın tertip 
ve umumi vaziyetini nazarı dikkate alarak yapılan hesapla tâyin edilecektir. Bu hesaplar yapı
lırken gemi, stabilite bakımından mümkün olan en fena servis durumunda olduğu farzedilecek-
tir. " ' " ' " " ' ' . 

(n) Su geçirmez olmamakla beraber su istilâsını- ciddî olarak durduracak mahiyette güver
telerin, çift kaplamaların veya tulâni perdelerin inşası mevzunbahis ise İdare, bu inşaatın hesap
lara olan müessiriyet derecesini tasvibetmelidir. 

(e) Hasara ait stabilite hesapları için hacım ve satıhların su alma kabiliyetleri aşağıda göste
rildiği* gibi kabul edilecektir. 
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Mahaller 811 alma kabiliyeti 

Yük, kömür ve malzeme tarafından işgal edilen 60 
İkamete mahsus yerler tarafından işgal edilen 95 
Makine tarafından işgal edilen 85 
mayilere tahsis edilen 0 yahut 9ö (*) 

(d) Fara edileni hasarın asgari vüsati aşağıdaki gibi kabul edilecektir. 
(I) Tulârri vüsat: hangisi daha küçükse, ya 3.05 metreye (10 kadem), gemi boyunun % S 

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

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

(III) Şakuli vüsat : dabılbatum üst sathından sınır hattına kadar. 
(iv) Yukarda (1), (11) ve (111) tâli pragraflarında 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 : 

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

(II) Gayrimuntazar olarak su istilâsı halinde mecmuu meyil yedi dereceyi geçmiyecektir. 
Ancak İdare hususi hallerde, gayrimütenazır 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, İdare 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 malûmattar edilecek ve hasarsız gemi daha az müsait durumda hasara duçar 
olursa bunun aşırı derecede meyle müncer olabileceği hususunda ikaz edilecektir. 

(h) (1) 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, İdare tarafından bu şartlarda hiçbir hafifletme düşünülemez. 

(11) 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 İdarenin kaani olması şartiyle müsaade 
edilecektir. 

Kaide — 8. 

Pik ve makine mahalli perdeleri, şaft tünelleri ve saire 

(a) (1) Bir gemide perde güvertesine kadar su geçirmez olarak yapılacak müsademe veya baş 

(*) Bu İM rakamdan, daha ağır şartlan tevlidedeni altnacakür. 
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pik bulunacaktır. Bu perde baş kaimeden, itibaren gemi boyunun % 5 inden daha az, yahut S,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. 

(c) Bütün hallerde, stern tüpler, yeter hacımda su geçirmez mahaller içinde bulunacaktır. 
Sternklend bir su geçirmez şaft tüneli içinde veya sterntüp kompartımanından ayrı su geçirmez 
bir mahalde bulunacaktır. Ancak mezkûr mahallerden sızan sularla istilâ edilidiği takdirde 
sınır hattı suya batmayacaktır. 

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 
karinayı 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 
ucunda karinaya kadar uzanan bir kuyuya müsaade edilebilir. Eğer idare, yapılacak tertibatın, bu 
kaideye yapılan bir daJbılbatum ile temin edilen muhafazaya muadil bir muhafaza sağlıyacagma 
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 olma
yacaktır. •' 
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(e) Bu faslın birinci kaidesinin (el) paragrafının şartları tatbik edilen ve I I I neü faslın ikin

ci kaidesinde tarif edildiği gibi bir milletlerarası kısa seferin hudutları içinde 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; îdare, 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 için1, 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
mule hatJarma 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 kullanılmaya uygun olanlar 
C2, C3, 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 Smırı Sözleşmesi mucibince tâyin edilen mevsim ve mmtakaya tekabül 
eden hamule hattı markası batacak kadar yüklet ılmiyecektir. 

(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 inşa 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 ıçmaen geçtikleri takdirde, böyle bir 
güverte yahut perde ağaç yahut çimento kullanmakstzın 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) 
smır 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-
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ga üstünden tank tarafında bulunan sınır hattına (margin line) kadar olan derinliği 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 olmıyaeaktır. 

(f) (d) ve (e) Paragraflarında bahsedilen tecrübeler kompartman bünye elemanlarının su 
geçirmezliğini 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-
larmdaki mayiin yükselebileceği irtifa da göz önünde bulundurularak bunların daha üstün ev
safta bir tecrübeye tâbi tutulmaları talebedüebilir. 

Kaide — 12. 

Su geçirmez perdelerdeki menfezler 

(a) Su geçirmez perdelerdeki menfezler, geminin umumi taksimatını ve kullanışlığmı 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 üzerinden kumanda edilebilen kılavuzlu bir valf ile mücehhez, yalnız bir boru geçirilebilir. 

(m) Eğer baş pik iki nevi mayi koymak için taksim edilirse, îdare müsademe perdesinin sınır 
hattı altından iki boru geçirilmesine müsaade edebilir, bu borulardan her biri yukarda talebedil-
diği şekilde teçhiz edilmelidir. Ancak idarenin 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-
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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 ile 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 mahallî 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 tertibedileceklerdir. Enerji vasıtasiyle çalıştırılan bu nevi kapılar hem kapının ken
disinde ve hem perde güvertesi üzerinde kolayca vanlabilen bir mevkiden çalıştırılan el do
nanımı ile teçhiz edileceklerdir. Bu son vaziyette el donanımı dairevi bir manivela hareketi ile ça
lışacaktır. Kapı kapanmak üzere iken s"ada 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 geçirmez 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 amudolarak 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 İdarenin Talimatına uygun şe
kildeki seyir jurnalma kaydedilecektir. Bu nevi kapıların donatılması istendiği takdirde bunların sayısı 
ve tertibatı îdare tarafından hususi surette tetkik edilecek ve donatanlardan bu nevi kapılara mutlak 
ihtiyacolduğunu 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 şu 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 Ibir 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 iseDer enerji ile çalıştırılacaklardır. Bu kapı
ların açılması ve kapanması idare tarafından emredilen seyir jurnalma 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 
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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 
edilmiyeeeJktir. Bu çeşit levhalar gemi limanı terlketimeden önce daima yerlerine bağlanmış ola
caklar ve mübreım ihtiyaç halleri müstesna seyir esnasında yerlerinden çıkarıllmıyacaklar, bunları 
tekrar yerine koyarken irtibat yerlerinin su geçirmezliğini temin için gerkli tedbirler alınacaktır. 

(k) Gemi hizmeti için açılmaları zaruri olanlar müstesna, bütün su geçinmez kapılar seyir es
nasında kapalı bulundurulacatatır. Açılması zaruri olan kapılar da derhal kapanmaya hazır bir 
vaziyette olacaktır. 

(1) (ı) Tayfa mahallerini kazan önüne bağlıyan, boru donanımının geçmesine yarıyan veya 
diğeT bir maksat için yapılmış olan trank ve tüneller su geçirmez arzani ana bölmelerden geçer
lerse 15 nci kaide mucibince su geçirmez olarak yapılacalklardır. Seyirde geçit olarak kullanılan 
tünel ve tranklarm en az bir ucu sınır hattının üzerine kadar ulaşan su geçirmez bir trankla ni-
hayetlenecektir. Geçidin diğer ucu gemideki mevkiinin icaibettirdiği tipte su geçirmez bir kapı ile 
teçhiz edilebilir. Bu gibi geçitler müs'adetne perdesinin gerisindeki bölme perdesinden getirile
mezler. 

(ıı) Ana arzani su geçirtmez perdelerden .cebri drafit için tüneller yahut tranklar geçirilmesi 
istenilirse, 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 idare 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 lûmbozlan 
açılmaz tipten olacaktır. 

(ıı) (c) (ı) Tâli paragrafında açılmaz tipten olması talebedilen borda lûmbozlarından gay
rı, alt kenarları sınır hattı altında bulunan bütün borda lûmbozlan, 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
l an su geçirmez olarak kapatılacak ve gemi limanı terk etmeden, önce kilitlenecek ve geminin uğ-
rıyacağı limana varmadan 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, îdare tarafından emredilen seyir jurnaline kaydedii-
lecektir. 

(c) Âzami bölme hamule hattında yüzerken bu tâli paragrafın birinci maddesinin hükümlerinin 
şümulüne giren bir yahut daha fazla borda lûmbozlan olan her hangi bir gemi için îdare, 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 
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lûmbozları evvelee kapatmadan ve kilitlemeden 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 ıran ilâvesiyle elde edilen miktar yüksekte olan 
hattın yukarısında bulunanlar müstesna, bütün borda lûmbozları, kolaylıkla ve matluba muvafık 
bir şekilde kapatılabilecek su geçirmez menteşeli dahilî kör kapaklarla teçhiz edilecektir. 1930 tarih
li Milletlerarası Yükleme Sınırı Sözleşmesiyle talebedilen kendi esas yerlerinde daimî olarak bağlı 
bulunacak kör kapaklar müstesna, güverte yolcularından gayrı yolcu mahallerine mahsus kör kapak
lar portatif olabilirler. Bu nevi portatif kör kapaklar kapatılacakları borda lumbozlarmın civarına 
yerleştirilecektir. 

(e) Seyir esnasında yanlarına varılamıyan borda lûmbozları 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 lûmboz
ları konmıyacaktır. 

(ıı) Mamafih münavebe ile yük veya yolcu taşımaya mahsus yerlere borda lûmbozları konabi
lir, fakat bunlar o şekilde inşa edileceklerdir ki her hangi bir şahıs bunları yahut bunların kör kar 
paklarını gemi kaptanının rızası olmadan açamıyacaktır. 

(m) Eğer böyle mahallerde yük nakledilirse, borda lûmbozları 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 jurnaline kaydedilecektir. 

(g) Otomatik havalandırma borda lûmbozları, 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) ya parde 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 yukarsmdaki kumanda 
mevkiinin, daima kolaylıkla yanma gidilebilecek, durumda ve valfın açık mı yahut kapalı mı ol
duğunu gösteren müş'irle teçhiz edilmiş oiması 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 valflerle 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. 
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(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. 

Su geçirmez kapıların, borda lıımbozlarinın ve sairenin inşası ve ilk tecrübeleri 

(a) (ı) Bu kaidelerde bahsedilen bütün su geçirmez kapılar, borda lûmbozları, lûmbar ağzı 
yük ve kömürlük kapıları, valflar, borular, pasakül ve çöp manikalarının dizayni; malzeme ve inr 

şasi, idareyi tatmin edecek tarzda olacaktır. 
(ıı) 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 valfler 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 valflerin imalinde kulla-
mlmıyacaktır. 

(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, trankların ve sairenin inşası ve İlk 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. 

Sınır hattı üzerindeki Lûmbozlar ve diğer menfezler ve saire 

(a) Borda lûmbozları, lumbar 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. 
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(c) Bütün hava şartları altında havaya mâruz güvertelerdeki suyun derhal tahliyesi için 

icabeden su boşaltma lumbarları veya frengi delikleri yahut her ikisi ile teçhiz edilecektir. 

Kaide — 17. 

Tulumba tertibatı 

(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
tat şekilde olmıyan kompartımanlarda ilâve alıcıların yapılması talebedilen kompartımandaki su
yun alıcı borulara gidebilmesini temin edecek tertibat yapılacaktır. Soğuk hava ambarlarının' 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. 

(u) 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 % 
Müstakil tulumbalar 1 8 2 8 

(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 hasarda 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) Talebedilen1 tulumbalardan birisi perde güvertesi üzerinde bulunan bir enerji membaına 
malik ve su altında çalışabilen güvenilir tipte bir emercensi (emergency) tulumba ise yahut; 

(ıı) Tulumbalar ve onların 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. 
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(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
de, bir müstakil enerji tulumbasının aLcı kısmına bağlanabilen, muvafık kuturda ve kâfi uzun
lukta kabili inhina (flexible) bir alıcı boru 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 sularını tahliye etmek için talebedilen tulumba
ların bütün boruları su yahut yağ taşımaya 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 akar yakıt 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) + 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 geminin kalıp derinliği 

Yahut 

d = VL ( B + 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 önliyecek 
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 
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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, anuıdolarak ölçülür) daha yakın bir mesafede kâin ise ya
hut bir tünel omurgası (duct keel) dâhilinde bulunuyorsa borunun açık ağzını ihtiva eden kompar
tımanda boruya bir geri döndürmez valf donatılacaktır. 

(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
cak şekilde tertibedileceklerdir. Eğer bütün tulumbalar için müşterek tek bir boru sistemi varsa sin
tine alıcılarının kontroluna mahsus lüzumlu musluklar ve valflar perde güvertesi üzerinde 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 meveudolduğu 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 müsaad» edebilir. 

Kaide — 19. 

Su geçirmez kapıların, ve sair enin periyodik çalıştırılması ve muayenesi 

(a) Yeni ve mevcut gemilerde, su geçirmez kapılar, borda lumbozları, valflar ve muslukları, 
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 menteşeli 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 jurnalına verilecek meşruhat 

(a) Bilûmum yeni ve mevcut gemilerde, bu kaideler mucibince sefer esnasında kapalı tutul
ması icabeden menteşeli kapılar, sökülebilir kapaklar, borda lumbozları, lumbar, 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 jurnalına kaydedilecektir. 
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(b) 19 ncu kaide mucibince yapılması icabeden bütün talim ve muayeneler gemi jurnalına 

kaydolunur, ve ayrıca tesbit olunan her noksan bilhassa tebarüz ettirilir. 

Kısım : C. 

EUktrik tesisatı 

(Kısım C yalnız yolcu gemilerine tatbik edilir) 

Kaide — 21. 

Umumi malûmat 

(») Gemilerdeki elektrik tesisatı şu şekilde olacaktır : — 
(ı) Emniyet için zaruri olan hizmetler bütün fevkalâde şartlar altında idame edilecektir. 
(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) Perde güvertesi üzerinde müstakil bir elektrik takat membai bulunacaktır. Bu memba 
makine kaportası haricinde tesis edilmiş olacak ve bu membadan elde edilecek, takat, idarenin 
kanaatine uygun, fevkalâde ahvalde yolcuların ve mürettebatın emniyeti için elzem bütün vazi
felerin ve hizmetlerin aynı zamanda yapılabilmesi için zaruri olarak nazarı itibara alman ihtiyaç
ları karşılayacak kifayette olmalıdır. Her filika mevkiinde güverte ve borda üzerinde, bütün ko
ridorlarda (alleyways) merdivenlerde ve çıkış yerlerinde, makine mahallerinde ve 26 ncı kai
dede tarif edildiği gibi kontrol mahallerinde ve eğer yalnız elektrikle çalışıyorsa seyir fenerle
rinde, emercensi tenviratına hususi ehemmiyet verilecektir. Membadan elde edilecek takat 36 sa
atlik bir müddet için kâfi gelecektir. Ancak, kısa süren seferlerde, muntazaman çalıştırılan gemi
lerde, aynı derecede emniyetin temin edilebileceğine kanaat getirilmesi şartiyle idare, daha az 
müddet cereyan verebilen bir membai kabul edebilir. Emercensi takat membai ya: 

(ı) Emercensi tesisatının yükünü tekrar imlâ yahut fazla miktarda voltaj sukutu yapmadan 
taşıyabilecek bir akümülâtör bataryası veyahut; 

(ıı) İdare tarafından tasvibedilen müstakil bir akar yakıt deposu ile ilk hareket (marş) terti
batı bulunan ve tazyikle iştialli tipte bir makine tarafından döndürülen bir ceneratör olabilir. 

Bu makinede kullanılacak akar yakıtın iştial noktası 43,3 C° (110 F°) derecesinden az olmıya-
caktır. 

(b) Emercensi tesisatı (emergeficy plant) gemi 22,5° meyilli olduğu zaman o yahut gemi 10° 
başa yahut kıça trimli olduğu zaman kifayetli olarak çalışabilecek şekilde tertibedilecektir. 

(c) (ı) Emercensi takati (emergency power) bir akümülâtör bataryasından alındığı takdirde 
ana tenviratın ınkıtaı halinde, emercensi tenviratın otomatik olarak faaliyete geçmesini temin ede
cek tertibat bulunacaktır. „ 

(ıı) Emercensi takat membai bir jeneratör ise, aşağıdaki maksatlar için kâfi kapasiteli bir 
akümülâtör bataryasından ibaret muvakkat bir emercensi kuvvet membai bulundurulacaktır. 

(a) Yarım saat için devamlı emercensi tenviratı temin etmek; ve 
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(b) Su geçirmez kapıları (eğer elektrikle işliyorsa) kapatmak, fakat bunların hepsini aynı za

manda kapatmak zaruri değildir. 
Tertibat, ana membam kesilmesi halinde, muvakkat emercensi kuvvet membamın otomatik ola

rak 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 motorları bes
lemeye kâfi kudrette olacak ve bu besleyici kablolar bütün boyları imtidadmca mümkün olduğu ka
dar geniş bir şekilde birbirinden ayrı olarak yerleştirilecektir. Ancak bu devreler ve motorlar kısa 
devreye karşı korunma tertibatı ile teçhiz edilecektir. 

Kaide — 23. 

Yolcu ve mürettebatın emniyeti için ihtiyati tedbirler 

(a) (ı) Elektrik makinelerinin ve yahut teçhizatının hariçte kalan ve elektrik taşımıyan dış 
zırh ve metal kısımları, her hangi bir kısa devre halinde elektriklenebileceği nazara alınarak bunla
rın arzlanması lâzımdır. Bütün bu cihazlar o tarzda inşa ve yerleştirileceklerdir ki, bunların normal 
şekilde kullanılmasında her hangi bir tehlike arz etmiyecektir. 

(ıı) Geminin elektrik teçhizatından olan ve 100 yahut daha fazla volt ile çalışan bütün porta
tif lâmbaların, aletlerin 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 yahut 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 tedbirUr 

(a) Tekne dönüşü (hull return), kuvvet, teshin ve tenvir, tevzi sistemleri için kullanılmıyacak-
tır. 

(b) Tevzi sistemleri h£r hangi bir ana yangın bölgesindeki bir yangının diğer her hangi bir 
ana yangın bölgesindeki esaslı hizmetlerin ifasına engel olamıyacak şekilde tertibedileeektir. 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 olarak ayrıldıkları takdirde yerine getirilmiş adde
dilecektir. 

(c) (ı) Bütün kabloların madenî kılıf ve zırhları kablo nihayetine kadar cereyan taşıyacak-
mış gibi mkıtasız devam edecek ve tekneye (arza) bağlanacaktır. 

(ıı) Elektrik kabloları madenî kılıf veya zırh içine alınmamış olurlarsa ve bir elektrikî hata 
vukuunda yangın tehlikesi ihtimali bulunursa,idare tarafından ihtiyati tedbirler alınması iste
necektir. 

(m) Yangına mâni olmak maksadiyle idare tarafından geminin muayyen kompartımanlarında 
yahut muayyen bölgelerinde madenî kılıflar içine alınmış yahut zırhlanmış kablolar talebedilebi-
lir. 

(d) (ı) Alçak voltajlı nakil devreleri müstesna bütün nakillerdeki irtibatlar (Junetion), 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 §ekilde inşa edilecektir. 
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(ıı) Tenvirat tertibatı tel donanımına hasar ika etmesi muhtemel hararet yükselmesini önliye-

cek ve etrafındaki maddelerin fazla 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 ayrı devre fazla yüke 

karşı korunacaktır. Her devrenin cereyan taşıma kapasitesi, fazla yükten koruyucu münasip 
cihazın ayar ve tanzimiyle birlikte, daimî olarak gösterilecektir. 

(g) (ı) Akümülâtör bataryaları muvafık şekilde mahfuz yere konulacak ve esas itibariyle 
bunların konulması için kullanılan kompartımanlar münasip şekilde inşa edilecek ve esaslı surette 
havalandırılacaktır. 

(ıı) Ark yapmağa müstait cihazlar aleve karşı mukavim (infilâke mukavim) olmadıkça esas 
itibariyle akümülâtör bataryalarına tahsis edilen bir kompartımana yerleştirilmiyecektir. 

Kısım : D 

İkamet ve hizmet mahallerinde yangına karşı korunma 

(Kısım: D Yalnız yolcu gemilerin* 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 tasvibettiği 
tipte bir yangın ihbar tertibatiyle teçhiz edilmeleri şartiyle yalnız 28 ve 29 ncu kaidelere uymak 
zaruretindedir. Bu yangın ihbar tertibatı, ciddî yangın tehlikesi arz etmiyen mahaller müstesna, 
yolcu ve mürettebatın kullanmasına yahut hizmetine tahsis edilen bütün kapalı mahallerdeki 
yangının mevcudiyetini veya alâmetini ve mahallini zâbitan ve mürettebat tarafından derhal görü
lebilecek bir veya daha fazla noktalarda yahut istasyonlarda otomatik olarak gösterilecektir. 

(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 mahalleliyle 
diğer mahallerden ayıran hudutlardan müteşekkil müşabih perdelerle ayrıca bölünecektir. Dev
riye sisteminden ayrıca ve ona ilâve olarak, bu faslın E kısmında talebedilen alarm sistemleri ve 
yangın 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. - İkamet ve hizmet mahallerinde umumiyetle yangın ihbar ve su püskürtme tesisatı ol-
mıyan «B» sınıfı bölmelerden yapılan (ilerde tarif edildiği gibi) dahilî bölme perdesi inşası, yahut 

Metot I I . - Dahilî bölme perdesi tipinde olup muhafazası için hiçbir tahdide tâbi olmıyan ve> 
dâhilinde yangın zuhuru muhtemel bütün mahallerde, yangının ihbar ve söndürülmesi için otoma
tik bir su püskürtme ve yangın alarm sistemi teçhizi, yahut 

Metot III - Muhtelif kompartımanların ehemmiyet, ebat ve mahiyetine göre her ana şakulî 
bölge dâhilinde ve A ve B sınıfı bölmeler kullanılarak ayrılan yangın zuhuru muhtemel bütün 
mahallerde otomatik bir yangın ihbar tertibatını havi yanıcı ve yüksek derecede kabili iştial 
malzeme ve mefruşatın mahdut miktarda kullanılmasiyle beher ana şakulî bölge dâhilinde püskürt
me tesisatı bulunmıyan bir bölme sistemi inşası; tafsilâtlı hükümler 27 den 44 e kadar olan kaide
lerde izah edilmiştir. Her birinin başlığı hangi metodun yahut metotların tatbik edileceğini gös
terir. 
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Kaide — 26. 

Tarifler 

Aşağıda tarif edilen tâbirlere bu faslın neresinde tesadüf edilirse edilsin tarif edildiği veçhile mâ
na verilecektir. 

(a) «Yanmaz madde» bir kılavuz alev temasında takriben 750°C (1 382°F.) dereceye kadar 
ısıtıldığı zaman ne yanan ne de tutuşmayı kâfi gelecek miktarda kabili iştial buharlar neşreden 
bir madde demektir. Diğer maddeler «yanıcı madde» dir. 

(b) «Standart ateş tecrübesi» tecrübe fırınında takriben aşağıdaki zaman - hareket münase
betler serisini meydana çıkaran tecrübedir - . 

İlk 5 dakika sonunda — 538°C. (1000°F.) 
» 10 » » — 704°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 arasııida ateşe mukavim perdeler tesis etmek için bu 
nevi perdeler ve güverteler ieabederse, bunlar o tarzda tecridedilecekler ki, bir ' yüzü bir saat 
müddetle standart ateş tecrübesine mâruz bırakıldığı takdirde, tecrübeye arz edilmiyen 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 yükselmiyecektir. 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 ötıliyebilecek 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 ieabederse 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 d ovam ettirilecektir. İdarenin fikrine göre az yan
gın tehlikesi mevcudolan 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 jeneratörünün 'bulunduğu mahallerdir. 

(g) «İkamet mahalleri» umumi mahalleri, koridorlar, helalar, kamaralar, ofisler, mürettebat 
mahalleri, berber dükkânları, tecridedilmiş büfeler, mağazalar ve benzeri yerler için kullanılan 
mahallerdir. 

( S. Sayısı : 15 e ek ) 
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(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 (tecridedilmiş 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. 

(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 muadil hassalar iktisabeden bütün maddeleri, ya bunların kendilerini yahut tecrit ile elde 
edilenleri, ifade eder. (Meselâ muvafık surette tecridedilen alüminyum). 

Kaide — 27. 
r Yapı 

(I, II ve III metotları) 

Tekne, üst yapı, yapıya ait perdeler, güverteler ve güverte yapıları çelikten inşa edilecektir. 
îdare 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 şakuli bölgelere 
takdim 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 imtida-
dedecektir. 

(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, I I ve I I I metotları) 

(a) Ana şakuli bölge perdeleri elektrik kablolarının, boruların, trankların ve sairenin geçi
rilmesi için yahut tulâni kirişler, kemereler yahut diğer inşa elemanları için delinirlerse perde
lerin ateşe mukavemetinin ihlâl edilmesini 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-
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lıştırma mevkileri kolayca erişilebilecek yerde bulunacak ve kırmızı renk ile marke 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 gayrı olan yangın kapıları açık vaziyetten kolay ve basit 
kurtarma vasıtalariyle kendi kendine kapanır tipte olacaktır. Bu kapıların tip ve modelleri idare 
tarafından tasvibedilecektir. 

Kaidö — 30. 

Ana §akuli bölgeler içindeki perdeler 

(II nci metoda göre talebedilmiyen) 

(a) Metot I 
(ı) ikamet mahalleri dâhilinde, «A» 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 den 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 güverteye1 imtidadedecektir. Koridor perdelerinde 
havalandırma menfezlerine, tercihan aşağı kısımlarında müsaade edilecektir. Yanmaz tavanlar ya
hut kaplamalar donatılmadıkça diğer bütün ihata perdeleri güverteden güverteye şakuli olarak 
bordoya yahut diğer arzani sınırlara kadar imtidadedeceklerdir. Yanmaz tavan ve kaplamalar dona
tıldığı takdirde, perdeler tavanlarda yahut kaplamalarda nihayetlenebilir. 

(b) Metot m . 
(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 ihata 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 edilir. 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. 

( S. Sayısı : 15 o *k) 
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Kaide — 31. 

îkamet mahallerinin makine, yük ve hizmet mahallerinden ayrılması 

(I, II ve III metotları) 

ikamet mahallerini makine, yük 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 idareyi 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 îdare tarafından tasvibedilen malzemeden olacaktır. 

Kaide — 33. 

Merdivenlerin korunmam 

(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 diğer 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 gayrı kapılar, ana şakuli bölme perdeleri için talep edilen
ler gibi kendi kendine kapanır tipte olacaklardır. 

(b) Metot I I 
(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, etrafının 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 
önlivecek kâfi sahalar bulunacak, ve dâhilinde bir yangın çıkması ihtimali olan ikamet mahallerini 
yahut diğer kapalı yerleri mümkün olduğu kadar az ihtiva edecektir. 
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(m) Merdiven ihata perdeleri, mücavir mahallerin mahiyeti nazarı dikkate alınarak idareyi 

tatmin edecek bir tecrit derecesine malik olacaktır. Merdivenleri ihata eden mahallerdeki menfez
lerde bulunan kapatma vasıtaları en az teçhiz edildikleri perdeler kadar ateşe mukavemet edecek 
kudrette olacaktır. Su geçirmez kapılardan gayrı kapılar, ana şakuli bölge perdeleri için talebedil-
diği gibi, 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), ıştk ve hava franklarının ve mir enin korunması 

(I, I I ve I I I metotları) 

(a) Yolcu ve servis asansör tranlkları, yolcu mahallerine ve saireye ışık ve hava veren şakuli 
franklar «A» sınıfı perdelerden vücuda getirileceklerdir. Kapılar çelikten veya diğer yanmaz mad
deden olacaklar ve kapandıkları zaman en az üzerine donatıldıkları franklar kudretinde ateşe muka
vemet edecek durumda olacaklardır. 

(b) Asansör frankları bir ara güverteden diğerine duman ve alevin geçmesini önliyecek tarz 
da tertip ve hava cereyanı ve dumanı tahdidedecek şekilde kapatma vasıtalariyle teçhiz edilecektir. 
Merdivenleri ihata eden mahaller (enclosures) içinde bulunan asansör franklarının 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, yangın halinde her bir mahallin tecridedilebümesi için muvafık surette yerleştirilmiş du
man kapakları (shutters) donatılacaktır. 

(d) Diğer bütün franklar (meselâ, elektrik kablolarına mahsus franklar gibi) bir yangının 
bir ara güverteden yahut bir kompartımandan diğerine geçmesine müsaade etmiyecek tarzda inşa 
edilecektir. 

Kaide — 35. 

Kontrol istasyonlarının korunman 

(I, I I ve I I I metotları) 

Kontrol istasyonları geminin diğer kısımlarından «A» sınıfı perdeler ve güverteler vasıtasiyle 
ayrılacaktır. 

Kaide — 36. 

Mağazaların ve sair enin korunması 

(I, II ve I I I metotları) 

Bagaj yerlerinin, posta odalarının, mağazaların, 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. 
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Kaide — 37. 

Pencereler ve borda lûmbozlart 

(a) I ve I I I Metotları 
İkamet mahalleri içindeki bütün pencere ve borda lûmboz çerçeveleri madenî yahut muadili 

malzemeden imal 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 I I 
Koridorlara ve merdivenlere açılan bütün pencereler ve lûmbozlar teçhiz edildikleri perdelerin 

tesbit edilen vasıflarına uyacaktır. 

Kaide — 38. 

Havalandırma sistemleri 

(I, I I ve I I I metotları) 

(a) Bütün havalandırma sistemlerinin ana alıcı ve verici ağızları yangın vukuunda yanlarına 
varılabilen ve kapatılabilen kapatma vasıtalarına malik olacaktır. Umumiyetle vantilatörler ve 
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 kontrol 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, -tabanlar, 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. 

( S. Sayısı : 15 e e k ) 
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Kaide — 40. 

Muhtelif teferruat 

(I, II ve I I I metotları) 
(a) (ı) Tavanlar tahta kaplamalar veyahut iç kaplamalar gerisinde mahzur bulunan hava 

mahalleri cereyanına mâni olmak için iyi atıştırılmış 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 dânil 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) ikamet mahallerindeki bütün perdelerin, dahilî kaplamaların, ağaç kaplamaların, merdi
venlerin, ağaç tabanların ve sairenin görünmiyen satıhları, idarenin fikrine göre tatmin edile
cek şekilde ve alevin yayılmasını tahdidedecek derecede olacaktır. 

(d) Nitro-selüloz esasını ihtiva eden boyalar, vernikler ve benzeri müstahzarlar kullanılmı-
yacaktır. 

(e) Su hattına yakın borda frengilerinde, sıhhi tesisata ait disçarç borularında ve diğer su 
kesimine yakm 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 idareyi tatmin edecek mahdut derecede olacaktır. 

Kaide — 41. 

Sinema makineleri 

(I, I I ve III metotları) 

Yanmaz filim kullanılması hali müstesna, gemilerde sinema makine tesisatı ve kullanılması 
idare 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 cm2 (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 ihbar sistemleri 

(Metot II) 

Metot I I tatbik edilen gemilerde idare 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. 

( S. Sayısı : 15. e ek ) 
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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 mahallini 
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 cihazı tesisatının tafsilâtiyle birlikte her güvertede ve 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
ma körüklerinin 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 
nei 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) uncuya 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 kuvvetli iki su huzmesi hâsıl edecek kudrette olacaktır. Su her hangi bir hor
tum başlığından takriben 12 metre (40 kadem) mesafeye basılabilecektîr. 

(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 
miktarda su temin etmeye 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. 
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(e) B,orular ve musluklar yangın hortumlarının bunlara kolaylıkla takılabileceği tarzda yer

leştirilecektir. Güverte yükü taşıyabilen gemilerde musluklar daima kolaylıkla ulaşılabilen yerlerde 
olacaklar ve borular mümkün olduğu kadar bu nevi hamule tarafmdan hasara uğrama tehlikesine 
mâruz kalmıyacak tarzda yerleştirilecektir. 

(f) Musluklar yahut valfler 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 (14 pus) 
az olmıyacaktır. 

(h) Bu kaidelerde «Yangın hortumları» olarak tasrih edilen hortumlar gereken teferruat re 
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 13,5 litre (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. 

(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 valfleri 'kolaylıkla yanlarına ulaşabilecek ve bir 
yangının başlamasiyle hemen işe yaramaz bir hale gelmiyecek şekilde yerleştirilecektir. 

Kaide — 47. 

Yük mahalleri ve kazan daireleri i cin yangın, boğucu gaz yahut buhar 

(a) Yangın 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 valfleri 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 gazm 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 derecede aşağıda bu
lunan bir noktaya kadar götürülecektir. 

(c) (1) Yük mahallerinde söndürücü vasıta olarak karbondioksit gazı istimal edildiği tak
dirde bu husus için kullanılacak gazm miktarı gemide tecridedilebilen en büyük hamule kompartı
manının gayrisâfi hacminin asgari % 30 una müsavi bir serbest gaz verecek kifayette olacaktır. 

(11)_ Kazan daireleri için söndürücü vasıta olarak karbondioksit gazı istimal edildiği zaman bo
rularla' sevk edilen gazm miktarı en büyük kazan dairesinin kazanların üstüne kadar ölçülen gayri-
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safi 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 veya 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 mahallinde karbondioksit gazının salıverildiğini şada ile ihbar eden 
işaret vasıtaları teçhiz edilecektir. 

Kaide — 48. 

Otomatik su püskürtme tertibatı (Sprinkler) 

(a) Otamatik olarak çalışan su püskürtme tertibatı matluba muvafık yangın söndürme vasıtası 
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 îdare 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) îdare 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) bulunmıyacak, düğme açık bir şekilde 
etiketlenecek ve normal olarak kapalı bulunacaktır. 

(f) Püskürtme başlarının faaliyete geçme sühunetleri 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 ambar ağzı ve kapılardan geçerek, ambar veya makine mahalleri
nin her hangi bir noktasına yetişecek uzunlukta olacaktır. 

(c) Emniyet lâmbaları asgari üç saat müddetle yanacak kudrette bulunacak ve idart tarafından 
tarvibediİOTi bir tipte olacaktır. 
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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 mahallerine el ile kullanılan yangın alarm cihazları donatılacaktır. 

(b) İdarenin 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 gayrımâkul 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 kuvvetli iki 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. 

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 vermeye 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, idare buharlı gemilerde ve ter
tibatı 47 nci kaidenin (d) paragrafına uyan dahili ihtiraklı 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 tonilâtodan küçük tonajdaki yolcu ge
milerine yük yerlerinde'ki tertibat idareyi tatmin edecök 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 kuvvetli iki su huzmesi sevk edebilecek tertibatla teçhiz edilecektir. 
(h) Yağ yakan kazanlarla yahut dahilî ihtlrakli 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 vn 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, idarenin istiyeceği miktarda, kum, soda ile işba edilmiş testere 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 portatif iki yangın söndürme aleti bulunacaktır. 
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(ııı) Kazan dairesi yahut daireleri dâhilinde akar yakıt veyahut dinlerdirme tankları 

bulunan ve 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 akar
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 edilecek, ve bir yangının zuhuru ile tecride dilmiş vaziyete düşmiyecektir. 

(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 nevi yangın 
söndürme aletlerinden iki tane bulunacaktır. Bu yangın söndürme aletleri, kazan dairelerinin v« 
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 dioksit gazını 
ihtiva eden bir yangın söndürme aleti 136 litre (30 galon) lik bir köpüklü yangın söndürme aletine 
muadil olarak kabul edilebilir. 

(j) Dahilî ihtirakli makine ile sevk edilen bir yolcu gemisi, 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 en az bir köpüklü yangın söndürme aleti ile ve 
keza makinelerin beher 1 000 B. H. P. yahut 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. 16 kilogram (35 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. 

(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 veya diğer şayanı kabul köpük dağıtıcı vasıtalarla 
mücehhez bir yangın söndürme cihazı bulundurulur. 

45 kilogramlık (100 libre) karbondioksit gazı ihtiva eden bir yangın söndürme aleti, 136 lit
relik (30 galon) köpüklü bir yangın söndürme aletine muadil olarak kabul edilebilir. 

Tulumbalar : 
(1) 4000 gros tonilâto yahut daha fazla tonajda bulunan bir yolcu gemisi buhar yahut diğer mu

harrik kuvvetle işletilen en az 3 yangın tulumbası ile teçhiz edilecek ve 4000 gros tonilâtodan aşağı bulu
nan her yolcu gemisinde bu nevi yangın tulumbalarından en az 2 tane bulunacaktır. Beher yangın tu
lumbası İdarenin 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) Yağ yakan kazanlarla yahut dahilî ihtirakli 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 koymak ihtimali varsa gemide 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 
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yangın söndürme maksadiyle yahut yangın söndürme talimlerindeki tecrübelerde ve sürveylerde 
kullanılacaktır. 

Duman başlıkları ve emniyet lâmbaları : 
(p) Bir yolcu gemisi her biri bir 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 
yahut perdeler dâhilinde vukua gelecek yangınlara emercensi ulaşma yolları temin etmek 
için daimî olarak portatif bir elektrik matkabı bulundurulacaktır. 

Kaide — 51. 

1 000 gros tonilato yahut daha fazla tonajdaki yük gemilerine mütaallik hükümler 

(a) (ı) 2 000 gros tonilâto yahut daha fazla tonajdaki bir yük gemisi gemide tecridedilebilerı 
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. 
idare 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) idarenin kanaatine göre kısa^ süren seferlerde çalışan her gemiye bu hükmü tatbik etme
nin gayrimâkul olacağı anlaşılırsa, 

idare, her hangi bir geminin yük ambarlarını (bir tankerin tanklarından gayrı) bu hükümden 
muaf tutabilir. 

(b) 1000 gros tonilâto yahut daha fazla tonajdaki bir yük gemisi aşağıdaki hükümlere uyacak
tır : * 

(ı) (a) Her biri, geminin her hangi bir kısmına derhal ve aynı zamanda kuvvetli iki su 
huzmesi sevk edebilen teferruatiyle birlikte yangın hortumları, bol miktarda su temin etmeye 
muktedir enerji ile çalışan iki tulumba bulunacaktır. Bu tesisat idarenin 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 bunların sayısı asgari 5 olacaktır. 

(m) Bir teneffüs cihazı yahut duman başlığı, bir emniyet lâmbası, bir yangm baltası ve tan
kerler müstesna, güverteler, kapalı mahaller veya perdeler dâhilinde vukua gelecek yangınlara 
emercensi ulaştırma yolları temin etmek için portatif bir elektrik matkabından mürekkep bir takım 
bulundurulacaktır. 

(c) Yağ yakan kazanlar yahut dahilî ihtirdklı yürütme makineleri ile mücehhez 1 000 gros 
tonilâto yahut daha fazla tonajdaki bir yük gemisi makine dairelerinde biri sancakta, diğeri iskelede 
olmak 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. 
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(d) Ana yahut yardımcı kazanlarında yakıt olarak yağ kullanılan 1 000 gros tonilâto ve 

daha fazla tonajdaki bir yük gemisinin kazan ve makine mahalleri keza aşağıdaki hükümlere uya-
çaktır. 

(ı) Her ateş yakılan mahalde, idarenin istediği miktarda kum, soda ile işba edilmiş destere 
talaşı, yahut tasvibedilen diğer kuru maddeler ihtiva eden bir kab bulunacaktır; 

(ıı) Her kazan dairesinin, her ateş yakılan yerinde ve içinde akar yakıt tesisatının bir kısmı 
bulunan her mahalde yağ yangınlarını söndürmeye 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 aletlerinin mecmuu kapasitesinin her hangi bir 
kazan dairesi için 45 litreden (10 galon) fazla olmasına lüzum yoktur. 

(III) Kazan dairesi ve dâhilinde akar yakıt tesisatı kısımları yahut dinlendirme tankları bu
lunan her hangi bir mahal üzerine derhal köpük ifraz ve tevzi edebilen tasvibedilmiş tipte vasıta
lar bulunacaktır, ifraz edilecek köpüğün miktarı, kaza neticesi sızma halinde üzerine akar yakıtın 
yayılması muhtemel en büyük sahayı 152 mm. (6 pus) derinliğinde kaplamaya kâfi gelecektir. Kö
pük yerine boğucu gaz veya buhar yahut sabit yüksek tazyikli su serpen bir söndürme sistemi kul
lanılabilir. Eğer makine ve kazan daireleri tamamiyle ayrılmış 'değil ise ve akar yakıt kazan daire
sinden makine dairesi sintinesine akabiliyorsa makine ve kazan daireleri müşterek bir tek kom-
partman olarak nazarı dikkate alınacaktır. Cihazlar kolayca ulaşılabilen mevki yahut mevkilerden 
idare edilecek ve bir yangın zuhuru ile hemen tecridedilmiş vaziyete düşmiy e çektir. 

(e) Yağ ve kömürün birlikte yakıt olarak kullanıldığı 1 000 gros tonilâto ve daha fazla tonajdaki 
yük gemilerinin kazan ve makine mahallerinde kullanılacak yangın söndürme tertibatını tdare hu
susi surette mütalâa edecektir. 

(f) Dahilî ihtiraklı makinelerle yürütülen 1 000 gros tonilâto ve daha yukarı tonajdaki bir yük ge
misinin makine mahalli aşağıda yazılı olduğu üzere teçhiz edilecektir : 

(ı) Bu kaidenin (c) paragrafına göre icabeden aletler; 
(II) 45 litre (10 galon) istiabında tasvibedilmiş tipte bir köpüklü yangın söndürme aleti yahut 

16 kilogram (35 libre) lik karbondioksit gazını ihtiva eden bir yangın söndürme aleti; 
(m) Portatif yangın söndürme aletlerinin sayısı ve muayyen yerlere tevzii, makine dairesinin 

büyüklük ve tertibi ve makinelerin beygir kuvveti nazarı dikkate alınarak, idare tarafından tâyin 
edilecektir. Bu söndürücü aletlerin sayısı ikiden az olmıyacağı 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 işler 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 veya tesisatı yerine diğer her hangi bir tipteki vasıta, ve saire, idarenin bunun 
daha az elverişli olmadığına kaani olması şartiyle kabul edilebilir. 
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Kısım : F. 

Muhtelif hükümler 

(Kısım F yalnız yolcu gemilerine tatbik edilir) 

Kaide — 54. 

Kaçma vasıtaları 

(a) Bütün yolcu ve mürettebat mahallerinde merdivenler ve seyyar merdivenler bu mahalle-
rin her birinden can filikalarına binme güvertesine çabuk kaçmayı temin edecek tarzda ter-
tibedilecektir. Bilhassa aşağıdaki hükümlere riayet edilecektir : — 

(ı) Perde güvertesi altındaki her su geçirmez kompartmandan kâfi kaçış imkânı temin etmek 
için, su geçirmez kapılardan ayrı olarak, yeter miktarda çıkış yolları teçhiz edilecek ve bunlar 
kolayca ulaşılabilecek tarzda tertip edilecektir. 

(ıı) Perde güvertesi üzerindeki yangına mukavim ana perdelerle sınırlandırılmış her mahal
den, kolaylıkla geçilebilir en az iki kaçma yolu bulunacak ve bunlardan en az birisi şakulî bir 
kaçış yeri teşkil eden bir merdivene geçit verecektir. 

(m) Merdivenlerin genişliği, sayısı ve tertibatı idarece şayanı kabul olacaktır. 
(b) Her makine dairesinden şaft tünelinden, kazan önünden ve diğer çalışma yerlerinden mü

rettebat için, su geçirmez kapılardan ayrı olarak, kolaylıkla geçilebilir kaçma yolları teçhiz edile
cektir. 

Kaide — 55. 

Tornistan gücü 

Bir yolcu gemisi bütün normal hallerde, manevrasını temin edecek kâfi miktarda tornistan 
gücüne malik olacaktır. 

Kaide — 56. 

Dümen donanımı 

(a) Bir yolcu gemisi, idarece uygun görülecek ana dümen donanımı ve yardımcı dümen do
nanımı ile teçhiz edilecektir. 

(b) Yardımcı dümen donanımı, fevkalâde ahvalde süratle harekete geçirilecek tarzda ve se
yir süratinde geminin dümenle idaresine yeter mukavemette ve kâfi kuvvette olacaktır, idarece 
dümen anasının yekeye merbut kısmındaki kutru 22,86 cm. (9 pus) dan fazla olması talebedilen 
gemilerde, yardımcı dümen donanımı enerji ile işletilecektir. 

(c) Enerji grup ve irtibatları ana dümen donanımının aynı olan ikinci bir tesisat, yardımcı 
bir dümen donanımı olarak kabul edilecektir. 

FASIL : III. 

Can kurtarma vasıtaları ve saire 

Kaide — 1. 

Tatbikat 

(a) Aksine sarih bir hüküm bulunmadıkça, bu fasıl milletlerarası sefer yapan yeni gemiler
den : 

Kısım A) Yolcu gemilerine ve yük gemilerine, 
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Kısım B) Yolcu gemilerine, 
Kısım C) Yük gemilerine, 

tatbik edilir. 
(b) Milletlerarası sefer yapan ve bu faslın yeni gemilere mütaallik hükümlerine esasen uy-

mıyan mevcut gemilere gelince idare 1 Ocak 1951 tarihinden geç olmamak şartiyie, 4 ncü kiadede 
vaz'edilmiş umumi prensiplere ve bu faslın diğer icaplarına mümkün mertebe uymasını temin et
mek üzere kabili tatbik ve mâkul olacak derecede her gemi için gerekli tertibatı derpiş edecek 
tir. 

Kısım : A. 

Umumi hükümler 

(Kısım A hem yolcu gemilerine 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 
seferdir. 

Kaide — 8. 

Muafiyetler 

(a) Her idare, seferin mahfuz tabiyat ve şartlarını nazarı itibara alarak bu faslın hükümleri
nin heyeti umumiyesinin tatbikini makûl görmez ve lüzumsuz addederse, seyir hattında en yakın 
karadan 20 milden daha fazla açık geçmiyen kendi memleketine mensup münferit gemileri yahut 
gemi sınıflarını mümkün mertebe bu faslın hükümlerinden muaf tutabilir. 

(b) Milletlerarası hususi seferlerde ve meselâ hacı seferleri gibi büyük sayıda yataksız yol
cu naklinde kullanılan yolcu gemileri için idare, bu fasıl hükümlerinin infazının tatbikatta im
kânsız olduğuna kanaat getirirse, kendi memleketine mensup bu nevi gemileri aşağıdaki şartlar 
altında bu fasıl hükümlerinden muaf tutabilir: 

(ı) Can filikaları, diğer can kurtarma vasıtaları ve yangından korunma hususlarında nakli
yat şartlarının müsaade edeceği âzami derecede gerekli 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 doğrudan doğ
ruya alâkadar olması muhtemel diğer Âkıd' Hükümetlerle - eğer varsa - İşbirliği yapılarak tertip ve 
tanzim edilecektir. 

İşbu Sözleşmenin bütün şartlarına rağmen, 1931 yılı Simla kaideleri bu kaidenin (b) (iv) tâli 
paragrafı mucibince formüle edilecek kaideler yürürlüğe girinceye kadar, bu kaideleri imza eden 
taraflar arasında yürürlüğü devam edecektir. 

Kaide — 4. 

Can filikalarının ve sâbih aletlerin kullanılmaya hazır bulundurulmaları 

(a) Bu faslın tatbik edildiği bir gemideki carı sandallarına ve sâbih aletlere mütaallik hüküm-
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leri tanzim eden umumi prensipler, zaruret halinde bunların derhal kullanılmaya hazır bulundu
rulmalarını temine matuftur. 

(b) Can filikaları ve sâbih aletler, derhal kullanılabilir, durumda olmak için, aşağıdaki 
şartlara uygun olmalıdır: 

(ı) Bunlar gayrimüsait meyil ve trim şar darı 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 sâbih 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 tenlin edecek 
şekil ve ebadda olacak ve âzami istiabedeeeği insan ve tam teçhizat ile yüklü olduğu zaman kâfi fri-
bordu haiz bulunacaktır. 

(b) Bütün can filikaları yalnız dahilî sephiyeyi havi muhkem bordalı açık filikalar olacaktır. 
Bunların boyları 7,3 metre (24 kadem) den az olmıyacaktır. Ancak geminin ebadı dolayısiyle ya
hut diğer sebeplerden ötürü İdarenin bu boydaki filikaların taşınmasını gayrimâkul yahut gayrika-
bili tatbik addedeceği haller müstesnadır. Bununla beraber hiçbir gemide can filikalarının boyu 
4,9 metre (16 kadem) den az olmıyacaktır. 

(c) Alacağı insan ve teçhizatla birlikte tam yüklü olduğu zaman ağırlığı. 20 300 kilogram 
(20 İngiliz tonu) 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 veya B sınıfı motorlu can filikaları olacak yahut 10 ncu kaide hükümlerine uyan 
diğer tasvibedilmiş mihaniki yürütme vasıtalariyle mücehhez can filikaları olacaktır. 

(e) Bütün can filikaları istiabedeeeği insan ve teçhizatla birlikte tanı yüklü oldukları zaman 
denize emniyetle mayna edilmelerini temin edecek kâfi mukavemette olacaktır. 

(f) Bütün can filikaları kendi boylarının en az jnizde dördüne müsavi bir çalıma (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 seplıiyesi, mecmuu hacından 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, farşlnrla oturaklar arasındaki mesafe 84 santimetreden (iki kadem dokuz pus) fazla olmı-
yaeaktır. 

Kaide — 6. 

Can filikalarının hacım kapasitesi 

(a) Bir filikanın hacım kapasitesi stirlings (Simpson) kaidesi yahut aynı derecede doğru 
netice veren diğer her hangi bir usul ile tâyin edilecektir. Ayna kıçlı bir filikanın kapasitesi bu 
ean filikası sivri kıçlı imiş g\h\ hesabedilecektir. 

( S. Sayısı : 15 e ek ) 



— 61 — 
(b) Meselâ bir can filikasının sthiiııg'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 sac 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) ic 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 + 2e + 4d 4 e) 
12 

h, ağaç yahut sac 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). 

(c) 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
sabında kullanılacak derinlik; filikanın vasatındaki derinliğe filika boyunun yüzde birinin ilâve
siyle elde edilecektir. 

(d) Eğer can filikasının vasatındaki derinlik genişliğin yüzde 45 ini geçerse, 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
la ki, hesapta kullanılacak derinlik hiçbir halde bu noktalardaki hakiki derinlikleri geçmiyecek-

• tir. 
(e) Eğer can filikasının derinliği 122 santimetreden (4 kadem) daha fazla ise, bu kaidenin 

tatbiki ile bulunan sayıdaki insanlar can yeleklerini takmış bir halde bu filikaya bindirilerek fi
lika denizde tecrübe edilecek ve şayanı memnuniyet bir netice elde edilinceye kadar insan sa
yısı 122 santimetrenin (4 kadem) hakiki derinliğe nispeti göz önüne alınarak buna göre azaltılacaktır. 

(f) Her îdare, 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 raesafe-
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dir. Fakat hacım kapasitesinin hesabında kullanılan derinlik hiçbir halde genişliğin yüzde 45 ini 
geçmez. 

Bütün hallerde can filikasının hacım kapasitesinin tam mesaha ile tâyin edilmesini istemeye ge
mi sahibinin 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 hacmin gayrisâfi kapa
siteden çıkarılmasiyle elde edilir. 

Kaide — 7. 

Can filikalarının taşıma kapasitesi 

(a) Bir can filikasının alabileceği insan sayısı, metre mikâbı olarak bulunan hacminin 0,283 il© 
(hacmi kadem mikâbı ise 10 ile) taksiminden elde edilen en büyük kesirsiz sayıya müsavidir. 

(b) Bu sayı, filikada münasip oturacak yer temin edilen insan sayısından daha büyük olur
sa, mezkûr sayı azaltılacaktır. Bu sonraki sayı o tarzda tâyin eclilecek ki, şahıslar oturdukları 
zaman hiç bir surette küreklerin kullanılmasına engel olmıyacaktır. 

(c) Bir can filikasının alabileceği insan sayısını tâyin için yapılan tecrübede her fert, can yeleği 
giymiş kâhil bir insan farz edilecektir. 

Kaide —•• 8. 

Taşınacak motorlu can filikalarının ve mihaniki olarak sevk edilen diğer can filikalarının 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 car. 
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 
tasvibediiııliş 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 
yahut 10 ncu kaide hükümlerine uygun olan mihaniki surette sevk edilen tasvilbedilmiş tipte bir 
can filikası taşıyacaktır. 

(d) 1 600 gros tonilâto ve daha yukarı tonajdaki bütün yük gemileri 9 ncu kaidenin hüküm
lerine uygun olan A sınıfı veya B sınıfı motorlu bir can filikası veya 10 ncu kaide hükümlerine uy
gun mihaniki surette sevk edilen tasvibedilmiş tipte bir can filikası 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 motorla teçhiz edilecek ve 24 saat 

çalışmaya kâfi gelecek yakıt 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) Filikanın, alacağı insanlar, teçhizat ve yakıtı ile tam yüklü olduğu zaman sakin suda ileri 
sürati en az 6 mil (knot) olacaktır. 

(b) B sınıfı 
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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, alacağı insan, teçhizat ve yakıtı ile tam yüklü olduğu zaman sakin suda ileri sür

ati en az 4 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 yerine ihtiyari olarak 
taşınırsa, bu kaidenin (b) (ı) tâli paragrafının yakıt hakkındaki hükümleri tatbik edilecektir. 

Kaide — 10. 

Motorlu bir can filikasından gayrimihanikisurette sevk edilen bir can filikasının evsafı 

Motorlu bir can filikasının 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 takibedebilmesine 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. 
(c) Motorlu bir can filikasından gayrimihaniki surette sevk edilen bir ean 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 : 
(I) Kürek çekme yeri sayısı kadar kürek, iki yedek kürek ve bir boyna küreği, savlo veya zin

cirle can filikasına bağlı bir buçuk takım düz veya yarım ay ıskarmoz, bir filika kancası; 
(II) Beher lavra deliği için can filikasına savlolar veya zincirlerle bağlanmış iki kavelâ (müna

sip otomatik valflar teçhiz edildiği zaman kavelâlara lüzum yoktur) ; bir çamçak ve tasvibedilen 
maddeden mamul iki mastalya; 

(III) Can filikasına bağlı bir dümen ve bir yeke; 
(IV) Her biri can filikasının baş ve kıç tarafındaki iki balta; 

(V) 12 saat için kâfi gelecek yağı bulunan bir gemici feneri ve bir su geçirmez kab içkide iki 
kutu uygun evsafta kibrit; 

(VI) Galvenizli tel îstralyalariyle birlikte portakal renginde yelkenleri bulunan bir direk ya
hut direkler; 
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(VII) Tenvir edilebilen veya muvafık tenvir vasıtalariyle teçhiz edilmiş olan pusla dolabı içinde, 

kifayetli bir pusla; 
(VIII) Can filikasının bordası etrafına kuşatılan ve marsepeti bulunan bir can halatı; 

(IX) Tasvibedilen ebatta bir deniz demiri; 
(X) Kâfi uzunlukta iki parima. Bunlardan birisi filikanın baş üstüne icabında serbest bıra

kılabilecek tarzda boşa ve kavelâ (strop and tuggle) ile başlanacak ve diğeri filikanın baş bodosla
masına sağlam bir surette bağlanacak ve kullanılmaya hazır bulunacaktır. 

(XI) Dört buçuk litre (bir galon) nebati yağ, balık yağı veya hayvani yağ ihtiva eden bir kab. 
Bu kab, yağı su üzerine kolaylıkla dağıtabilecek tarzda imâl olunacak ve deniz demirine bağlana
bilecek şekilde tertİbedilecektir. 

(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; 
(XIV) Beher şahıs için üç litre (3 quart) tatlı su ihtiva eden su geçirmez kablar; gırcala ile 

bağlanmış bir maşrapa; 
(XV) Yüksek bir irtifada parlak bir kırmızı ışık verebilecek kudrette tasvibedilmiş tipte iki 

paraşütlü işaret; parlak kırmızı bir 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 hallide insanların tutunmalarını temin için omurga altın

dan küpeşteden küpeşteye bağlanmış el ne tutulacak halatlarla birlikte yan omurgaları yahut 
omurga vardevelâları şeklinde tasvibedilmiş vasıtalar, yahut diğer tasvibedilmiş tertibat; 

(xvııı) Su geçmez bir kutu içinde tasvibedilmiş bir sıhhi imdat malzemesi; 
(xıx) İki 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; 
(xxıı) Sâbih iki hafif el incesi; 
(xxııı) Tasvibedilmiş tipte bir el tulumbası; ve 
(xxıv) Teçhizatın küçük teferruatını depo etmek için muvafık bir takım portucu. 
(b) Alâkadar İdarenin kanaatine göre, gemilerin çalıştırıldıkları seferlerin müddetine nazaran 

bu kaidenin (a) paragrafının (vı), (xıı), (xııı), (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 maksadiyle serbest bırakılacak olan filika kancası müstesna, can filikası teçhiza
tının portuçta muhafaza edilmiyen bütün teferruatı, filikanın içinde münasip şekilde bağlanacak
tır. Bağlama, teçhizatın emniyetini teçhiz edecek ve askı kancalarının kullanılmasına çapariz vermi-
yecek veya filikanın çabuk yüklenmesine ve filikaya süratle girmeye mâni olmıyacak şekilde yapı
lacaktır. 
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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 bir halde hesap 
kamarasında yahut diğer münasip bir mahalde bir arada muhafaza edilecektir. 

(b) İdarenin kanaatine göre, geminin yaptığı sefer müddetine nazaran can filikalarına mahsus 
portatif telsiz telgraf cihazı lüzumsuz ise, idare bu nevi tesisat için muafiyet verebilir. 

Kaide — 14. 

Can filikalarına binme 

Can filikalarına 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 

aydınlatmak için münasip vasıtalar; 
(c) Yolculara ve mürettebata geminin terk edilmek üzere olduğunu ihbar etmek için uygun ter

tibat 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 sâbih aletlerin markalanması 

(a) Bir can filikasının ebadı ve taşınmasına 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 taşınan can sallarına) aynı tarzda insan sayısı yazıla
caktır. 

(e) Hiçbir can filikasına veya 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) Simit, som mantar veya diğer muadili maddeden olacaktır; 
(ıı) Simit, en az 14,5 kilogram (32 libre) demiri 24 saat tatlı suda yüzdürecek kudrette ola

caktır. Saz, mantar talaşı veya ufalanmış mantar ile veyahut diğer hçr hangi ufalanmış gevşek 
madde ile doldurulmuş olan veya sephiyesi, şişirilmesi icabeden hava bölmeleriyle temin edilen 
can simitlerinin kullanılması memnudur. 

(b) Can simitlerinin etrafına, kuvvetle merbut marsepetler donatılacaktır. Geminin her iki 
bordasında en az 27,5 metre (15 kulaç) uzunluğunda bir can halatiyle mücehhez asgari bir can 
simidi bulunacaktır. Su tesiri ile sönmeyen, kendi kendine tutuşur, kifayetli ışık neşreden cihaz
larla mücehhez can simitlerinin adedi, can simitlerinin mecmuu sayısının yarısından az olmıyacak 
ve hiçbir halde bunların sayısı altıdan az bulunmıyacaktır. Bu cihazlar, gereken bağlama vasıta-
lariyle birlikte, aidoldukları can simitlerinin yakınında muhafaza edilecektir. 
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. (c) Bütün can simitleri, gemide bulunan şahıslar tarafından kolayca ulaşılabilecek mahallere 

yerleştirilecektir. 
(d) San simitleri her zaman derhal denize atılmaya müsaidolacak ve hiçbir suretle daimî ola

rak tesbit edilmiyecektir. 

Kaide — 17. 

Can yelekleri 

(a) Gemiler, gemide bulunan her şahıs için idare tarafından tasvibedilen 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 yelekleri, kolayca ulaşılabilecek tarzda yerleştirilecek ve bunların mevkii göze çarpacak 
bir şekilde gösterilecektir. 

Kaide — 18. 

Halat atma aletleri 

(a) Gemiler idare tarafından tasvibedilen tipte bir halat atma aleti taşıyacaktır. 
(b) Bu alet 230 metreden (250 yarda) az olmıyan bir salvoyu kâfi derecede isabetli olarak ata

bilecek kudrette olacak ve asgari dört füze ve dört salvoyu ihtiva edecektir. 

Kaide — 19. 

Gemilerin tehlike işaretleri 

Gemilerde, idareyi tatmin edecek, yüksek irtifada parlak bir kırmızı ziya vermeye elverişli pa
raşüttü işaretler dâhil, gündüz ve gece kifayetli tehlike işaretleri verecek tertibat bulunacaktır. 

Kaide — 20. 

Toplama listesi (Role cetveli) ve fevkalâde hal talimatı 

(a) Fevkalâde halde mürettebatın her birinin deruhde edeceği hususi vazifeler tesbit edile
cektir. 

(b) Köle 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, birer örneği geminin muh
telif yerlerine ve bilhassa mürettebat mahallerine asılacaktır. 

(d) Role cetveli, aşağıdaki hususlarla alâkalı olarak her sınıf mürettebata vazifeler tahsis ede
cektir : 

(ı) Su geçirmez kapıların, valfların kapatılması ile frengilerin, pasakül makinelerinin ve saire-
nin kapatma tertibatının kapatılması; 

(ıı) Portatif telsiz cihazı ve alelûmum sâbih aletler dâhil, can filikalarının teçhizi; 
(m) Mataforlarda bulunan can filikalarının maynası; • 
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(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 etmek; 
(ıı) Yolcuların giyinmiş ve can yeleklerini doğru bir tarzda takmış olduklarını görmek; 
(m) Toplanma mevkilerine yolcuları toplamak; 
(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 gösterecek ve bu işaretlerin tam tafsilâtını verecektir. 

* Kaide — 21. 

Toplama tatbikatı ve talimler 

(a) (ı) Yolcu gemilerinde filika talimi ve yangın talimi için mürettebatın toplanmaları 
kabilitatbik olduğu zaman, haftada bir defa yapılacaktır. Sefer süresi, bir haftayı geçen yolcu 
gemilerinde, 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 geç-
miyen, fasılalarla yapılacaktır. 

(m) Toplanmaların yapıldığı tarihler, îdare tarafından tutulması emredilen seyir jurnalına 
kaydedilecek ve eğer yolcu gemileri için her hangi bir hafta veya yük gemileri için her hangi bir 
ay bir toplanma yapılmamışsa, bunun ne için mümkün olmadığını bildiren bir kayıt gemi jurnalına 
dercedilecektir. 

(b) Milletlerarası kısa seferlerde çalıştırılanlar müstesna, yolcu gemilerinde, limanı terk ettik
ten sonra 24 saat içinde, yolculara bir toplanma talimi yaptırılacaktır. 

(c) Muhtelif can filikaları grupu, birbirini takibeden filika talimlerinde sıra ile kullanıla
caktır. Talimler ve teftişler, mürettebatın yapmak mecburiyetinde olduğu vazifeleri tamamiyle 
anlıyacağı ve tecrübe elde edeceği şekilde tertibedilecektir. 

(d) Yolcuları, toplanma mevkilerine celp için verilecek fevkalâde ahval işareti, kamış, 
veya canavar düdüğü ile verilen birbiri arkasına altıdan daha fazla kısa ve bunları takibeden bir 
uzun düdük sadasıdır. Bu işarete; yolcu gemilerinde, Milletlerarası kısa seferlerde çalıştırılanlar 
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. 

Kısım : B. 

Yalnız yolcu gemileri 

(Kısım B yalnız yolcu gemilerine tatbik edilir.) 

Kaide — 22. 4 

Can filikaları ve sâbih 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-
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tün şahıslraın yüzde 25 in» kâfi gı«iecek sâbih aletler mevcudolmalıdır. Her hangi bir yolcu ge
misinden, gemide bulunan bütün insanları almaya kâfi gelen filikalardan daha fazla sayıda can fi-
ilkası isteınilmiyecektir. 

(b) Yolcu gemilerinin, milletlerarası kısa seferlerde çalştırılmaları halinde can filikaları ve 
sâbih 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 I I 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 idare, milletlerarası kısa sefer belgesi olan, münferit gemileri veya gemi sınıflan-
nı, eğer bu nevi gemiler bu kaidenin (ıb) paragrafı hükümlerine uyuyorsa ve gemide bulunan şa
hısların en az yüzde' 75 ini istiabedecek can filikaları varsa, bunların 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 istenikni-
yecektir. 

(ıı) Beher matafora takımına bir can filikası bağlanacaktır. Eğer bu can filikaları gemide bu
lunan bütün şahıslar için kâfi yer temin etmezlerse, kabili tatbik olduğu takdirde, can filikaları ile 
birlikte 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, mata
foralarda asılı bulunan can. filikalarının altında ilâve can filikaları taşınacaktır. 

(m) 24 ncü kaidedeki tablonun A sütununda talebedilen adedde matafora takımlarının bir gemi
ye konulması idarenin kanaatine göre tatbikatta imkânsız yahut gayrimâkul olduğu zaman idare, istis
nai şartlar altında, tablonun B sütununda tasrih edildiği gibi daha az bir sayıda matafora takımları
na müsaade edebilir. 

(b) (ı) Milletlerarası kısa 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 füikalar en az cetvelin c sütununda talebedilen asgari 
kapasiteyi temin eedcek, yahut gemideki bütün personele yer sağlamak üzere istenilen kapasiteden 
daha az ise, ona göre can filikası bulundurulacaktır. 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 aletler 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 kanaatine göre tatbikatta imkânsız yahut 
gayrimâkul olduğu zaman idare, istisnai şartlar altında, daha az sayıda matafora takımlarına 
müsaade edebilir. Şu şartla ki, 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 SL ise, müsavi olacaktır. 

(c) Fevkalâde ahvalde kullanmak için yolcu gemileri biri sancakta, diğeri iskelede mataforalara 
bağlı iki filika taşıyacaklardır. Bu filikalar idare tarafından tasvibedilmiş tipte olacak ve urau-
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mîyetle boyları 8 metreden (26 kadem) daha fazla olmıyacaktır. Bunlar, bu faslın can filikalarına 
ait hükümlerine tamamiyle uydukları takdirde, 22 nci kaide maksatları için hesaba dâhil edilebilirler. 
Gemi denizde iken bunlar derhal kullanılmaya hazır bir vaziyette tutulacaktır. 26 ncı 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 şartiyle bulundu

rulacak matafora takımlarının asgari sayısını; 
(B) 23 ncü kaideye göre istisnai olarak müsaade edilebilen daha az sayıda matafora takımlarını 

ve 
(O) Milletlerarası kısa seferlerde çalışan bir gemide talebedilen asgari can filikatı hacmim tev

hit etmektedir. 
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31 ve 
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 » 

Geminin tescil boyu 
Metre 

s 37 den 
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 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

L az 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

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 
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670 
700 
730 
760 
790 
820 
855 
890 
925 
960 
995 

Kadem 

ve 120 den 
» 140 
> i6a 
» 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 
»1030 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> *' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

<— 

az 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» -
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» - 1 

(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) 
istisnai ola
rak müsaade 
edilen daha 
az sayıda ma
tafora takımı 

2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
9 
9 
10 
10 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
17 
17 
18 
18 
19 
19 
20 
20 

(0) 
Can filikalarının 
asgari 
metre 
mikâbı 

11 
18 
26 
33 
38 
44 
50 
52 
61 
68 
76 
85 
94 
102 
110 
122 
135 
146 
157 
171 
185 
202 
221 
238 

hacmi 
Kadem 
mikâbı 

400 
650-
900 

1 150 
1 350 
1 550 
1 750 
1 850 
2 150 
2 400 
2 700 
3 000 
3 300 
3 600 
3 900 
4 300 
4 750 
5 150 
5 550 
6 050 
6 550 
7 150 
7 800 
8 400 

(A) ve (B) hakkında Not : Geminin boyu 314 metreyi (1 030 kadem) geçtiği zaman bu geminin 
asgari matafora takımı sayısını idare tâyin edecektir. 

(C) hakkında Not : Geminin boyu 31 metreden (100 kadem) az yahut 168 metreden (550 ka
dem) fazla olduğu zaman can filikalarının hacım kapasitesi idare tarafından tâyin edilecektir. 
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Kaide — 25. 

Motorlu can filikalarında telsiz cihazı ve ışıldaklar 

(a) 8 nei kaidenin (a) ve (b) paragraflarına uygun olarak taşınması icabeden A sınıfı motorlu 
can filikası bu kaidede ve IV cü faslın 18 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 tesisatı, hem teçhizatı ve hem de onu kullanan adamı yerleştirmeye kâfi büyük
lükte bir mahalde 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 bataryası, motoru harekete geçiren her hangi bir makineye yahut ateşleme terti
batına kuvvet temini için kullamlmıyacaktır. 

(e) Motorlu can filikası makinesi, telsiz bataryasını tekrar doldurmak ve diğer hizmetler 
için bir dinamo ile teçhiz edilecektir. 

(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 menbaını 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 indirilecektir; 
(ıı) Bunlar hiçbir suretle mataforalara bağlı diğer herhangi can filikalarının yahut mataforalara 

bağlı can filikaları altına yerleştirilen can filikalarının veya sâbih aletlerin çabuk idaresine yahut 
filikaları denize indirme mevkilerinde gemideki insanların sıralanmasına veya bunların filikaya bin
melerine engel olmayacaktır; ve 

(m) Hattâ can filikalarının idaresi noktai nazarından gayrimüsait meyil ve trim şartları 
altında mümkün olduğu kadar çok sayıda insan bu filikaların içine bindirilebilecektir. 

(b) Bir matafora takımına mümkün olduğu kadar birden fazla can filikası bağlanmasından iç-
tinabedüecektir. Buna imkân görülemediği takdirde, evvelki hükümlere tâbi olarak, can filikaları bir
biri üzerine istif edilebilr veya İdarenin tahmil edeceği şartlara tâbi olarak biri diğerinin içine konu
labilir. Fakat can filikaları bu suretle donatıldıkları zaman denize indirilmeden evvel kaldırılmaları 
icabediyorsa enerji ile çalıştırılan mihaniki kaldırma vasıtaları teçhiz edilecektir. 

(c) Bir can filikası diğer can filikasının altına yarleştirildiği zaman, altında bulunan can 
filikasına binmesini temin için, tasvibedilmiş tipte takılıp çıkarılabilen payandalar yahut diğer 
tasvip edilen vasıtalar teçhiz edilecektir. 

(d) Üst güvertedeki can filikası, alt güvertedekine çapariz vermemek şartiyle, can filikala
rı, birden fazla güverteye istif edilebilir. 

(e) Can filikaları geminin baş omuzluklarında yerleştirilemiyecektir. Bunlar emniyetle denize 
indirme imkânı olan mevkilere konulacaktır. 

(f) Mataforalar tasvibedilmiş şekilde olacak ve İdareyi tatmin edecek muvafık tarzda yerleşti
rilecektir. Bunlar bir yahut daha fazla güverte üzerinde o şekilde tertibedilecekler ki, bunların altın
da yerleştirilmiş bulunan can filikaları, diğer mataforaların işlemesine engel olmadan, emniyetle de
nize indirilebilecektir. 

(g) Boyları 46 metreden (150 kadem) daha fazla olan gemilerde mataforalar aşağıdaki gibi 
olacaktır : 
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(ı) İçinde kimse olmadan dışarı albura edildikleri vaziyette 4064 kilogramdan (4 ingiliz tonu) 

fazla ağırlıkta olmayan can filikalarını İdareye mahsus palangalı yahut grevite (gravity) tip mata
fora; 

(ıı) içinde kimse olmadan dışarı albura edildikleri vaziyette 4064 kilogramdan (4 ingiliz tonu) 
fazla ağırlıkta olan can filikalarını idare etmeye mahsus grevite tip matafora. 

(h) Boyu 46 metreyi (150 kadem) geçmiyen gemilerde mataforalar eğer âdi tipte ise bunla
rın iskaçalarmdan silkinmesini önlemek için bu mataforalar tasvibedilmiş vasıtalarla teçhiz edile
ceklerdir. 

(i) Mataforalar, trentiler, makara ve diğer aletler, 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 (emergeny boat) müstesna can filikaları tasvib
edilmiş tipte vinçlerle birlikte tel halat trentilerle donatılacaktır. Fakat idare, meselâ filika güverte
sinin, geminin denizdeki su çekimi hattından olan yüksekliğini nazarı dikkate alarak, manila halattan 
trentilerin kâfi olduğuna kaani olduğu zaman, vinçlerle teçhiz edilmiş yahut edilmemiş olan ge
milerde manilâ halattan trentilere müsaade edebilir. 

(1) Matafora karanfillerine iki can halatı donatılacak ve trentiler ve can halatları geminin as
gari su çekiminde ve gemi mukabil tarafa 15 derece meyilli iken suya erişmeye kâfi uzunlukta 
olacaktır. Trentilerin aşağıdaki makaraları, tasvibedilmiş bir tipte fora tertibatiyle teçhiz edilme
diği takdirde, askı kancalarına geçirilmek için muvafık bir halka yahut uzun bakla ile teçhiz 
edilecektir. 

(m) Mataforalara bağlı can filikalarının kullanılmaya hazır trent'ileri olacak ve can filikala
rını trentilerden süratle (fakat mutlaka aynı zamanda olmasına lüzum yoktur) fora etmek için 
tertibat bulunacaktır. Can filikalarının trentilere irtibat noktaları, can filikalarının mataforalarda 
kolayca dışarı alalbura 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 ve sairenin aydınlatılması 

(a) Bir yolcu gemisinin muhtelif kısımlarında ve bilhassa can filikalarının yerleştirildiği gü
verteler üzerinde, emniyetin bütün icabatma cevap vermeye kâfi bir elektrik tenviratı veya di
ğer bir tenvirat sistemi için tertibat alınacaktır. Keza indirme donanımının ve can filikalarının 
indirilmesi ameliyesinin ve bunların denize indirildikten sonra derhal aydınlatılması için tertibat 
alınacaktır. II nci faslın 22 nci kaidesinde talebedilen fevkalâde ahvale mahsus müstakil elektrik 
kuvvet menbaı, icafbettiği zaman, bu tenvirat sistemini besliyeeek kudrette olacaktır. 

(b) Yolcular yahut mürettebat tarafından işgal edilen her ana kompartımandan çıkış yerle
ri devamlı olarak bir emereensi lâmbası ile aydınlatılacak, bu emereensi lâmbalarına mahsus 
kuvvet geminin ana tenvirat sisteminin durması halinde bu maddenin (a) paragrafında bahse
dilen fevkalade ahvale mahsus müstakil elektrik kuvvet menbaından temin edilecek tarzda ter
tip edilecektir. 

( S . Sayısı : 15 e e k ) 
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Kaide — 28. 

Can filikalarının mürettebatı 

(a) Beher can filikası bir güverte zabiti yahut belgeli bir can filikacısının emrinde bulunacak 
ve bunlara bir muavin tâyin edilecektir. Filika âmirinde can filikası mürettebatının bir listesi 
bulunacak ve emrine verilen mürettebatın kendilerine ait muhtelif vazifeleri öğrendiklerini göre
cektir. 

(b) Her motorlu can filikasına motor çalıştırmaya muktedir bir adam ayrılacaktır. 
(e) 25 nei kaide mucibince telsiz ve ışıldak tesisatını taşıyan her can filikasında, bunları çalış

tırmaya ehil bir kimse bulunacaktır. 

Kaide — 29. 

Belgeli can filikacıları 

(a) Yolcu gemilerinde bu faslın icabatına uymak için taşman her can filikası için asgari aşağı
daki cetvelde tasrih edilen sayıda can filikacıları bulundurlacaktır : 

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 hâ

mil olan mürettebattan her hangi biri kasdedilir. 
(d) Bu belgeyi elde etmek için namzet, can filikalarının denize indirilmesiyle ve küreklerin 

kullanılmasiyle 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. 

' Sâbih aletler ve can salları 

(a) «Sâbih aletler» tâbiri (can filikaları, can simitleri ve can yeleklerinden gayrı) 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 sâbih alet muvafık addedilmiyecektir. 
(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 kilogramı (400 libre) geçmiyecek. 
(m) Alet tasvibedüen malzemeden ve yapıda olacak, 
(iv) îki sathından her hangin birisi üzerinde yüzdüğü zaman müstakar ve kullanılabilecek 

vaziyette olacak, 
(v) Hava sandıkları yahut muadili sephiye, aletin yanlarına mümkün olduğu kadar yakın 

yerleştirilecek ve bu sephiye şişirilmek suretiyle elde edilmiyecektir. 
(vı) Alet bir parima ile donatılacak ve sağlam surette yapılmış sepetleri bulunan bir halatla 

haricen çevrilecektir. 

( S. Sayısı : 15 e ek ) 
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(e) Sâbih. aletlerin taşımasına müsaade edilecek şahısların sayısı olarak, aşağıda iki şekilde 

elde edilen miktarlardan küçüğü alınacaktır. 
(ı) Aletin tatlı suda bırakılabileceği demirin kilogram olarak ağırlığını gösteren adedin 14,5 

ile (yahut libre olarak ağırlığını gösteren sayının 32 ile) taksiminde*n elde edilen sayı veya ; . 
(ıı) Aletin muhitini kadem (30,5 santimetre muadili) olarak ifade eden sayı. -
(d) Bu kaidenin b paragrafının (ıı), (m), (iv), (v) ve (vı) ncı tâli paragrafları icabatma 

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) tki padıl (paddle) kürek ile teçhiz edilecek. 

Kaide — 31. 

Donatılacak can simitlerinin adedi 

Geminin boyu 
Yolcu gemilerinde donatılacak asgari can simidi sayısı aşağıdaki cetvelde verilmiştir : 

Metre olarak Kadem olarak Can simitlerinin asgari sayısı 

61 den küçük 200 den küçük 8 
61 ve 122 den küçük 200 ve 400 den küçük 12 

122 ve 183 ten küçük 400 ve 600 den küçük 18 
183 ve 244 ten küçük 600 ve 800 den küçük 24 
244 ve daha yukarısı 800 ve daha yukarısı 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 hariç, 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 
gemide çalışmak için hizmete alınmış mürettebatın her birini almaya müsait mataforalara bağlı 
can filikaları taşıyacaktır. Bundan başka bu sınıf her. gemi, fazladan taşıdığı şahısların hepsini 
almaya kâfi kapasitede can filikaları taşıyacaktır. Bu ilâve can filikaları mümkün olduğu tak
dirde mataforalara bağlanacaktır. Eğer Şunlar mataforalara bağlanmazlarsa, mataforalara bağlı 
filikalar altına yerleştirilecektir. 

(c) 3 000 gros tonilâto ve daha yukarı tonajdaki her tanker, ikisi geminin kıç tarafında 
ve ikisi de geminin vasatında bulunacak olan asgari dört can filikası taşıyacaktır. 

( S. Sayısı : 15 e e k ) 
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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 konulmayacaktır. Bunlar emniyetle mayna edile
bilecekleri mevkilere konulacaktır. 

(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 kimse 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 kimse 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 mukabil tarafa 15 derece meyilli 
olduğu halde, filikalar alacağı insan ve teçhizatla tam yüklü iken, bunların emniyetle denize indiril
melerini 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. Fakat 
İdare, meselâ filika güvertesinin geminin denizdeki asgari su çekimi hattından olan yüksekliğini na
zarı dikkate alarak, manilâ halattan trentilerin kâfi olduğuna kaani olduğu zaman, vinçlerle teçhiz 
edilmiş yahut edilmemiş olan gemilerde manilâ halattan trentilere müsaade edebilir. 

(i) Matafora karanfillerine iki can halatı donatılacak ve trentiler ve can halatları gemi deniz 
suyunda çektiği asgari su çekiminde ve mukabil tarafa 15 derece meyilli iken suya erişmeye kâfi uzun
lukta olacaktır. Trentilerin aşağıdaki makaraları, tasvibedilmiş bir tipte fora tertibatiyle teçhiz edil
mediği takdirde, askı kancalarına geçirilmek için muvafık bir halka yahut uzun bakla ile teçhiz edile
cektir. 

(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 filikalrmm 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 mar sepetler 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 donatılacaktır. 

(c) Tankerlerde kendi kendine tutuşan aletler, elektrik bataryalı tipten olacaktır. 

( S. Sayısı : 15 e ek ) 
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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 i§bu Sözleşmenin tatbik edildiği bütün 
gemilere uygulanır. 

(b) Bu fasıldaki hiçbir hüküm, tehlikede bulunan bir geminin veya kazazede bir teknenin, 
nazarı dikkati çekmek, mevkiini bildirmek ve yardım elde etmek için elinde bulunan bütün im
kânları kullanmasına mâni olmıyaeaktır. 

Kaide — 2. 

Tarifler 

Hilâfına sarih bir hüküm bulunmadıkça, bu faslın tatbiki bakımından ; 
(a) «Badyo kaideleri» tâbiri Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesine (Madrid, 1932) 

ekli Umumi Badyo 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. 

(e) «Oto Alarm» tâbiri alarm işaretleriyle faaliyete geçen ve îdare tarafından tasvıbedilen 
bir Otomatik Alarm ahizesini ifade eder. 

(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. 
(g) Mevcut bir tesisat, işbu Sözleşmenin meriyete girdiği anda bir gemide esasen meveut bu

lunan bir tesisattır. 
(h) Yeni bir tesisat, işbu Sözleşmenin meriyete girdiği tarihten sonra bir gemide meveudolan 

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 tonilâtodaki yük 
gemileri, 5 nci kaideye göre muaf tutulan gemiler hariç, 9 ve 10 ncu kaidelerin hükümlerine uyan 
bir telsiz telgraf tesisatiyle teçhiz edileceklerdir. 

(*) Not.: — Halihazırda kararlaştırılan frekanslar 506 Kc/s dir (telsie telgraf için) ve Mil' 
Utlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesine (Atlantic City, 1947) bağh Radyo kaideleri meriyete gir
diği zaman 2182 Kc/s olacaktır. (Telsie T def on için). 

( S. Sayısı : 15 e ek ) 
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Kaide — 4. 

Telsiz telefon tesisatı 

500 ve daha yukarı gros tonilâtoda bulunan fakat 1 600 gros tonilâtodan küçük olan yük ge
mileri, 9 ve 10 ncu kaide hükümlerine uyan bir telsiz telgraf tesisatiyle teçhiz edilmedikçe, 6 îicı 
kaideye göre muaf tutulan gemiler olmamak sartiyle 15 nei kaide hükümlerine uyan bir telsiz te
lefon tesisatiyle 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 kısmi veyahut şarta muallâk 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-
rimâkul 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 zarfmda 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 idare, seferde takibedilecek yol ve sefer şartları bakımından telsiz telefon tesisatını 
gayrimâkul veya lüzumsuz addederse, bu idare kendi memleketine ait gemileri 4 ncü kaide hüküm
lerinden 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 sartiyle, orta frekans bandında 
tehlike frekansı üzerinde ehliyetli bir telsiz telgrafçı tarafından devamlı dinleme yapılacaktır. 

(ıı) Mamafih, oto - alarm ile teçhiz edilmemiş 3 000 gros tonilâtodan aşağı tonajdaki mevcut 
yolcu gemilerinde ve 5 500 gros tonilâtodan aşağı tonajdaki mevcut yük gemilerinde 11 nci kaidede
ki yeni evsafa uygun olarak inkişaf ettirilmiş oto - alarmların tesisine müsaade etmek maksadiyle ida
reler bu nevi gemilerde dinleme saatlerinin bu kaidenin (b) ve (c) (ı) paragraflarında gösterilen sa
atlere inhisar ettirilmesine işbu Sözleşmenin meriyete girdiği tarihten itibaren iki seneyi geçmiyen 
bir devre için müsaade edebilirler. 

(*) Not : Bâzı memleketlerde telsiz telgraf zabiti denir. 

( S. Sayısı : 15 e ek ) 
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Yöleu 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 aşağıdaki şartlar dairesinde dinleme yapılacaktır. 

(ı) Eğer gemi 250 yahut daha az yolcu taşıyorsa veyahut 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 1 600 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 İdareler âzami dinleme saatlerini temin etmek için tedbirler alacaklar ve bu, günde mecmuu 
2 saatten az olmayacaktır. (*) 

(ıı) 500 ve daha yukarı gros tonajda bulunan fakat 1 600 gros tonilâtodan 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 telgrafçı vası
tasiyle, idare tarafından tâyin edilecek nöbet zamanları esnasında, kulaklıkla dinleme yapılacaktır. 

(d) Bu kaideye göre ehliyetli bir telsiz telgrafçının tehlike frekansları üzerinde tutması 
icabeden dinleme nöbetleri esnasında bu telsiz telgrafçı diğer frekanslar üzerinde trafiği idare 
ettiği sırada yahut mühim telsiz vazifelerini ifa ederken, tehlike frekansı üzerinde yapılan din
lemenin kulaklık yahut hoparlör gibi bâzı dinleme vasıtallariyle icrası mümkün olmadığı takdir
de, bu telsiz telgrafçı bu nevi dinlemeye devam etmiyebilir. Kulakla yapılan bu dinleme müm
kün olmadığı zaman, oto alarm, eğeır gemide tesis edilmiş ise, faaliyete geçirilecektir. Bu para
grafın hükümleri gemiyi «susma aralıkları» na dair radyo kaidelerinin hükümlerine uygun ola
rak hareket etmeJkten muaf tutmıyacaktır. 

(e) Bir oto alarm ile mücehhez bütün gemilerde, denizde iken, (<b), (c) veyahut (d) para
graflara mucibince dinleme yapılmadığı zaman bu oto alarm faaliyete geçirilecektir. 

(f) Bu kaide ile şart koşulan dinleme nöbetleri, İdare tarafından kararlaştırılanlar dâhil, 
İercihan radyo kaideleri vasıtasiyle telsiz telgraf servisi için teisibit e'diilen 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 İdare 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 mcü kaide mucibince bir telsiz telofon tesisatiyle mücehhez her gemi emniyeti temin maksa-
diyle en az bir ehliyetli telsiz telefoncu taşıyacak (Bu, mürettebattan telsiz telefoncu belgesi 
taşıyan bir şahıs da olabilir) ve denizde iken, İdare tarafından kararlaştırılacak olan muay
yen müddetler esnasında orta frekans bandında telsiz telefon tehlike frekansı üzerimde bir din
leme servisi temin edecektir. 

Kısım : C. 

Teknik icdbat 

Kaide — 9. 

Telsiz telgraf istasyonları 

(a) Geminin telsiz telgraf istasyonları öyle bir yere yerleştirilecektir ki hariçten gelem mi
haniki yahut başka nevi gürültü telsiz işaretlerrinim anlatılmasına mâni olmıyacalktır. 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 devresi bulunacaktır. 

(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, 
kadranın tamamı telgraf çalışma mevkiinden ve oto alarm tecrübe mevkiinden telsiz telgrafçı tara
fından 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 bulunması gereken saatin kâfi derece
de aydınlatılmasını temin edecek tarzda daimî olarak tesis edilmiş şayanı itimat bir emercensi 
tenviratı bulunacaktır. 

(e) Eğer ayrı bir emercensi telsiz telgraf çalışma odası varsa bu oda (b), (c), (d) para
graflarının 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 membaı 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 an

teni donatılmasının gayrikabili tatbik veya lüzumsuz olduğuna kanaat getirirse her hangi bir 
gemiyi bir emercensi anteni bulundurma mecburiyetinden muaf tutabilir, fakat böyle bir halde 
gemide derhal ana antenin yerini tutacak, hazır vaziyette komple yedek bir anten bulunacaktır. 
Ana anten direk yahut direklerin sallanmasından kopmıyacak tarzda yapılmış olacaktır. 

(m) Ana tesisat, bir ana mürsileyi, ana ahizeyi ve ana enerji membaım ihtiva edecektir. 
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(iv) Emercensi' (yedek) tesisat bir emercensi mürsilesini, emercensi ahizesini ve emercensi enerji 

membaım ihtiva edecektir. 
(b) Yolcu gemilerinde mevcut tesisat eğer ana mürsile ve ana enerji membaı, emercensi mür-

silesi ve emercensi enerji membaımn bu kaidede tarif edilen bütün icabatma tevafuk ediyorsa, ay
rı bir emercensi mürsilesinin ve ayrı bir emercensi enerji membaımn bulundurulması hakkındaki 
hükmün tatbiki bu Sözleşmenin meriyete girdiği tarihten itibaren üç seneyi geçmiyen bir müddet 
için tehir edilebilir. 

(c) (ı) Yük gemilerinde mevcut tesisatta : 
(ıı) 500 ve daha yukarı gros tonajda bulunan fakat 1 600 den daha küçük gros tonajda olan 

yük gemilerindeki yeni tesisatta. 
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
mn bulundurulması mecburi değildir. 

(d) Ana ve emercensi (yedek) tesisat, ana antene veya tesis edilmiş ise, emercensi antenine 
derhal bağlamlmaya elverişli olacaktır. 

(e) Emercensi (yedek) tesisatının bütün kısımları mümkün olan âzami emniyetin sağlanabil
mesi için gemide kabil olduğu kadar yüksek bir mahalle 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 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 
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 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 tonajdaki yük gemileri 100 75 

'(*) Saha şiddeti doğrudan doğruya ölçülemediği takdirde aşağıdaki malûmat normal menzi
lin takribi olarak tâyini için bir rehber gibi kullanılabilir. 

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 
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(1) Bu rakalm 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 

— 0,47 
Âzami anten yüksekliği 

Bu nispet antenin mahallî şartlariyle değişir ve 0,3 ile 0,7 arasında tahavvül edebilir. 

(2) Tablonun üçüncü sütununda verilen kıymetler aşağıdaki nispetin ortalama değerine teka
bül «der : 

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 emereensi ahizeleri orta frekans bandında tehlike maksatları için Radyo kai-
deleriyle tâyin edilen telsiz telgraf frekansını 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 müsaidolacaiktır. 

(m) Oto alarm ahizesi emereensi 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 emereensi ahizesi olarak kullanıldığı haller de müstesna, emereensi ahizesi aynı 
hassasiyete 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 takatte elektrik membaı her zaman mevcut bulunacaktır. Ana tesisat için 
kullanılacak elektrik membamm voltajı mümkün olduğu kadar normal voltaj civarında olacak, ve 
imkân nispetinde bu değerden İ % 10 dan fazla tahavvül etmiyecektir. 

(1) Emereensi (yedek) tesisat geminin tahrik gücünden ve geminin elektrik şebekesine mah
sus elektrik membaından tamamiyle müstakil olan bir enerji membaı ile teçhiz edilecek, bu memba 
tereihan akümülâtör bataryalarından mürekkebolacak ve her türlü ahval tahtında derhal faaliye
te geçirilebilecek ve aşağıda bahsedilen bütün ilâve yüklerden maada normal çalışına şartları altın
da emereensi (yedek) mürsile ve ahizesini devamlı olarak en az altı saat çalıştıracak kapasitede 
olacaktır. 

(m) Emereensi enerji membaı yalnız şunları beslemek için kullanılabilir : 
(ı) Emereensi tesisatı ve bu kaidenin (s) paragrafında bahsedilen otomatik olarak işliyen 

alarm işareti cihazı; 
(ıı) 9 ncu kaidenin (d) paragrafında tasrih edilen emereensi tenviratı; 
(m) Oto alarm; ve 
(IV) Telsiz kerteriz cihazı (direetion finder). 
(n) Bu kaidenin (m) paragrafının hükümlerine rağmen, bir İdare yük gemilerinde emereen

si enerji membamm tamamiyle geminin üst kısmında bulunan, meselâ filika güvertesinin emereensi ten
viratı gibi, az sayıda zayıf fakattaki emereensi devreleri için, icabında bunların hemen ayrılabil
mesi şartiyle, kullanılmasına müsaade edebilir. 

(o) Emereensi enerji membaı ve onun tevzi tablosu telsiz telgrafçının kolayca ulaşabileceği 
bir yere ve mümkün mertebe telsiz kamarasının hemen yanma yerleştirilecektir. 
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(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 ye 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 hükmün tatbiki işbu Sözleşmenin meriyete girdiği tarihten itibaren iki sene için tehir edi
lebilir. 

(t) Gemi denizde iken, emercensi mürsilesi, eğer muhabere için kullanılmıyorsa, uygun sun'i 
bir 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 İdare, 1 600 den küçük gros tonajdaki yük gemi
leri için 9 ncu kaide ile bu kaidenin bütün icabatmı tahfif edebilir. Şu şartla ki, tesisatın niteliği, 
imkân nispetinde, hiçbir zaman 15 nci kaidede telsiz telefon tesisatı için talebedilen muadil niteli
ğin altına düşmiyecektir. 

« 

Kaide — 11. 

Oto alarmlar 

(a) İşbu 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 ademimevcudiyetinde 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 Kc/s daha fazla tahavvül etmiyecek 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 mili saniye arasında tahavvül eden ya 3 yahut 4 mütevali hat ile faaliyete geçecektir. 

(m) Alman işaretlerin aslında (ıı) 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 alârmm seçiciliği tehlike frekansının her iki tarafında 8 Ke/s dâhilinde, yeknesak 
bir hassasiyeti haiz olacak ve hassasiyeti bu bant dışında, ileri teknik tatbikata uygun olarak, 
mümkün olduğu kadar süratle azalacak tarzda olacaktır. 

(v) Eğer tatbikatta mümkün olursa, oto alarm atmosferik tesiratm veya araya giren işaret
ler mevcudolduğu takdirde, 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 faaliyete geçtiği zaman, veya cihazın arızalanması halinde, oto 
alarm, telsiz telgraf çalışma kamarasında, telsiz telgrafçının kamarasında ve kaptan köprüsünde 
işitilebilir devamlı bir ihbarda bulunacaktır. Tatbikatta mümkünse bütün alarm alma sisteminin 
her hangi bir kısmının işlememesi halinde keza ihbar işareti verilecektir. İhbar işaretini durdur
mak için yalnız bir anahtar donatılacak ve bu telsiz telgraf çalışma kamarasında bulunacaktır. 

(vıı) Oto alarmı muntazaman tecrübe etmek maksadiyle cihaz tehlike frekansı üzerinde önce-
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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. 

(vnı) Oto alarm; ihtizaz, rutubet ve gemilerin denizde mâruz kaldığı şartlara muadil hararet ta-
havvülâtından 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 çalışır vaziyette olup olmadığını kaptana yahut 
kaptan köprüsünde vardiyada bulunan zabite rapor edecektir. 

Kaide — 12. 

Telsiz kerteriz ciho.zı (Dtrection Finler) 

(a) V nci faslın 12 nci kaidesiyle talebedilen telsiz kerteriz cihazı işaretleri asgari ahize gü
rültüsü ile alacak kifayet ve kabiliyette olacak ve hakiki kerterizin ve istikametin tâyininde kulla
nılan kerterizleri almaya kifayetli ve muktedir bulunacaktır. 

(b) Telsiz kerteriz cihazı, tehlike ve telsizle cihet bulma 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 mikroTolt 
olan bir işaretle sahih kerterizler alabilmeye kâfi olacaktır. 

(d) Telsiz kerteriz cihazı ile kaptan köprüsü arasında kifayetli bir muhabere vasıtası teçhiz. 
edilecektir. 

(e) Bütün telsiz kerteriz cihazları ilk tesislerinde İdareyi tatmin edecek şekilde ayar edilecek 
ve her hangi bir antenin veya güverte üzerindeki her hangi bir yapının mevkiinde telsiz kerteriz 
cihazının sıhhatine hissedilir derecede tesir etmesi muhtemel değişiklikler yapıldığı zaman aletin 
ayarı kontrol edilecektir. Ayar karakteristikleri bir senelik fasılalarla veya mümkün olduğu tak
dirde bu müddete yakın fasılalarla kontrol edilecektir. Aletin yapılan ayarlarının ve bunların doğ
ruluğunu tahkik için icra edilen bütün kontrollarm kaydı tutulacaktır. 

Kaide — 13. {t 

i Motorlu can filikalarına donatılacak telsiz . V 
teçhizatı 

(a) III neü 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 
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. İdare yüksek frenkansa ait hükmün tatbikini bu sözleşmenin me
riyete girdiği tarihten sonra bir yılı geçmiyen bir devre için tehir edebilir. 

(b) Cihaz, fevkalâde ahvalde bu hususda tecrübesi olmayan bir şahıs tarafından kullanıla
bilecek tarzda yapılmış olacaktır. 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. İdare, otomatik bir maniple cihazına ait hükmün tatbikini işbu sözleşmenin 
meriyete girdiği tarihten sonra bir seneyi geçmiyen bir devre için tehir edebilir. 

(c) Mümkün olan âzami yükseklikte tutacak vasıtalarla birlikte gemide sabit tipte bir anten 
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bulundurulacaktır. Bundan başka imkân varsa bir uçurtma veya balon ile kaldırılan bir antende 
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 say kıl arasında olacaktır. 
(f) Telsiz telgraf cihazı normal çalışma şartları altında mürsileyi devamlı olarak 4 saat besle

meye kâfi kapasitede bulunan bir akümlâtör bataryasiyle çalıştırılacaktır. Eğer batarya doldu
rulan tipten ise, 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 kapasiteye malik olacaktır. 

(h) Eğer batarya doldurulan tipten ise, gemi denizde iken ehliyetli bir telsiz telgrafçı her 
hafta bataryayı tam doldurulmuş vaziyete getirecek ve her türlü halde anten vazifesi görebileeek 
uygun bir vasıta kullanarak mürsileyi tecrübe edecektir. 

Kaide — 14. 

Can filikaları için portatif telsiz telgraf eihazt 

(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. îdare, yüksek frekansa ait hükmün tatbikini 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 yapılmış olacaktır. 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 
edilecektir, idare, 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 modulasyon frekansı saniyede 450 ve 1350 saykıl arasında olacaktır. 
(d) Cihaz kolayea taşınabilecek, su geçirmez olacak ve deniz suyunda yüzebilecek ve keza 

hasara uğramadan denize atılacak kabiliyette olacaktır. 
(e) Mürsile nihai katın anoduna en az 10 vat giriş gücü verebilecek ve tercihan bir 

©1 janaratöründen 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 veya can filikasının direği vasıtasiyle mümkün 
olan âzami irtifada tutabilecek bir anteni ihtiva edecektir. 

(g) Eğer batarya doldurulan tipten, ise gemi denizde iken ehliyeti bir telsiz telgrafçı haftalık 
fasılalarla bataryayı tam doldurulmuş vaziyete getirecek ve her türlü halde, anten vazifesi göre
bilecek uygun bir vasıta kullanarak mürsileyi tecrübe edecektir. 

(*} Saha şiddetinin bir ölçüsü bulunmaması halinde, su hattı üzerindeki anten yüksekliği ile tm-
Un akımının çarpımı 10 metre - amper ise bu menzilin elde edileceği farzedilebilir. 
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(h) Bu kaide bakımından yeni teçhizat, işbu Sözleşmenin meriyete girdiği tarihten sonra bit 
gemiye donatılan teçhizat demektir. 

Kaide — 15. 

Telsiz telefon tesisatı 

(â) Geminin telsiz telefon istasyonu, geminin üst kısmında tesis edilmiş olacak ve kaptan köp
rüsüne 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 
modüllâsyon derinliği en yüksek şiddette asgari % 70 olacaktır.. 

(ç) 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. 

KISIM : D 

Telsiz jurnah 

Kaide — 16. 

Telsiz jurnali 

Radyo kaideleriyle talebedilen telsiz jurnali (Telsiz servisi jurnali) sefer esnasında telsiz telgraf 
çalışma kamarasında muhafaza edilecektir. Bu defter muayene için idare tarafından bu nevi 
teftişleri yapmaya salahiyetli kılman memurların emrine amade bulundurulacaktır. Her telsiz 
telgrafçı jurnala kendi ismini; vardiyaya girdiği ve çıktığı ı zamanları ve vardiyası esnasında 
vukua gelen telsiz servisi ile alâkalı ve denizde can emniyeti için lüzumlu görülebilen bütün hâ
diseleri telsiz jurnalma kaydedecektir. Radyo kaideleriyle talebedilen kayıtlardan başka aşağı
daki malûmat da telsiz jurnalma kaydedilecektir. 

Telsiz telgraf jurnali : 
(ı) Bataryaların doldurulmasına ait bir kayıt dâhil, bunların idare tarafından kararlaştırıla

cak şekilde bakımının tafsilâtı; 
(ıı) 10 ncu kaidenin (p) paragrafı icabatının ifa edildiği hakkında günlük bir şerh; 
(m) Emercensi mürsilesinin ve emercensi enerji membamın 10 ncu kaidenin (t) paragrafı mu

cibince yapılan tecrübelerinin tafsilâtı; 

(*) Saha şiddeti ölçülemediği takdirde, bu mentilin, % 27 anten intihar randmanı ve antende 
15 vtdthk bir mediile edilmemiş taş&yıcı bir takat ile elde edileceği kabul oluna-hüir. 
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(iv) Öto 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 ean 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. 

F A S I L : V. 

Navigasyon emniyeti 

Kaide — 1. 

Tatbikat 

t 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 gemiye veya doğrudan doğruya navigasyon için bir 
tehlikeye yahut tropik bir fırtınaya tesadüf eden her geminin kaptanı emrinde bulunan bütün va
sıtalarla civarda bullnan gemilere ve keza sahilde muhabere edebileceği ilk noktada bulunan sa
lahiyetli makamlara malûmat ulaştırmaya mecburdur. Malûmatın naklinde hususi bir şekil mec
buri değildir. Malûmat ya açık lisanda (Tercihan İngilizce) yahut milletlerarası işaret kotlan 
(telsiz kısmı) vasıtasiyle gönderilebilir. Malam at, civarında bulunan bütün gemilere ve sahilde ha
ber ulaştırılabilecek ilk noktaya, mezkûr malûmatın münasip makamlara irsal edilmesi talebiy
le, neşredilmelidir. 

(b) Her İdare, (a) paragrafında tasrih edilen tehlikelerden her hangi biri hakkında malûmat 
alındığı zaman bunun derhal alâkadarların bilgisine arz edilmesi ve diğer ilgili idarelere ulaştırıl
masını temin için zaruri addettiği bütün tedbirleri alacaktır. 

(e) 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 istenilen, malûmat 

Bütün hallerde va<kit Greenwhıch vasati vakti olmak üzere tehlike meâ&jl&rnskd» aşağıdf&ft 
malûmıaftın bulunması şayana arzudur : 

(a) Buz, metruk gemi ve navigasyon için mevcut diğer tehlikeler. 
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(ı) Rasat edilen buzun, metruk geminin veya tehlikenin nev'i ; 

(ıı) Son rasat edildiği zaman buzun, metruk geminin veya tehlikenin mevkii; 
(m) Rasadın yapıldığı zaman vakit ve tarih. 
(b) Tropikal fırtınalar - (Batı Hint adalarında kasırgalar, (Hurricanes) Çin denizinde tayfun

lar, Hindistan sularında siklonlar ve diğer mmtakalarda müşabih tabiatta fırtınalar.) 
(ı) Tropik bir fırtınaya tesadüf edildiğime dair bir rapor. Bu mecburiyet geniş mânada tef

sir edilmeli ve malûmat, kaptan civarında bir tropik fırtınanın mevcut olduğuna inanmak için 
kuvvetli delile mıailik 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 bildirile

rek) ; 
— Barometrenin temayülü (son üç saat esnasında barometre tazyikinde değişiklik); 
— Rüzgârın hakiki istikameti; 
— Rüzgâr kuvveti (Beaufort mikyası); 
—• Denizin 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. 
(c) Mütaakıp rasatlar. Bir kaptan tropik yahut diğer 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. 

Misaller 

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 21 Nisan GMT 16 30 da. 40 06 N., 12 43 W de hemen hemen batmış vaziyette 

metruk gemi 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 miljbar, 

temayülü 6 milibar düşme, Rüzgâr NW. kuvveti 9. ağır sağnaklar, Doğudan ağır ölü deniz, rota 
067, sürat 5 knot. 

T T T Fırtına, Halihazır durum kasırganın yaklaştığını gösteriyor. 13 00 GMT. Eylül 14. 22 00 N., 
72 36 W. Tashih edilmiş barometre 29.64 pus temayülü 0.015 pus düşme. Rüzgâr 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-
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vık etmeyi ve bunların tetkiki ve neşri için tertibat almayı ve navigasyona yârdım etme maksadiyle 
bunların en uygun tarzda, yapılmasını taahhüdederler. İdareler âaami derecede sahih aletlerin kul
lanılmasını teşvik edecek ve bu nevi aletlerin talep üzerine yapılaeak 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 mıntakalarında münasip işaretler çekerek haberdar etmek. 

(aı) 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 ratıp - 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 edileceklerdi!-. 

(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 tatbikini 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 
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) Gemi 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. 

But karakol servin 

(a) Âkıd hükümetler Kuzey * Atlantik'te bir buz karakolunu ve buz şartlarının tetkik ve rasat 
servisini devam ettirmeyi taahhüdederler. Bütün buz mevsimi esnasında Newfoundland'ın Grand 
Bank'1 civarında aysberg mmtakalarınm Güney - Doğu, Güney ve Güney - Batı hudutları bu tehlikeli 
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lamtakanıia 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 gözetlenecektir. Senenin mütebaki kısmında buz şartlarının 
tetkik re rasadı ieabettiği takdirde idame edilecektir. * 

(b) Buz karakol servisi ve buz durumunun tetkik ve rasadı için kullanılan gemiler ve uçaklar 
esas maksada mâni olmamak veya bu servisin masrafını artırmak şartiyle, bu servisi idare eden 
hükümet tarafından diğer vazifelere tahsis edilebilirler. 

Kaide — 6. 

Buz karakolu, idare ve masrafı 

(a) Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Buz Devriye Servisinin idaresine ve buz «artları
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 masraf larm-

. 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 meemu 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 19â9 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 edeeektir. 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. 

(e) Eğer Birleşik Devletler Hükümeti, her hangi bir zamanda, bu hizmetlere son vermeyi 
arzu ederse, ve eğer iştirak eden hükümetlerden birisi kendi para hissesine ait mesuliyetten 
vazgeçmek veya kendi hissesini değiştirmek için bir arzu gösterirse, veyahut diğer bir Âkıd Hü
kümet masrafa iştiraki taahhüdetmeyi arzu ederse, iştirak eden hükümetler kendi karşılıklı men
faatlerine uygun olarak meseleyi halledeceklerdir. 

(d) İştirak eden hükümetler müşterek muvafakat ile bu kaidenin ve 5 nci kaide hükümls-
rinde arzu edildiği takdirde zaman, zaman değişiklikler yapmak hakkına maliktirler. 

(e) İştirak eden hükümetler arasında anlaşmadan sonra bu kaidenin bir tedbir alınmasını 
ieabettirtnesi 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 ed#n hü
kümet bu maksat için lüzumlu muameleye teşebbüs edecektir. 

Kaide — 7. 

Buz civarında sürat 

Sıotasmm üzerinde yahut civarında buz rapor edildiği zaman her gemi kaptanı geceleyin teh-

( S . Sayısı : 15 e ek ) 



- 8 0 -
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 malûmatı, talep vukuunda, bu kumpanyaların emri
ne koyarak bunlara yardım edeceklerdi r. 

(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 Şimalindeki 43 derece Şimal arzmdaki balık bankla
rından kaçınmaları ve buzlarla tehlikeli bir hale konulduğu malûm olan veya zannedilen mmta-
kalarm 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 veya 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. 

Kaide — 10. 

Tehlike mesajları - Hareket tarzı 

(a) Denizde bir geminin kaptanı, her hangi bir membadan bir geminin yahut bir uçağın, ya* 
nut 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 muktedir değil 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 eevap 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 gemilerin kaptanlarının vazifeleridir. 

(c) Bir geminin kaptanı kendinden başka bir yahut daha fazla gemilerden yardım talebedil-
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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
nma muvasalat öden 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. 

İşaret verme lâmbaları 

150 gros tondan yukarı tonajdaki bütün gemiler, Milletlerarası seferlerde çalıştıkları zaman, gün
düz işaret vermeye elverişli bir lâmbaya malik olacaklardır. 

Kaide — 12. 

Telsiz kerteriz cihazı 

(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 1 600 ile 5 000 gros ton arasındaki tonajda bulunan gemilerde tesisi işbu Söz
leşmenin meriyete girdiği tarihten itibaren iki senelik bir devre için eğer, İdarenin kanaatine göre 
bu zaruri ise, tehir edilebilir.' 

(b) Bir îdare bu cihazın taşınmasını mâkul görmediği veya lüzumsuz addettiği bölgelerde, 
5 000 gros tondan aşağı tonajdaki bütün gemileri bu hükümden muaf tutabilir. Bununla beraber 
î). F. in hem bir navigasyon aleti olarak ve hem de gemilerin, uçakların ve tehlikeden kurtulan 
vasıtaların mevkiini tâyine yardım ettiği hakikati göz önünde bulundurulmalıdır. 

Kaide — 13. 

Gemilerin gemi adamları ile donatılması 

Âkıd Hükümetler, kendi millî gemileri için, denizde can emniyeti noktai nazarından bü
tün gemilerin kâfi derecede ve ehliyetli mürettebat ile donatılmasını teinin etmek maksadiyle, tedbir
leri idame etmeyi, yahut icabederse tedbirler almayı taahhüdederler. 

Kaide — 14. 

Navigasyon yardımcıları 

Âkıd Hükümetler kendi kanaatlerine göre trafik hacminin haklı gösterdiği ve tehlike dereeesİ* 
nin icabettirdiği navagisyon yardırlarınm, radyofarlar ve elektronik yardımcılar dâhil, tesisi 
ve idamesi için tertibat almayı ve bu yardımcılara mütaallik malûmatın bütün alâkadarların 
istifadesine konulmasını temin etmeyi taahhüdederler. 
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Kaide —- 15. 

Arama ve kurtarma 

(*') Met Âkıd Hükümet sahilin gözetleme ve kendi sahillleri etrafında denizde tehlikede bu
lunan insanların kurtarılması için zaruri olan bütün tertibatın alınmasını temin etmeyi taaa-
hüdeder. Bu tertibat denizdeki seyrüseferin kesafeti ve navigasyon tehlikeleri nazarı dikka
te alittarftk kabili tatbik ve zaruri addedilen deniz emniyeti vasıtalarının tesisini, işletilmesini 
ve bakimım ihtiva edecek ve mümkün olduğu kadar, tehlikede bulunan insanların mevkiinin tâ
yinini ve kurtarılması için kifayetli vasıtalar] temin edecektir. 

(b) Her Âkıd Hükümet kendi meveut kurtarma vasıtaları ve bu vasıtalarda yapılaeak ta
dilât hakkında malûmat vermeyi taahhüdedecektir. 

Kaide — İS. 

Can kurtarma işaretleri 

Aşağıdaki işaretler tehlikede bulunan gemilerle irtibat temin ettiklerinde ean kurtarma »tas
ları tarafından ve ean kurtarma istasyonlariyle irtibat temin ettiklerinde tehlikede buluna» 

gemiler tarafından kullanılacaktır : 

(a) Bir §emi tarafından çekilen tehlike işaretlerine sahil ittasyonlÂruun sevabı : 
işaret Mânası 

Gündük — BeyaE duman işareti. Görüldünüz - mümkün olduğu 
— Bayaz yıldız roketi. kadar kısa bir zamanda yardım 

yapılacaktır. 

(b) Kazaya uğramış bir 
kaıpaf-ft »ıkına işareti : 

işaretleri 

#ü»id#ıı mürettebat getiren küşMk vaülalara yol jgsstsrsaeye mahsus 

Gündüz - Beyaz bir bayrağın yahut kolların 
şakuli hareketi 

Geee - Beyaz bir ışığı yahut maytabın şakuli 
hareketi. 

Devamlı beyaz bir ışığı yahut maytabı daha 
aşağıda ve râsıt bir hizada tutarak bir istika
met hattı (istikamet alâmeti) verilebilir. 

Gündüz - Beyaz bir bayrağın yahut ufki ola
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 olan cihet tutma. 

Geee - Beyaz bir bayrağın yahut maytabın 
ufki hareketi, afcabinde beyaz ışığı yahut may
tabı yere koyarak diğer beyaz bir ışığı yahut 
maytabı gösterilecek olan cihete tutma. 

Mânası 

l Burası karaya çJcmak için en iyi yerdir. 

Burada karaya çıkmak son dereee tehlikelidir. 

«Burada karaya çıkmak son derece tehlikelidir. 
Karaya çıkmak için daha müsait bir mevki gös
terilen istikamettedir. 
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(c) Sahil can kurtarma aletlerinin kul!anı]masında istimal edilecek işaretler : 

İşaret Mânası 

] Umumiyetle - «müspet» 
Gündüz - Beyaz bir bayrağın yahut kolların Hususi olarak : 

şakuli hareketi «Roket halatı tutuldu» 
Gece - Beyaz bir ışığın yahut maytabın şakuli l «Kamçı makarası volta edildi» 

hareketi. | «Yoma volta edildi» 
I «Adanı askı şamandırasmdadır» 
I «Hisa ediniz» 

Gündüz - Beyaz bir bayrağın yahut ufki ola- 1 Umumi\retle - «menfi» 
rak uzatılmış kolların ufki hareketi. I Hususi olarak : 

Gece - Beyaz bir ışığın yahut maytabın ufki f «Kaloma» 
hareketi. J «Aganta» 

Kaide — 17. 

Kılavuz merdivenleri (Garın ııhları) 

Gemiye kılavuz alınması muhtemel olan seferlerde çalışan bütün gemiler kılaruz merdivenleri 
hulusunda 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 re ge
miden çıkarılması için kullanılmalı. 

(b) Merdiven kâfi metanet ve uzunlukta olmalı. 
(e) Basamaklar kâfi genişlikte olmalı. 
(d) İyice bağlanmış iki korkuluk halatı, ahval icabettîrdiği takdirde merdivenlerle birlikte kul

lanılmalı. 
(e) Tertibat kılavuzun merdiven başında geminin güvertesine emniyetle geçmesini sağlıyacak 

tarzda olmalı. 
(f.) Merdivenin bükülmesini önlemek için, icabederse, muvafık fasılalarla germeler donatılmalı. 
(g) Geceleyin merdiveni aydınlatmak için geminin bordasında yakılacak bir ışık hazır bulundu

rulmalı ve kullanılmalı. 

TAŞIL : VI. 

Hububat ve tehlikeli eşya nakli 

Kaide — 1. 

Tatbikat 

Hilâfına sarih bir küküm bulunmadıkça, bu fasıl işbu kaidelerin tatbik edileceği gemilere tatbik 
elunur. 

Kaide — 2. 

Hububat nakli 

(a) «Hububat» tâbiri, Bmğday, Mısır (Corn), Yulaf, Çavdar, Arpa, Pirinç, Bakliyat ve tohum
ları ihtiva eder. 
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(b) Bir ğtmiy hububat jükl«tüdiği rakit, hububatın kaymasını önlemek için zaruri ve mâkul 
bütün tedbirler alınacaktır. 

(c) Dökme halinde serbest hububat ile tamamiyle doldurulacak olan her hangi bir kompar
tıman ; 

(ı) Kapasitesi, tertibedildiği kompartıman kapasitesinin yüzde 2, 1/2 sinden daha az ve yüzde 
8 inden daha fazla alamıyan muvafık şekilde inşa edilmiş fiderler (feeder) vasıtasiyle donatılacak ve 

(ıı) Muvafık şekilde sağlam olarak bağlanmış ve kemereler arasına donatılan, uygun kalafat 
maddeleriyle (fillers) hububat geçirmez hale getirilmiş tulâni bir prde veya bölme tahtalariyie 
(shifting boards) bölünecek, ambarlarda, bu bölme tahtaları, güvertenin alt sathından aşağıya 
doğru ambarın derinliğinin en az üçte biri kadar veya 8 kademlik bir mesafeye kadar - hangisi da
ha büyükse - imtidat edecektir. Gladora kompartımanlarında bunlar güverteden güverteye imtidat 
edecektir. Bütün hallerde bu bölme tahtaları bulundukları ambar veya kompartıman fiderlerinin 
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 anbarın yahut güvertenin dibinden, halin icabına göre, dökme halin
deki serbest hububatın kaymasını önlem iye kâfi bir irtifaa kadar imtidat edecek olan omurga hizasın
da tûlani bir perde yahut bölme tahtalariyie taksim edilecektir. Eğer dökme halindeki hububat 
kompartıman kapasitesinin üçte birini, veya, kompartımanın bir şaft tüneli ile bölünmesi halinde bu 
kompartıman kapasitesinin yarısını geçmezse tulânî bir perdenin veya bölme tahtalarının donatılması 
talebedilmiyecektir. 

(e) Eğer aşağıdaki kompartımanları beslemek için ieabeden fiderler lâyıkiyle inşa edilmezlerse. 
yulaf, hafif arpa ve pamuk tohumundan gayrı dökme halinde serbest hububat iki güverteli bir gemi
de gladoralarda, yahut ikiden daha fazla güvertesi olan gemilerin en üst gladoralarında 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 f id erlerle 
teçhiz edileeek olan bir yahut daha fazla ufak bölmelerde (Bins) nakledilir. 

(ıı) Ufak bölmeler (bins) altındaki dip ambar yahut kompartıman, bunlara ait liderler neta 
bir vaziyette bırakılarak, muşambaları ve trizleri vurulmak suretiyle münasip şekilde kapatılacak
tır. 

(ııı) Bu suretle nakledilecek hububatın miktarı İdare tarafından tesbit edilen miktarı geçmi-
yecektir. 

(f) Bir İdare seferin mahfuz tabiat ve şartlarını nazarı itibara alarak bu kaidenin (e) ve (d) 
paragrafları hükümlerinden her hangi birinin tatbikini mâkul görmez veya lüzumsuz addederse bu 
İdare 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; 
(ııı) Paslandırıcı (çürütücü) maddeler; 
(iv) Zehirler; 
(v) Parlayıcı buharat neşreden maddeler; 
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( n ) Su yahut hava tesiriyle tehlikeli olan maddeler; 
(vıı) Kuvvetli tahammuz ettirici maddeler; 
(vııı) Kendiliğinden yanmaya müsait maddeler; 
(ıx) Bu kaide hükümlerinin tatbik edilmesi icabeden tehlikeli mahiyette bir madde olduğu 

tecrübeyle anlaşılan *veya anlaşılacak olan 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 tapaları; 

(ıı) Mecmuu 9 kilogramı (20 libre) geçmiyen küçük miktarlarda patlayıcı maddeler; 
(m) Kısa bir seferde bir yolcu gemisinin güvertesinde tasnif edilmiş naketler 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) Patlayıcı mayiler taşıyan gemilerde yangına yahut infilâka karşı kifayetli tedbirler alına

caktır. 
(f) Kendiliğinden yanmaya müsait maddeler (hayvan yemi ve diğer nebati mahsûller dâhil, 

bilhassa ıslak oldukları zaman) yangın zuhurunu önliyecek kifayetli tedbirler alınmadıkça nakle-
dilmiyeceklerdir. 

(g) Nakil için bir gemiye teklif edilen yük ile birlikte yükleyici tarafından bu kaidenin (a) 
paragrafında belirtilen tasnife göre yük hakkında doğru malûmatı ihtiva eden yazılı bir rapor ve
rilecektir. 

(h) Mahdut miktarda muhtelif kimyevi madde paketleri müstesna, tehlikeli eşyadan olan yükler 
bunların tehlikeli mahiyetini gösterecek olan ayrı etiket yahut kalıplarla marke edilecektir. Büyük bir 
parti halinde yükleme müstesna, yükün beher paketi ayrı bir parça olarak istif ve teşhis edilebile
cek şekilde markalanacaktır. 

(i) Tehlikeli eşya 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. 

( S. SftjiSi : 15 e c'. ) 
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İlâve 

Yoleu gemileri için emniyet belgesi şekli 

/ 
Emniyet belgesi 

(Resmi mühür) (Memleket) 

Bir 
Milletlerarası — r-r- sefere mahsus 

Kısa bir 
1948 Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi hükümleri mucibince verilmiştir 

Geminin Tanınma I Bağlama j Gros toni-
ismi işareti I limanı | lâtosu 

Fasıl I I I kaide 22 (e) mucibince tasvibediieıı 
seferler varsa bunların tafsilâtı 

(Hükümetin adı) 

Aşağıda imzası bulunan ben 

(Hükümeti tasdik eder ki) 

(İsim) tasdik ederim ki 

I. Yukarda adı geçen gemi işbu Sözleşme hükümleri mucibinee usulü dairesinde sürvey edilmiş
tir. 

II. Yapılan sürvey geminin mevzuubahis Sözleşmeye bağlı aşağıdaki hususlara müta&llik kaide
lerin icabatma uygun olduğunu göstermiştir : 

(1) Geminin bünyesi, ana ve yardımcı kazanları ve makine tesisatı, 
(2) Su geçirmez bölme tertibatı ve teferruatı; 
(3) Aşağıdaki bölme hamule hatları- : 

Geminin bordasında ve vasatında tâyin ve 
marka edilen bölme hamule hatları (Fasıl 

I I kaide 10) 

C. 1 
C. 2 
C. 3 

Fribord 
Bazan yolcu bazan yük alınabilen 
aşağıdaki mahallere yoleu alındığı 

zaman kullanılacak. 

( S. Sayısı ; 15 e ek ) 
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t l l . 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 gösteril »uı 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 cihazlariyle teçhiz edilmiştir. 

VI. Gemi, telsiz telgraf teçhizatına mütaallik kaidelerin icabatına uygundur, yani : 

Kaidenin 
icabatı 

jemideki hakiki 
durum 

Telsiz telgrafçı tarafından yapılacak dinlem». 
saatleri 

Telsiz telgrafçıların sayısı 
Oto - alarm ile teçhiz edilip edilmediği 
Ana tesisat ile mücehhez olup olmadığı 
Ana ve emercensi mürsilelerin elektrik devrem 
ayrı mı, müşterek mi olduğu? 

D. F . ile teçhiz edilip edilmediği 
Bu belge ile müsaade edilen yolcu sayısı 

VII. Gemi, yangın ihbar ve yangın söndü rm : tertibatı hakkındaki kaidelerin icabatına uygun
dur ve kaidelerin hükümlerine ve keza Milletle, arası denizde çatışmayı önleme kaidelerine uygun 
olarak navigasyon fenerleri ve alâmetlerle ve şada işaretleri ve tehlike işaretleri vermeye mahsus va
sıtalarla teçhiz edilmiştir. 

VIII. Gemi, diğer bütün hususlarda kaidelerin icabatına, bu ieabatm gemiye kabili tatbik 
olduğu kadar, uygundur. ' ' >; 

Bu belge Hükümetinin müsaadesi altında 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 adı geçen Hükümet tarafından bu belgeyi vermiye usulen 

salahiyetli kılındığını beyan eder. 
(imza) 

( S. Sayısı : 15 e ek ) 
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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 Bağlama limanı ! Gros tonilâtosu 

(Hükümetin adı) (Hükümeti tasdik eder ki) 

Aşağıda imzası olan ben (îsim) 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. 
V - Muayene, geminin mezkûr Sözleşmenin yangın söndürme tertibatına ait icabatına uygun 

olduğunu ve kaidelerin hükümlerine ve Milletlerarası Denizde Çatışmayı Önleme Kaidelerine uy
gun olarak navigasyon fenerleri ve alâmetleriyle, seda işaretleri ve tehlike işaretleri vermiye mah
sus vasıtalarla teçhiz edildiğini göstermiştir. 

VI - Gemi diğer bütün hususlarda kaidelerin icabatına, 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 veya 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, . (tmza) 

(S. Sayısı : 15 e ek) 
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Telsiz telefon emniyet belgesi şekli 

Telsiz telefon emniyet belgesi 

[Resmî mühür) (Memleket) 

1948 Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi hükümleri mucibince verilmiştir. 

Geminin adı ! Tanınma işareti Bağlama limanı Gros tonilâtosu 

(Hükümetin adı) (Hükümeti tasdik eder ki) 

Aşağıda ,imzası bulunan ben Çîsim) tasdik ederim ki 

Yukarda adı geçen gemi telsiz telefon hususunda işbu Sözleşmeye ekli kaidelerin hukukileri
ne uygundur: 

„ . , , . . , , Gemideki hakiki Kaidelerin ıeabatı durum 
i i _ _ ^ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ ^ _ _ 
' i 

Telsiz telefoncu tarafından yapılacak dinleme ; 
saatleri. i , , • . 

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) 

(S. Sayısı : 15 e ek) / 
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Telsiz telgraf emniyet belgesi şekli 

Telsiz telgraf emniyet belgesi 

<B«imî mühür) (Memleket) 

1948, Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi hükümleri mucibince verilmiştir. 

Geminin adı Tanınma işareti Bağlama limanı Gros tonilâtosu 

(Hükümetin adı) 

Aşağıda imzası olan ben 

(Hükümeti tasdik etler ki) 

(İsim) tasdik ederim ki 

Yukarda adı geçen gemi, telsiz telgraf hususunda, işbu Sözleşmeye ekli kaidelerin hükümlerine 
uytrundur. 

Kaidelerin 
îcabatı 

Gemideki hakiki 
dunun 

Telsiz telgrafçı tarafından yapılacak dinleme saat
leri 
Telsiz telgrafçıların adedi j 
Oto alarm ile mücehhez olup olmadığı 
Ana tesisat ile mücehhez olup olmadığı 
Emercensî tesisatı ile mücehhez olup olmadığı 
Ana ve emercensi mürsilelerinin elektrik devresi
nin ayrı mı, müşterek mi olduğu? 
D. F . ile mücehhez olup olmadığı j 

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 îse> aşağıdaki paragraf ilâve edilecektir). 
Aşağıdaki imza sahibi kendisinin adı geçen Hükümet tarafından bu belgeyi venneye usulen sa

lahiyetli kılındığını beyan eder. 
(imza) 

( S. Sayısı : 15 e ek ) 
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Muafiyet belgesi şekli 

Muafiyet belgesi 

Resmî mühür) (Memleket) 

1948 Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi hükümleri mucibince verilmiştir 

Geminin adı Tanınma işareti Bağlama limanı Gros tonilâtosu 

(Hükümetin adı) 

Aşağıda imzası olan ben 

(Hükümeti tasdik eder ki) 

(tsim) tasdik ederim ki 

Yukarda adı geçen gemi, işbu Sözleşmeye bağlı kaidelerinin faslının 
kaidesiyle verilen salâhiyete istinaden sözleşmenin 
icabatmdan den ye yapacağı seferlerde muaf 
tutulmuştur. 

(*) Buraya muafiyet belgesinin, eğer] 
varsa hangi şartlar a]tında verildiği}- (*) 
yazılacaktır. J 

Bu belge Hükümetinin müsaadesi altında verilmiş olup tarihine 
kadar muteber olacaktır. 

1.9 tarihindo verilmiştir. 
(Buraya belgeyi vermeye salahiyetli makamın mühür yahut imzası basılacaktır). 
Eğer imza edilmiş ise, aşağıdaki paragraf ilâve edilecektir. 
Aşağıdaki imza sahibi kendisinin adı geçen hükümet tarafından bu belgeyi vermeye usulen 

selâhiyetli kılındığını beyan eder. imza 

(*) Buraya, muayyen paragrafları tasrih ederek, fasılları ve kaideleri numaralariyle dercediniz. 
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EK : 0. 

Kararlar 

Karar 1. 
Sözleşmenin tecviz ettiği hadden fazla yolcu nakli 

1948, Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Konferansı, 
îkinci Dünya Harbinin yarattığı durumun bir neticesi olarak halihazırda deniz yolu ile nakledil

mesi icabeden yolcuların sayısı gemilerde yolcular için 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 taşınılmasma 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 iltihak t en • ınenedüdi-
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-
(.eşmenin, mezkûr Sözleşmenin X neu maddesi mucibince, iltihak edebileceğine muvafakat eder. 

EK : D. 

'tavsiyeler 

Aşağıdaki tavsiyelerin her birinde «İşbu Sözleşme» tabiriyle 1.948, Milletlerarası Denizde Can Em
niyeti Sözleşmesi kasdedilir. 

1. 1929 Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesinin feshi. 
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 yakın olan tarihlerde, fakat bu meriyet tarihinden 
daha erken olmamak şartiyle, yürürlüğe girmesini temin maksadiyle teşriki mesai etmelerini tavsiye 
eder. 

2. Sözleşme standartlarının hususi şekilde tatbiki 
Balıkçı gemileriyle 500 gros tondan daha küçük tonajdaki yük gemilerine işbu Sözleşme icabatının 

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. 

( S. Sayısı : 15 e ek ) 
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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, 
acık deniz seferlerinde mümkün olduğu kadar taşmılması 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 mütedair hükümlerinin ıslahı. 
Konferans işbu Sözleşmeye bağlı kaidelerde zaruri görülen yahut arzu edilen ıslahatın yapıl

masını nazarı dikkate almıştır. Fakat konferansın kanaatine 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 Istişari Denizcilik Teşkilâtına, inşaatı tanzim eden tadil edil

miş kaidelerin tatbiki zamanını bunların takdirine bırakan IX neu 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 
göre, konferans hasarsız stabilite ile ilgili ilâve kaidelerin ne derece icabettiğini tâyin için, bu 
kaidelerin tesisinden evvel daha fazla tecrübe elde edilmesi fikrindedir. 

Mamafih konferans, Hükümetler tarafından hasarsız stabilite mevzuunda daha fazla etüd 
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

zali denizde açılabildi, 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. 

( S. Sayısı : 15 e ek) 
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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 kalman 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 

oto - alarmdan 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 veya tahminî 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 (transmissiori) mütaallik radyo kaidelerinin hükümlerine dikkati 
çekmeyi ve bu nevi irsalâtm yukarda bahsedilen kaidelerde tarif edilen alarm işareti üze- * 
rinde çalışan oto alarm ahizelerini işletmiyeceklcrini 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 çağırmalarını ve saireyi 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 
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, kazazede 
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 teçhk edilmemiş gemilerde telsiz telefon tesisatının 

radyo kaideleriyle tehlike maksatları için telsiz telgraf istasyonlarına tahsis edilen frekansı ve 
bir emisyon sınıfını kullanarak tehlike halinde neşriyat yapmıya muktedir olmaları ve keza alarm 
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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 karıştırılmamasmı 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. 
işbu Sözleşmenin V nei 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 için 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 Âkıdlcr 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. 

Konferans şunları tavsiye eder •. 
Hükümetlerarası Denizcilik Teşkilâtiyle, teşkil edildiği zaman, Milletlerarası İş Teşkilâtı arasın

da çok yakın irtibat idame edilmeli ve aşağıdaki hnsusatın 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 frekanslı telsiz kerteriz cihazı (D. F.) ve Radyofarlar. 
(Radio Beaeon) 

Konferans, orta frekans D. P. nin kıymetli bir uavigasyon 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 radyofarlarm işletilmesi 
ve evsafı için yeknesak bir sistemin kabulünü tetkik etmesini tavsiye eder. 
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18. Radyo seyir yardımcıları. 
Radyo tekniğinde son zamanlardaki ilerlemelerin navigasyona büyük hizmetler ifa ettiğini kabul 

ve tasdik eden Konferans şunları tavsiye eder -. 
(a) Hükümetler, radyo seyir filetlerinde ileri tekniği birleştiren ve navigasyon emniyetinin inki

şafında faydalı yahut lüzumlu olduğu tatbikat ile sabit olan yeni teçhizatı, aletleri 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 mütalâaları 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 okluğu kadar yardım edecek tarzda teşkilâtlandırılmalarını ve işletil
melerini temin etmelidirler. 

(d) Hükümetler, radar- ve radyo seyir aletleri hakkında bütün mevzularda muntazam olarak 
malûmat teatisine iştirak etmelidirler. 

(e) Denizcilik Emniyet Komitesi, radyo seyir aletleri mevzuunu navigasyon emniyetini artır
mak için başlıca mühim bir mesele addetmeli, zaruri yahut şayanı arzu görüldüğü takdirde bu me
selenin muhtelif safhalarının hususi surette tetkikine başlamalı veya devam etmeli ve yukarda pa
ragraf (d) de bahsedilen bu sahadaki malûmatın koordinesini ve tevsiini deruh.de etmelidir. 

Jf). Radar ve saire ile teçhiz edilmiş gemilerin seyri. 
Konferans, radyo ve elektronik navigasyon aletlerinde elde edilen son ilerlemelerin deniz nak

liyatına büyük hizmetler ifa. ettiğini kabul ederken, gemide bu nevi her hangi bir alete 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 neı maddelerinin ihtiva 
ettiği mecburiyetlerden hiçbir suretle vareste kılmıyacağı kanaatindedir. 

Konferans, hükümetlere kaptanların ve zabitlerin bu husus hakkında dikkatlerini çekmesini 
tavsiye eder. 

20. Radar, 
Konferans şu hususları kabul ve tasdik eder : 
1. Büyük ayırıcı kuvvete malik, İdare tara tından tasvibcdileeek asgari ihtiyaçları karşılı-

yacak kabiliyette ve umumi işlemenin kontrolü için basit ve sahih tertibatı haiz bir gemi radarı 
müsademeyi önlemekte, kılavuzlukta, su üzerindeki mâniiıı keşfinde ve tabiî yahut simi (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 na/a-rı 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 tarifnamelerin neşri imkâ
nım nazarı itibara almalıdırlar. 
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(e) Hükümetler gemi radarını kullanacak personelin yetiştirilmesini teşvik etmelidirler. 

21. Yeknesak şamandıralama. 
Muayyen Bölgelerde yahut bütün dünyada yeknesak şamandıralamamn navigasyon emniyetin* 

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 Konferansta bu işe tahsis edilen müddetten 
daha uzun bir zamana ihtiyaç olduğunu da nazari dikkate almıştır. 

Büyük miktarda kimyevi maddeler ihracatına mâlik olan bâzı memleketlerde zaten bu nevi ka
ideler mevcuttur. ve bunlar aynı zamanda işbu Sözleşmenin VI ncı faslının 3 ncü kaidesinin hü
kümlerini tatbikte diğer memleketlerin hükümetleri tarafından rehber olarak kullanılabilirler. 

Konferans, tehlikeli eşya ihraceden bütün memleketlerin hükümetleri tarafından tetkik ve ka
bul için, mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda, milletlerarası kaideler kaleme alınması maksa-
diyle mevzuun acele bir mesele olarak ayrıca ya Denizcilik Emniyet Komitesi tarafından yahut 
başlıca alâkadar hükümetlerin mümessilleri tararından, birbirleriyle müşavere etmek suretiyle, tet
kik edilmesini tavsiye 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. 

2:!., Deııizd<> ve havada emniyetin koordinesi 
Konferans, 
Denizde ve havada emniyetin tanzimi mevzuu üzerinde İhzari Mütehassıslar Komitesinin Kon

feransa tevdi ettiği raporu tetkik ederek, 
Denizde ve üzerindeki emniyete ait hareketlerin tanziminin şayanı arzu olduğunu kabul ve 

tasdik eder. 
İşbu 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. 
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M. Tadeusz Geppert 
M. Hieronim Knap 
M. Boleslaw Cichocki 

Filipinler Cumhuriyeti : 
Muhterem Ramon J. Fernandez 
M. Jose F. Imperiel 
M. Octavio L. Maloles 

Portekiz Cumhuriyeti : 
Senhor Joao de Deus Ramos 
Yarbay Jose G. da Rocha 
înşaiye önyüzbaşısı Raul 

• Alberto Soares da Costa 
Önyüzbaşı Alfredo de 
Oliveira Saptista 
Kaptan Luiz Armando de Loura 

İsveç: 
M. Kari Hjalmar Sjöhlm 
M. Johan Harald öbrink 
M. Charles Osborne Koch 
M. Eric Thteodor Christianssen 
M. Eric Bernelius 
M. Douglas Forssblad 
M. Ake Stromberg 
M. Anders Söre 
M. Nicklas Olssen 
M. David Lindahl 

Güney Afrika Birliği : 
Mr. Reginald Cough Palmer 
Kaptan C. A. Chettle 
Mr. James T. R, Gibson 
Mr. D. F. Malan 
Kaptan Ceeil 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. Bondariıık 
önyüzbaşı N. Elâgin 
Komodor V. D. Yakovlev 
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Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik 
Kıralhğı : 

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. E. Hubbard R. N. R, 
(Emekli) 
Mr. J. N. Jarvie 
Tuğamiral Halet C. Shephard 
Mr. H. Gerrish Smith 
Mr. Walcott E. Spofford 
M. Romeo S. Busuego 
Dr. J. M. Me. Neill 
Mr. Deniş O'Neill 
Albay A. H. Read 
Kaptan J. C. Taylor 
Mr. T. Yates " \ 
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 - Pannefather 
Mr. H. W. Greany 
Albay P. W. Johnson 
Albay H. A. King 'yr'" 
Yarbay H. L. Rudid 
Mr. R. B. Shepheard 
Mr. G. O. Watson 
Mr. R. C. Cox 
Mr. Francis Vallat 
Mr. P. Wilkinson * 
Yarbay Pater Wadlow 
Mr. H. Skinner 
Mr. H. J. Coueh 
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 . Fareweil U. S. N. 
Mr. Arthur R. Gatewood 
Tuğamiral Robert O. Glpver, l'. S. 
Mr. Hoyt S. Haddock 
Mr. Norman R. Hagen 
Kaptan Henry T. Jewwel, II. S. (1 G. 
Mr. Willian F. Krebs 
Mr. J. Lewis Luekenbaeh 
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, .İr. 
Mr. Harold F. Robinson 
Mr. Vito Russo 
Mr. George G. Sharp 
Mr. Howard C. Towle 
Mr. Fransc H. Van Riper 
Mr. Vietor A. Walleee 
Mr. Webster M. Edward 
Mr. Morris Weisberger 
Kaptan Robert T. Merril, lT. S. C. G. R. 
Mr. Henry F. Nichol 
Yüzbaşı Lawrens D. Bradley, 
Jr . U . ' s . C. G. 

Federal Yugoslav Halk Cumhuriyeti : 
M. Luke Dancevie 
Dr. Josep Pıesbuger 
M. Ratomir Matosie 
M. Zlatko Ferie 

Romanya : 
Mr. George Mavoyescu (Müşahit) 

Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilatı : 
M. F. Enthisle 
M. A. G. Orbaneja 
M. E. M. Lewis 

Milletlerarası Deniz Haritacılık Bürosu Ma-
naco : 

Tümamiral John D. Nare.s 
Milletlerarası iş Dairesi Geneva : 

Mr. Richard Snedden 
Mr. Van Den Toorn 
Mr. M. S. Pennington 
Mr. H. J. Perkins 
Mr. Thoma Laursen 
Mr. P . de Vries 
Mr. J. L. Mowat 
Mr. T. Bratt 
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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. Braneo Lukaç 
Mr. Lui Delanney 
Mr. Pierre de Bellaigu* 

Dünya Sağlık Teşkilâtı : 
Nr. R. H. Barret 

Sekreterlik : 
Mr. R. S. F. Edward 
Mr. J. H. P. Draper 

Mr. A. R. Hiscock | 
Mr. A. S. Hodg-es { 
Mr. W. F. S. Jolley 
Mr. F. G. Pope 
Mr. C. W. Wood 

Mr. J. N. S. Craig 
Muhterem Diana Hollanda Hibbert 

Genel Sekreter 
Genel Hükümler Komitesi Sekre
teri 
İnşaiyo Komitesi müşterek sekre
teri 
Navigasyon Komitesi Sekreteri 
Radyo Komitesi Sekreteri 
Can Kurtarma Vasıtaları Komite
si Sekreteri 
İdari Sekreter 
Hariciye Nezareti Konferans Me
muru 

»« -« 
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Devre : X I 
içtima: 2 S. S A Y I S I : | 

Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, İl İdaresi Kanununun 42 nci mad
desinin (E) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Dahiliye 

Encümeni mazbatası (2 /247) 

23.1.1956 
T. B. M. Meclisi Yüksek Makamına 

5442 sayılı iller İdaresi Kanununun 42 nci maddesinin (E) bendinin değiştirilmesine dair olan 
ilişik kanun teklifimin ve yine ilişik esbabı mucibeye dayanarak T. B. M. Meclisinde görüşülme
si için tavassutlarınızı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Muş Mebusu 
Şemsi Ağaoğlu 

ESBABI MUCİBE 

Nahiyelerimiz son üç, beş seneden beri, birçokları tam teşkilâtlı olmıya başlamıştır. Nahiye 
müdürlerinin ekserisi uzun yıllar memuriyet yapmış tecrübeli ve bilgilidirler. Yeni almanlar da 
en aşağı lise tahsillidirler. 

Nahiye müdürleri, nahiyesinin, en büyük idare âmiri olmasına ve nahiyesinden birinci derece
de her hususta kendisi mesul olmasına rağmen iller Kanunu nahiye müdürüne vali ve kayma-
kammkine muvazi olarak bir salâhiyet vermemiştir. Nitekim vali ve kaymakamlar mensup bulun
dukları vilâyet ve kazanın şube başkanlarının, genel ve özel kolluk âmirlerinin birinci derecede, 
diğer memurların ikinci derecede sicil âmiridir. Bu husus iller Kanununun 18, 31, 34 ncü madde
lerinde sarahaten yazılıdır. 

Hal böyle iken nahiye müdürleri için aynı konunun 42 nci maddesinin E bendi aynen şöyle 
der. (Müdürü, bucak memurlarının çalışmalarına nezaret eder, bunların takdirlerini ve disiplin 
cezalarını gerektiren haller de kaymakama teklifte bulunur.) 

Bu durum karşısında nahiyesinden birinci derecede mesul olan nahiye müdürü salâhiyet bakı
mından eli kolu bağlıdır. Ancak nezaret eder veya teklifte bulunur, salâhiyeti vardır. Bu sebep
lerden bilhassa nahiye merkezlerindeki jandarma karakol komutanları ile nahiye müdürleri ara
sında daima bir ahenksizlik ve geçimsizlik başgöstermektedir. Çünkü bir onbaşı veya gedikli olan 
karakol komutanına nahiye müdürü bir ihtar dahi verememektedir. Bu hususlarda kaymakama 
yaptığı tekliflerde bir gayretkeşlikten dolayı da kaza komutanı veya diğer bir dairedense daire 
âmiri kaymakam nezdinde yaptığı teşebbüsle bu da nazarı itibara almmıyarak nahiye müdürü 
küçük düşmekte ve bu suretle de nahiyenin başta asayişi olmak üzere ahengi bozulmaktadır. Hal
buki nahiyenin asayişinden de birinci derecede nahiye müdürü mesuldür. 

ilişikte arz ve teklif ettiğim kanun kabul edilirse vilâyet ve kazalarda olduğu gibi nahiyede 
de bütün memurlar ve bilhassa zabıta âmiri olarak bulunan karakol komutanı da her hususta 
nahiye müdürünün emrine daha dikkatle bağlanacağı ve bu suretle idaremizin temeli olan na
hiye ve köylerde asayiş ve idare daha iyi surette temin edilmiş olacaktır. Çünkü nahiye müdürü 
nahiyesindeki memurların sicil âmiri olmuş olacaktır. Hulâsa iller Kanununun valilere ve kay
makamlara verdiği salâhiyete muvazi ve mütenazır olarak nahiye müdürlerine de vermenin artık 
zamanı gelmiştir. Ekli kanun teklifimin kabulünü yüksek heyetinizden arz ve teklif ederim. 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No., 2/247 
Karar No. 28 

25.11.1956 

Yüksek Reisliğe 

Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, îl idare 
Kanununun 42 nci maddesinin (E) bendinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, teklif sa
hibi ve Dahiliye Vekâleti mümesslinin iştira
kiyle encümenimizde müzakere edildi : 

Teklif sahibinin, teklifinin mucip sebeplerin
de de zikrettiği veçhile; îller idaresi Kanunu
nun 42 nci maddesinin (A) fıkrasiyle bucak 
müdürlerine birçok ağır mesuliyetler tanınmak
tadır. Bu kadar mesuliyetli bir idare âmirinin 
salâhiyetinin olması, âmme hizmetlerinin aksa
masına ve vatandaşın, hükümetteki işlerinin sü
rüncemede kalmasına ve tam teşkilâtlı bucak
ların gün geçtikçe çoğalması münasebetiyle 
•devlet idaresine de bir huzursuzluk tevlidede-
ceği mülâhazalariyle teklif encümenimizce ilti^ 
îata şayan görülmüştür. 

Ancak, bucak müdürünün, teftiş ve gözetimi 
altında bulunan ve bucak teşkilâtına dahil daire 
ve müesseselerin âmir ve memurlarına, ihmal ve 
teseyyüblerinden veya hizmetin aksamasından 
dolayı, ihtar cezasını re'sen, daha ağır disiplin 
cezalariyle, takdirnameyi gerektiren hususlarda 
da kaymakama teklifte bulunması, maksadı te
min edeceğine kaani olunmuş ve teklif bu tadil 
şekliyle encümenimizce de kabul edilmiştir. 

Umumi Heyete arz edilmek üzere , Yüksek 
Riyasete sunuldu. 

Dahiliye Encümeni Reisi Reis V. 
Edirne Ankara 

R. Nasuhioğlu Â. Benderlioğlu 
M. M. 
izmir 

P. Arat Ö. L 
Amasya Amasya 

E. Eren M. Zeren 
Çorum Erzincan 

B. Koldaş T. Senocak 
Gümüşane İsparta 

t. H. Baykal T. Tola 
Kastamonu Kırşehir 

M. Kuşakcıoğlu T. Taşer 
Konya 

M. R. özal 
Muğla 

Y. Paşamehmetoğlu 
Seyhan Sivas 

A. Kınık E. Damalı 
Uşak 

Y. Aysal 

Kâtip 
Yozgad 
Erzurumluoğlu 

Çanakkale 
S. Karanakçı 

Denizli 
A. H. Sancar 

Kars 
M. Hazer 

Kocaeli 
S. Yalım 

Kütahya 
İV. H. Pepeyi 

Samsun 
E. Anıt 

Trabzon 
P. Sanaç 

Van 
M. Görentas 

( S. Sayısı : 116 ) 
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MUŞ MEBUSU ŞEMSÎ AĞAOĞLU'NUN TEK- I 

L lFÎ 

£442 sayılı İller İdaresi Kanununun 42 nci mad
desinin (E) bendinin değiştirilmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 5442 sayılı tiler tdaresi Kanu
nunun' 42 nei maddesinin (E) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Müdür, bucağın idare şube başkanlarına, 
ikinci derecedeki memurlarına, genel ve özel 
kolluk âmir ve memurlarına uyarma, kınama ce
zaları verir ve uygular. Daha ağır disiplin ceza
ları verilmesi için özel kanun hükümlerine göre 
teklif .ve talepte bulunur. Bucak müdürlerince 
re'sen verilen uyarma kınama cezaları kesindir. | 
Bunlar aleyhinde idari ve adlî kazaya müracaat I 
olunmaz. Bu cezalar tebellüğ tarihinden itibaren 
-sicile geçer. Nahiye müdürleri nahiye memurla
rına takdirnamede verebilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ve
killer Heyeti yürütür. I 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

5442 sayılı İller İdaresi Kanununun 42 nci Mad
desinin E Bendinin Değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 5442 sayılı İller İdaresi Kanu
nunun 42 nci maddesinin E bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Müdür, 4 neü maddenin son fıkrasında belir
tilen adlî ve askerî teşkilât dışında kalan, göze
tim ve teftişi altında bulunan bucak teşkilâtına 
dâhil daire ve müesseselerin âmir ve memurları 
ile genel ve özel kolluk âmir ve memurlarına 
uyarma cezası verir ve uygular. 

Bu ceza kesindir. Bunun aleyhine idari veya 
adlî kazaya müracaat olunamaz. Uyarma cezası
nın memurun siciline işlenmesi için vali veya 
kaymakama bildirir. Daha ağır disiplin cezaları 
ile takdirname verilmesini gerektiren hallerde 
kaymakama tekliflerde bulunur. 

MADDE 2. — Teklif sahibinin 2 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklif sahibinin 3 ncü madde
si aynen kabul edilmiştir. 

• 
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tçtima:' 2 S. S A Y I S I : 

Telsiz Kanununun 31 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Münakalât, Hariciye ve Millî Müdafaa encümenleri 

mazbataları (1 /311) 

T. C. 
Başvekalet 6 . VIII . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-163/2800 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3222 sayılı Telsiz Kanununun 31 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Münakalât Vekâle
tince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 1 . VII . 1955 tarihinde karar
laştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim.' 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Telsiz Kanununun 31 nci maddesi Türk sularına veya limanlarına giren ecnebi gemileriyle 
Türk havalarına giren veya uçuş alanlarına inen ecnebi hava gemileri ve tayyarelerinin de bu ka
nunun 27, 28, 29 ve 30 ncu maddelerinde yazılı kayıtlarla muhabere edebileceklerini, ancak bu gibi 
gemi ve tayyarelerin bu kayıtlar haricinde muhabere etmelerinin icra Vekilleri Heyeti kararı ile 
mümkün olabileceğini açıklamıştır. 

Âcil ve zaruri hallerde bu müsaadenin süratini temin maksadiyle Hariciye ve Millî Müdafaa ve
kâletlerinin mütalâası alınmak şartiyle Münakalât Vekâletine bırakılması uygun görülmüştür. 
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Münakalât Encümeninin mazbatası 

T. B. M. M. 
Münakalât Encümeni 

Esas No. 1/311 
Karar No. 4 

6 . XII . 1955 

Yüksek Reisliğe 

3222 sayılı Telsiz Kanununun 31 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası encü
menimizde hükümet mümessilleri de hazır oldu
ğu halde incelendi : 

3222 sayılı Telsiz Kanunun 31 nci maddesinin 
değiştirilmesi hususunda Münakalât Vekâletince 
hazırlanan lâyiha encümenimizce de aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Hariciye Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Münakalât Encümeni 
Reisi M. M. 

Bilecik Afyon K. 
Y. tfresin R. Çerçel 

Kâtip 
Sivas 

E. Erdinç 
Ankara 

F. Zincirkıran 
İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
M. Istın 

Antalya 
A. Okur 

İmzada bulunamadı 
Balıkesir Bitlis Bitlis 

A. Kalıpsızoğlu N. Barut 8. İnan 
Çanakkale Malatya 

/ . Karesioğlu H. Özbay 
Sivas 

M. Turhan 
İmzada bulunamadı 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/311 
Karar No. 15 

31.1.1956 

Yüksek Reisliğe 

Telsiz Kanununun 31 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun lâyihası, Hükümet 
temsilcilerinin iştirakiyle encünıenimizde tetkik 
ve müzakere edildi : 

Hükümet lâyihasının esbabı mucibesindeki 
hususlar encümenimizce de yerinde görüldüğün
den lâyiha aynen ve ittifakla kabul edildi. 

Havalesi gereğince Millî Müdafaa Encüme
nine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 
Hariciye Encümeni Reisi M. M. 

İzmir İstanbul 
C. Baban F. Tekil 

Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
Çanakkale 
B. Enüstün 

Erzurum 
R. S. Burçak 

İstanbul 
N. Nadi 

İmzada bulunamadı 

Çanakkale 
N. F. Alpkartal 

Çorum Çorum 
8. Baran K. Terzioğlu 

Hatay 
A. M. Bereketoğlu 

Kastamonu 
B. Aktaş 

Konya 
M. Obuz 
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Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Mülî Müdafaa Encümeni 

Esas No: 1/311 
Karar No: 20 

18.IV. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Telsiz Kanununun 31 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun lâyihası, ilgili vekâ
letler mümessillerinin iştirakiyle encümenimiz
de tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan inceleme sonunda: 
Âcil ve zaruri hallerde sürati temin maksa-

diyle Hariciye ve Dahiliye vekâletlerinin mü
saadesinin alınmasına lüzum kalmadan mahallî 
valilerin takdirine bırakılması daha pratik gö
rülmüştür. Buna göre lâyihada (Hariciye ve 
Millî Müdafaa vekâletlerinin mütalâaları alın
mak şartiyle) ibaresi çıkarılmış ve lüzumu ha
linde kelimelerinden sonra gelen «Münakalât 
Vekâletince» ifadesi yerine (İlgili vilâyetçe) 
kelimeleri ikame edilmek üzere kanun kabul 
«edilmiştir. 

Umumi Heyetin yüce tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Millî Müdafaa Encümeni 
Reisi 

Trabzon 
S. Orberk 

istanbul 
Z. Köktürk 

Kocaeli 
K. Meriç 

Seyhan 
S. Tekelioğlu 

Bu mazbata M. Kâtip 

M, 

Urfa 
8. önhon 

Erzincan 
. Rahmi Sanalan 

istanbul 
T. Yazıcı 

Niğde 
A. TJ. Arikan 

Sivas 
M. N. Turgay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TÂDİLİ 

3222 sayılı Telsiz Kanununun 31 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3222 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

27, 28, 29 ve 30 ncu maddeler hükümleri 
Türk sularına veya limanlarına giren ecnebi 
gemileriyle Türk havalarına , giren veya uçuş 
alanlarına inen ecnebi hava gemileri ve tayya
releri hakkında da tatbik olunur. Ancak bu gi
bi gemi ve tayyarelerin limanda, havada veya 
uçuş alanlarında bu kayıtlar haricinde dahi mu
habere edebilmelerine Hariciye ve Millî Müdâ
faa Vekâletlerinin mütalâaları alınmak şartiyle 
lüzumu hâlinde Münakalât Vekâletince izin ve
rilebilir. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

1 . VII . 1955 
Başvekil ve 

Hariciye V. V. 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Devlet Vekili 
ve Maarif Vekili V. 

F. Köprülü 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 

O. Kapani, 
Adliye Vekili 

O. §. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 
İV. Gedik 

Maliye Vekili 
//. Polatknn 
Nafıa Vekili 

İktisat ve Ticaret Vekili Sıh. ve îç. Mua. Vekili 
8. Yırcalı Dr. B. üz 

G. ve İnhisarlar Vekili Ziraat Vekili 
E. Kalafat N. ökmen 

Münakalât Vekili ve Çalışma Vekili 
Nafıa Vekili V. H. Erkmen 

M. Çavuşoğlu 
işletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 

3222 sayılı Telsiz Kanununun 31 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3222 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

27, 28, 29 ve 30 ncu maddeler hükümleri 
Türk sularına veya limanlarına giren ecnebi 
gemileriyle, Türk havalarına giren veya uçuş-
alanlarına inen ecnebi hava gemileri ve teyya-
releri hakkında da tatbik olunur. Ancak bu 
gibi gemi ve teyyarelerin limanda, havada ve
ya uçuş alanlarında bu kayıtlar haricinde dahi 
muhabere edebilmelerine lüzumu halinde ilgili 
vilâyetçe izin verilebilir. 

MADDE- 2. — Hükümetin ikinci 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Devre : X 
îçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Berat Taleplerinde Aranan Formalitelere, mütaallik Avrupa Anlaş
ması ile İhtira Beratlarının Milletlerarası tasnifi hakkında Avrupa 
Anlaşmasına iştirak edilmesine dair kanun lâyihası ve Hariciye ve 

İktisat encümenleri mazbataları (1 /292) 

T. C. 
Başvekâlet 2 . VII . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-143/2060 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Berat Taleplerinde Aranan Formalitelere mütaallik Avrupa Anlaşması ile îhtira Beratlarının Mil
letlerarası Tasnifi hakkında Avrupa Anlaşmasına iştirak edilmesine dair İktisat ve Ticaret Vekâletin
ce hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 21 . V . 1955 tarihinde kararlaş
tırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

8 Ağustos 1949 tarihinde katıldığımız Avrupa Konseyinim organlarından biri olan Istişari Mec
lisi 8 Eylül 1949 tarihinde yaptığı toplantıda, bir Avrupa Beratlar Ofisinin tesisini Konseyin diğer 
bir organı olan Vekiller Komitesine tavsiyeye karar vererek bu hususta hazırladığı projeyi de 
bu Komiteye sunmuştur. 

Vekiller Komitesi, 3 Kasım 1949 tarihinde Paris'de yaptığı ikinci içtimamda bu tavsiyeyi ye
rinde bularak bu tetkiki ve hükümetlerin bu mevzudaki fikirlerinin alınması keyfiyetiyle Av
rupa Konseyi Genel Sekreterini vazifelendirmiştir. Hükümetlerin mütalâaları gelmiş ve Vekiller 
Komitesi Kasım 1950 tarihinde yaptığı altıncı toplantısında bir Eksperler Komitesini Ocak 1951 
de toplanmak üzere davet etmiştir. Bu Komite Ocak ve Temmuz 1951, Ocak ve Temmuz 1952 de 
dört defa toplanmıştır. Bundan başka tasnif meseleleriyle alâkalı bir Eksperler Komitesi, Berat 
eksperlerinin ilk toplantısında kabul edilen bir tavsiye üzerine kurulmuştur. Bu komite de üç top
lantı yapmıştır. Her iki komite de Çalışma Grupları vücuda getirmiş ve bu gruplar komitelerin 
içtimaları arasında toplanmışlardır. 

Berat Eksperleri Komitesi ilk içtimamda Avrupa Konseyi Istişari Meclisinin tavsiyesinde mün-
demicolan maksatlarla tamamen mutabık olduğunu bildirmiştir. Bununla beraber ihtira berat
ları taleplerinin tetkikinin ve ihtira beratlarının verilmesinin ve tasnifinin arz ettiği fevkalâde 
mudil ve teknik vasıflar muvacehesinde ve Avrupa Konseyine dâhil âza devletlerden birta
kımının oldukça uzun bir zamandan beri teşkilâtlı mükemmel ihtira Beratları Ofislerine malik 
olup bu ofislerin kaldırılması veya birleştirilmelerinin mümkün olamıyacağı hasebiyle komite Isti
şari Meclis tarafından yapılan teklifin bu şekliyle derhal gerçekleşmesi kaabil olmadığı kanaatini 
izhar etmiştir. Fakat ihtira beratları sahasında bir ittihada vâsıl olabilmek için Avrupa tş Birliği
nin takviyesinde büyük bir fayda olacağı kanaatini de ayrıca ifade etmiştir, 
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Bu gayeye vâsıl olmak için bir hazırlık mesaisine ihtiyacolduğundan bu komite yakın bir âti

de tatbik mevkiine konulabilecek ve neticede Istişari Meclisin teklifinin hakikatleşmesine yarıya-
cak tedbirlerin nelerden ibaret olacağını tesbite çalışmıştır. 

Bu tedbirler aşağıda hulâsa edilmiştir. 
1. İhtira beratları taleplerinin tevdii merasimi : 
Muhteriler ihtiralarını muhtelif memleketlerde tescil ettirmek istedikleri vakit ihtira beratları 

taleplerinin tevdii için aranan şartların her memlekette başka başka olması ihtira sahiplerinin 
Tasladıkları büyük müşküllerden birini 'teşkil, etmektedir. Bu formalite meselesi çok mühimdir. 
Zira bir ihtira beratının dayandığı tevdi tarihi bu beratın sonradan hüküm ifade etmesine mes
net teşkil 'etmektedir. Bu formalitelerin basitleştirilmesi ve birleştirilmesi bu sahada bir terakki 
olacaktır. Milletlerarası anlaşmalar vasıtasiyle bu gayenin elde edilmesi için Eksperler Komitesi 
kendi çalışmaları'sırasında bunu esas olarak 'ele almış ve çok faydalanılmıştır. 

Berat Eksperleri Komitesi ihtira beratları talepleri için aranacak formalitelere mütaallik ol
mak üzere bir proje ve bir de milletlerarası bir talepname formülü hazırlamıştır. 

Avrupa Konseyi Vekiller Komitesi bu Anlaşma ve eklerini, 11 Aralık 1953 tarihinde yaptığı 
13. toplantısında kabul etmiştir. 

2. İhtira beratları tasnifinde yeknesak sistem : 
İhtira beratları tasnifinde yeknesak bir sistemin kabulü, yeniliğin önceden tetkikini umumileş-

tirmek ve ihtira beratları millî daireleri arasında iş birliğini meydana getirmek hususlarını mühim 
bir surette kolaylaştıracaktır. 

Tasnif Eksperleri Komitesi kendine mahsus çalışma gruplariyle Londra, La Haye ve Münih'deki 
İngiliz, Holânda ve Federal Almanya Sınai Mülkiyet idarelerinde yapmış olduğu mütaaddit tetkik
ler neticesinde ihtiralarm tasnifi için yeknesak bir sistemi hakikatlendirmek hususunda mutabakata 
varmıştır. 

Bu sistemin faydaları şunlardır : 
a) Henüz bir tasnif sistemine malik olmıyan devletleri bir tasnif sistemiyle teçhiz etmek, 
b) Kendilerine mahsus sistemleri olan memleketlerin de, yeknesak sistemi, tamamlayıcı mahiyet

te kullanmak imkânına malik kılmak, 
c) Halen mevcut bulunan millî tasnif sistemlerinin ilerde yekdiğerine muvazi bir hale gelmele

rine imkân vermek. 
Eksperler Komitesi Şubat 1954 te Strasburg'da toplanarak bu husustaki milletlerarası anlaşma ile 

ve buna ek tasnif sistemine son şeklini vererek Vekiller Komitesine sunmuştur. 
Vekiller Komitesi 19 Aralık 1954 tarihinde de Paris'te yaptığı toplantıda bunu kabul etmiş bulun

maktadır. 
3. Millî sınai mülkiyet daireleriyle La Haye Milletlerarası Beratlar Enstitüsü arasında iş bir

liği : 
Eksperler Komitesi gerek ihtira beratları millî daireleri ve gerek bu dairelerin Milletlerarası Be

ratları Enstitüsü arasında karşılıklı malûmat teatisi, mübadele suretiyle personel istihdamı ve mü
tekabil istişareler yapılmak suretiyle, en sıkı bir iş birliği tavsiye etmektedir. Böyle bir iş birliği Av
rupa Konseyi Istişari Meclisinin ilk yaptığı teklife muvafık bir surette bir Avrupa Beratlar Ofisi
nin meydana gelmesine imkân verecektir. 

Eksperler Komitesi 6 Haziran 1947 tarihinde Belçika, Fransa, Lüksemburg ve Holânda hükü
metleri tarafından La Haye'de imza edilen Anlaşmanın tatbikatı cümlesinden kurulmuş olan Mil
letlerarası Beratlar Enstitüsünü göz önünde tutarak, 

a) Elyevm ihtiralardaki yeniliğin tetkikini yapmamakta olan âza devletlerin bundan böyle bu 
tetkiki, ihtira tescili talebinde bulunan ihtira sahibinin arzusuna göre, ihtiyari olacak bir usul ol
mak üzere kabul etmelerini, 

b) Yenilik durumunu tetkik etmiyen âza devletlerin Lâ Haye Anlaşmasına iltihak eylemeleri 
suretiyle bu tetkikin yapılmasına imkân vermeyi sağlamalarını, 
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e) Yenilik durumunu tetkik eden devletlerin ise, kendi millî idareleriyle enstitü arasında ge
rek malûmat ve gerek memur ve karşılıklı mütalâalar mübadelesi suretiyle en sıkı bir iş birliği mey
dana gelmesine hizmet etmelerini, 
tavsiye ederek durumu Avrupa Konseyi Vekiller Komitesine arz ve Vekiller Komitesi de 12 Eylül 
1952 tarihinde Paris'te yaptığı toplantı sırasında bu hususu karara bağlamıştır, 

Avrupa Konseyine dâhil devletler arasında tam bir iş birliği tesisi ilerde kurulacak Avrupa Be
ratlar Ofisi için de esas teşkil edecek olan bu üç ana prensip Lozan Sulh Muahedesine bağlı Tica
ret Mukavelenamesinin 14 ncü maddesi mucibince iltihakı taahhüdettiğimiz Paris İttihadı Mukave
lenamesinin 15 nci maddesine istinadetmektedir. 

îhtiralarm yenilik vasfını tetkik etmediğimiz için, Avrupa Konseyi Vekiller Komitesinin 12.IX. 
1952 tarihli kararı üzerine Holânda, Belçika, Fransa ve Lüksemburg tarafından kurulmuş bulu
nan La Haye Milletlerarası Beratlar Enstitüsünü teşkil eden anlaşmaya iltihakımız hususunda ha
zırlanan kanun lâyihası Büyük Millet Meclisine takdim olunmuştur. 

Bu kanun teklifimizle iltihakımız istenilen berat taleplerinde aranan formalitelere mütaallik 
Avrupa Anlaşması ile Beratların Milletlerarası Tasnifi hakkında Avrupa Anlaşması 1 ve 2 nci 
maddede izah edilen ve birbirini tamamlıyan hususlar olup Avrupa Konseyine dâhil devletler ara
sında kurulacak Beratlar Ofisinin meydana gelmesi için temel mahiyetinde bulunan bu esasların 
kabulünde lüzum ve ehemmiyet izahtan vareste bulunmaktadır. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bariciye Encümeni Si . t . 1956 

Esas No. 1/292 
Karar No. 17 

Yüksek Reisliğe 

Berat Taleplerinde Aranan Formalitelere Mü
taallik Avrupa Anlaşması ile ihtira Beratlarının 
Milletlerarası Tasnifi hakkında Avrupa Anlaş
masına iştirak edilmesine dair kanun lâyihası, 
hükümet mümessillerinin iştirakiyle encümeni
mizde tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan inceleme sonunda hükümetin esbabı 
mucibesi yerinde görüldüğünden lâyiha aynen 
ve ittifakla kabul edildi. 

Havalesi gereğince İktisat Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Hariciye En. Reisi M. M. 

İzmir İstanbul 
C. Baban F. Tekil 

Kâtip 
Denizli Çanakkale Çanakkale 

A. Çobanoğlu N. F. Alpkartal B. Enüstün 

Çorum Çorum Erzurum 
S. Baran K. T&rzioğlu R. S. Burçak 

Hatay İstanbul Kastamonu 
A. M. Bereketoğlu N. Nadİ Basri Aktaş 

Konya 
M. Obvz 
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İktisat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 28 . IV . 1956 
Esas No. 1/292 
Karar No. 17 

Yüksek Reisliğe 

Berat Taleplerinde Aranan Formalitelere Mü-
taallik Avrupa Anlaması ile İhtira Beratlarının 
Milletlerarası Tasnifi hakkında Avrupa Anlaş
masına iştirak edilmesine dair kanun lâyihası, 
alâkalı Hükümet temsilcilerinin huzuriyle mü
zakere olundu. 

•Yapılan inceleme sonunda : Hükümetin es
babı mucibesi yerinde görülmüş ve birinci 
maddede yapılan değişiklikle lâyiha ittifakla 
kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edil
mek üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 
İktisat En. Reisi M. M. 

Uşak Trabzon Ankara 
H. Gedik M. Harunoğlu A. Gedikoğlu 

İmzada bulunamadı 
Giresun Giresun İstanbul 

H. Bozbağ T. înanç H. Soriano 
Sinob Van Zonguldak 

H. Tan H. Durmaz A. Yurdabayrak 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Berat taleplerinde aranan formalitelere mütaallik 
Avrupa Anlaşması ile İhtira Beratlarının Mil
letlerarası tasnifi hakkında Avrupa Anlaşması

na itşirak edilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Avrupa Konseyi Vekiller Ko
mitesince : 

a) 11 Aralık 1953 tarihinde Paris'de im
zalanan «Berat Taleplerinde Aranan Formalite
lere Mütaallik Avrupa Anlaşması» ile, 

b) 19 Aralık 1954 tarihinde Paris'de imza
lanan «İhtira Beratlarının Milletlerarası Tas
nifi hakkında Avrupa Anlaşması» na, bu anlaş
malarda yazılı esaslar dâhilinde iltihaka Hükü
met mezundur. 

MADDE 2. 
meriyete girer. 

Bu Kanun neşri tarihinde 

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

21. V. 1955 
Başvekil ve 

Hariciye V. V. 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

M. Sarol 
Devlet Vekili 
F. Köprülü 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı 

Devlet Vekili 
O. Kapanı 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

İV. Gedik 
Maliye Vekili 
77. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
İktisat ve Ticaret Vekili Sıh. ve İç. Mua. Vekili 

8. Tırcalı 
6. ve İnhisarlar Vekili 

E. Kalafat 
Münakalât Vekili 

M. Çavuşoğlu 

Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 
İşletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Berat taleplerinde aranan formalitelere mütaal
lik Avrupa Anlaşması ile İhtira Beratlarının 
Milletlerarası tasnifi hakkında Avrupa Anlaş
masına iştirak edilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Avrupa Konseyi Vekiller Ko
mitesince : 

a) 11 Aralık 1953 tarihinde Paris'te imza
lanan «Berat Taleplerinde aranan Formalitele
re mütaallik Avrupa Anlaşması» ile, 

b) 19 Aralık 1954 tarihinde Paris'te imza
lanan «İhtira Beratlarının Milletlerarası Tas
nifi hakkında Avrupa Anlaşması», 

İhtiva ettikleri esaslar dâhilinde tasdik edil
miştir. 

Bu anlaşmalara iltihaka Hükümet mezun
dur. 

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

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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BERAT TALEPLERİNDE ARANAN FORMALİTELERE MÜTAALLİK AVRUPA ANLAŞMASİ 

Avrupa Konseyi İÂzası olup imza koymuş devletler, iktisadi, içtimai kültürel, ilmî, hukuki ve 
idari sahalarda anlaşmalar akdi ve müşterek bir hareket tarzının kabulü suretleriyle âzası arasında 
bilhassa iktisadi ve içtimai terakkiyi geliştirmek maksadiyle daha sıkı bir birlik meydana ge
tirmek gayesinin Avrupa Konseyi tarafından takibedilmekte olduğu göz önünde tutularak, berat 
talepleri için muhtelif millî mevzuat ile aranılmakta olan formalitelerin imkân dâhilinde basit
leştirilmesi ve birleştirilmesinin umumi menfaat icabı olduğunu mülâhaza ederek 20 Mart 1883 ta
rihinde Paris'te imza edilmiş olup 14 Aralık 1900 tarihinde Brüksel'de, 2 Haziran 1911 tarihinde 
Washington'da 6 Kasım 1925 de La Haye'de ve 2 Haziran 1934 de Londra'da tadil edilmiş olan Sınai 
Mülkiyet himayesine mütaallik Milletlerarası Mukavelenamenin 15 nci maddesine tevfikan aşağı
daki hususları kararlaştırmışlardır. 

Madde — 1, 

1. Akıd her bir devlette bir berat talebi : 
a) Bu anlaşmanın ikinci maddesi hükümlerine tâbi tutulabilir, 
la) Bu Anlaşmanın üçüncü maddesinde talebedilen hususlar yerine getirilmiş olduğu takdir

de şekle mütaallik sebepler dolayısiyle tevdiden doğan hakları kaybetmiyecektir, 
c.) Bu Anlaşmanın 4 ve 6 ncı maddelerinde talebedilen hususlar yerine getirildiği ve diğer 

kanuni şartlar ifa olunduğu takdirde reddedilmiyecektir. 
2. Âkıd devletler bu Anlaşmadaki şekle mütaallik esaslar haricinde başka şartların ifasını 

mecburi kılamıyacaklardır. Bununla beraber bu Anlaşmadaki şartların hepsine de riayeti mecburi 
kılmayabilirler. 

Madde — 2. 

1. Berat talebeden kimse aşağıdaki bildirilen vesaikin tevdiine mecbur tutulabilir: 
a) Bir dilekçe; âkıd devletler bu istidanın iki nüsha olmasını istiyebilirler, 
b) İhtiram bir tarifnamesini, iki nüsha olarak; berat taleplerinin yeniliğini tetkik eden ve

ya ettiren âkıd devletler bu tarifnameden bir üçüncü nüsha da istiyebilirler, 
c) Tarifnamenin izahına lüzumlu resimler, iki nüsha olarak, veya talebin tevdi edildiği devle

tin kanunu icbar ettiği takdirde üç nüsha olarak, 
d) Talebin tevdi edildiği devletin kanuna göre istenilen numuneler, 
e) Bir vekil tâyin edilmiş olduğu takdirde bir vekâletname ve talebin tevdi edildiği memleke

tin kanunu icbar ediyorsa, bu vekâletin vekil tarafından kabul edildiğinin beyanı, gerek imza ve 
mühürlerin ve gerek muhteviyatın tasdikine hiçbir veçhile lüzum yoktur, 

f) Talebi yapan kimse, talebin tevdi edildiği memleketin kanununa göre bizzat ihtira sahibi 
değilse ve bu kanun lüzum gördüğü takdirde ihtira sahibinin kanuni halefi olmak veya berat tale
binin bir kanuni halef vasıtasiyle tevdii hususunda muhteriin muvafakatini almış bulunmak gibi 
vasıflardan hangisine istinadediyorsa bunu' gösteren bir vesika, 

g) ,; Tevdi için tediyesi lâzımgelen hare parası veya bunun yatırıldığını gösteren vesika, 
2. Dilekçe ve ekleri talebin tevdi edildiği memleketin lisaniyle veyahut bu memleketçe kabul 

edilmiş lisanlardan biriyle yazılmış olacaktır. Bir talebi veya bir munzam ihtira vesikası talebi do
layısiyle tevdi edilen tarifnamenin esas berat talebinin yapıldığı lisanla yapılmış olması emrolu-
nabilir. 

Madde — 3. 

1. Tevdi tarihinden doğan haklar, 4 ncü maddenin hükümlerine muvafık olmasa dahî agağıdaki 
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vesikalar dilekçeye raptedilmiş olduğu takdirde, sırf şekle mütaallik sebepler dolayısiyle reddedile* 
miyecektir. 

2. Tevdi tarihinden doğan haklardan istifade, 4 ncü madde hükümlerine muvafık olmasa dahi 
dilekçeye aşağıdaki vesikalar raptedilmiş ise reddedilemez. 

a) Talebin tevdi edildiği memleket lisanında veyahut bu hususta mezkûr memleketçe kabul 
edilmiş bir lisanda yazılmış tarif nameden bir nüsha, (bu tarif name beşinci madde hükümlerine te
vafuk etmese dahi), 

b) Tarif namenin anlaşılması için lüzumlu resimlerden birer nüsha, (bu resimler 6 ncı madde 
hükümlerine tevafuk etmese dahi), 

c) Hare bedeli veya bunun tediye edildiğini gösterir vesika, 
3. Talebin yapıldığı memleket mevzuatı, ikinci maddede zikredilen diğer vesikaların tevdi edil

mesi veya tevdi edilen vesikaların düzeltilmesi için müddetler koyabilir. 
4. Âkıd devletler bir vekilin gösterilmesi veya tebligata salih bir adresin bildirilmesi hususun* 

da millî mevzuatla hükümler vaz'ı hususundaki hakları mahfuz kalmak suretiyle taleplerin posta il© 
gönderilmesine müsaade edeceklerdir. 

Madde — 4. 

1. Dilekçe, 29 ilâ 34 santimetre boyunda ve 20 ilâ 22 santimetre eninde sert ve beyaz bir kâ
ğıda yazılmış olduğu takdirde şekil ve kâğıdın cins itibariyle makbul addedilir. 

2. Dilekçe, bu Anlaşmaya merbut tip dilekçe formüllerinden birine göre tanzim edilmiş ve
ya ikinci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine tevafuk ettiği ve aşağıdaki hususları ihtiva ey
lediği takdirde muvafık sayılır. 

a) Tevdi edenin ad, soyadı, (şirketlerde ticari unvan), tâbiiyet, tam şekilde ikametgâh veya 
ticaret adresi, 

b) Vekil tâyin edilmiş olduğu takdirde adı ve tam adresi, 
c) İhtiram fantaziye kaçmıyan mücmel ve sarih unvanı, 
d) Talep tevdi edildiği memleket kanununca istenildiği takdirde tevdi edecek hakiki ve 

ilk muhteri olduğunu veya hakiki ve ilk muhteriin halef i olduğunu gösteren bir beyanname, 
e) Asıl berat, ithal beratı, ıslah beratı, munzam berat veyamunzam vesika yahut parçalama 

talebedilmesine göre bir beyan, ıslah beratı munzam berat veya munzam vesika yahut parçalama 
mesi hallerinde bu talebin taallûk ettiği beratın veya berat talebinin numarası kaydedilecektir. 

f) Tevdi edenlerin taaddüdü ve müşterek bir vekilin bulunmaması halinde resmî tebligata mu-
hatabolacak \)iv şahsın gösterilmesi, 

g) Dilekçe sahibinin imzası, veya imzaya salahiyetli kıldığı vekilinin imzası (tevdiin yapıldığı 
memleket kanunlarına uygun şekilde), eğer dilekçeden iki nüsha talebediliyorsa yalnız bir nüshası 
imza edilecektir. 

h) Talebin tevdi edildiği memleket kanunu hükmüne tevfikan ikinci maddede zikredilip dilek
çeye raptı lâzımgelen evrakın bir listesi, 

i) Talep sahibinin, talebin yapıldığı memlekette, ikametgâhı olmadığı ve bu memleket kanunu-
na göre bir vekil tâyin etmesi lâzımgelmediği takdirde, bir hizmet adresinin gösterilmesi, 

Madde — 5. 

Tarifname ikinci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine ve aşağıdaki şartlara tevafuk ettiği tak
dirde şekil bakımından makbul addedilir. 

a) Tarifname 29 ilâ 34 santimetre boyunda ve 20 ilâ 22 santimetre eninde sert ve beyaz kâ
ğıtlardan bir veya birkaçının bir tarafına yazılmış olacaktır. Yapraklar, ayrılması kabil olacak ve 
tekrar birleştirilebilecek şekilde fasikül halinde olacak ve bu şekildeki bağlanma, okunmasında 
hiçbir güçlük tevlidetmiyecektir. Sayfalar numaralanmış olacaktır. 
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b) Tarif name el ile veya makine ile yahut linografi veya tabı suretiyle okunaklı bir surette 

koyu ve değişmiyen mürekkeple tanzim edilmiş olacaktır. 
e) Yaprakların sol tarafında daima 3 ilâ 4 santimetrelik bir kenar bırakılacak ve ilk sayfa

nın yukarısında son sayfanın aşağısında 8 santimetrelik bir boşluk olacaktır. 
d) Satırların arasında tashihat yapılmasına müsait kâfi boşluk olacaktır. 
e) Tarif namede grafik şekiller, kimyevi ve riyazi formüller müstesna olmak üzere resim olmı-

yacaktır. 
f) Ağırlık ve uzunluk işaretleri metre sisteme, hararet işaretleri santigrada, izafi sıklet, kesa

fet ve elektrik vahitleri için milletlerarası tatbikatta kabul edilen esaslar, kimyevi formüller için 
umumiyetle kullanılan anasır sembolleri, atomik sıkletler ve moleküller, formüller için talebin tev
di edildiği memlekette umumiyetle istimal edilen usullere riayet olunacaktır. 

g) Tarifname mümkün mertebe, kazıntı, silinti ve tashihden âri olacaktır. Asıl nüshada vâki 
olan bu gibi haller sayfa kenarlarına veya tarifnamenin sonuna işaret edilerek parafe edilecek
tir, bütün nüshalar da aynı şekilde olacaktır. 

h) Başlıkta talepte bulunanın adı ve soyadı (şirketlerde unvani ticaret) ve ihtiram unvanı 
yazılacaktır. 

ı) Talebin tevdi edildiği memleket kanunu hükümlerine tevfikan bir veya mütaaddit nüsha
lar, tevdi eden veya vekili tarafından imza edilmiş olacaktır. 

l £ ! ? r ( i : *? • • • - ; ; • ? • - . " M a d d e — 6. 

Resimler aşağıdaki şartlara tevafuk ettiği takdirde makbul sayılır. 
a) Resimli nüshalardan bir adedi şeffaf, yumuşak, dayanıklı ve parlamıyan bir veya mütaad

dit yapraklar üzerine yapılmış olacaktır, i lk nüshanın aynı olan diğer munzam iki nüsha beyaz, 
sert, üzeri düz ve parlak olmıyan kâğıtlar üzerine yapılacaktır. Bu sonuncu nüshalar iyi cins li-
nografik kopye şeklinde de olabilir. Şeffaf ve yumuşak maddeden mamul yaprak üzerine yapılmış 
olan nüsha bir nevi tabı usulü ile meydana getirilmiş ise, diğer nüshalar aynı klişe ile yapılabi
lir. Mamafih Âkıd Devletler bu sonuncu nüshalardan bir tanesinin hiçbir atıf işaretini ihtiva etme
mesini şart koşabilir. 

b) Her yaprak 29 ilâ 34 santimetre boyunda ve 21 santimetre eninde ve istisnai olarak 42 
santimetre eninde olur. 21 santimetrelik en kullanıldığı takdirde istimal edilen satıh, 25 X 17 san
timetreyi geçemez. 

c) Resim, bütün aksamında koyu (kabilse siyah), bozulmıyan, parlama ve renkli olmıyacak 
ve fotoğrafla veya Streo tip şeklinde teksir edilmeye müsait olacaktır. 

d) Maktalar mail tarama çizgileriyle gösterilecek ve bunlara konan işaretlerin ve çizgilerin 
sarih bir şekilde görünmesine mâni olmıyacaktır. 

e) Resimlere ait mikyası, resimlerin karışık olması derecesine göre tâyin edilecektir. 3/2 nis
petinde fotoğrafla ufaltılarak yapılan kopyede teferruat hiçbir güçlüğe mâruz kalmaksızın görü
lebilecek bir şekilde olacaktır. 

Mikyas resmin üzerine yapıldığı takdirde tersim edilecek ve fakat yazı ile ifade edilmiyecek-
tir. 

f) Muhtelif şekiller yekdiğerinden sarih bir surette kabili tefrik olacak ve kabil olduğu ka
dar az miktarda muhtelif yapraklar üzerine yapılacaktır. Bu yaprakların adedine bakılmaksızın 
şekiller numara sırasına göre numaralanacaktır. 

g) Resimler üzerinde bulunan rakamlar, harfler ve atıf işaretleri basit ve açık olacaktır. Harf
ler ve rakamların yüksekliği en aşağı 0,32 santimetre olacaktır. Şekillerin muhtelif kısımları tarif
namenin anlaşılması için lâzım olduğu miktarda aynı atıf işaretini taşımak ve tarifnameye uygun 
olmak suretiyle tertibedilecektir. 

h) Resim üzerinde hiçbir izahat bulunmıyacaktır. Ancak «su» «buhar» «A. B.» ye göre makta 
«açık» «kapalı» gibi remizler bulunabilir ve elektrik tesisatına ait şemalar veya bir kimyevi tea-
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müle ait safhalarını gösteren şemalı diyagramlar için bunları izah edecek kâfi kayıtlar bulunabilir. 
Bu remiz ve kayıtlar talebin tevdi edildiği memleket lisanında veya o memlekette bu hususta kabul 
edilmiş lisanlardan biri ile olacaktır. 

i) Her yaprağın kenarında varakaların yekûn adedi ve numarası, tevdi edenin veya vekilinin 
imzası olacaktır. 

ı) Resimler fotoğrafla kopya edilmesine mâni teşkil edecek şekilde katlanmış ve çizilmiş ol-
mıyacaktır. 

Madde — 7. 

1. Âkıd devletlerden her birinde sınai mülkiyetin himayesi için Paris İttihadı Mukavelenamesi 
hükümlerine tevfikan evvelce yapmış olduğu bir tevdiin rüçhan hakkından istifade etmek istiyen 
kimse bu hususta beyanda bulunmak için buna takaddüm eden tevdi tarihinden itibaren hesabedil-
mek üzere en az iki aylık bir müddetten istifade edecektir. 

Bununla beraber Âkıd devletlerden her biri bu beyanın mezkûr ittihat Anlaşmasında rüçhan 
hakkı için derpiş edilmiş olan müddet dâhilinde yapılmasını talebetmek hakkını muhafaza eder. 

2. Bir rüçhan hakkı beyanı, bu maddenin birinci fıkrasında derpiş edilmiş şartlar dairesinde 
yapılacağı vakit, bu hususta müracaatta bulunacak kimseden asıl müracaata ait tarifname ve 
resimleriyle son tevdiin yapıldığı memleket kanunu ile talebedilebilecek sair vesikaların musaddak 
bir suretini vermesi istenebilir. 

3. Bu maddenin ikinci fıkrasında zikredilen ve Almanca, ingilizce veya Fransızca olarak ya
zılmış veya bu dillerden birine resmen tasdikli tercümesi merbut evrak için berat talebinin tevdi 
edildiği memleket lisanına veya bu memleketçe kabul edilen lisanlardan Jbirine tercümesinin de 
yapılması, salahiyetli makamlar aksini talebetmedikçe, lâzımgelmiyecektir. 

Madde — 8. 

1. Bu Anlaşma Avrupa Konseyi azalarına imza edilmek üzere açık tutulur. Bu anlaşma tasdik 
edilecek ve tasdik vesikaları Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir. 

2. işbu Anlaşma tasdika müteallik dördüncü vesikanın tevdiini takibeden ayın birinde meri
yete girer. 

3. Bu Anlaşmayı sonradan tasdik edecek olan sair imzacı devletler için o devletin bu husustaki 
tasdik vesikasının tevdiini takibeden ayın ilk günü meriyete girer. 

Madde — 9. 

1. Bu Anlaşma meriyete girdikten sonra sınai mülkiyetin himayesi için milletlerarası ittihat 
âzası devletlerin iltihakına açık tutulacaktır. 

2. Bu iltihak iltihakı mübeyyin bir vesikanın Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilme
siyle yapılmış olacak ve vesikanın tevdiini takibeden ayın birinci gününden itibaren hüküm ifade 
edecektir. 

Madde — 10. 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri aşağıdaki hususları konsey azasına, bu Anlaşmaya iltihak et
miş olan devletlere ve sınai mülkiyetin himayesi için Bern'deki Milletlerarası Büro Müdüriyetine 
tebliğ edecektir. 

a) Bu Anlaşmanın meriyete girme tarihi ve Anlaşmayı tasdik etmiş olan konsey âzası devlet
lerin isimlerini, 

b) 9 ncu madde hükümlerinin tatbiki suretiyle yapılmış olan iltihaklara ait bilûmum vesikala
rın tevdiini, 

c) 11 nci madde hükümlerinin tatbiki hususunda almış olduğu bilûmum tebligatı. 
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Madde — 11. 

1. Bu Anlaşma müddetle mukayyedolmaksızın meriyette kalacaktır. 
2. Her Âkıd Devlet bir sene evvel Avrupa Konseyi 0enel Sekreterine, Anlaşmaya nihayet ver

mek maksadiyle ihbarda bulunmak suretiyle bu Anlaşmanın kendisi için tatbikine nihayet vere* 
bilir. 

Yukardaki hükümleri tasdikan bu hususta usulü veçhile salahiyetli kılınmış olan imza sahipleri 
bu Anlaşmayı imza etmişlerdir. 

Paris'te 11 Aralık 1953 tarihinde Fransızca ve İngilizce olarak tanzim edilmiş olan ve aynı kıy
meti haiz bulunan iki metin tek bir nüsha olarak Avrupa Konseyi arşivine tevdi edilecektir. Genel 
Sekreter imza ve iltihak eyliyen bilûmum devletlerle, sınai mülkiyetin himayesine mahsus Bern'deki 
Milletlerarası Büro Müdürüne bu Anlaşmanın musaddak kopyalarını gönderecektir. 

Belçika Kırallığı Hükümeti namına : 
P. W. Zeeland 

Fransız Cumhuriyeti Hükümeti namına : 
Bidault 

Yunan Kırallığı Hükümeti namına : 
Stephanopoulos 

İrlanda Hükümeti namına : 
Pröinias Mac Aogaine 

Lüksemburg Büyük Düşeliği Hükümeti na
mına : * 

Bech 
Norveç Kırallığı Hükümeti namına : 

Halvard Lance 
isveç Kırallığı Hükümeti namına : 

östen Ünden 
Büyük Britanya ve Şimalî îrlânda Birleşik 
Kırallığı Hükümeti namına : 

Anthony Nutting 

Danimarka Kırallığı Hükümeti namına : 
E. Waerum 

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 
namına : 

Adenauer 
İzlanda Cumhuriyeti Hükümeti namına : 

Kristinn Gutxundsson 
İtalya Cumhuriyeti Hükümeti namına : 

Ludovieo Benvenuti 
Holânda Kırallığı Hükümeti namına : 

J. W. Beyen 
Sar Hükümeti namına : 
(Vekiller Komitesinin (53) 30 sayılı kararı
na istinaden) 

P. W. Zeeland 
Türkiye Cumhuriyeti namına : 

F. Köprülü 

(İşbu Anlaşmanın imzası sırasında (Man Adası dâhil) Birleşik Kırallık Hükümetinin Milletler* 
arası münasebetini temin ettiği bütün ülkeler hariç imzamın yalnız Birleşik Büyük Britanya Kıral
lığı ve Şamili İrlanda için ilzam ettiğini beyan ederim.) 
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EK : 1 

Berat Talepnamesi 

Aşağıda imzası (imzaları) bulunan (1ar) (1) 

' Kendi namına (namlarına) ) , . . , . 
> hareket ederek namına (2) ^ 

unvanlı ilişik tarifname (ve resimlerin) mevzuunu teşkil eden bir 
ihtira için berat talebeder (derler). 

ihtiram hakiki ve ilk muhterii olduğunu (olduklarını) beyan eder (ederler). 
içlerinden nin hakki ve ilk muhteri olduğunu (olduklarını) beyan 
eder (ederler). 

nin hakiki ve ilk muhteri olduğunu (olduklarını) ka
bul eder (ederler). 

f Hakkül halef (leri) 
Muhterim \ Mümessili (leri) 

[ Şahsi mümessili (leri) 
olduğunu (olduklarını) 
beyan eder (1er) 
( «3» mucibince) 

Beratın (4) Beratı olarak veya tarihli ve nu
maralı talepname ile talebolunan 

Berata (5) verilmesini talebeder (1er). 
(6) 

-./ / §..«.... 
Bu muhtelif maksatlar için aşağıdaki evrakı ilişik olarak sunar (1) 

Talep sahibi 
(sahipleri) 

Not : Lüzumsuz olanları siliniz, 

İZAHAT 

1. — Aşağıdaki malûmatı yazmiz : 
a) Talepname bir vekilin, tavassutu olmaksızın verilmişse, (müstedinin hakiki şahıs olduğuna gö

re) adı, soyadı, tâbiiyeti ve tam adresi (hükmi .şahıs olduğuna göre) : Ticaret unvanı ve merkezi, 
b) Talepname bir vekil vasıtasiyle verilmiş ise, adı, soyadı ve tam adresi. (Not : Bâzı meml* 

ketlerde vekiller dilekçe veremezler.) 
2. — 1 - b de derpiş edilen halde, 1 - a da istenilen malûmatı yazınız. 
3. — icabı halinde devir veya ferağ muamelesine ait malûmatı yazınız. 
4. — Talebedilen berat nev'ini yazınız. (Esas berat, ithal beratı, tekemmül beratı, munzam berat 

veya munzam şahadetname ve ilâh....) 
5. — icabında, meselâ bir munkasem berat talepnamesine yapılan beratın numarası veya bu berat 

henüz ita edilmemişse talepnamenin tarih ve numarasını yazınız. 
6. — Icabettiği takdirde, talepnamenin tevdi edildiği memlekette bir vekil tâyinine mütaalli ma

lûmat veya vekil yoksa o memlekette bir iş adresi gösterilmesine mütaallik sair talebedilecek kayıt
ları yazınız. 
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EK : 2 

Aşağıda imzası (imzaları) bulunan (bulunanlar) (1) 
Kendi namına (namlarına) hareket ederek işbu talepname ile 
(2) namına aşağıda yazılı memleket (memleketlere) 

da tarihinde tarafından 
da tarihinde tarafından 
da tarihinde tarafından 

bir (birkaç) ihtira için berat talepnamesi (talepnameleri) verildiğini ve bu talepnamenin (talep
namelerden her birinin) mukaveleye dâhil bir memlekette ilk olarak verilmiş olduğunu beyan eder. 
(ederler) 

le hakkülhalef olduğunu (olduklarını) (3) şahıs mümessili 
(mümessilleri) olduğunu (olduklarını) beyan eder (ederler) 

İlişik tarifname (ve resimlerin) mevzuunu teşkil eden unvanlı ihtira için an
laşmaya dâhil bir (birkaç) memlekette yukarda yazılı tarihte (tarihlerde) verilmiş olan talepname 
(talepnameler) tarihinden itibaren rüçhan hakkı tanılan bir berat verilmesini talebeder (ederler). 

beratın (4) unvaniyle veya numaralı be
rattan (5) tarih ve numaralı talepname ile 

(6) verilmesini talebeder (ederler). 
/ / 9 

işbu talepnameye ilişkin evrak : 

Not : Lüzumsuz malûmatı siliniz. 

İZAHAT 

1. — Aşağıdaki malûmatı yazınız. 
a) Talepname bir vekilin tavassutu olmaksızın verilmiş ise, adı, soyadı, tâbiiyeti ve tam ad

resi (hakiki şahıslarda), ticaret unvanı, ticaret merkezi (hükmi şahıslarda); 
b) Talepname bir vekil vasıtasiyle verilmiş ise adı, soyadı ve tam adresi, (Not : Bâzı memle

ketlerde vekiller dilekçe veremezler). * 
2. — 1 - b de derpiş edilen halde, 1 - a da istenilen malûmatı yazınız. 
3. — İcabında devir veya ferağ muamelesine ait malûmatı yazınız. 
4. — Talebedilen berat nev'ini dercediniz. (Esas berat, ithal beratı, tekemmül beratı, munzam 

berat veya munzam şahadetname). 
5. — icabında munkasem bir berat talepnamesine atıf yapılan beratın numarası veya bu berat 

henüz verilmemiş ise talepnamenin tarih ve numarasını yazınız. 
6. — Icabediyorsa, talepnamenin tevdi edildiği memlekette bir vekil tâyinine dair malûmat veya 

vekil yoksa, o memlekette bir hizmet adresi gösterilmesine mütaallik sair talebedileeek kayıtları 
yazınız. 
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ÎHTÎRA BERATLARININ MİLLETLERARASI TASNÎFÎ HAKKINDA AVRUPA ANLAŞMASI 

Avrupa Konseyinin gayesi, âzası arasında bilhassa iktisadi, içtimai, kültürel, ilmî, hukuki ve 
idari sahalarda anlaşmalar akdi ve müşterek bir hareket tarzının kabulü suretiyle iktisadi ve iç
timai terakkiyi geliştirmek maksadiyle daha sıkı bir birliği gerçekleştirmek olduğunu, 

Beratlarda yeknesak bir tasnif kabul edilmesinin umumi menfaata tekabül edeceğini ve mil
letlerin hukuki sistemlerini ahenkleştirmeye yarıyacağmı, 

Berat taleplerinin ihtiva ettiği yeniliğin tetkikini umumileştirmeye matuf olarak Avrupa Kon
seyi Nazırlar Komitesinin 12 Eylül 1952 tarihinde karar vermiş bulunduğunu, 

Nazarı itibara alan Avrupa Konseyi âzası ve aşağıda imzası mevzu hükümetler, sınai mülki
yetin himayesi hususu Paris'de 20 Mart 1883 tarihinde imza edilmiş Brüksel'de 14 Aralık 1900, 
"SVashington'da 2 Haziran 1911, La Haye'de 6 Kasım 1925 ve Londra'da 2 Haziran 1934 tarihlerin
de tadil edilmiş Mukavelenamenin 15 nci maddesine müsteniden aşağıda yazılı hususları karar
laştırmışlardır. 

Madde — 1. 

1. îşbu anlaşma ahkâmı mahfuz kalmak şartiyle, âkıd taraflardan her biri bu Anlaşmaya 
iliştirilmiş ihtara beratlarına ait tasnif sistemini ve 2 nci maddenin 2 nci paragrafı ahkâmı muci
bince bu Anlaşmada meriyete girecek olan tevsileri ve tadilleri kabul eder. Bu sistem sonra 
yapılacak tevsi ve tadilleriyle beraber «Milletlerarası tasnif» tabiriyle gösterilmiştir. 

2. Âkıd taraflardan herbiri Milletlerarası Tasnifi esası veya yardımcı sistem olarak tatbik 
etmek hususundaki ihtiyarını muhafaza eder. 

Madde — 2. 

1. Avrupa Konseyi Berat işleri Eksperleri Komitesi, Milletlerarası Tasnifin işlenmesini ta
kip ve âkıd taraflardan her hangi biri tarafından teklif edilebilecek her tadil hakkında onlara 
fikrini beyan etmekle mükelleftir. 

2. Bu komite tarafından tasdik edilmiş olan her tevsi veya tadil bu tasnifin âkıd taraflara 
tebliğinden itibaren hesabedilecek altı aylık bir müddetin dolmasını mütaakıp meriyete girecek
tir. Meğer ki, zikredilen müddetin hitamından en geç bir ay evvel taraflardan en az ikisi teklif 
edilen tevsi veya tadile karşı itirazlarını konseyin Genel Sekreterliğine bildirmiş olsunlar. 

Madde — 3. 

1. Âkıd taraflarea itâ edilmiş olan beratların matbu nüshaları veya bu nüshaların meveud-
olmaması halinde bunların yerini tutmak üzere âkıd taraflardan birinin neşretmiş olduğu hülâ
salar veya mümesil vesikalar, işbu Anlaşmanın meriyete girdiği tarihi takibeden altı aylık bir 
müddetin hitamında millî idarelerce Milletlerarası Tasnif işaretleri ile tam olarak işaretlenecek-
tir. 

2. thtiraların yeniliğini tetkik hususunda beratların tasnifine gitmiyen ve imzasını koyan ve
ya iltihak eden her Hükümet, işbu Anlaşmanın imzası, tasdik vesikasının tevdii veya iltihakın iş'-
arı anında birinci ve ikinci maddelerinde derpiş edilmiş olan tasnif sisteminin tevsilerine müta-
allik sembollerini tamamen veya kısmen berat nüshaları veya hulâsaları yahut nümasil vesika
ları üzerine vaz'etmekle mükellef olamıyacağmı beyan edebilir. 

3. «Milletlerarası Tasnif» kaydını veya bunun bir kısaltmasını takiben milletlerarası tasnif 
sembolleri vesikaların başına kalın harflerle basılacaktır. 

4. Yukardaki fıkralar hükümleri bütün âkıd tarafların kendi millî idareleri tarafından neş
redilmiş vesikalarda başka sembollerin bulunmasını emreylemek hususundaki hakkına hiçbir ha
lel getirmez, 
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Madde — 4. 

1» İşbu Anlaşma Avrupa Konseyi azasının imzasına açıktır. Anlaşma tasdik edilecektir. Tasdika 
ait vesaik Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir. 

2. 6 neı madde ahkâmı mahfuz kalmak şartiyle işbu Anlaşma, dördüncü devletin tasdik- vesikası
nın tevdiini takibeden ayın birinci gününden itibaren meriyete girecektir. 

3. îşbu Anlaşma altıncı madde ahkâmı mahfuz kalmak şartiyle sonradan imza edip tasdik ede
cek her hükümet için tasdika ait vesaikin tevdiini takibeden ayın birinci gününden itibaren meri
yete girecektir. 

Madde — 5. 

1. İşbu Anlaşma, meriyete girmesinden sonra, sınai mülkiyetin himayesine mahsus milletler
arası İttihat âzası olduğu halde Avrupa Konseyi âzası olmıyan bütün hükümetlerin iltihakına açık 
olacaktır. 

2. Bu iltihak, sınai mülkiyetin himayesine mahsus Anlaşmaya dâhil âza sair bütün hükümetlere 
ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterine, İsviçre Federal Hükümeti tarafından tebliğ edilecektir. 
Bu iltihak İsviçre Federal Hükümeti tarafından yapılmış olan tebliğin gönderilmesini takibeden 
bir ay sonra hüküm ifade edecektir. ' 

Madde —- 6. 

1. İmza eden veya iltihak eyliyen her hükümet kendisi için işbu Anlaşmanın imzası veya tasdik ve
saikinin tevdii yahut iltihakın ihbarı anında bu Anlaşmanın ancak Federal Alman Cumhuriyeti, 
Holânda ve Büyük Britanya ve Şimali İrlanda Birleşik Kırallığı hükümetleri tarafından tasdikini 
mütaakıp yürürlüğe gireceğini beyan edebilir. 

Madde — 7. 

1. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri aşağıda yzılı hususatı Avrupa Konseyi azalarına ve sınai 
mülkiyetin himayesine mahsus milletlerarası Bern Bürosu Müdürüne tebliğ edecektir. 

a) İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih ve anlaşmayı tasdik edecek olan Avrupa Konseyi 
azasının isimleri, 

b) İkinci maddenin ikinci fıkrsamda işaret edilmiş olan tevsi veya tadillerin tasdikini ve bu 
tevsi veya tadillerin meriyete girmesini, 

c) Sekizinci maddenin ikinci fıkrası ahkâmının tatbikatı dolayisiyle alınmış olan her türlü 
tebligatı, 

2. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyinin Sınai Mülkiyetin himayesine mahsus 
Milletlerarası İttihada dâhil olmayan azalarını, beşinci madde ahkâmı mucibince yapılmış olan il
tihaka ait vesaikin tevdiinden ve 8 nci maddenin 3 ncü fıkrası ahkâmı mucibince yapılmış olan 
her türlü ayrılma ihbarından haberdar edecektir. 

Madde — 8. 

1. İşbu Anlaşma müddetle mukayyedolmaksızm yürürlükte kalacaktır. 
2. İşbu Anlaşmayı imza ve tasdik etmiş olan her Avrupa Konseyi âzası Anlaşmanın tatbikini 

kendisi için feshettiğini bir sene evvel Konsey Genel Sekreterine ihbar etmek suretiyle An
laşmaya son verilebilir. 

3. Her iltihak eden Hükümet, sınai mülkiyetin himayesine mahsus Mukavelenamesinin bu ci
hete tekabül eden maddesine tevfikan İsviçre Federal Hükümetine diploması yoliyle ihbarda bu
lunmak suretiyle işbu Anlaşmanın tatbikine son verilebilir. 
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îsriçre Federal Hükümeti bu ihbarı Sınai mülikyetin himayesine mahsus ittihat âzası bütün 

hükümetlere ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tebliğ eder. 
Yukardaki hususları kabul ve tasdik zımnında aşağıda âzası bulunan şahisyetler, haiz bulun

dukları salâhiyete binaen işbu Anlaşmayı imza ettiler. 
19 Aralık 1954 tarihinde Paris'te birbirine tamamen uygun olan Fransızca ve İngilizce metnin her 

iki nüshası bir tek nüsha olarak Avrupa Konseyi arşivlerine tevdi edilecektir. Genel sekreter metnin 
aslına uygun tasdikli nüshalarını bütün azalara ve sınai mülkiyetin himayesine mahsus Milletlerarası 
Bern Bürosu Müdürüne gönderecektir. ; • 

Belçika Kırallığı Hükümeti namına : 
P. H. Spaak 

Danimarka Kırallığı Hükümeti namına : 
H. C. Hausen 

Fransız Cumhuriyeti Hükümeti namına : 
Mendese - France 
îş bu anlaşmanın imzası sırasında, anlaş
manın 3 ncü maddesinin ikinci fıkrasın
da bahsedilen haktan, Fransız Hükü
metinin istifade etmeyi talebettiğini 
beyan ederim. 

Yunan Kırallığı Hükümeti namına : 
Stephanapoulos 

izlanda Cumhuriyeti Hükümeti namına : 

Lüksemburg Büyük Düşesi Hükümeti namı
na : 

irlanda Hükümeti namına : 
Liam Cosgrave 

italya Cumhuriyeti Hükümeti namına 
G. Martino 

Holânda Kırallığı Hükümeti namına : 
J. W. Beyen 

Norveç Kırallığı Hükümeti namına : 
Halvord Lauge 

Sar Hükümeti namına : 
Nazırlar Komitesinin 54/68 sayılı kararına 
müsteniden 

Stephanopoulos 
isveç Kırallığı Hükümeti namına : 

K. P. Westmon 
Türk Cumhuriyeti Hükümeti namına : 

F. Köprülü 
Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik 
Kırallığı Hükümeti namına : 

Anthony Eden 

işbu Anlaşmanın imzası sırasında imzanın yalnız Birleşik Büyük Britanya Kırallığı ve Şimalî 
irlanda için muteber olduğunu beyan ederim. (Man Adası dâhildir) bununla beraber Birleşik Kıral* 
lık Hükümetinin milletlerarası münasebetini temin ettiği bütün ülkeler bundan hariçtir. 

EK 

Not 

işbu sistemin tatbikinde aşağıdaki kaidelere riayet edilmesi icabeder. 
1. — Maddelere ait tâli sınıflar yalnız maddeleri değil, bu neviden maddeleri istihsale yarıyan 

usulleri, ameliyeleri, cihazları da ihtiva eder. Şu kadar ki, bu usul, ameliye, ve cihazları umumi bir 
şekilde tavsif eden diğer tâli bir sınıf mevcudolmasm. 

Misaller : Kalemler ve bunların imali B 43 b sınıfına aittir. 
örme iç çamaşırı, örgüsü bakımından D 04 b ve dokuması bakımından D 03 d sınıfına dâhil bu

lunmakla beraber A 41 b sınıfını teşkil etmeleri lâzımgelir. 
2. — öğütme veya toz haline getirme gibi ameliyat veya çalışma usulüne taallûk eden tâli sınıf

lar, aynı zamanda bu ameliyelere kabili tatbik usulleri ve bu ameliyelerin icabettirdiği malzeme ve
ya cihazları ihtiva edip bu suretle elde edilmiş olan müstahsalâta şâmil değildirler. 
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3. — Mûbeddilelere veya türbün makineleri gibi cihazlara aidolan sınıflar yalnız bu makine veya 
cihazlara şâmildirler. Hiçbir suretle imal usullerine, veya makine veya cihazların istimal metotları
na teşmil edilmezler. 

4. — Savak inşaatına ait sınıflar yalnız bu inşaata ait sınıfları ve bu inşaatı tahakkuk ettirmek 
için istimal edilmiş olan hususi metotları ihtiva edip bu gayenin tahakkuku istimal edilen cihaz
ları ihtiva etmez. 

BERATLANDIRILAN ÎHTÎRALARIN TASNÎF SlSTEMÎ 

Kısımlar ve tâli kısımlar 

A) Beşerî ihtiyaçlar, 

B) 

C) 

D) 

E) 

F) 

Ö) 

H) 

Tâli kısımlar: 

Muhtelif ameliyeler, 
Tâli kısımlar : 

Kimya ve maden sanayii, 
Tâli kısımlar : 

Mensucat ve kâğıt, 
Tâli kısımlar : 

Sabit inşaat, 
Tâli kısımlar : 

M^hanik, tenvir ve teshin, 
Tâli kısımlar : 

Fizik, 
Tâli kısımlar : 

Elektrik, 
Tâli kısımlar : 

Ziraat 
Beslenme 
Melbusat 
Tababet ve hıfzıssıhha 

Ayırma ve karıştırma 
işleme 
Matbuacılık 
Münakalât 

Kimya 
Maden sanayii 

Mensucat 
Kâğıt 

Bina 
Maden işletmesi 

. 
Motorlar 
Tenvir ve teshin 

Aletler 
Nüve fiziği 

Elektrik. 
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BERATLANDIRILAN ÎHTlRALARIN TASNÎF SÎSTEMt 

Suuf başlıkları 

Kısım A 
Sınıflar : 
Ziraat 
Besleme 

Melbusat 

Tababet ve hıfzıs-
sıhha 

A 01 
A 21 
A 22 
A 23 

A 24 
A 41 
A 42 
A 43 
A 44 
A 45 
A 46 
A 47 

A 61 
A 62 
A 63 

.Beşerî ihtiyaçlar 

Ziraat (ormancılık dâhil), hayvan yetiştirme kara ve su avcılığı 
Ekmekçilik ve hamur işleri, 
Kasaplık ve etin hazırlanması, 
Diğer sınıflara dâhil edilmiyen gıda maddeleri ve bunların hazırlan
ması, 
Tütün, sigaralar ve purolar; tütün içenlere mahsus malzeme, 
Giyim eşyası, 
Şapkacılık, 
Ayakkabıcılık, 
Çerçi ve kuyumculuk, 
Şahsi eşya ve seyahat eşyası, 
Fırçacılık, 
Mefruşat, ev eşyası ve aletleri, 

Hekimlik, veterinerlik ve hıfzıssıkha ilimleri, 
Kurtarma ve yangınla mücadele, 
Sporlar, oyunlar ve eğlenceler. 

Kısım B : 
Sınıflar : 
Ayırma ve karıştır
ma B 01 

B 02 

İsleme 

B 03 

B 04 
B 05 

B 21 
B 22 
B 23 
B 24 
B 25 
B 26 
B 27 
B 28 
B 29 

B 30 — 

Muhtelif ameliyeler 

Umumiyet itibariyle kimya ve fiziğe ait usuller ve cihazlar 
öğütme, öğütmeye tekaddüm eden ilk muameleler, kırma, öğütme, 
kuru yoğurma ve eleme usulleri, 
Maden cevherinin yıkanma ve ayıklanması, yakıtlar, bakiyeler, kül
ler ve cüruflar, 
Savurucular (Santirifijörier), 
Umumiyetle püskürtme ve tephir, umumiyetle mavilerin satıhlar üze
rine tatbiki, 
Saçlar, borular ve madenî teller, 
Dökümhane, 
Madenlerin makine ile işlenmesi, 
Tesviye ve cilalama, 
Punonatik aletler dâhil el aletleri, 
El ile yontmaya mahsus aletler ve yaralayıcı «ilâhlar, 
Kerestenin işlenmesi ve muhafazası, 
Çimento, kil ve taşın işlenmesi ve birket cenderesi, 
Plâstik maddelerin, kauçuk ve boynuza müşabih başka yerlerde zik
redilmemiş maddelerin işlenmesi, (makine ile olan kısmı), 
Cendereler, 
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Matbaacılık 

Münakalât 

B 31 — Kâğıt eşya imali, kâğıdın işlenmesi, 
B 41 — Matbaacılık, çizgi takımları, yazı makineleri, damgalar, 
B 42 — Ciltçilik, albümler, klasörler ve hususi matbualar, 
B 43 — Yazı ve resim malzemesi, 
B 44 — Heykeltraşlık, ressamlık ve tezyini sanat, 
B 61 — Demiryolları, 
B 62 — Raysız nakil vasıtaları, 
B 63 — Gemiler, gemi inşaatı ve teçhizi, 
B 64 — Balonculuk ve tayyarecilik, 
B 65 — El ile işleme, paketleme ve depolama, 
B 66 — Kaldırma aletleri, 
B 67 — MaJiyatm el ile işlenmesi, 
B 68 — Semercilik ve kıtık doldurulması işleri, 

Kısım C 
Sınıflar : 
Kimya 

Maden sanayii 

C 01 
0 02 

C 03 
C 04 

C 05 
C 06 
C 07 
C 08 

C 09 — 

C 10 — 
C 11 — 

C 12 — 

C 13 — 
C 14 — 
C 21 — 
C 22 — 

C 23 — 

Kimya ve maden sanayii 

Gayriuzvi kimya, 
Su, tortulu suların veya birikinti suların tasfiyesi (takdir, süzme. 
ayı rma-B 01 de), 
Cam, maden ve cüruf yünleri, 
Çimentolar, harçlar, çini mâmıılâtı, suni taşlar ve taşın işlenmesi 
(Kimyevi kısım) fırınlar, 
Gübre imali, 
Patlayıcı maddeler ve kibritler, 
Uzvi kimya, 
Büyük moleküller mürekkebatı ve bunların hazırlanması ve kim
yevi bir surette istimali ve uzvi plâstik mürekkebat (îplik, elyaf, 
ipek kıllar ve suni şeritler. D. 01), 
Boyalar, boyalı maddeler, cila maddeleri, tabiî reçineler, yapıştırıcı 
maddeler ve muhtelif tertipler ve maddeler, 
Yakıtlar, yağlayıcı maddeler, bitümler, 
Hayvani ve nebati yağlar, kaim yağlar ve yağlı maddeler, balmum-
ları ve bunların yağlı asitleri, temizleyici maddeler, mumlar, 
Tahammür sanayii, bira, ispirtolu içkiler, şaraplar, sirke, bira ma
yası, 
Şekerler, nişastalar, bunlara benzer karbonhidratlar, 
Ham deriler, kürk derileri ve işlenmiş deri ve köseleler, 
Demir sanayii, 
Maden sanayii, (Demirsel olmıyan madenler) ve demirsel olan hali
talar dâhil olmak üzere bilûmum halitalar, 
Mihaniki olmıyan usullerle madenlerin muamele ve işlenmesi, 
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Kısım D 
Sınıflar : 
Mensucat 

Kâğıt 

D 01 
D 02 
D 03 
D 04 

D 05 
D 06 

D 07 
D 21 

— 19 — 

Mensucat ve kâğıt 

îpeklikler ve uzvi elyaf (tabiî ve suni), 
îpek imalâtı, 
Dokuma (Dokuma fiili), 
ö rgü ve tentene imalâtı, makine ile örme işleri, sırmacılık işleri, 
mensuç olmıyan kumaşlar, 
Nakış ve dikiş işleri, 
Mensucatın kasarlama, yıkama, boyanma, apre ve basılması, boyan
ma ve kaşarlanması, yatak tüyleri, duvar kâğıtları ve yere seril
meye mahsus kâğıtlar, 
İpler ve halatlar, kablolar (Elektrik kabloları hariç), 
Kâğıt mamulâti; selüloz istihsali, 

Kısım E 
Sınıflar : 
Binalar 

Maden isletmesi 

E 01 
E 02 
E 03 
E 04 
E 05 
E 21 

Sabit inşaat 

Yol, demiryolu ve köprü inşaatı, 
Su işleri ve tesisler, 
Su isalesi ve kullanılmış suların tahliyesi, 
Binalar, 
Kilitler, anahtarlar, kapı, pencere ve kasalara ait donatım malzemesi, 
Maden işletmesi, 

Kısım F : 
Sınıflar : 
Motorlar 

Ten\rir ve teshin 

F 01 
F 02 

F 03 
F 04 
F 05 
F 06 
F 07 
F 21 
F 22 
F 23 
F 24 
F 26 

F 26 — 

Mihanik, tenvir ve teshin 

Buhar makineleri ve buhar akümülâtörleri, 
Dahilî ihtiraklı motorlar ve hususi akar yakıtla çalışan motorlar, 
yaylı ve persenkli motorlar, 
Rüzgâr ve su motorleri, 
Kompresörler, körük makineleri ve hava tulumbaları, 
Tulumbalar ve maiyat elevatörü, diğer cihazlar, 
Makine parçaları, 
Silâhlar ve mühimmat, 
Tenvir, havagazmm tevzii ve istimali, 
Buhar istihsali, 
Ocaklar ve tesisat, 
Binalarda havalandırma ve ısıtma tesisatı, 
Soğutma, buz imali ve depolanması, hararetin tebdili, güç teksif 

edilebilen gazların mihaniki surette mayi haline getirilmesi, 
Kurutma, kurutma tesisatı dâhil etüvler, kavurma cihazları, 
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Kısım G : 
Sınıflar : 
Aletler 

Nüve fiziği 

G 01 
G 02 
G 03 
G 04 
G 05 
G 06 
G 07 
G 08 
G 09 
G 10 
G 21 

- 20 — 
Fizik 

Metroloji (ölçme), 
Optik, 
Fotoğraf ve sinema makineleri, 
Horometri (saatçilik), 
Tanzim ve kumanda cihazları, 
Hesap ve muhasebe, 
Kontrol tertibatı, 
İşaret cihazları, 
Reklâmcılık ve tedrisat, 
Müzik ve ses aletleri, 
Nüve fiziği, 

Kısım H : 
Smıfiar : 
Elektrik 

-
H 01 
H 02 
H 03 
H 04 
H 05 

Elektrik 

Elektro - teknik unsurlar, 
Elektrik enerjisinin istihsali, tahvil ve tevzii, 
Elektrik ihtizaz ve pulse tekniği, 
Elektrikli haberleşme tekniği, 
Hususi elektrik tekniği, 

Sınıfların bölümleri 

A 01 — Ziraat, ormancılık dâhil; hayvan yetiştirme, kara ve su avcılığı: 
b) Toprağın işlenmesi, 
c) Teşcir, ekme ve kuvvei inbatiyeyi artırma, 
d) Hasat, 
f) Hasadın işi, ot ve saman preseleri, meyvalarm depolanmasına ait tertibat, büyük miktarda 

sebze ve meyvalarm kabuklarını çıkarma ve kesme makineleri, 
g) Sebze, çiçek ve meyva yetiştirme, bağ ve ömürotu ziraati ormancılık, püskürtme ve sulama. 
h) Nebati yenilikler, 
J ) Sütlü müstahsalât imali (makine ile olan kısım), 
k) Hayvan yetiştirme, balık yetiştirme, canlı balık nakline mahsus tesisat, balık avı, 
1) Nalbantlık, 
m) Hayvanların tuzakla yakalanması, muzir hayvanların ve nebatların imhasına mahsus cihazlar, 
n) Hayvanların ve nebatların himayesi, havvanların ve nebatların yetiştikleri iklimlerden 

diğer iklimlere intibak ettirilmesi, toprağın kimyevi muamelesi, muzır hayvan ve nebatların imhası 
(bilkimya), 

A 21 — Ekmekçilik ve hamur isleri : 
b) Fırınlar, ekmekçiliğe ait makine ve malzeme, 
c) Hamurların hazırlanması ve işlenmesi için malzeme ve makineler, 
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d) Hamuru hazırlama ve pişirme usulleri, kimyevi mayalar, pişirmeye mahsus maddeler, biskü-

vitcilik, pastacılık, 

A 22 — Kasaplık ve etin hazırlanması : 
b) Hayvan kesme, 
c) Etin işlenmesi (konserve yapılması A 23 b), ete ait müstahsalât, 

A 23 — Diğer sınıflarda dâhü olrmyan maddelerin ve bunların hazırlanması: 
b) Et, balık, yumurta, meyva, sebze, un ve ekmek konserveleri ve bunların kutu içine ko

nulmuş olanları; konserve müstahsalâtı (ve bunların kutu içine konulmuş olanları), 
c) Süt ve sütlü maddeler imal, pastörüzasyon, tâkim ve muhafaza (kimyevi kısım), 
d) Suni tereyağlar, yenilebilen zeytinyağ ve katı yağlar, (istihsal, tasfiye ve muhafaza C 11), 
f) Kahve, çay ve bunların yerine kullanılan maddeler, bunların imal ve ihzar ve menkuları, 
g) Kakao, çikolata, şekerleme, buzlu kremler, 
h) İspirtosuz diğer içkiler, 
j) Proteinler ve teksif edilmiş gıda maddeleri, 
k) Hayvan yiyecekleri ve bunların hazırlanmasına mahsus cihazlar, 
1) Başka yerde zikredilmiyen gıda maddelerinin hazırlama ve muhafazası; hazırlanmış ve 

konserve edilmiş maddeler, (kupaj ve kabuk çıkarma A 47 J, AOJP) 
m) Gıda maddelerini pişirme ve konserve haline getirmek için kullanılan kaplar (mutfak 

aletleri A 47 J ) , 

A 24 — Tütün, sigara ve purolar, tütün içenlere mahsus malzeme: 
b) içme, çiğneme ve burnuna çekme tütünün imali ve hazırlanması, (tütün ve enfiye dâhil), 
c) Sigara ve puro imaline mahsus makineler, 
d) Sigara ve purolar, 
f) Çakmaklar dâhil olmak üzere sigara içenlere mahsus malzeme, 

A 41 — Giyim eşyası: 
b) iç çamaşırları, 
c) Korseler, 
d) Üst elbiseleri ve teferruatı, 
f) Giyim eşyasına mahsus iliştirme ve askı malzemesi, 
g) Suni çiçekler ve tüyler, takma saçlar ve maskeler, 
h) Terzilere mahsus cihazlar (dikiş makineleri D 05 b), 

A 42 — Şapkacılık : 
b) Şapka ve diğer başlıklar, 
c) Şapka ve diğer başlık ve bunlara ait süslerin imali, 

A 43 — Ayakkabılar : 
b) Ayakkabılar, 
e) Tokalar, bağlar, teferruat, mahmuzlar ve saire, 
d) Makineler, aletler ve teçhizat; imal usulleri, 

A 44 — Çerçi ve kuyumculuk : 
b) Düğmeler, toplu iğneler, firketeler, tokalar ve saire, 
c) Kuyumculuk eşyası, bilezikler ve saire, 

•• 
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A 45 — Şahsi eşya ve seyahat eşyası : 
b) Bastonlar, şemsiyeler, yelpazeler, 
c) Para çantası, seyahat çanta ve. sepetleri, valizlor, 
d) Tuvalet takımı ve malzemesi, 
f) Seyahat ve kamp malzemesi, 

A 46 — Fırçacılık : 
b) Fırçalar, 
e) Fırça sapları ve bunların yerine tesbit usulü, S 
d) Fırça imali, 

A 47 —• Mefruşat, ev eşyası ve aletleri : 
b) Masalar, yazıhaneler, dolaplar ve çekmeli mobilyalar, 

(çekmeler dâhil) 
e) İskemleler, kanepeler ve karyolalar, 
d) Çocuklara mahsus mobilyalar, 
f) Bürolar, mağazalar, umumi mahaller, ve s-aire için hususi mahiyette yapılmış mobilya ve te

ferruatı (Tomar halindeki kâğıtları kesmeye parçalamaya mahsus cihazlar dâhil), 
g) Mutfak ve sofra takımları (bıçaklar B 26 b), 
h) Kapı ve pencere donanımı, (Teferruatı E 05), 
j) «G» ye dâhil olamıyan mutfak ve ev cihazları, 
k) Sıhhi cihazlar ve tesisler (su ve lâğım tesislerine bağlananlar E 03 te). 
1. Evlerin yıkanma ve ev eşyasının temizlenmesi. (Fırçalar A 46 b, kasarlama D 06 f), 

A 61. — Hekimlik, veterinerlik ve hıfzıssıhha ilimleri : 
b) Teşhis usul ve aletleriyle cerrahlık aletleri, doğurtmaya mahsus aletler ile nasırları kesme ve 

aşılama aletleri dâhil, 
c) Dişçilik tekniği, suni diş imali, dişlerin temizlenmesi, kürdanlar, ağız ve diş hıfzıssıhhasma ait 

aletler, ağız çalkalama cihazı, .(diş fırçaları A 46 b de) 
d) Veterinerliğe ait alât ve cihazlar, 
f) Suni âza, cebire, kasık bağı, haricen ilâç tatbik etme, göz ve kulakların muhafazası, (suni diş 

imali c de) 
g) Hasta nakline mahsus vasıtalar ve teferruatı, -(sürgüler dâhil), ameliyat masa ve sandalyeleri 

ve dişçi koltukları, ölü gömme usulleri, 
h) Tıbbi ve teneffüsi jimlâstikler, suni teneffüs, masaj, banyo, hususi ahvalde ve vücudun muay

yen kısımlarını temizleme usulleri, 
j) Eczacılığa ait alât ve cihazlar; ilâçları vermeye mahsus tertibat, emzikli şişeler ve emzikler, 

tükrük hokkaları, 
k) Tıbbi metotlar (cerrahi olmıyan), ilâçlar, dişçi tekniği (kimyevi kısım), güzellik müstahza

ratı, 
1. Dezenfeksiyon ve tâkim cihaz ve usulleri, pansuman ve tahnit malzemesi, 
m) Emme, pompalama, toz ve buhar haline getirmek için tıbbi tertibat, vantuz, süt çekme aleti, 

tenkiye aleti, püskürtme aletleri, üfleyiciler, tebhir ve hava verme aleti, umumi ve mevzii hissi iptal 
etme cihazları, sondalar, genişletme cihazları, ilâçları vücudun mesamatına zerk etme cihazları, 

A 62. —• Kurtarma ve yangınla mücadele : 
b) Kurtarma cihazları tertibatı ve usulleri (denizlerde B 63 h) 
c) Yangınla mücadele malzemesi, 
d) Yangın söndürmeye mahsus müstahzarat, yangına ve zehirli gazlara karşı mücadeleye ait kim

yevi usuller, 
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A 63 — Sporlar, oyunlar ve eğlenceler: 
b) Beden terbiyesi, jimnastik,-yüzme, eskrim malzemesi, top oyunu, antraman malzemesi, 
e) Patinaj, kayak ve su kayağı, tekerlekli patenler ve beden terbiyesine mahsus tekerlekler, 

oyun sahaları ve pistleri, 
d) Top oyunları, İngiliz blârdosu, blârdo, 
f) Oyun kâğıdı, zarlar, rulet, kızma birader, küçük at oyunları ve bunlara müşabih oyunlar, 
g) Manejler, salıncaklar, basküllü atlar, kızaklar, montagnes russes ve benzeri bilûmum eğ

lenceler, 
h) Topaç, bebek, çenber ve inşa oyunları gibi oyuncaklar, 
j) Tiyatrolara ve sirklere mahsus tertibat ve saire, hokkabazlık eşyası ve müşabihleri, 
k) Yarış meydanları, bunların teçhizat ve teferruatı, 

B 01 — "Umumiyet itibariyle kimya ve fiziğe ait usuller ve cihazlar : 
b) Kaynatma aletleri ve kazanlar, 
e) Kireçleme, izabe, izabe cihazları, kimyaya mahsus izabe fırınları, 
d) Tephir, taktir, tebellür ettirme, süzme, imtisas, tefrik cihazları (eleme B 02 f, savurgan 

B 04), 
f) Halita, meselâ eritme, müstahlep, dağıtma (kuru maddeleri yoğurma B 02), 
g) Katılaştırma, 
h) Sifonlar, asitlere mahsus kablar, besi usulleri, beslenmenin ve boşaltılmanın ayarlanması, 
j) Fiziki ve kimyevi muameleler ve bunlara ait cihazlar, (kataliz, koloidal kimyası), 
k) Elektroşimiye ait usuller ve cihazlar, 

B 02 — Öğütme ve öğütmeye takaddüm eden ilk muameleler, kırma ve öğütme, kuru yoğurma 
ve eleme tertibat ve umumi teknikten istifade usulleri: 

b) öğütmeden evvel zahireyi yıkama, kurutma, fırçalama, kabuğunu ayıklama, kılçıklarım 
çıkarma, kenarını düzeltmeye mahsus makineler, zahireyi tasfiye ve parlatma yoliyle ticari bir sü
rüm temin etmeye mahsus makineler, (cilalama makineleri, arpa değirmenleri), 

c) öğütme metotları ve değirmenler (değirmen taşlarını düzeltme makineleri dâhildir), da
irevi değirmenler, terazi gözlü oyma değirmenleri, toz haline getirme değirmenleri, kahve değir
menleri, baharat değirmenleri, küçük taneleri kesme ve yarmaya mahsus makineler ve hububat 
için ufki taşlı kırma makineleri, (öğütülmüş maddeleri ezici satıhlardan ayırmaya mahsus makine
ler, raspalar), 

d) b - c fıkralarmdakiler hariç kırma usulleri ve makineleri, umumiyetle kırma ve öğütme, 
f) Elekler, ayırma makineleri, değirmen taşı çamurlarını temizleme makineleri, 
g) Kuru maddeleri yoğurma makineleri, 
h) Değirmenlere mahsus toz süzgeçleri, 

B 03 — Maden cevherlerinin yıkanma ve ayıklanması, yakıtlar, tortular, küller ve cüruflar : 
b) Mıknatıs, elektrik ve yüzdürme usullerinden başka diğer bütün usullerle yıkama ve ayırma, 
c) Mıknatıs ve elektrik usulleri ile ayırma, 
d) Çalkanma ve diferansiyel tortulaştırma usulü ile ayırma, 

B 04 — Savurucular (Santrifüjörler) : 
b) Savuru aletler, 
c) Deniz tulumbaları, 

B 05 -— Umumiyetle püskürtme ve iebhir, umumiyetle mdyüerin satıhlar üzerine tatbiki: 
B 21 — Saclar, borular ve madenî teller : 
b) Haddeleme, 
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e) Haddelemeden gayrı usullerle imalât, 
d) Sac levhaların ve madenî boruların makine ile işlenmesi, boruların makine ile tıkanma ve ke

silmesi, 
f) Madenî tellerin makine ile işlenmesi ve muamelesi, 
g) Toplu iğne, dikiş iğnesi ve çivi imali, 
h) Vida, ufak tekerlek, halka, silindir, bilya yuvarlak gibi hususi maddelerin haddeleme sure

tiyle imali, 

B 22 — Dökümhane : 
b) İzabe fırınları ve diğer fırınlar, 
c) Kalıp ve çekirdeklere mahsus kalıplama makineleri, 
d) Alelûmum döküm ve kalıplama işleri, 

B 23 — Madenlerin makine ile işlenmesi : 
b) Tornalama ve delme, 
c) Frezeleme ve kalıplama, 
d) Plânyalama, lâmba açma ve doğrama, zımba ile kesme, içini oyma ve perdahlama, desterele-

me ve eğeleme, raspalama, ayırma ve besleme, 
f) Dişli çarkların, dişli çubukların imali, 
g) Vida, eivata ve somunların imali, 
h) Eğe ve törpülerin imali, 
j) Çekiçler, demir döğme preseleri, perçin makinaları, 
k) Döğme, uçlarını kıvırma, kemerleme, lehimleme, kaynak yapma, hamlaçla kesme ve bu muh

telif usuller için kullanılan ocaklar, 
1) Döğme eşyanın imalâtı, meselâ at nalı, perçin çivisi, eivata, küçük tekerlek gibi benzeri diğer 

maddeler, 
m) Zincir imali, 
n) Maden tozları ve bu tozlar yardımı ile imal edilen maddeler, 
p) Maden işlemeye mahsus diğer mihaniki usuller, muhtelif ameliyat, alelûmum makineler, alet 

ve edevat, 

B 24 — Tesviye ve cilalama : 
b) Muhtelif şeyleri, satıhları ve maddeleri çarkla (bileği taşı ile) düzeltmek ve cilalamak için 

kullanılan makineler, tertibat ve usuller, bileği taşı ve değirmen taşlarını birbirine sürterek düzelt
me ve cilalama için koruma tertibatı ve makinelerin aşındırıcı maddelerle beslenmesi, 

c) Kum püskürtmeli cilalama ve pas temizleme usulleri, 
d) Disk şeklinde değirmen taşlarını inceltme ve bilemeye mahsus aşındırıcı malzeme imali, 

B 25 — Pnömatik aletler dâhil el aletleri: 
b) Bağlamaya veya birleştirmeye, ayırmaya ve tutmaya mahsus aletler ve vidalar, 
c) Çivi çakmaya, kaplamaya ve mıhlamaya mahsus aletler, 
d) Çekiçler ve sivri kazmalar, 
i) Mürekkep aletler veya alelûmum el aletleri, 
g) Alet sapları, alet kutuları, 
h) Tezgâhlar, 

B 26 — El ile yontmaya mahsus aletler ve yaralayıcı silâhlar : 
b) Yontma aletleri, 
e) Kesici silâhlar, 
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B 27 — Kerestenin işlenmesi ve muhafazam : 
b) Testereler, 
c) Rendeleme, delme, frezeleme, tornalama ve alelûmum ağacın işlenmesine ait makineler, 
d) Kaplama, tesviye ve cilalama, çerçeve ve pervaz imalâtı, 
f) Lâmba, zıvana, kurt, ağızı, zıvana açma makinesi, çizgi makinesi, eşya ve ambalaj sandık

ları imali, 
g) Müteferri makineler ve cihazlar, aletler te.rterel.eri muhafaza tertibatı dâhil olmak üzere ko

runma tertibatı, 
h) Kemer açma (tahtaları kemerleme, fıçı ve tekerleklerin imali), 
j) Kamış, saz, mantar ve diğer mümasil maddeleri, makine ile işleme, 
k) Kurutmalı veya kurutmasız zerk ve doyurma (tenşif) usulleri, (cihazları muhafaza,, yanmaz 

hale getirme, boyama dâhil), 
1) Ağacın kabuklarını soyma, kaplama, tahtalarının hazırlanması, ağaç elyafı ve yongaları, 
m) Pedavra tahtaları, tazyik edilmiş tahtalar, kamalar imalâtı gibi/hususi işlere mahsus usuller 

ve makineler, 
n) Tazyik edilmiş ağaç elyafı, suni tahta, 

B 28 — Çimentonun, killerin ve taşın işlenmesi, briket cenderesi: 
b) Briketlerin preslenmesi, 
c) Çimento ve alçının işlenmesi, 
d) Taşın işlenmesi, 

B 29 — Plâstik maddelerin, kauçuk ve boynuz % müşabih başka yerlerde zikredilmemiş maddelerin 
işlenmesi makine ile olan kısmı) 

b) îmal edilecek maddelerin ihzar ve ilk işlenmesi, 
e) Umumiyetle imal, meselâ kalıplama, kemerleme, kesme ve yığma, 
d) Hususi maddeler imaline mthsus usuller ve cihazlar, 
f) Termo plâstiğe mahsus hususi usuller ve cihazlar, 
g) Hararetle sertleşebilen maddelere mahsus hususi usuller ve cihazlar, 
h) Tabiî ve suni kauçuklara mahsus hususi usuller ve cihazlar, 
j) Boynuz, fildişi, kükürt gibi yukarda derpiş edilmemiş olan maddelere mahsus usul ve 

cihazlar, 

B 30 — Cendereler : 
b) Mayilerle işliyen cendereler, 
e) Mihaniki cendereler, 

B 31 ~— Kâğıttan mamul maddelerin imali ve kâğıdın işlenmesi : 
b) Kutu, mukavva, zarf ve kese imali, 
c) Boru gibi sarılmış maddeler imali, 
d) Kâğıttan diğer maddeler imali, 
f) Kesme ve kırpma dâhil munzam teçhizat, 

B 41 — Matbaacılıkta kullanılan çizgi takımları, yazı makineleri, damgalar : 
b) Harfleri imal, tertip ve dağıtmaya mahsus makineler ve teferruatı, harfler, 
c) İstinsah ve baskı satıhlarının imal ve teksirine ait usuller (foto mekanik usulleri hâriç), 
d) Baskı satıhlarının teksirine mahsus cihazlar (Galvano plâstik usuller hâriç), 
î) Seri hareketli silindirli presler, rotatifler, bürolara mahsus baskı makineleri ve plâtinli pres

ler, hususi makinelerin istimalini istilzam eden baskı usulleri, 
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g) Delme, katlama, aşındırma, tunç rengi vermeye mahsus aletler ve teferruatı ve cihazları, 
h) Cetvel takımları (ayar etmeye mahsus makineler), 
j) Yazı makineleri ve teferruatı, 
k) Mühürler, damgalar, damgalama ve numaralama cihazları, 
1) Teksir cihazları, 
m) Basma ve teksir usulleri, renkli basma, 
n) Baskı plâkları ve baskı plâkları için malzeme, mürekkep, merdanelrine mahsus tertibat, ıs

latıcı, temizleyici ve benzerleri. 

B 42 — Ciltçilik, albümler, klasörler, hususi matbualar : 
b) Cüzleri dikme usulleri, aletleri ve malzemesi, (elle dikme ve çengel takma aletleri B 25 e), 
c) Ciltçiliğe mahsus aletler ve malzeme ve usuller, kesmeye mahsus aletler dâhildir. 
d) Kitaplar, kitap kapları, müteharrik sayfalar, kart postallar ve formüller, 
f) Tasnif ve tanzim cihaz ve tertibatı, meselâ; fiş dolabı gibi, 

B 43 — Yazı ve resim malzemesi: 
b) Kurşun kalemleri, dolma kurşun kalemi, kalem sapları ve kalemlere ait tertipler, 
e) Yazı kalemleri, kalemlere ait uçlar, kalem sapları, mürekkepli kalemler, mürekkep doldur

ma aletleri, kalem uçlarını çıkarmak ve temizlemek usulleri, 
d) Sıra hokkaları, mürekkep şişeleri ve yazıhane hokkaları, 
f) Kurutma tamponu, kopya işleri için nemlendirme cihazları, damga ve mühürler, mühürle

me malzemesi, etiketleri tesbit etme tertibatı, el ve kol mesnetleri, 
g) Taş tahtalar, kara tahtalar, silgiler, resim çivileri, kalem ve kurşun kalem kutuları, kalem

tıraşlar, 
lı) Resim cihanları, aletleri ve teçhizatı, cetveller', pergeller, trilingler, trama tertibatı, pan

tograflar, pespektif resim yapmaya mahsus tertibat, 

B 44 — Heykeltr aşlık, ressamlık ve tezyini sanatlar : 
b) Nakşetmek, traşlamak, taslak yapmak, kopya etmek, hakketmek, menevişlemek, kakma 

yapmak için kullanılan makineler, cihazlar ve aletler, 
c) Tezyinata mahsus kopya usulleri (Mozayik, oymacılık, kakmacılık da dâhil), 
d) Ressamlık ve dekor işleri, boya tabancaları, 
f) Gravürler ve hususi resimler, 

B 61 — Demiryolları : 
b) Muhtelif demir yolu sistemleri (Havai hatlı, tazyik edilmiş havalı, kaymalı kademeli, dişli 

demir yolu, yüksekten geçen demiryolu, asma demiryolu, kablolu demiryolu, yer altı demiryolu, 
ve şehir demiryolu) c den f ye kadar olan bentlerde zikredilmemiş bulunan malzeme, 

c) Lokomatifler ve otoraylar (bunların elektrikli olmıyan avadanlıkları ve elektrikli loko-
matiflerin elektrikli olmıyan avadanlıkları), 

d) Vagonlar, düz yük vagonları, derezin velosipetli derezin, (ray üzerinde velosipetler) ve 
demiryolu malzemesi, müsademe vukuunda himaye ve emniyet vasıtaları olarak kullanılan tampon 
vagonlar, 

f) Alt dingiller, dingilleri ayarlama tertibatı, ray yatakları, tekerlekler, nakil dingilleri, 
emniyet tertibatı, 

g) Bağlamalar, koşumlar, tamponlar, 
h) Vagonlara tesbit edilen frenler, (elektro pnömatik frenler), 
,j) Aktarma arabaları, devvar plâklar, hidrolik maçunalar, besleme sütunları), müsademe tam

ponları, ayırma (triage) sistemleri, vagonların nakline mahsus vagonlar, yolcuları indirmeye ve 
bindirmeye mahsus tertibat (aktarma tertibatı ve benzerleri), 
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k) Demiryollarının yardımcı teçhizatı : (teshin müş'iri, yolun fena durumda olan kısımlarım 

göstermeye mahsus lokomotiflerde ve vagonlarda bulunan cihazlar, jantları ölçmeye mahsus ci
hazlar, vagonların yerlerini değiştirmeye mahsus cihazlar, akümlâtör kudretli frenler, hat frenlen, 
tevkif takozları, vagonları hat üzerinden durdurmaya ve hattan çekmeye mahsus cihazlar, vagon
ları yedeğe alma cihazları, vagonları yıkama sistemleri, posta torbalarını almaya mahsus tertibat 
vesaire), 

1) Makas tertibatı (irtibatlı makaslar hariç) hem zemin geçit maniaları, işaretler (garlara ait 
müş'ir levhalar dâhil) trenlerin seyrini temin eden muhtelif emniyet sistemleri, 

m) Elektrikli şimenliferler, (umumiyetle demiryolu inşaatına taallûk etmek şartiyle), cereyanı 
nakil ve tecrit maksadiyle raylar ve cebireler üzerine tesbit edilen tertibat, havai ve yeraltı te
mas hatları, şubeleme sistemi, yerden alman cereyanlara karşı emniyet tertibatı, montaj ve tamir 
vagonları, 

n) Demir yollarına mahsus elektrikli teçhizat, elektrikli ray ve muhtelit ray vasıtasiyle 
nakliyat usulü, (aynı zamanda diğer enerji kaynaklarında kullanmak suretiyle) kuvvet alma 
tertibatı, ayrı vagonlar veya tam trenler için motor kumanda cihazları dâhil olmak üzere motor
lar, makineli frenleme, elektrikli veya muhtelif frenler, 

B 62 — Raysız nakil vasıtaları : 
b) El arabaları, çocuk arabaları, kızaklar, 
c) Hayvanla: çekilen vesaiti nakliye, 
d) Motorlu vesaiti nakliye (şasiler, intikal hareket mekanizması, motorun tesbiti, direksiyon 

cihazları, vesaire), kamyonlar, römorklar, 
f) Nakil vasıtaları ve bisikletlere mahsus tekerlekler, dingiller ve yataklar, 
g) Zatülhareke arabalara, bisikletlere ve sair vesaiti nakliyeye mahsus lâstikler, hava pompa

ları ve supaplar, 
lı) Bisiklet mesnetleri, çalmaya mâni cihazlar, bisiklete binmeyi öğretmeye mahsus cihazlar, 
j) Bisiklet seleleri ve sair teferruat (bisikletin mütemmim aksamından iseler ihbar ve işaret alet

leri, portbagajlar, karteller, çamurluk)', 
k) Bisiklet kadroları, takma borular, gidonlar, direksiyon aletleri (kadronun aksamından) ka-

teller, 
ı) Bisiklet firenleri, 
m) Bisikletlerin tahriki ve tek tekerlekli velosipetler, motorlu veya motorsuz kızaklar, üe veya 

daha fazla tekerlekli arabaların kondoktorlar tarafından tahriki, 

B 63 — Cemiler, gemi inşaatı ve teçhizatı : 
b) Gemi inşaatı, gemiler, gemilerin donatım ve teçhizatı, (işaret tertibatı, can kurtaran simit

leri), gemi tesisleri ve helalar, gemilerin yalpasını tarassut ve ölçmeye mahsus cihazlar, geminin ha
reket ve mukavemetini ölçmeye mahsus cihazlar, deniz altılar, römorklar, dalgı e cihazları, dalgaların 
şiddetini azaltıcı cihazlar, 

c) Geminin denize indirilmesine mahsus kızaklı havuzlar ve kuru havuzlar, gemilerin tamir ve 
inşaatına mahsus denize indirme ve yedeğe çekme cihazları, yüzen doklar, tahlisiye gemileri (tahli
siye kemerleri ve yelekleri dâhil) denizde kurtarma, 

d) insan tarafından ve hayvan kuvveti ile çekilen deniz vasıtaları dâhil olmak üzere şalopa ve 
diğer gemiler, 

f) Torpiller, mayınlar, 
g) Gemilerin zırhlanması ve askerî teçhizat, 
h) Gemilerin tahrik vasıtaları, (yandan çarklar, uskurlar Ve diğer tahrik cihazları ve sek ve 

tahrike mahsus tesisler, 
j) Yardımcı cihazlar ve makineler, 
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B 64 —- Balonculuk ve tayyarecilik : 
b) Balonlar, 
c) Uçaklar ve helikopterler, 
d) Tayyarecilik donatımı ve tahrik organlarının tertibatı, 
f) Tayyareciler için (tayyare meydanları, fenerler, balisler gibi) zemin tesisleri, 

B 65 — Tahmil ve tahliye, denkleme ve depolama : 
b) Denkleme makineleri aletleri, usulleri (çivilemeye, çırpıştırmaya, kenetlemeye, zımbalamaya 

mahsus aletler,) 
c) Etiketleme makine ve aletleri, 
d) Ambalajlar, kablar, sandıklar, çerçeveler, fıçılar, çuvallar, posta kutuları, borular, kasnaklar 

ve sehpalar, ambalaj bezleri, mukavvalar, mesnetler, bağlama, mühürleme sistemleri gibi teferruat, 
f) Döküntü ve çöplüklerin kaldırılması, 
g) Nakil ve depolama aletleri, meselâ yükseltmeye mahsus nakil vasıtaları ve nakil kulüvarlar 

ve basküller (vagonları yükleme aletleri B 66 f), hazneler, antrepolarda bizatihi ihtirakı menet
me usulleri, ticarethaneler için nakil vasıtaları, borulu hava tazyikli nakil vasıtaları, postanın ayrıl
ma ve tevzii, 

B 66 — Kaldırma aletleri : 
b) Asansörler, 
c) Maçunalar, 
d) Bocurgatlar, vinçler ve edevatı (palangalar ve makaralar) 
f) Kaldırma cihazları, vagonları yükseltmeye mahsus aletler, kremaj erli krikolar, yük kaldırıcı

lar, su ve hava kuvveti ile işliyen kaldırma ve itme aletleri, 

B 67— Mayiatm işlenmesi : 
b) Kablar, bidonlar ve şişeler ve bidonları açıp kapamaya mahsus aletler, maiyatı muhafazaya 

mahsus tapalar, kablar, meşrubat, kayıt makineleri, bira bardakları için hasırlar, tirbuşonlar, kutu 
açan aletler, 

c) Şişelerin, bardakların ve boruların temizlenmesi, doldurulması ve boşaltılması, 
d) Bira tulumbaları, perakende satış için mayiatı çekme aletleri, sifonlar, supaplar ve benzerleri, 

B 68 -— Semercilik ve kıtıklama : 
b) Koşumlar, hayvanların huysuslanmasma mâni ve çabucak semere alışmalarına mahsus sistem

ler, hayvanları ve diğer koşum hayvanlarını terbiye etmek ve kıskıvrak bağlama sistemleri, gem mes
netleri ve eyer örtüleri, kemerler ve emsali, 

e) Eyerler ve üzengiler, 
d) Eyer imaline mahsus avadanlıklar ve makineler, 
f) Sahtiyan mamulâtı kanaviçe ve emsali maddeler, 
g) Yastıkları ve şilteleri doldurmaya ve kıtıklama işlerine mahsus aletler, makineler, 

€ 01 •— Gayriuzvi kimya : 
b) Şibih madenler ve mürettebatı (e bendinde zikredilmemiş olanlardan maadası), 
e) Amonyak, siyanojen ve bunların mürekkebatı, 
d) Kalevi madenler mürekkebatı (lityom, sodyom, potasyom, nibityom, kalsiyum), 
f) Beriliyom, magnezyom, aluminyom, kalsiyom, istirontiyom, baryom, radyom, thiriyom ma

denlerinin mürekkebatı ve nadir topraklar, 
g) Yukarda derpiş edilmemiş olan madenlerin mürekkebatı, 
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O 05 — /Su, tortulu suların veya birikinti suların tasfiyesi (Taktir, süzme, ayırma, B 01 de): 
b) Cihazlar, usuller ve miyarların kullanılması dâhil olmak üzere sulan muamelesi, sularda 

kirecin teşekkülüne ve varsa kirecin çıkarılmasını sağlıyan maddeler, 
c) Pis ve tortulu suların tasfiyesi, 
d) C 02 de zikredilen sulardan sele suları veya diğer gazları havi sular, 

C 03 — Camlar, madenî ve cüruf yünleri: * 
b) îmal, şekilleme ve diğer muameleler, 
c) Kimyevî terkibat, camın tezyini (cam sathını tadil etmek suretiyle) cam üzerine sır ve ma

denî tılalar, iksalar, ayna imali, renkli cam, 

C 04 — Çimentolar, harçlar, çiniler, suni taşlar ve taşın işlenmesi (kimyevi kısım) fırınlar: 
b) Çimento, harçlar, ateşe dayanan maddeler, çiniler ve bunların eilâlanması, suni taş ve tabiî 

ve suni taşların ve istimal edilen iptidai maddelerin muhafaza, boyama, sertleşme ve diğer mua« 
meleler, 

c) Tuğlaları, toprak mamulâtını (pişmiş topraklar), porselen ve emsali maddeleri pişirmeğe, 
mineleme, ve tekrar pişirmeğe mahsus fırınlar, tuğla, çimento, kireç, alçı ve emsali maddeleri pişir
meğe mahsus fırınlar, bu fırınlara bağlı iseler etüvler, 

C 05 — Gübre imali: 
b) Fosfatlı gübreler, 
e) Azotlu gübreler. 
d) Diğer gayriuzvi gübreler, 
f) Pisliklerin :nuamelesinden husule gelen gübreler dâhil olmak üzere diğer uvzi gübreler, 

C 06 — Patlayıcı maddeler ve kibritler : 
b) Patlayıcı maddeler ve patlayıcı madde halitalarının ve gayrimuayyen bünyeli patlayıcı 

maddeler mürekkebatmın imali (sâf müstahsalât; C 01, C 07, C 08), 
c) Patlatıcılar, iştial kapsülleri, hava tazyikli amorslar da dâhil olmak üzere ateşleme terti

batı ve mürekkebatı, müsademe kapsülleri, tapaları infilâk barut hakkı, berhava etme usulleri, 
proforik maddeler, 

d) Elâbı nâriye mürekkebatı, duman, sis imali usulleri, tarraka ile patlayıcı maddeler, (Sül-
minat maddeleri), 

f) Kibrit ve bunların imali, 

C 07 — Uzvi kimya: 
îzahat : 
(Meselâ gayridevri (asiklik) bir zincir ve başka devirli bir halkayı ihtiva eden bir mürekkep pe-

terosiklik bir mürekkep gibi ve bir sterel ancak siklopentanofenantren. gibi) albominler, proteinler, 
meçhul bünyeli alkolohitler, meçhul bünyeli gazlar, g de bulunması lâzımgelen mürekkebata misal
dirler. (Oksitler, sülfürler ve oksisülfür dö karbonlar, suyanojen, fosfojen ve bunların milihleri gibi 
mürekkebat C 01 dedir. (Boyayıcı maddeler C 09, büyük moleküller mürekkebatı C 08, ihtimar müs-
tahsalâtı C 12), 

b) Umumi usuller ve uzvi kimyaya ait cihazlar, 
e) Aksilik mürekkebatı ve karboksilikler, 
el . Hidrokarbürler, 
c2. Hidrojenli veya hidrojensiz karbon ve halojen mürekkebatı, 
c3. Hidrojen ve halojeni ihtiva eden veya etmiyen karbon ve oksijen mürekkebatı, 
c4. Hidrojen ve halojeni ve oksijeni ihtiva eden veya etmiyen karbon ve azot mürekkebatı, 
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e5. Hidrojen, halojen, oksijen ve azotu ihtiva eden veya etmiyen karbon, kükürt silenyıım veya 
tillur mürekkebatı, 

e6. Siklopentanofenantern mürekkebatı, 
d) Heterosilik mürekkebat, 
d i . Hetero - eleman olarak yalnız oksijeni ihtiva eden, 
d2. Hetero - eleman olarak yalnız azotu ihtiva eden, 
d3. Hetero - eleman olarak yalnız kükürdü selenyumleri veya telbur ihtiva eden, 
d4. Hetero - eleman olarak d3 de derpiş edilen mürekkebattan başka iki veya ikiden fazla 

elemanla mürekkep halde oksijen, azot, kükürt, selenyum ve telbur ihtiva eden, 
d5. Oksijen, azot, kükürt, selenyum ve telburdan gayrı elemanları zıt eleman olarak muhtevi^ 

bulunan mürekkebat, 
f) Her nevi müveler dışında, hidrojen, halojen, oksijen, azot, kükürt, selenyum ve telburdan 

gayrı elemanlarla bu elemanları ihtiva eden veya etmiyen asiklik karbosiklik ve heterosiklik mü
rekkebatı, 

g) Kimyevi hazırlanmış ve muameleleri dâhil olmak üzere makro moleküller mürekkebatı 
ve organo plâstik terkipler, 

(J 08 — Büyük moleküller mürekkebatı ve bunların hazırlanması ve kimyevi bir surette istima
li ve uzvi plâstik mürekkebat (iplik, elyaf, ipek, kıllar ve suni şeritler D 01); 

b) Polisakkaritler ve müştakları, (Selüloz ve istihsali D 21, nişasta, şeker ve karbonhidrat 
ve emsali istihsali O 13), 

bl . Hazırlanması, 
b2. Terkibat, 
b3. İşlenmesi (muamelesi) 
e) Tabiî kauçuk ve müştaklar], 
el. Hazırlanması, 
c2. Terkîbatı, 
<v>. İşlenmesi (muamelesi), 
d) Sentetik kauçuk, 
di . Hazırlanması, 
d2. Terkibatı, 
d3. İşlenmesi (muamelesi), 
f) Sentetik kauçuklar hariç ve fakat gayrimeşbu tekasüften mütehassıl polimerizalor dâhil pol-

merizasyon müstahzaratı, 
fi. Hazırlanması, 
f 2, Terkibatı, 
f3. İşlenmesi (muamelesi), 
g) Policondansasyon ve poliadisyon (teamül halinde birbirinden ayrı iki grup), 
gl. Hazırlanması, 
g2. Terkibatı, 
g3. İşlenmesi (muamelesi), 
h) Büyük moleküller mürekkebatı ve başka yerde derpiş edilmemiş olan organo plâstik mürek

kebat, 
hl . Hazırlanması, 
h2. Terkibatı, 
h3. İşlenmesi (muamelesi), 
j) Hazırlama ve muameleye ait umumi usuller, 
k) Umumiyet itibariyle kullanılan yardımcı maddeler, 
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C 09 — Boyalar, boyalı-maddeler, cila maddeleri, tabiî reçineler, yapıştırıcı maddeler, muhtelif 

terkipler ve maddeler. 
b) Uzvi boyayıcı maddeler ve boyayıcı maddeler husule getirmek için sıkı surette uygun mü-

rekkebat; astar boyaları ve lâklar, 
c) Boya maddeleri, 
d) Mürekkepler, boyalar, boyaları silip çıkarmaya mahsus kimyevi maddeler; renkli nakış ve 

basma için hamur ve ekmekler, 
f) Reçineler," vernikler ve lâklar, ispirtolu vernikler, kurutueu maddeler, 
g) İspirtolu verniklerden gayrı vernik mürekkebatı, kaymaya mâni maddeler, 
h) Tutkalların hazırlanması, 
j) Tutkallardan gayrı yapıştırıcı maddeler, umumiyetle yapıştırma usulleri, 
k) Muhtelif madde ve terkipler, 

C 10 — Yakıtlar, yağlayıcı maddeler, bitümler. 
b) Kuru taktir, karbonizasyon, kok ve gazın, meselâ taş kömür gazının birlikte istihsali, 
e) Katranlar ve katranların muamelesi, asit Pirolignö (odun sirkesi), 
d) Briketler, ateş yakmaya mahsus yanar maddeler, akar yakıtları sulb haline getirme, sulb ha

lindeki yakıtlar ve bunların ıslahı, 
f) Turbun kesilmesi, kurutulması ve muamelesi, 
g) b de derpiş edilen usullerden gayrı usullerle gayrimuayyen ve gayrimahdut gazlı, mayi ve 

sulb idrokarbür husule getirmek için - bitümler ve bal mumları dâhil - olmak üzere idrokarbürlerle di
ğer karbonlu maddelerin meselâ kreging, idrojenle mürekkep kreging, polimerizasyon, izomerizasyon, 
yeniden teşekkül, kreging ve polimerizasyon gibi tahavvülâtı, tabiî maddeler ve yukarda zikredi
len tahavvülâttan husule gelen maddeler dâhil olmak üzere idrokarbürü ihtiva eden maddelerden 
başlıyarak yağlar ve sadece yağ halitaları istihsali, kabili ihtirak idrokarbürlerin tasfiye ve tahlifi, 
madenî mumlar ve bunlardan yapılacak halitalar, 

h) Ratıp usul ile asetilen istihsali ve bunun tasfiyesi, 
i) Sulu, havalı, gazojen gaz istihsali ve bunların halitaları, 
k) Taş kömüründen çıkarılan gazın, sulu gazın, havalı gazın ve gazojen gazının tasfiyesi, 
1) Başka yerde işaret edilmiyen yakıtlar, 
m) Yağlayıcı maddeler, madenî yağlara ait müstahlepler, 

G 11 — Hayvani ve nebati yağlar, iç yağları, yağ ve mum maddeleri ve bunların yağlı asitleri, 
temizleyici maddeler : 

, b) îç yağlarının, mumlar yağlı maddelerin (meselâ lânoliri gibi), yağlar ve yağlı bal mumları 
(rüsuptaıı başlıyarak istihraç dâhil) istihsali (tazyik ve istihraç) tasfiyesi' ve muhafazası, ıtriyat, 

*e) Greslerden başlıyarak elde edilen yağlı asitler, ziyut ve balmumlar; mumlar, şahmi yağlarla 
yağlı asitlerin (meselâ idroj enleme yoliyl'e) kimyevi muamelesinden elde edilen gresler ve yağlı ziyut, 

d) Umumiyet üzere temizleyici maddeler, sabun ve sabunhane (kâğıtların yapıştırılmasına mah
sus reçine sabunu dâhildir) gliserin. , 

C 12 — Tahammür sanayii, bira, ispirtolu içkiler, şaraplar, sirke, bira mayasaı: 
b) Fermantasyon usulleri, cihazlar, kültür muhitleri, umumiyetle kullanılan maddeler, 
c) Malt, şira ve ömür otu, 'etilik tahammür (etanol, bira, bira mayası), 
d) Tahammür suretiyle elde edilen diğer uzvi mürekkebat, meselâ diğer alkoller, asitler, asetonlar, 
f) Tahammür eden mahlüllerin taktiri ve tasfiyesi, tâli maddelerin eski haline ircaı, alkolün 

tağşişi ve tağşiş edilmiş alkol, 
g) Şarap ve diğer ispirtolu içkiler (biradan gayrı) ve kunlarm hazırlanması, 
h) Pastörizasyon, takım, muhafaza, tasfiye, süzme ve dinlendirme, 
j) Sirke v«e hazırlanması, -
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k) (Bira mayasından gayrı) mikro organizim ve bunların ihzarı, 
1) Fıçıların temizlenmesi, ziftlenme" ve ziftini çıkarma makineleri, fıçıların alazlanması, bira yap* 

ma, usulleri, mahzen malzemesi, 

(i ı$ __, Sekerler, nişastalar ve bunlara benzer karbon hidratlar : 
b) Şeker pancarı, şeker kamışı ve patatesin yıkanması, 
e) Bıçaklı tertibat,, ayırıcı bıçaklar, küsme cenderesi, 
d) Şekerli usarenin istihsali ve tathiri, 
f) Ham şeker, şeker ve şurupların ihzar ve işlenmesi, 
g) Tebhir cihazları, pişirme tekneleri, 
h) Şekeri kesmeye, tasnife ve paketlemeye mahsus makineler, 
,j) Melastan şeker istihracı, 
k) Glikoz, dekistrez ile leviloz karışımı laktoz, maltoz ve diğer şekerler, 
1) Nişasta, dekstrin ve benzeri karbon hidratlar, 

C 14 — Ham deriler, kürk derileri ve işlenmiş deri ve köseleler : 
b) Umumiyetle derilerin ve köselelerin mekanik işlenme ve şekil değiştirmeleri, kürk kırkma 

makineleri, transmisyon kayışyan imali, bağırsak yarma makineleri, kösele imaline mahsus terti
bat, 

e) Dibagata takaddüm eden kimyevi muamele, dibagat usulleri, aletleri ve vasıtaları, (emdir
me) tenşif ve muhafaza (derinin boyanması ve beyazlatılması - O 06) 

C 21 —< Demir sanayii : 
b) Demir cevherinin ilk işlenmesi, ham font istihsali, direkt usul, yüksek fırınlar, hava ile 

ısıtıeı cihazlar dâhil olmak üzere demir ve çelik imali, 
e) Ham fontun işlenmesi (dövme demir ve çeliğin tasfiye ve imali), 
d) Demir ve çeliğin sertleştirilmesi ve tavlanması (aletler ve benzeri maddelerin de), karbo-

run izalesi, semantasyon, su verme ve diğer muamelelerle madenin elle işlenebilir, hale getirilmesi, 

(J 22 — Maden sanayii : (Demirsel olmvyan madenler) ve demir sel olan halitalar dâhil olmak üze
re bilûmum halitalar: 

b) d paragrafında derpiş edilen usullerden gayri şekilde madenlerin istihsal ve tasfiyesi, ma
den cevherlerinin ilk işlenmesi ve cürufun işlenmesi (cüruf yünü C 03) 

e) Demirsel halitalar dâhil olmak üzere halitalar, 
d) Madenlerin elektrolik ve elektrotermik istihsal ve tasfiyesi, 
f) Demir ve çelikten gayrı madenlerle ve halitaların fiziki bünyelerinin tadili, 

C 23 —• Mihaniki olmıyan usullerle madenlerin muamele ve işlenmesi : 
b) Satıhların elektrolitik muamelesi, elektrolitik kaplama galvanoplasti, 
e) Galvanik usuller hariç, maden kaplama için cihazlar ve usuller, yayma usulleri, 
d) > Madenlerin emaye edilmesi ve parlatılması, 
f) b - d bentlerinde işaret edilen sathılarm kimyevi işlenmesi, başka yerde derpiş edilmiyen ma

denlerin paslanmaya mâni vasıtalar (boya - b 44, suyun yumuşatılması ve tasfiyesi C 02) 
g) Madenî eşyanın yağının giderilmesi ve temizlenmesi, 

D 01 •— İplikler ve uzvi elyaf (tabiî ve suni) : 
b) îplik yapmaya mahsus tabiî lifi maddelerin mihaniki işlenmesi, 
c) îplik yapmaya mahsus tabiî lifi maddelerin kimyevi muamelesi, karboranizasyon, 
d) îplik, elyaf, kıl (ipek) ve suni şeritlerin imaline mahsus usuller ve mekanik cihazlar, 
f) iplikler, elyaf, kıllar (ipek) ve suni şeritler imaline ait kimyevi kısım, 

( S. Sayısı : 139 ) 



— 33 — 
D 02 — îplik imalât*: 
b) Yapağı kir ve yağlarının çıkarılması, 
c) îplik imaline mahsus elyafın ilk muamelesi, 
d) ince eğirim ve büküm, iplikler, 
f) İpliklerin çile, bobin ve paketlenmesi, 

D 03 — Bokuma (dokuma fiili) 
b) İhzari işleme makineleri, 
c) Ağızlık husule getirmeye mahsus tertibat (jakar ve bağlantı makinelerinde) 
d) Tüysüz kumaşların dokunması, tüysüz kumaşlar, 
f) Tüylü kumaşların dokunması, kadifeler, pcloşlar ve saçaklar, 
g) Saz, saman ve ağaç elyafının dokunması, 
h) Madenî tellerin dokunması, 
j) Çeşitli aletler ve edevat 
k) Dokuma işlerinde yekdiğeriyle irtibatı olarak kullanılan makineler (çözgülerin çaprazlanma-

sı, çözgülerin bağlanması, tesbiti ve dokunması, patron ve kartların imali) 

D 04 — örgü, dantelâların imali, makine ile dokuma, sırmacilık, mensuç olmıyan kumaşlar : 
b) Trikotaj, makine ile örülenleri dâhil olmak üzere örme eşya, 
c) örgü dantelâların imali (şişle veya mesnetsiz işlenenler ve örgü makineleri dâhil) 
d) Sırmacilık, 
f) Halıcılık (halı ve benzerlerinin imali), 
g) Ağ imali (madenî olanlar - B 21 f), 
h) Fotürler, (keçe), 
j) Mensuç olmıyan diğer kumaşlar, 

D 05 — Nakı§ ve dikiş işleri : 
b) Dikiş, 
e) Nakıj, 

D 06 — Mensucatın kaşarlanma, yıkanma, boyanma, apre ve basılması, derinin boyanma ve kaşar
lanması; yatak tüyleri, duvar kâğıtları ve yere sermeye mahsus kâğıtlar : 

b) İplik imal edilecek elyafın, ipliklerin, mensucatın ve diğer tekstil mamulâtının yıkanması, 
emprenyasyonu, merserize edilmesi, boyanması, kaşarlanması, mensucat ve benzerlerine apre verilme
si, derinin boyanma ve kaşarlanması (mihaniki kısım) 

c) Elyafın, mensucatın ve örgü işi eşyanın, ıslâh ve tezyini (mihaniki kısım), 
d) Elyafın, mensucatın ve örgü işi eşyanın, zemin (döşeme) ve duvar kaplamalarının basımı, 

(Mihaniki kısım), 
f) Apre dâhil kasarlama (mihaniki kısım), 
g) Çuvalların temizlenmesi, yatak tüylerinin temizlenmesi ve istimale elverişli hale getirilmesine 

mahsus makineler, yatak tüylerinin hazırlanması, 
h) İpliklerin, mensucatın ilâh... katlanması, iki kat edilmesi, kesilmesi, ölçülmesi, sarılması, ku-

pajı, ihzarı, ambalajı, (mihaniki kısım), 
j) Pilelemek ve rüşlü pileleme, 
k) Duvar ve zemin kaplamalıkları, mantarlı muşamba, lenkrusta, yağlı veya mumlu muşamba 

duvar kâğıdı, deri taklidi ve saire (mihaniki kısım) 
1. Mensucatın yıkanması, kaşarlanması (azurage dâhil) ve kuru temizlenmesi, derilerin kaşar

lanması (kimyevi kısım), mensucatın (umumiyet itibariyle) ıslatıcı, köpürtücü ve müstahlep madde
lerle muamelesi, 
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m) Mensucatın apresi ağırlandırılması, merserizasyonu, emprenyasyonu ve beyazlatılması, 

(kimyevi kısım) 
n) Kaplama malzemesi (mantarlı muşamba, mumlu ve yağlı muşambalar, deri taklidi, bitümlü 

kaplamalar ve benzerleri (kimyevi kısım) 
p) Mensucatın ve derilerin boyama ve astarlanması (astar boyası yapılması) (kimyevi kısım) 
q) Satıhların tezyini ve mensucatın basımı (kimyevi kısım) 
r) Mensucatı asit ve kalevilerin tesirlerine karşı muhafaza maksadına matuf maddelerin tatbiki 

D 07 — îpler ve halatlar, kablolar (elektrik kabloları hariç) : 
D 21 — Kâğıt mamulâtı, selüloz istihsali : 
b) Hammaddeler ve bunların mihaniki işlenmesi, (kimyevi kısım), 
c) Selüloz istihsali ve bu işlerde kullanılan cihazlar, 
d) Kâğıt makinesine geçmeden evvel hazırlanan maddelerin işlenmesi, 
f) Kâğıt makineleri ve kâğıdın bu makinelerle imal usulleri, 
g) Kâğıt imaline mahsus makinelerin teferruatı, 
h) Kâğıt ve mukavva ve bunların (f) bendinde zikredilen usullerden başka usullerle imali, 
j) Kâğıt hamurundan başlıyarak kâğıt eşya imali,maşe kâğıt. 

E 01 — Yollar, demiryolu ve köprüler inşaatı: 
b) Şoseler ve demiryolları, şose ve demiryolları için makine ve aletler, her nevi demiryolu 

inşaatına mahsus makineler, 
e) Yolların, spor sahalarının ve ilâh. inşa ve iksaları, inşaat ve tamirata mahsus makineler ve 

teferruatı, 
d) Köprü ve viadük inşaatı ve köprülerin heyeti umumiyesine ait inşaat, 
f) Yolların teçhizi ve rıhtımlar, işaretler, kar siperleri ve ilâh. gibi tamamlayıcı faaliyetler, 
g) Tünel inşaatı, 
h) Sokakların, şoselerin ve demiryollarının temizlenmesi, 

E 02 — Su işleri ve tesisler: 
b) Akar suların tanzimi, sahillerin takviyesi, savaklar, su bentleri, su setleri, barajlar, liman 

inşaat ve tanzimi, inşaatı bahriye, kanallar, ızgaralar ve kurutma gibi su işleri, 
c) Gemilere mahsus kaldırma makineleri ve aletleri, 
d) Tesisler, 
f) Tarama ve tevsiyei turabiye, 

E 03 — Su isalesi ve kullanılmış suların tahliyesi: 
b) Suların aranması için usuller ve tesisatj borularla muayyen bir yere getirilmesi ve tevzii, 
c) Meskenler için su tesisatı, 
d) Otomatik yıkama tertibatlı helalar, işeme yerleri vo dezenfeksiyon cihazları, musluk takım

ları dâhil, 
f) Lâğımlar, pislik kuyularının boşaltılması ve havalandırılması dâhil, 

E 04 — Binalar : 
b) İnşaat (tecrit dâhil), duvarlar, çatılar, tavanlar, 
c) İnşaat malzeme ve unsurları, 
d) Dam örtüleri, çatı deliği, çatı pencereleri, yağmur olukları, dam döşeyicilere mahsus alet

ler, 
f) Merdivenler, döşemeler, pencereler ve kapılar gibi inşaata mütaallik nihai işler, 
g) İskeleler, el merdivenleri, sandıklar, bina için lüzumlu olan kaplamalar ve sair malzeme, 
h) Hususi bina kategorileri, 
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E 05 — Kilitler, anahtarlar, kapı, pencere ve kasalara mahsus donatım malzemesi: 
b) Kilitler ve teferruatı (anahtarsız kilitler dâhil), zincirli kilitler, 
c) Kapı ve pencere için sürgü ve kapama tertibatı, 
d) Menteşeler ve rezeler, kapı ve pencereler için sair asma tertibatı, 
f) Kapı ve pencereler için kapama cihazları, tutma tertibatı, sair bilûmum çilingir donatımı, 

üâh... 
g) Kasalar ve kasa menteşeleri, 

E 21 — Maden İşletmesi : 
b) Büyük derinlikte delme, 
c) Madenler ve taş ocaklarının işletilmesine mahsus usuller ve makineler, , 
d) Kuyular, kuyu kazma, galeriler, gelerilerin istinat duvarları, 
f) Havalandırma, emniyet tertibatı, nakliyat, imlâ, kurtarma, 

F 01 — Buhar makineleri ve buhar akümülâtörleri: 
b) Mutenavip hareketli pistonlu makineler, 
c) Devvar veya ihtizazlı pistonlu makineler, 
d) Buhar ve hava türbinleri, umumiyetle türbinlerde müşterek unsurlar, 
f) Düz ve üstüvani sürgülü tevzi ve inbisat tertibatı, 
g) Düz sürgülü » » • » 
h) Supaplı » » » 
j) Makine işlemesiyle alâkalı buhar makinesi teferruatı, 
k) Buharın ve buhar akümülâtörlerinin kuvvetinden istifadeye mahsus hususi tertibat, 

F 02 — Dahilî ihtiraklı motarlar, hava ve hususi akar yakıtla işliyen motorlar, yaylı ve perscnk-
'Zi motorlar: 

b) Pistonlu dahilî ihtirakli motorlar, 
c) Türbinli » > » 
d) Kumanda ve tanzim cihazları, 
f) Esas kısımlar, 
g) Sıcak gazlı teksif edilmiş havalı pistonlu motorlar. - Haricî ihtiraklı pistonlu motorlar, 

dahilî ihtiraklı müstamel gazların tekrar kullanılması, 
h) Hususi akar yakıt işliyen motorlar, 
j ) Yaylı, persenkli ve hayvan kuvvetiyle işliyen motorlar, güneş enerjisiyle işliyen motorlar, 
k) Tepkili, 
1) Yerleştirilmiş makineler ve birleştirilmiş tesisat, 

F 03 — Rüzgâr ve su motorları: 
b) Türbinler ve hidrolik çarhlar, 
c) Su ile çalışır diğer makineler, meselâ hidrolik tazyikli makineler, med ve dalga enerjisi ile 

çalışan motorlar, 

d) Rüzgâr motorları, 
F 04 — Kompresörler, körük makineleri ve hava tulumbaları: 
b) Körükler, 
c) Pistonlu kompresörler ve mütenavip hareketli pistonlu hava tulumbaları, 
d) Devvar kompresörler, körük makineleri, hava tulumbaları, 
f) Vakum pompası, enjeksiyon pompası ve enjeksiyonlu kompresörler, 
g) Sıvıların yer değiştirmesi suretiyle işliyen ve b ve c bentlerine dâhil bulunan vakum kompre

sörleri ve pompaları, 
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F 05 — Tulumbalar ve mayiat elevatörü, diğer cihazlar : 
b) Mütenavip hareketli pistonlu tulumbalar, diyaframlı tulumbalar, bükülebilir hortumlu tu

lumbalar, 
c) Santrfüjlü tulumbalar vesair türbo - pompalar, 
d) Polzometreler, tazyik edilmiş hava ile işliyen tulumbalar, enjeksiyon tulumbaları, su ile 

işliyen şahmerdan, 
f) Kepçeli cihazlar, kepçeli çarklar, ve diğer hidrolik yükseltme tertibatı, 
g) b ilâ f bentlerinde dâhil olmıyan tulumbalar, 

F 06 — Makine parçalan : 
b) Çivi, somunlu vida, çember, kamalar misillû makine parçalarını, birbirine raptetmeye ve ge

çirmeye mahsus tertibat, 
c) Miller ve yataklar, 
d) Bağlama, kavrama ve frenler, 
f) Yaylar, amortisörler, ihtizaz amortisör cihazları, 
g) Zincirler ve kayışlar, 
h) Dışlıklar, dişliler, 
j) Piston, silindir ve donatım (packing), 
k) Supaplar ve musluklar, 
1) Borular ve rakorlar, tecrit ve paslanmaya karşı korunma vastıları, 
m) Makine şasileri ve çatkıları, 
n) Yağlama tertibatı, 
0) Dakik makinelere mahsus unsurlar, 

F 07 — Silâhlar ve mühimmat : 
b) e ve k da işaret edilenlerden gayrıları ateşli el silâhları ve aksamı, 
c) Tazyik edilmiş havalı filintalar, yaylı filintalar ve çocuklara mahsus filintalar, kestane fişenk-

li ihbar cihazları (muhbirler) yay ve oklar, mermilerin atılmasını sağlıyan tertibat, 
d) Topçuluk, toplar ve bunların taşınması (alev makineleri için j ye müracaat) 
f) Mühimmat, mühimmatın ambalaj ve nakli, 
g) Hedef, hedef mesnetleri ve mermi siperleri, 
h) Nişan tertibatı ve makanizması (nişan alma tertibatı dâhil) 
j) Zırh, zırhlı kuleler, arabalar ve levhalar, alelûmum taarruz ve müdafaa vasıtaları, 
k) Hafif otomatik silâhlar, makineli tüfekler, otomatik toplar, 
1) Mermi kozaları, 

F 21 — Tenvir, hava gazının tevzi ve istimali : 
b) Fenerler, meşaleler, madenci lâmbaları, lâmba aksamı, 
c) Işığın şiddetlendirilmesi ve tevzii, reflektörler, projöktörler, ışıkları gizleme tertibatı, 
d) Muhtelif ışık kaynaklarının terkipleri, ' 
f) Gazometreler, hava gazının tevzii, hava gazı boruları ve muslukları, gaz tazyiki regülâtörle

ri, gaz karıştırıcı ve tazyik cihazları, 
g) Gaz yakma aleti ve hava gazı lâmbalarını yakma ve söndürme tertibatı, 
h) Akkur (müteşehip) gömlekler ve saire, 
k) Fitilli lâmba makinesi (diğerleri F 23 - d ve f de) 

F 22 — Buhar iıtihsali: 
b) Buhar kazanları (evlerde teshin için F 24 - d ye müracaat) 
c) Buhar istihsalinde hususi metotlar, kazanların, önceden ısıtılmış maddelerle ısıtılması, ka

palı ocak buhar istifade tertibatı, 
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d) Verilen suyun önceden ısıtılması ve tesfiyesi, devranın beslenmesi ve ayarlanması, 
f) Su seviyesi müşirleri, işaret ve emniyet tertibatı, 
g) Buhar boruları, buharın kurutulması ve fazla ısıtılması, Kondanssiyon suyu kapakları, 
h) Buhar kazanlarının ve kazan borularının temizlenmesi, 
j) Boruların tesbiti ve izolâsyonu, 

F 23. — Ocaklar ve munzam, tesisat: 
b) Katı yakıtları yakma cihazları, 
c) Toz haline gelebilen yakıtlar yakma cihazları, 
d) Akar haline gelebilen yakıtlar yakma cihazları, 
f) Gazlı yakıtları ve madenî izabe fırınlarını yakmaya mahsus cihazlar, 
g) Süprüntüleri ve ölüleri yakmaya mahsus fırınlar, 
h) Izgaralar (temizleme ve kazıma dâhil) 
j) Ocak tesisatı, ocakların ve kazan borularının temizlenmesi, küllerin kaldırılması, duman ku

rumunun toplanması, 
k) Ocaklara yakıt temini, 
1) Hava verme ve çekme tertibatı, 
m) Ateş sandıkları ve teferruatı, 
n) îhtirakm tanzim ve kontrolü, 
p) Hararet istihsaline ait hususi usuller, 

F 24 — Binalarda havalandırma ve ısıtma tesisatı : 
b) Katı yakıtlara mahsus sobalar ve ocaklar, 
c) Sair sobalar ve ocaklar, 
d) Merkezî ısıtma, 
f) Havalandırma ve hava temizleme, 
g) Suyun ısıtması (su ısıtıcı) ve sıcak su ikmal tesisleri, 

F 25 — Soğutma, buz imali ve depolanması, hararetin tebdili, güç teksif edilebilen gazların mi
haniki surette mayi haline getirilmesi. 

b) Sovutma makineleriı 
c) Buz dondurma imali (soğutma makineleri - b), 
d) Soğutma cihazları, soğuk odalar, buz dolapları, 
f) Su buharı ve diğer buharlara mahsus kondansatörler, 
g) Açık ısıtma tertibatı, 
h) kapalı ısıtma tertibatı, 
j) Gazların mayi haline getirilmeleri ve mayi haline getirilmiş gaz karışımlarının ayrılması, 

yüksek tazyikli gazların depolanmasına mahsus gaz şişeleri ve bunların dollurulmalan, 

F 26 — Kurutma, kurutma tesisatı dâhil etüvler, kahve kavurma cihazları : 
b) Kurutma makineleri, usulleri ve cihazları, etüvler (kurutması cihazları C 12. C de), 
c) Kavurma cihazları (kahve kavurma'cihazları ve benzerleri), 

G 01 — Metroloji (ölçme): 
b) Uzunluk ve kalınlık ölçme aletleri, taksim etme tertibatı, çaplar, atelyede kullanılan ölçmo 

aletleri, seviye ölçmeye mahsus çubuklar ve saire, 
c) Arazi mesahasına, denizciliğe, havacılığa ve jeofiziğe mahsus ölçme aletleri, fotogrametri, 
d) Umumi olarak ölçmeyi ilgilendiren mukayyit ve müş'ir cihazları, 
f) Hacım, akım ve mayi seviyelerini ölçmeye mahsus aletler, 
g) Teraziler, basküller ve tartı aletleri, 
h) Alçak ve yüksek sesleri ölçmeye ve tahlil etmeye mahsus cihazlar, yüksek seslerin tekev

vünü ve kombine ölçümü, 
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j) Enfiraruj ziyanın ölçülmesi ve tahlili, fotometreler ve kalorimetreler gibi görünen veya 

ültraviyole şua, 
k) Termometreler, meselâ bolometre ve optik pirometreler, meteorolojik aletler, kalorimetre

ler, termosansibl elemanlar, 
1) Dinamometreler, manometreler, müş'irler, mukavemet ve su sızmazlığmı ölçmeye mahsus gi

bi kuvvet ölçme aletleri, 
m) Makinelerin denenmesi, meselâ muvazenenin ölçülmesi, 
n) Kimyevi veya fizikî hassaların denenmesi (lâboratuvar alât ve edevatı ââhil) 
p) Sürat ölçmeye mahsus aletler, 
q) Sayaç makanizmaları, devir sayaçları, pödometreler, taksimetreler, 
r) Elektrik takatini ölçmeye mahsus aletler, 

G 02 — Optik : 
b) Basari unsurlar ve sistemler, meselâ adeseler, menşurlar, basari aynalar, 
c) Gözlükler, 
d) Basari cihazlar, 

G 03 — Fotoğraf ve sinema makineleri : 
b) Fotoğraf cihazları, sinema cihazları, proj ektörler ve bunların teferruatı, 
c) Fotoğraf usulleri, satıhlar, plâklar, peliküller ve hassas kâğıtlar, renkli fotoğraf, radyo

grafi, mücessem fotoğraf ve sinematograf, foto - sükülptür, 
d) Fotoğraf malzemesi, karanlık odalar (lâboratuvarlar), 
f) Fotomekanik teksir, 

G 04 — Horometri (Saatçilik) : 
b) Büyük saatler, ve cep ve kol saatleri (elektrikli olmıyanlar, takvimli saatler, saat makineli tak

vimler) , 
c) Elektrikli saatler, 
d) Saatçilik makineleri ve aletleri, 
f) Dakik sistemler dâhil olmak üzere küçük zaman fasılalarının ölçümü, | 

G 05 — Tanzim ve kumanda cihazları : 
b) Prensipler ve esas elemanlar, servomotorlar ve hassas elemanlar gibi, 
c) Muharrik makinelerle sair makineler için sürat tanzim tertibatı ve takat kumanda tertibatı, 
d) Elektrikli olmıyan her ebattaki regülâtörler (c dekiler hariç), 
f) Elektrik takatlerini ve elektrik makinelerine mahsus regülâtörler, 
g) Kumanda tertibatı, 

r 

G 06 — Hesap ve muhasibi : 
b) Esas unsurlar, 
c) Numaralı mihaniki hesap makineleri (toplama, çıkarma, çarpma, bölme), 
d) Elektrikli numaralı hesap makineleri (elektronitler için «f» ye müracaat,) 
f) Delikli kâğıt şeritler veya miknatisi işaretleri hâmil kâğıt şeritlerle işletilen makineler dâhil 

olmak üzere elektronik hesap makineleri ve diğerleri, 
g) Mihaniki ve elektrikî hesap makineleri ve hesap kaideleri, 
h) Mukayyet kasalar, 
j) Muhast-be makineleri ve defter tutmaya mahsus makineler, 
k) tstatistik makineleri, istatistiğe ait malûmatı muhtevi kartları, kâğıtları ve ilâh işaretlemeye, 

tadat ve tefrika, mahsus tertibat, kartlara, kâğıtlara ve ilâh. Cetvel çizme tertibatı mutaları kaydet-
miye mahsus makineler, 
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G 07 — Kontrol tertibatı: 
b) Biletleri basmaya ve kesmeye mahsus cinaslar, biletlerin fiyatlarını yazmaya mahsus cihaz-

lar, mersulâtı pullama cihazları, 
c) Giriş ve çıkışları kontrol aletleri, makinelerin sağladığı işi hesaplama, rey verme cihazları 

ve piyango cihazları, 
d) Para verme ve bozuk paraları ayırma cihazları, 
f) Para atılarak harekete getirilen cihazlar, ve ilâh. 

O 08 — İşaret cihazları: 
b) Ev ve otellerde işaret verme tertibatı ve alarım tertibatı, çıngıraklı zil tertibatı, 
c) Durumların ve ölçülü kıymetlerin uzak mesafeden bildirilmesi, 
d) Emirleri nakleden cihazlar, itfaiye ve polisi imdada çağırma sistemi, 
f) Gözle görülen ve kulakla işitilen işaretler, düdükler, canavar düdükleri, sis düdükleri re 

ilâh. 

G 09 — Reklâmcılık ve tedrisat: 
b) Tedris malzemesi (musiki G 10 g de), küreler, coğrafya haritaları, 
c) Kot ile şifre yazma ve şifre çözme cihazları, 
d) Demiryollarına ve saireye mahsus işaret cihazları, sürgülü takvimli (saat gibi çalışanlar 

G04b de), 
f) Yayın yoliyle ve geziciler vasıtasiyle göz ve kulağa hitabederek yapılan reklâmlar, (mağa

zalara mahsus mefruşat A 47 f de), 
g) Muhtelif reklâmlar ve yayınlar (mağazalara mahsus mefruşat A 47 f de). 

G 10 — Müzik ve ses aletleri: 
b) Orglar ve armonikler, 
d) Piyanolar, 
c) Orkestra aletleri, telli müzik aletleri, armonikalar ve akordiyönlar dâhil, 
i) Mihaniki aletler (otomatik olanlar), 
g) Musiki öğretimine mahsus cihazlar ve malzeme, 
h) Elektrokonik musiki aletleri (elektrikle husule getirilen sesler), 
j) Sesin kaydedilmesi ve teksiri, 
k) Başka yerlerde zikredilmiş akustik, 

G 21 — Nüve fiziği: 
H 01 — Elektro teknik unsurlar : 
b) Kablolar, nakiller ve izolatörler, 
c) Rezistanslar, reostalar, 
d) Mıknatıslar, elektromanlar ve bunların bobinleri, 
f) Yüksek frekans bobinleri, 
g) Kondansatörler, 
h) Rolöler, 
j) Elektrik deşarj tüpleri ve deşarjlı lâmbaları, 
k) Müteşehip lâmbalar, 
1) Yarı nakil unsurlar, meselâ kuru redresörler veya elektrolitik redresörler, jermanyum kris

talli tertibat, selenyumlu selloller, 
m) Piller ve akümülâtörler (termo - elektrik piller dâhil), 
n) Elektrik cihazlarına mahsus mahfazalar, 

H 02 — Elektrik enerjisinin istihsali, tahvil ve tevzii, 
b) Tevzi tabloları ve tevzie ait teçhizat, 
c) Entreüptörler, komutatörler, dişjonktörler, 
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d) Himaye tertibatı, meselâ sigortalar ve patlayıcı deşarjerler, 
f) irtibat ve kutuplar, 
g) Elektrik kablo ve hatlarının tesisi, 
h) Elektrik çarpmasına karşı canlı varlıkların korunması, 
j) Makinelere, alet ve edevata ve hatlara ait tertibat, 
k) Dinamo elektrik makineler, 
1) Transformatörler, şok bobinleri, 
m) Alternatif cereyanı yine alternatif cereyana, alternatif cereyanı daimî cereyana ve daimî 

cereyanı yine daimî cereyana çevirmeye mahsus cihazlar, 
(müteharrik alemanlılarm de) 
n) Diğer jeneratörler, motorlar ve konvertörler, 
p) Jeneratörlerin, motorların ve konvertörlerin kumandası, 

H 03 — Elektrik ihtizaz ve (pulse) tekniği ; 
b) İhtizazların tevlidi, 
c) Modülâsyon ve manipülâsyon, 
d) Demodülâsyonlar ve modülâsyonların hamil bir dalgadan diğer bir hamil dalgaya nakli, 
f) Anplifikatörler (yükselticiler), 
g) Sesin tevlit ve teşdinin ayarlanması, 
h) Zahirî mukavemet şebekeleri, rezonas devreleri, rezenatörler, 
j) Rezonatörlerin akordu, 
k) Pulse tekniği, 

H 04 —- Elektriki haberleşme tekniği : 
b) Nakil muhit vasıtasiyle ve tedahüllerin ve parazitlerin temdidi veya izalesi suretiyle ka-

rakterize olan elektrik nakli, 
e) Modülâsyon metodiyle karakterize elektrik nakli, 
d) Antenler ve besleme hatları (feeders), 
f) Elektrik naklinin senokronize sistemleri, 
g) Güdümlü elektrik nakli, 
h) Radyofonik işletme, 
j) MüJtipleks iletme, 
k) Gizli iletme ve iletmenin karıştırılması, 
1) Telgrafla muhabere, 
m) Telefonla muhabere, 
m) Telefoto ve televizyonla muhabere, 
p) istikamet verme, işaretleme, radyo ile mesafe ve sürat ölçümü, radyo - navigasyou, sistemleri, 

E 05 - - Hususi elektrik tekniği : 
b) Elektrikle teshin ve kaynak, başka yerde zikredilmemiş olan elektrikle tenvir, 
c) Elektriklendirilmiş bölmeler, 
d) Gizli kütlelerin meydana çıkarılması ve jeolojik aramalar, 
f) Atmosferik elektrik, sitatik elektrik ve ar-îdaki cereyanlar, 
g) Elektro radyo ve miknatis ile tedavi ve (K> şuaları tekniği, 
h) Elektrikle şarj edilmiş cüzütamlarm ve nötronların istihsali, 
j) Elektronik optik. 
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Devre : X 
îçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Türkiye Cumhuriyeti ile israil Devleti Hükümeti arasındaki 4 Tem
muz 1950 tarihli ödeme Anlaşmasına Ek Protokolün tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbataları 

(1 /108) 

T. C. 
Başvekâlet 3 . II . 1954 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6/270,71/1670 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Hükümeti arasındaki 4 Temmuz 1950 tarihli ödeme An
laşmasına Ek Protokolün tasdiki hakkında Dışişleri Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye
tince 25 . X I I . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâ
yihaları ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Sözü geçen Ek Protokolün, 594Ö sayılı Kanunla müddeti uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği sa
lâhiyete istinaden İcra Vekilleri Heyetince 25 . X I I . 1953 tarihli ve 4/2038 sayılı Kararname ile tas
dik edilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Memleketimizle İsrail arasındaki ticari münasebetler 4 Temmuz 1950 tarihli Ticaret ve ödeme An
laşmaları ile tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

Bu tarihten beri memleketimizde iktisadi sahada kaydedilen inkişafa muvazi olarak İsrail'e vâki 
ticaretimiz de mühim miktarda artmıştır. Bu durum muvacehesinde, mezkûr ödeme Anlaşması
nın 5 nci maddesinde 840 000 A. B. D. Doları olarak tesbit edilmiş bulunan kredi haddinin, bugün
kü mütekâbil mübadele hacmi karşısında kifayetsizliği nazarı itibara alınarak, miktarının artırılma
sında ticari münasebetlerin gelişmesi bakımından fayda mülâhaza edilmiştir. 

Bu itibarla, Ankara'daki İsrail Sefareti ile yapılan temaslar neticesinde bu haddin artırılması 
üzerinde mutabakata varılmış ve 17 Aralık 1953 tarihinde Ankara'da her iki Hükümet temsilcileri, 
bu hususta bir Protokol imzalamışlardır. 

4 Temmuz 1950 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının ayrılmaz bir cüzünü teşkil eden bu Ek 
Protokolde kredi haddinin 1 500 000 A. B. D. Dolarına çıkarılması kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

Menfaatlerimize uygun mütalâa edilen işbu Ek Protokol Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek 
tasvibine arz olunur. 
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Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/108 
Karar No. 22 

31 1956 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Hü 
kiimeti arasındaki 4 Temmuz 1950 tarihli ödeme 
Anlaşmasına Ek Protokolün tasdiki hakkında 
kanun lâyihası, hükümet mümessillerinin de ha
zır olduğu halde müzakere edildi. 

Esbabı mucibede serdedilen hususlar encü-
menimizce de yerinde görüldüğünden lâyiha ay
nen ve ittifakla kabul edildi. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine, tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur 

Hariciye Encümeni 
Reisi M. M. 

izmir istanbul 
C. Baban F. Tekil 

Kâtip ' 
Denizli Çanakkale Çanakkale 

A. Çobanoğlu N. F. Alpkartal B. Enüstün 

Çorum 
S. Baran K. 

Hatay 

Çorum 
Terzioğlu 

A. M. Bereketoğlu 

Kastamonu 
B. Akta§ 

Erzurum 
R. $ , BurçQi 

istanbul 
N. Nadi 

imzada bulunamadı 

Konya 
M. Obuz 

Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No. 1/108 
Karar No. 18 

30 . IV . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile israil Devleti Hükü
meti arasında 4 Temmuz 1950 tarihli ödeme An
laşmasına Ek Protokolün tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihası, alâkalı Hükümet temsilcilerinin hu-
zuriyle müzakere olundu. 

iki memleket arasında genişliyen ticari mü
badele hacmini tedvire sözü geçen anlaşmada tes-
bit edilmiş bulunan 840 000 dolarlık kredi haddi-
nin kâfi gelmediği görüldüğünden bu haddin 1,5 
milyon dolara çıkarılmasını derpiş eden 17 Aralık 
1953 tarihli Ek Protokolün tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihası encümenimizee aynen kabul edil
miştir. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edilmek 

üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 
Ticaret En. Reisi Mazbata M. 

Bursa Ankara 
11. Şaman N. înanç 

Kâtip 
, Konya Ankara 

•M: Güzelkıhnç H. Bulgurlu 
Bursa Çoruh Kocaeli 

B. C. Zağra H. Çeltikçioğlu H. Başak 
Kocaeli 

H. O. Erkan 
imzada bulunamadı 

Seyhan 
N. t. Tolon 

Maraş 
R. öksüz 

imzada bulunamadı 
Sivas 

H. Yüksel 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Hükümeti 
arasındaki 4 Temmuz 1950 tarihli ödeme Anlaş
masına Ek Protokolün tasdiki hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail 
Devleti Hükümeti arasında 17 Aralık 1953 tari
hinde imzalanan, 4 Temmuz 1950 tarihli ödeme 
Anlaşmasına Ek Protokol kabul ve tasdik edil
miştir. 

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

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

Başvekil Devlet Vekili 
A. Menderes 
Devlet Vekili Adalet Vekili 
C. Yardımcı O. -Ş. Çiçekdağ 

Millî Savunma Vekili İçişleri Vekili 
K. Yılmaz E. Menderes 

Dışişleri Vekili Maliye Vekili 
F. Köprülü H. Polatkan 

Millî Eğitim Vekili Bayındırlık Vekili 
R. S. Burçak K. Zeytinoğlu 

Eko. ve Ticaret Vekili Sa. ve So. Y. Vekili 
F. Çelikbaş Dr. E. H. Üstündağ 

G. ve Tekel Vekili Tarım Vekili 
E. Kalafat N. ökmen 

Ulaştırma Vekili Çalışma Vekili 
Y. Üresin H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
8. Yırcah 

EK PROTOKOL 

Türk Hükümeti ve İsrail Devleti Hükümeti, aralarındaki ticari mübadeleleri artırmak arzusu 
ile, Türk Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti arasında 4 Temmuz 1950 tarihinde Ankara 'da im-' 
zalanan ödeme Anlaşmasının 5 nci maddesinde mezkûr kredi haddinin 840 000 A. B. D. Doların
dan 1 500 000 A. B. D. Dolarına yükseltilmesi hususunda mutabık kalmışlardır. 

İşbu Protokol, Türkiye ile İsrail Devleti arasında 4 Temmuz 1950 tarihinde imzalanan ödeme 
Anlaşmasının bir cüz'ünü teşkil edip 21 Aralık 1953 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

17 Aralık 1953 tarihinde Ankara 'da Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türk Hükümeti Adına İsrail Devleti Hükümeti adına 
Haydar Görk Maurice Fischer 
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Devre : X 
ÎÇtima: 2 S. S A Y I S I : 

Trabzon Mebusu Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 75 nei maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları ( 2 /15 ) 

11 .VI . 1954 
Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 75 nei maddesine fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifim ile esbabı mucibe lâyihası ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli muamelenin yapılmasını arz ve rica ederim. 
Trabzon Mebusu 

M. B. Tarakçıoğlu 

5434 sayılı Kanunun 75 nei maddesine fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin esbabı mucibesi 
Evlenmesinden dolayı yetim maaşı kesilen kız çocuklarının boşanması veya dul kalması halin

de maaşları tekrar bağlanmamakta iken 5434 sayılı Kanunun 75 nei maddesiyle, bu aylıkların 
tekrar bağlanması esasının kabul edilmesi ve mezkûr kanuna 6216 sayılı Kanunla eklenen geçici 
88 nei madde ile de, 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 25 yaşını doldurmuş veya 
evlenmek sebepleriyle aylıkları kesilmiş veyahut toptan ödenmek suretiyle alâkaları kat'edilmiş 
kız çocuklarının da 75 nei madde hükmünden faydalanmaları temin olunmuştur. 

Bu vaziyete göre, kendisinden aylık bağlanacak olan kimsenin vefatı tarihinde zatüzzevç bulunan 
kız çocuklarından dul kalan veya boşananlara, evvelce bağlanmış bir aylıkları olmamaı dolayı-
siyle, aylık bağlanamamakta, bu hal ise kardeşler arasında müsavatsızlık meydana getirdikten baş
ka bilhassa bu aylığa muhtaç durumda bulunanların da aylığı bırakan aynı kimsenin kızı olma
sına rağmen müzayaka ve sefalet içinde kalmalarını mucibolmaktadır. 

Diğer taraftan boşanmış veya dul kalmış iki kızdan birine bidayeten aylığın bağlanıp sonra
dan kesilmiş, diğerine de hiç bağlanmamış olması, sonraki eşit durumları karşısında, kendilerinin 
farklı muameleye tâbi tutulmalarını muhik ve mazur göstermek için bir sebep de teşkil etmemektedir. 

Ancak dul ve yetimlerin mecmuuna, müteveffanın maaşından fazla bir miktarda aylık bağlan
ması da sandığa rizk yükliyeceğinden dul kaldığında kocasından aylığa nail olmıyan veya koca
sından bağlanacak aylık ana veya babasından bağlanacak aylıktan dun bulunan ve her iki halde 
de bağlanacak aylığa muhtacolan kız çocuklarına da, müteveffanın aylığından kendisine bağlana
cak hissenin münhal olması şartiyle, aylık bağlanmasını temin için ilişik kanun teklifi hazırlan
mıştır. 

Kanunun yürürlüğe girmesinden önee vefat den ana veya babalarının ölümü tarihinde evli 
bulunması dolayısiyle aylık bağlanmamış ve fakat sonradan yukarda söylenen duruma girmiş kız
ların da bu kanundan istifade edebilmelerini teminen teklife muvakkat bir madde de ilâve olun
muştur. 

Trabzon Mebusu 
M, B. Tara>kç%oğlu 
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Maliye Encür 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 2/15 
Karar, No. 6 

Yüksek 

Trabzon Mebusu Mustafa Kesit Tarakçıoğlu'-
nun, Türkiye Cumhuriyeti' Emekli Sandığı Ka
nununun 75 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifi, teklif sahibi ve Hükü
met mümessillerinin iştirakiyle encümenimizde 
görüşüldü. 

Teklifin maksadı; kısaca, babalarının vefatın
da evli olup da kendilerine yetim maaşı bağlan-
mıyan kız çocuklarının bilâhara boşanmaları ve
ya dul kalmaları halinde bidayette maaşa müsta
hak diğer kız çocuklarında olduğu gibi maaş bağ
lanmasını istihdaf etmektedir. 

8 . VI . 1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu yetim aylı
ğını, yetimin kız çocuğu veya erkek çocuk olma
sına göre farklı hükümlere tâbi tutmuştur. 

Ezcümle, kanununun 74 ncü maddesi esas ola
rak ölüm tarihinde, 18 yaşını doldurmıyan erkek 
çocuklarını aylığa müstahak saymış, ancak orta 
öğretimde olanlara 20 ve yüksek öğretimde olan
lara da 25 yaşlarını ikmal edinceye kadar aylık 
verilmesini kabul etmiştir. 

Halbuki aynı kanun, memleketimizin içtimai 
şartlarını nazara alarak kız çocuklar bakımından 
daha semahatli hükümler kabul etmiştir. Nite
kim kanunun 75 nci maddesiyle ölüm tarihinde 
evli bulunmıyan kız çocuklarına hiçbir yaş kay
dına bağlı olmaksızın aylık bağlanması esası ko
nulmuştur. 

Binaenaleyh ölüm tarihinde yaşı ne olursa 
olsun evli bulunmiyan kız çocukları aylığa müs
tahak sayılmıştır. Aynı kız çocuğunun daha ev
vel evlenmiş olması da bu hakka müessir tutul
mamıştır. Sadece ölüm tarihinden evvel boşanma 
veya dul kalma sebebiyle evlilik bağının zeval 
bulmuş olması kâfi görülmüştür. Buna nazaran 
ölüm tarihinde bakire olan veya evvelce evlenmiş 
olsa bile ölüm tarihinden evvel boşanma veya dul 
kalma sebebiyle evlilik bağı kalkmış olan kız ço
cukları maddenin esas hükmüne göre aylığa müs
tahak bulunmaktadır. 

Aynı maddenin son fıkrasına göre de bu su-

( S. Say 

i mazbatası 

15 . XII . 1954 

Reisliğe 

retle kendilerine aylık bağlanmış olup da sonra
dan evlenmeleri sebebiyle kanunun 93 ncü mad
desi gereğince aylıkları kesilen kız çocuklarının 
bilâhara tekrar boşanma veya dul kalmaları ha
linde de evvelce kesilmiş bulunan aylıklarının 
ödenmesi lâzımgelmektedir. 

Maddenin izah olunan şu hükümlerine göre : 
1. Müteveffa memur veya emeklinin ölüm 

tarihinde bakire olan kızı, 
2. Evvelce evlenmiş olup da ölüm tarihin

den evvel boşanma veya dul kalma sebebiyle ev
lilik bağı zail olarak ölüm tarihinde bu durum
da bulunan kızı, 

Yetim aylığına müstahak bulunmakta ve bu 
suretle kendisine aylık bağlanan bir kız çocuğu
nun sonradan evlenmesi sebebiyle aylığı kesil
mekte ve fakat bu kızın bilâhara tekrar boşan
ma veya dul kalması halinde kesilen aylığı iade 
edilmektedir. 

Şu izahattan anlaşılacağı üzere münhasıran 
müteveffanın ölüm tarihinde evli bulunan kızı 
aylıktan mahrum kalmakta ve bu kız çocuğu bi
lâhara boşanma veya dul kalma sebebiyle evlilik 
durumunu kaybetse dahi artık kendisine aylık 
bağlanmamaktadır. 

Filhakika kanunun 66 nci maddesinin son 
fıkrasına göre dul ve yetim aylığı bağlanmasının 
esas prensiplerinden birisi «ölüm tarihinde bu 
kanuna göre aylığa müstahak durumda» bulun
mak olup yukarda izah edilen kız çocuklarının 
aylıktan mahrum bırakılması hali bu prensibe 
uygun bulunmaktadır. 

Ancak, memleketin içtimai bünyesi göz önü
ne alınarak kız ve erkek çocuklar arasında mü
him nispetlerde farklı hükümler tesis edildiğine 
ve yine aynı sebeplerden evlenme dolayısiyle ay
lığı kesilen bir kız çocuğuna sonradan boşanma 
veya dul kalması halinde kesilen aylığının iadesi 
kabul edildiğine göre aynı durumda olan diğer 
bir kız çocuğunu mücerret babasının ölümü tari
hinde evli bulunması sebebiyle bu haktan mah
rum bırakmanın, kız çocukları için 75 nci mad-
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de ile konulmuş bulunan esas prensip ile arz et
tiği tezat ve adalet ölçülerine olan aykırılığı aşi
kârdır. 

Bu itibarla maddenin bu durumdaki kız ço
cuklarını da, boşanma veya dul kalma tarihle
rini takibeden ay başından itibaren aylığa müs
tahak kılacak şekilde ikmal ve ıslahı zaruri gö
rülmüştür. 

Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 68 nci maddesiyle bağlanacak dul 
Ve yetim aylıklarının yekûnunu, bunlara esas olan 
emekli, âdi veya vazife malûllüğü aylıklarının 
miktarı ile tehdidetmiş ve yekûnun bu aylıkları 
tecavüz etmesi halinde yetim aylıklarından mü-
tenasiben indirme yapılması esasını koymuş ol
duğundan ve bu esasın bu kanunla yapılan ta
dilât dolayısiyle bozulması caiz olmıyacağmdan 
sonradan müstahak duruma gelen bir kız çocu
ğuna bağlanacak yeni aylık dolayısiyle evvelce 
bağlanan dul ve yetim aylıklariyle birlikte ye
kûnun emekli aylığı miktarını tecavüz etmesi 
halinde düzeltme yapılacağı esası da madde 
metninde tasrih olunmuştur. 

Bu kanunun meriyete girdiği tarihten sonra 
boşanan veya dul kalan kız çocuklarının duru-

Trabzon Mebusu Mustafa Reşit Tarakçıoğ-
lu'nun Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 75 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair olan kanun teklifi Maliye Encümeni 
mazbatasiyle birlikte encümenimize havale edil
miş olmakla teklif sahibi. Maliye Vekâleti ve 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı mümessil
leri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun teklifi, babalarının vefatında evli bu
lunmaları dolayısiyle kendilerine yetim maaşı 
bağlanmıyan kız çocuklarının bilâhara boşan
maları veya dul kalmaları halinde bidayette 
maaşa müstahak kız çocukları gibi kendileri-

mu bu suretle ıslah edilirken, bu kanunun me
riyet tarihinden evvel 1683 sayılı Tekaüt Ka
nununun veya ona takaddüm eden tekaüt ka
nunlarının meriyette bulunduğu zamanlarda 
aynı duruma girmiş ve o kanunlar gereğince 
kendilerine aylık bağlanmamış olan kız çocuk
larının da emsallerinden her hangi bir farkı bu
lunmadığından, bunlar hakkında da bu kere 
tadili teklif olunan hükmün tatbiki zaruri bulun
muş ve bu hususu temin için de teklife muvak
kat bir madde ilâve edilmiş, teklif bu değişik
lerle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Encümen Reisi 
Ankara 

M. Tarkan 
Amasya 

H. Koray 
Malatya 

N. Ocakcıoğlu 

M. M. 
Hakkâri 
Ü. Seven 

Çorum 
§. Gürses 

Mardin 
A. Kalav 

Kâtip 
Kayseri 

H. Kurmel 
Kars 

R. Çakır 
Niğde 

A. N. Kadıoğlu 
Samsun Sivas 

Ş. Uluçay K. Oskay 
İmzada bulunamadı 

ne de maaş bağlanmasını ve muvakkat bir mad
de ile de mezkûr hükmün makable teşmilini is
tihdaf etmektedir. 

Filhakika 5434 sayılı Kanunun 75 nci mad
desi; 

a) ölüm tarihinde evli bulunmıyan kız ço
cuklarına, muayyen bir yaşla tahdide tâbi tu
tulmaksızın mutlak olarak aylık bağlanacağı, 

b) ölüm tarihinden sonra evlenmeleri do
layısiyle aylıkları kesilmiş olanlarla bilâhara 
dul kalmış veya boşanmış olanların da eski ay
lıklarının bağlanacağı, 

Hükümlerini ihtiva etmektedir. Ancak, mü
teveffanın ölümü tarihinde evli bulunmaları do-

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 5 .V . 1956 

Esas No. 2/15 
Karar No. 89 

Yüksek Reisliğe 
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layısiyle yetim maaşı bağlanmamış olan kız ço
cukları sonradan boşanmış veya dul kalmış ol
salar dahi yetim maaşı bağlanması keyfiyeti 
maddenin şümulü haricinde bırakılmıştır. 

Her ne kadar, 5434 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesinin son fıkrası ile «ölüm tarihinde bu 
kanuna göre aylığa müstahak durumda bulun
mak» prensibi vaz'edilmiş ise de; içtimai bün
yemizde ve cemiyette kadın için geniş ölçüde 
iş sahasının mevcudolmadığını derpiş ve mülâ
haza eden kanun vâzıı esasen 75 nci madde ile 
yukarda işaret olunan kaideye istisna teşkil 
eden bir hüküm vaz'ı suretiyle kız çocuklarını 
da himayeyi zaruri görmüştür. Bu vaziyet mu
vacehesinde müteveffanın ölümünden evvel ev
li bulunanlardan bilâhara boşanmış veya dul 
kalmış olanlara yetim maaşı tahsis edilmemesi
nin, müteveffanın kız çocuklarından bir kısmı
nın siyanet ve himaye edilmesi ve bir kısmının 
ise bu himayeden mahrum bırakılmak suretiyle 
müzayaka ve perişanlıklarını ve aynı zamanda 
75 nci madde ile vâz ve kabul olunan esas pren
sibe de tezat teşkil eden bu halin adalet ve hak
kaniyet kaidelerine de uygun olmıyacağı neti
cesini doğurur. 

Binaenaleyh, 75 nci maddenin yukarda arz 
olunan kız çocuklara da boşanma veya dul kal
ma tarihini takibeden aybaşından itibaren ay
lığa müstahak kılacak şekilde tadilini istihdaf 
eden kanun teklifi encümenimizce de muvafık 

mütalâa olunarak teklifi bidayeten tetkik eden 
Maliye Encümeninin hazırlamış olduğu metin 
üzerinden maddelerin müzakeresine geçilmiş, 
birinci madde aynen ve ikinci madde ile ekle
nen muvakkat 95 nci maddenin son kelimesi 
«tatbik olunur» şeklinde değiştirilmek suretiy
le ve mütaakıp maddeler ise aynen kabul edil
miştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reisvekili Mazbata M. 
Kırklareli Giresun Antalya 
Ş. Bakay H. Hüsman K. Akmantar 

Aydın Çankırı Çorum 
Z. Uray T. Uygur Y. Gürsel 

Diyarbakır Diyarbakır Erzurum 
/. H. Tiğrel H. Turgut Ş. Erker 

Gazianteb îstan'ıul îzmir 
E. Cenanı N. Â. Sav A. Aker 

izmir izmir Muğla 
B. Bilgin B. Uz N. Poyrazoğlu 

Muğla Orda Ordu 
A. Sarıoğlu R. Aksoy 8. îşbakan 

Rize Seyhan Tokad 
Tl. Agun A. Topaloğlu ö. Sunar 
Trabzon Trabzon Yozgad 

S. E. Kalaycıoğlu î. Şener D. Akbel 
Zonguldak Zonguldak 
8. Ataman S, Duralı 

( S. Sayısı : 143 ) 



— * — 
TRABZON MEBUSU MUSTA
FA REŞÎT TARAKÇIOĞLU'-

NUN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 75 nci 
maddesine fıkra eklenmesi hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayüı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 75 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

«Ana veya babasının ölümü 
tarihinde evli olup da sonradan 
boşanan veya dul kalan kız ço
cuklarına, bağlanacak aylığa 
müstahak durumda olmaları 
ve müteveffanın aylığından, 68 
nci madde esasları dairesinde 
bağlanabilecek hissenin de mün
hal olması şartlariyle aylık bağ
lanır ve yukarıki ikinci fıkra 
hükmü, bunlar hakkında da 
uygulanır.» 

MUVAKKAT MADDE — 
Yukarıki madde hükmü, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar emekli veya malûllük ay
lığı bağlanmış olanların, mez
kûr maddede yazılı durumda 
bulunan kız çocukları hakkın
da da tatbik olunur. 

MALİYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 75 nci 
maddesinin tadili ve bu kanuna 
bir geçici madde eklenmesi hak

kında Kanun 

MADDE 1. — 8 . VI . 1949 
tarihli ve 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 75 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 75. — Kendisinden 
aylık bağlanacak olanların ölü
mü tarihinde evli bulunmıyan 
kız çocuklarına aylık bağlanır. 

Evlenme dolayısiyle aylığı 
kesilmiş olanlardan sonradan 
boşanan veya dul kalanların da 
eski aylıkları bağlanarak öde
nir. 

ölüm tarihinde evli olmaları 
sebebiyle aylık bağlanmamış kız 
çocuklarından bilâhara boşanan 
veya dul kalanlara da bu tarih
leri takibeden ay başından iti
baren aylık bağlanır. Bu takdir
de evvelce 68 nci madde gere
ğince ölüm tarihinde müstahak 
dul ve yetimlere bağlanmış olan 
aylıklarda^ bu kere aylık bağ
lanan çocuk da nazara alınmak 
suretiyle gerekirse düzeltme ya
pılır. 

MADDE 2. — Aynı kanuna 
aşağıda yazılı muvakkat 95 nci 
madde eklenmiştir : 

MUVAKKAT MADDE 95. — 
Bu kanunun meriyete girdiği 
tarihten önce 75 nci maddenin 
3 ncü fıkrasında yazılı durum
lara girmiş bulunan kız çocukla
rı hakkında da mezkûr fıkra hü
kümleri uygulanır. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 75 nci 
maddesinin tadili ve bu kanuna 
bir geçici madde eklenmesi hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — Maliye En
cümeninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna 
aşağıda yazılı muvakkat 95 nci 
madde eklenmiştir : 

MUVAKKAT MADDE 95. — 
Bu kanunun meriyete girdiği ta
rihten önce 75 nci maddenin 3 
ncü fıkrasında yazılı durumla
ra girmiş bulunan kız'çocukları 
hakkında da mezkûr fıkra hü
kümleri tatbik olunur. 
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Teklif 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihini takibeden ay ipti
dasından muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini icraya îcra Vekille
ri Heyeti memurdur. 

Mal. E. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

B. E. 

MADDE 3. — Maliye Encü
meninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Maliye Encü
meninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

» • « 
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Devre : X 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : 

istanbul Mebusu Nazlı Tlabar ve Ankara Mebusu Aliye Temuçin'* 
in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sadığı Kanununa muvakkat iki 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encü

menleri mazbataları (2 /52 ) 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa muvakkat iki madde eklenmesine dair kanun 
teklifini ilişik olarak sunuyoruz. 

Gereken muamelenin yapılmasına müsaadelerini arz ve rica ederiz. 
İstanbul Mebusu Ankara Mebusu 

Nazlı Tlabar Âliye Temuçin 

« 

ESBABI MUCİBE 

Asıl Türk Milleti, sinesinde barındırdığı kimsesiz dul ve yetimleri himaye ve sahabetine almış, 
Emekli Sandığı Kanununun 75 nci ve 6.1.1954 tarih ve 6216 sayılı Kanunla kabul eylediği geçici 
88 nci maddesiyle de, uzun müddet mağdur bırakılmış olan dul ve yetim kızlara maaş bağlamak 
suretiyle çok yerinde ve mübrem olan sosyal bir dâvayı halletmiştir. Son defa kabul edilen geçici 
88 nci maddeye rağmen yine bir kısım dul ve yetim kızlar babalarının maaşından mahrum kal
maktadırlar. Şöyle ki : 

Emekli Sandığı Kanununun 75 nci maddesi, babasının ölümü tarihinde evli bulunan ve fakat 
sonra dul kalacak olan evlâdını babasının maaşından mahrum bırakmaktadır. Halbuki babasının 
ölümü tarihinde evli bulunmıyan kız çocuğuna babasından maaş bağlamakta bu kızın evlenmesinde 
maaşını kesmekte ve yine bu kızın tekrar dul kalmasında evvelce bağlanmış ve evlenme dolayısıyla 
kesilmiş olan baba maaşını tekrar bağlamaktadır. Görülüyor ki aynı babanın sonradan dul kalacak 
olan iki kızından birine maaş bağlamakta diğerine ise maaş bağlamamaktadır. Sebebolarak da babası
nın ölümü tarihinde evli bulunduğunu ve kanunen maaş bağlanmamış olduğunu ileri sürmektedir. 
Halbuki sonradan dul kalan bu kızın hukukan da babasının maaşına evleviyetle müstahak olmaksı 
lâzımgelmektedir. Çünkü ölü babasından hiç maaş almamıştır. Diğeri ise evlenmek suretiyle baba 
maaşını feda etmiş evlenmeye imkân bulmuştur. Bir babanın iki kız evlâdı arasında meydana gelen 
bu bariz farkın izalesi hak ve adalet bakımından tabiî görüleceği ve emsalleri arasındaki büyük 
bir haksızlığın ve eşitsizliğin ortadan kaldırılacağı ve Hazineye büyük bir yük teşkil etmiyeceği 
mülâhazasiyle düzeltilmesi lâzımgelmektedir. Ve yine muhtelif tarihlerde kabul edilmiş olan tekaüt 
kanunlarının dul kalmış olan zevcelere ait maddeleri tetkik edilecek olursa kanun vâzıınm, 
Türk Milletinin sosyal ve kültürel düşünce ve isteklerine uygun olarak, kimsesiz kadının himaye 
ve sahabetini esas olarak ele almış ve ölü kocasından maaş bağlamayı ve bu maaşı kocaya varın
caya veyahut •evleninceye kadar vermeyi kabul etmiş bulunmaktadır. 

Nitekim aynı düşünce ile son defa Büyük Meclisimizin kabul buyurduğu 6216 sayılı Kanunla 
Emekli Sandığı Kanununa ek geçici 88 nci maddesiyle toptan ödenmek suretiyle maaşları kesil
miş olan yetimlerden halen kocada bulunmıyanlarm kesilmiş olan maaşlarını tekrar 'bağlamak su
retiyle sosyal ve kültürel olan bu dâvanın halli yoluna gidilmiştir. 
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Mülga 8 Haziran 1930 tarih 1683 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükmüne tevfikan kendi rı
zalarına bakılmıyarak hakkı müktesepleri bulunan maaşlarının on senelikleri defaten verilerek ke
silmiş dul zevcelere de yeniden maaş tahsisini adalet ve eşitlik prensip ve düşüncelerine uygun ola
cağı düşüncesiyle bu kanun teklifimiz hazırlanmıştır. 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 2/52 
Karar No. 26 

4 .11 . 1955 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Mebusu Nazlı Tlabar ve Ankara 
Mebusu Âliye Temuçin'in Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa muvakkat iki madde 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifi, teklif sa
hipleri ve Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle 
encümenimizde görüşüldü. 

Teklifin, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa geçici 95 nci madde eklenmesini 
istindaf eden hükmünün bundan evvel Trabzon 
Mebusu Mustafa Reşit Tarakçıoğlu tarafından 
verilen aynı mealde bir kanun teklifinin encü
menimizde kabul edilmiş olmasına binaen ve 
teklif sahipleri bu sebepten birinci maddenin 
tayyına muvafakat ettiklerinden bu kısmın 
tayyı ile teklifin diğer hükmünün müzakeresine 
geçildi. 

Sosyal ve iktisadi hayatımızda mühim bir 
mevkii bulunan Emekli Sandığı Kanununun 
şümulü dışında bırakılan ve mülga 8 Haziran 
1930 tarih ve 1683 sayılı Kanunun 50 nci mad
desi hükmüne tevfikan, kendi rızalarına bırakıl-
maksızın, hakkı müktesepleri bulunan maaşları
nın on senelikleri defaten ödenmek suretiyle 
mağdur edilmiş bulunan ve kocalarının ölümün
den sonra evlenmiyen dulların durumu encüme
nimizde etraflıca tetkik ve münakaşa olunduk
tan sonra, bu haksızlığın telâfisi için, kendileri
nin Emekli Sandığı Kanununun çerçevesi dâhi
line alınmakla büyük bir haksızlığın önüne ge
çileceği kanaatine varılmıştır. 

Esasen, daha evvelce 6216 sayılı Kanunla, 
Emekli Sandığı Kanununa ek muvakkat 88 nci 
maddesiyle, toptan ödenmek suretiyle maaşları 
kesilmiş olan yetimlerden, halen evli bulunmı-
yanların, kesilmiş olan maaşlarını tekrar bağla
mak suretiyle, büyük bir haksızlığın önüne ge
çilmiştir. 

Bu itibarla yukarda belirtilen şekilde, sayı
ları pek mahdut ve esasen bir kısmının yaşları 
çok ilerlemiş olan bu vatandaşlara yeniden maaş 
bağlanması halinde, bunun mali portesi, Emekli 
Sandığına büyük bir yük teşkil etmiyecektir. 

Metne vuzuh vermek maksadiyle bâzı ifade 
değişiklikleriyle teklif ekseriyetle kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye Encümeni Reisi 

Ankara 
M. Tarkan 

Bu Mazbata Kâtibi 
Niğde 

A. N. Kadtoğlu 

Bolu Çankırı 
S. Baysal A. 

Erzurum 
S. Erduman 

Malatya 
N. Ocakctoğlu 

Emretti 
Kars 

R. Çakır 

Bu M: M. 
Tokad 

ö. Sunar 

Amasya 
Muhalifim 

H. Koray 
Çorum 

Ş. Gürses 
Kocaeli 

E. Alican 
Mardin 

A. Kdlav 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 2/52 
Karar No. 87 

S . V . 1956 

Yüksek Reisliğe 

istanbul Mebusu Nazlı Tlabar ve Ankara 
Mebusu Âliye Temuçin'in, Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununa muvakkat iki mad
de eklenmesi hakkındaki kanun teklifi Maliye 
Encümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize 
havale edilmiş olmakla Maliye Vekâleti ve Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı mümessilleri 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifini bidayeten tetkik eden Mali
ye Encümeninin hazırladığı mazbatada etrafiy-
le izah edilen sebeplere binaen yeniden hazır
lanan metin encümenimizce de müzakere edile
rek aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. Mazbata M. 
Kırklareli Giresun Antalya 
Ş. Bakay M. Şener K. Akmantar 

Aydın 
Z. TJray 
Diyarbakır 
/. H. Tiğrel 
Gazianteb 
E. Cenani 
îzmir 

B. BÜgin 
Ordu 

R. Aksoy 
Seyhan 

A. Topaloğlu 
Trabzon 
/. Şener 

Çankırı 
T. Uygur 
Diyarbakır 
H. Turgut 
istanbul 

İV. Â. Sav 
Muğla 

N. Poyrazoğlu 
Ordu 

S. îşbakan 
Tokad 

ö. Sunar S. 
Yozgad 

D. Akbel 
Zonguldak 
S. Duralı 

Çorum 
Y. Gürsel 
Erzurum 
Ş. Erker 

izmir 
A. Akar 

Muğla 
A. Sartoğlu 

Rize 
H. Agun 

Trabzon 
F. Kalayctoğlu 

Zonguldak 
S. Ataman 
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İSTANBUL MEBUSU NAZLI 
TLABAR VE ANKARA ME
BUSU ÂLİYE TEMUCİN'İN 

TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa geçici iki 
madde eklenmesi hakkında Ka

nun 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti* Emekli 
Sandığı Kanununa aşağıda ya
zılı muvakkat 95 ve 96 neı mad
deler eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 95. — 
Aşağıda yazılı kız çocuklar hak
kında da 75 nci madde hüküm
leri tatbik olunur. 

Evli olması dolayısiyle maaş 
bağlanmamış olanların sonradan 
boşanan veya dul kalanlarına, 

MUVAKKAT MADDE 96. — 
Mülga 1683 sayılı Kanunun 50 
nci maddesi hükmüne tevfikan 
on senelik maaşları defaten öde
nerek kesilmiş olan ve başka bir 
kocaya varmaksızın halen dul 
bulunan zevcelere, kesilmiş olan 
maaşları kanunun 68 nci mad
desinin (A) fıkrasına tevfikan 
yeniden bağlanarak ödenir. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu ic
raya İcra Vekilleri Heyeti me
murdur. 

MALİYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat 
bir madde eklenmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa aşağıda ya
zılı muvakkat 96 nci madde ek
lenmiştir : 

MUVAKKAT MADDE 96. — 
Mülga 1683 sayılı Kanunun 50 
nci maddesi hükmüne tevfikan, 
1341 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununun 41 nci maddesi ile 
on senelik maaşları defaten öde
nerek ilişikleri kesilmiş olan ve 
başka bir kocaya varmaksızın 
halen dul bulunan zevcelere, ke
silmiş olan maaşları, kanunun 
68 nci maddesinin A fıkrasına 

•tevfikan yeniden bağlanarak, bu 
kanunun meriyet tarihini takib-
eden ay başından itibaren öde
nir. 

MADDE 2. — Kanun tekli
finin 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanun teklifi
nin 3 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat 
bir madde eklenmesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Maliye Encü
meninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kanun teklifi
nin 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanun teklifi
nin 3 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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Dem : X 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu ve iki arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 53 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi, ve Maliye ve Bütçe encü

menleri mazbataları (2/54) 

••*>?•!• Türkiye Büyük Millet Meclisi .Yüksek Reisliğine 

Devlet hizmetinde çalışmkta iken malûl dutuma düşmüş ve maluliyetleri sırasında câri kanun
lara göre kendilerine emekli aylığı bağlanamamış memur vatandaşların mağdur hallerini nazara 
alarak bunların da bugün cari hükümlerden faydalandırılmaları hakkında hazırladığımız kanun 
teklifi ve esbabı mucibesini takdim ediyoruz. 

Alâkalı komisyonlardan geçirilerek kanun ;yet kesbetmesi hususuna müsaade ve delâletlerini 
saygılarımızla arz ve rica ederiz. 

Trabzon Trabzon Sinob 
M. Goloğlu İsmail Şener N. Sertoğlu 

ESBABI MUCİBE 

Vazifeden mütevellidolmasa dahi iki kol ve iki bacağını veya görme kabiliyetini tamamen 
gaybeden bir memur vatandaşın hayatını kazanma imkânları tamamen ortadan kalkacağı için bu 
gibi âkibete duçar olan memur vatandaşlarımıza kanuni bir imkân sağlamak zarureti aşikârdır. 
Bu kabîl hâdiseler pek ender vukubulacağmdan, Emekli Sandığına bir külfet de yüklemiyecektir. 
Buna mukabil adedleri az da olsa, bu feci durumları sebebiyle memuriyet vazifelerine devam ede
memek zorunda kalan vatandaşlarımızın hayatı kurtulmış olacaktır. Bu sebeple böyle bir akibete 
duçar olan memurların hizmetleri, emeklilik müddetini doldurmamış olsa bile, gerekli olan asgari 
müddeti ikmal etmiş sayılarak emekliye sevk edilmeleri ve kendilerine âdi malûllük aylığı bağlan
ması yerinde ve hayırlı bir iş olacaktır. 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No 2/54 
Karar No. 33 

28 . II . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu ve iki ar
kadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 53 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair olan kanun teklifi, teklif sahibi ve 
hükümet mümessillerinin iştirakiyle encümeni
mizde müzakere edildi. 

îki kolunu ve iki bacağını veyahut görme ka
biliyetini tamamen kaybettiği sabit olan iştirak
çilerin hizmet müddetleri ne olursa olsun, ken
dilerine 15 yıl hizmet etmişçesine âdi malûllük 
aylığı bağlanmasını ve bu kanunun neşrinden 
evvel bu vaziyette bir maluliyete duçar olanların 
da bu haktan istifade ettirilmelerini istihdaf 
eden kanun teklifi, gösterilen mucip sebepleriy
le encümenimizce de uygun görülmüştür. Ancak 
15 seneden az hizmeti olanlardan teklifte tasrih 
edilen maluliyete uğramış olanlara tanınmak is
tenen bu hak, maluliyetlerinin ağırlığı nazarı 
dikkate alınarak ve şahsan çalışarak hayatlarını 

kazanamıyacakları mütalâa edilerek kabul edil
diğine göre, atıfet mahiyetinde olan bu tahsisin, 
hayatları müddetleriyle tahdidedilmesi ve ye
timlerine intikal ettirilmemesi muvafık görülerek 
birinci madde bu esasa göre tadilen kabul edil
miştir. 

Muvakkat madde ile 2 ve 3 ncü maddeleri ay
nen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Encümen Reisi 

Ankara 
M. Tarhan 

Amasya 
H. Koray 

Kocaeli 
E. Alican 

M, M. 
Hakkâri 
Ü. Seven 
Çankırı 

A. Emrem 
Malatya 

N. Ocakcıoğlu 
Sivas 

K. Öskay 

Bu M. Kâtibi 
Bolu 

S. Baysal 
Çorum 

Ş. Gürses 
Seyhan 

M. Akçalı 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 2/54 
Karar No. 86 

Yüksek Reisliğe 

5. V. 1956 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu ve iki ar
kadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 53 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi Maliye Encümeni 
mazbatasiyle birlikte encümenimize havale edil
miş olmakla teklif sahiplerinden Trabzon Mebu
su Mahmut Goloğlu, Maliye Vekâleti ve Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı mümessilleri ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, iki kolunu veya iki bacağını 
veyahut görme kabiliyetini tamamen kaybettik
leri sabit olan iştirakçilerin, hizmet müddetleri 
ne olursa olsun kendilerine (15) yıl hizmet et

miş gibi malûllük maaşı bağlanmasını ve mu
vakkat bir madde ile de mezkûr hükmün daha 
evvel böyle bir maluliyete duçar olanlara da teş
milini istihdaf etmektedir. 

Teklifi bidayeten tetkik eden Maliye Encü
meni bu suretle bağlanacak aylıkların dul ve 
yetimlere intikal etmemek kaydiyle tadilen kabul 
etmiştir. 

Teklif üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerde, müddet ile mukayyedolmaksızın 
bir gün dahi Devlet hizmetinde bulunan bir kim
seye âdi malûllük maaşının tahsisinden mütevel
lit mahzurlar açıklanmış ve Devlet hizmetine bi-
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dayeten girecek memurların da tamüs sıhha olma
sı lâzımgeldiği ve muasır Devlet teşkilâtında da 
âdi maluliyet maaşına kesbi istihkak edilebilmesi 
için asgari beş sene Devlet hizmetinde bulunul
ması zaruri bulunduğu ve âdi maluliyet maaşı
na yalnız iki kol ve bacağını ve rüyet kabiliye
tini kaybedenlerin değil, umumi felç ve müma
sili gibi başkasının yardımı olmaksızın idameiha-
yat imkânı kalmıyan kimselerin de aynı haklar
dan istifade etmesi lâzımgeldiği ileri sürülmüş 
ve bu mütalâalar encümenimizce yerinde görüle
rek teklifin birinci maddesi bu esaslara göre tan
zim edilerek ve mutaakıp maddeleri ise teklif 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reisvekili Mazbata M. 
Kırklareli Giresun Antalya 

K. Akmanlar 

Aydın 
Z. TJray 

Diyarbakır 
/. H. Tiğrel 

Gazianteb 
Muhalifim 
E. Cenanı 

îzmir 
B. Bilgin 

Ordu 
R. Aksoy 
Seyhan 

A. Topaloğlu 

Çankırı 
T. Uygur 

Diyarbakır 
E. Turgut 
istanbul 

N. Â. Sav 

Muğla 
İV. Poyrazoğlu 

Ordu 
8. tşbakan 

Tokad 
Ö. Sunar 

Çorum 
Y. Gürsel 
Erzurum 
Ş. Erker 

îzmir 
A. Aker 

Muğla 
A. Sarıoğlu 

Rize 
H. Agun 
Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu 
Trabzon Yozgad 
/. Şener D. Akbel 

Zonguldak Zonguldak 
S. Ataman S. Durak 

( S. Sftinst : US ) 



TRABZON MEBUSU MAH-
MUT GOLOĞLU VE ÎKÎ AR-

KADAŞININ TEKLlFÎ 

5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununun 53 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununun 53 
ncü maddesine aşağıda yazılı 
fıkra eklenmiştir : 

iki kolunu veya iki bacağını 
veyahut görme kabiliyetini ta
mamen kaybettiği sabit olan iş
tirakçilerden, hizmet müddetleri 
15 yıldan az olanlara da, 15 yıl 
hizmetliler gibi, âdi malûllük 
aylığı bağlanır. 

MUVAKKAT MADDE — 
Bu kanunun neşrinden evvel bi
rinci maddede yazılı fıkrada be
lirtilen şekilde âdi maluliyete 
düşmüş olup da hizmet müddet
lerinin 15 yıldan az olması se
bebiyle aylık bağlanamamış 
olanlar da bu kanun hükümle
rinden faydalanırlar. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini icraya îcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

_ 4 — 
MALÎYE ENCÜMENİNİN 

TADÎLÎ 

5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununun 53 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun 

MADDE 1. — 5434 sayüı 
Emekli Sandığı Kanununun 53 
ncü maddesine aşağıda yazılı 
fıkra eklenmiştir : 

İki kolunu veya iki bacağını 
veyahut görme kabiliyetini ta
mamen kaybettiği sabit olan iş
tirakçilerden, hizmet müddetleri 
15 yıldan az olanlara da, 15 yıl 
hizmetliler gibi, hayatları müd-
detince âdi malûllük aylığı bağ
lanır. Bu aylık dul ve yetimle
rine intikal etmez. 

MUVAKKAT MADDE — 
Teklif sahibinin muvakkat mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

•mmmmmmmmmm 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununun 
53 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 53 ncü 
maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

Asgari beş sene emekliliğe 
esas bir hizmette bulunmak şar-
tiyle tedavisi gayrimümkün bir 
maluliyete duçar olup her han
gi bir şekilde kazanç ve başka
sının yardımı olmaksızın ida-
mei hayat imkânı kalmıyan 
âdi malûllere; (mezkûr ka
nunun 48 nci maddesinde ya
zılı hususlar nazarı dikkate alın
mak suretiyle) 15 sene fiilî hiz
meti bulunan malûller gibi ma
aş tahsis olunur. 

Ancak, bu maaşlar dul ve ye
timlere intikal etmez. 

MUVAKKAT MADDE — 
Teklifin muvakkat maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Teklifin 3 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(& Sayı* : Hö) 



S. SAYISI : 148 
Elâzığ Mebusu Mehmet Şevki Yazman'ıh, Askerî öğrencilerden ba
şarı gösteremiyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin tadili hakkında kanun teklifi ve Millî Müdafaa ve Bütçe encü

menleri mazbataları (2 /226) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hakkında 30 Mayıs 1949 tarih ve 5401 sayılı Kanu
nun üçüncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi ile esbabı mucibesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli muamelenin ifasını saygılarımla rica ederim. 
Elâzığ Mebusu 
M. Ş. Yazman 

ESBABI MUCİBE 

Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde 
«sağlık sebepleri dışında okullarla yüksek öğrenim kurullarından çıkarılan öğrencilere devlet tara
fından yapılan bilûmum masrafların faizi ile birlikte mukavelesi gereğince ödetilir.» hükmü mevcut
tur. Bu' lîüküm gereğince okul ve kurum yönetmeliklerine derste başarı gösteremiyenlerin ilgisi kesi
lerek serbest bırakmak ve devletçe yapılan masraflar, kendilerinden veya kefillerinden tahsil edilmek
tedir. Bu hükmün ısdarmdaki gaye subay ve astsubay olmak üzere askerî okullarda başarısızlık gös
tererek subay ve astsubay olmıyanlara devletçe yapılan masrafların tazmin ettirilmesini temin etmek
tir. 

Ancak dersten başarı göstermedikleri için okul veya kurumların yönetmeliklerine göre ilişikleri 
kesilenlerden bir kısmı bilâhara sivil okulda imtihan vererek gerekli diplomayı alıp Harb Okuluna ve
ya diğer yüksek okullara yahut daha küçük kademedeki okullara girmekte ve subay veya astsubay 
olarak orduya dâhil olmaktadırlar. 

Bu gibiler subay veya astsubay olarak orduya dâhil olduklarında mecburi hizmet yüklendikleri 
gibi diğer ordu mensupları ile aynı mükellefiyetlere tâbi tutulmaktadırlar. Kanunda bu durumda' 
olanlar hakkında sarih bir hüküm bulunmaması sebebiyle tatbikatta bu şekilde subay ve astsubay 
olanlara da evvelce okudukları okullarda devletçe yapılan masrafların tazmini cihetine gidilmekte
dir. Halbuki vâzıı kanun okullarda derste başarı gösteremiyenlerden tazminat alınmasını*tervicetme-
sinin sebebi bu gibilerin subay veya astsubay olmamalarıdır. Bu gibiler bilâhara subay veya astsu
bay olarak orduya dâhil oldukları halde kendilerinden tazminat alınması hakkaniyet esaslarına ve vâ
zıı kanunun maksadına aykırıdır. Nitekim 5401 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrasının son 
cümlesine «dersten başarı gösteremiyenlerden serbest bırakılanların devlete olan borçları, yedek su
baylık vazifelerinin ikmaline kadar tehir olunur.» hükmü yer almıştır. Dersten başarı gösteremedik
lerinden okullardan çıkarılarak serbest bırakılanların devlete olan borçları yedek subaylık hizmetleri
nin sonuna tehir edildiği halde muvazzaf subay ve astsubay olarak orduya dâhil olanlardan tazminat 
istenmesi kanunun ruh ve mânasına uygun olmıyacağı gibi hak ve adalet esasları ile de kabili telif 
olmadığından yukarda arz edilen durumda olanlardan tazminat alınmamasını temin için bağlı teklif 
birlikte sunulmuştur, 

Devre : X 
İçtima : 2 
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Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esat No. 2/226 
Karar No. 14 

1 . II . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Elâzığ Mebusu Mehmet Şevki Yazman'm, as
kerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hak
kındaki 5401 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
tadili hakkında kanun teklifi, ilgili vekâlet tem-

' silcilerinin iştirakiyle, encümenimizde tetkik ve 
müzakere olundu : 

Teklif sahibinin izahatı muvacehesinde hü
kümet temsilcilerinin de iştirakiyle tasarının 
aynen kabulüne mevcudun ittifakiyle karar ve
rildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Millî Müdafaa En. Reisi 

Trabzon 
8. 0,rberk 

Kâtip 
Erzincan 

M. R. Sanalan 
İstanbul 
T. Yazıcı. 

Rize 

Edirne 
K. Yaşınküıç 
Kocaeli 
K. Meriç 

Seyhan 
K. Balta 8. Tekelioğlu 

M. M. 
Elâzığ 

M. Ş. Yazman 

İstanbul 
Z. Köktürk 

Niğde 
Z. Üner 

Sivas 
M. N. Turgay 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 2/226 

Karar No. 84 

5 . V . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Elâzığ Mebusu Mehmet Şevki Yazman'm, 
askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hak
kındaki 5401 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
tadili hakkındaki kanun teklifi Millî Müdafaa 
Encümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize 
havale edilmiş olmakla Millî Müdafaa ve Ma
liye Vekâletleri mümessilleri hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun# teklifi 5401 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinde «sağlık sebepleri dışında okullarla 
yüksek öğretim okullarından çıkarılan öğrenci
lere Devlet tarafından yapılan bilûmum mas
raflar faiziyle birlikte mukavelesi gereğince 
ödettirilir» hükmü muvacehesinde ancak bir 
dersten başarı gö,3teremiyerek okullariyle ilişiği 
kesilen bâzı öğrencilerin hariçte bu imtihanlarını 
vererek yeniden orduda subay, astsubay veya 
askerî memur olarak yetiştirilenlerin bir vazife 

alıp mecburi hizmete tâbi tutuldukları takdirde 
kendilerinden tazminatın talebedilmemesini te
min maksadiyle hazırlanmış bulunmaktadır. 

Millî Müdafaa Encümenince aynen kabul 
edilen teklif üzerine encümenimizde cereyan 
eden müzakerelerden sonra maddelerin görüşül
mesine geçilmiş, birinci madde ile muvakkat 
madde üzerinde bâzı kelime değişikleri yapıl
mak suretiyle kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reisvekili 
Kırklareli 
8. Bakay 

Aydın 
Z. Ur ay 

Diyarbakır 
İ. H. Tiğrel 

Mazbata M. 
Giresun 

M. Şener 
Çankırı 

T. Uygur 
Diyarbakır 
II. Turgut 

Antalya 
K. Akmantar 

Çorum 
Y. Gürsel 
Erzurum 
8. Erker 
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Gazianteb İstanbul izmir 
E. Cenanı N. Â. Sav A. Aker 

İzmir Muğla Muğla 
B. Bilgin N. Poyrazoğlu A. Sarıoğlu 

Ordu Ordu Eize 
B. Aksoy S. îşbakan H. Agun 

ELÂZIĞ MEBUSU MEHMET ŞEVKİ 
YAZMANIN TEKLÎFl 

Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hak
kında 30 Mayıs 1949 tarih 5401 sayılı Kanunun 
üçüncü maddesinin tadili hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Askerî öğrencilerden başarı 
gösteremiyenler hakkında 30 Mayıs 1949 tarih 
5401 sayılı Kanunun 3 neü maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir : 

Madde 3. — Sağlık sebepleri dışında okul
larla yüksek öğrenim kurumlarından çıkarılan 
öğrencilere devlet tarafından yapılan bilûmum 
masraflar faizi ile birlikte mukavelesi gereğince 
ödettirilir. 

Ancak, bu öğrencilerden bilâhara muvazzaf 
subay, askerî memur ve astsubay olarak orduya 
dâhil olanlara devletçe yapılan masraflar ödet
tirilmez. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun neşri 
tarihine kadar sağlık sebepleri dışında okullar
la yüksek öğrenim- kurumlarından çıkarılan öğ
rencilerden bilâhara muvazzaf subay, askerî me
mur, astsubay olarak orduya dâhil olanlara ödet-
tirilmekte olan paralar alınmaz ve devlet tara
fından bu sebeple açılan dâvalar durdurulur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

• * 

3 — 
Seyhan Tokad Trabzon 

A. Topaloğlu ö. Sunar S. F. Kalaycıoğlu 
Trabzon Yozgad Zonguldak 
/ . Şener D. Akbel S. Ataman 

Zonguldak 
S. Duralı 

* 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Askerî öğrencilerden ba§arı gösteremiyenler hak
kında 30 Mayıs 1949 tarih 5401 sayılı Kanunun 
3 neü maddesinin tadili hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Askerî öğrencilerden başarı 
gösteremiyenler hakkındaki 30 Mayıs 1949 tarih 
5401 sayılı Kanunun üçüncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 3. — Sağlık sebepleri dışında okul
larla yüksek öğrenim kurumlarından çıkarılan 
öğrencilere devlet tarafından yapılan bilûmum 
masraflar faizi ile birlikte mukavelesi gereğince 
ödettirilir. 

Ancak, bu öğrencilerden bilâhara muvazzaf 
subay, askerî memur ve astsubay olarak orduya 
dâhil olanlara devletçe yapılan masraflar ödet
tirilmez. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 
tarihine kadar sağlık sebepleri dışında okullar
la yüksek öğrenim kurumlarından çıkarılan öğ
rencilerden bilâhara muvazzaf subay, askerî me
mur, astsubay olarak orduya dâhil olanlara ödet-
tirilmekte olan paralar alınmaz ve devlet tara
fından bu sebeple açılan dâvalar ile icra takibatı 
durdurulur. 

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

MADDE 3. — Teklifin 3 neü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

ıafc- • • 
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Devre : X 
İçtima : 2 S. S A Y I S I : 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun muaddel 
11 nci maddesinin tadiline ve bu maddeye muhtelif kanunlarla 
eklenen fıkralar ile 4798 sayılı Kanunla eklenen maddelerin ve 
muvakkat maddenin kaldırılmasına ve bu Kanuna muvakkat iki 
maddenin eklenmesine dair kanun lâyihası ve Elâzığ Mebusu Hüs
nü Göktuğ ve Rize Mebusu izzet Akçal'm, Subaylar Heyetine mah
sus Terfi Kanununun 11 nci maddesini değiştiren 4554 sayılı Ka
nuna ek 4798 sayılı Kanunun ek birinci maddesinin tadiline ve ek 
2 nci maddesiyle geçici maddelerinin kaldırılmasına dair kanun 

teklifi ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası (1/436, 2 /272) 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun muaddel 11 nci maddesinin tadiline ve 
bu maddeye muhtelif kanunlarla eklenen fıkralar ile 4798 sayılı Kanunla eklenen maddelerin ve 
muvakkat maddenin kaldırılmasına ve bu Kanuna muvakkat iki maddenin eklenmesine dair 

kanun lâyihası (1/436) 

T. C. 
Başvekâlet 28 Mart 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 320/1186 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun muaddel 11 nci maddesinin tadiline ve 
bu maddeye muhtelif kanunlarla eklenen fıkralar ile 4798 sayılı Kanunla eklenen maddelerin ve mu
vakkat maddenin kaldırılmasına ve bu kanuna muvakkat iki maddenin eklenmesine dair Millî Müda
faa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 10. I I I . 1956 tari
hinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun 11 nci maddesi, terfi şartlarından biri 
olan kıta hizmetlerini tanzim etmekte olup zaman zaman görülen lüzum ve ihtiyaca binaen bu madde 
üzerinde tadilât yapılmasına ve ayrıca fıkralar ve maddeler eklenmesine rağmen bugünün ihtiyacına 
cevap verememektedir. Şöyleki : 

1. Madde umumiyet itibariyle subayları terfi için kendi sınıfı kıtalarında rütbelerinin asgari 
müddetlerinin en az üçte biri kadar fiilen hizmet etmeye mecbur kılmış ve bu umumi hükmün hari
cinde bırakılanları da fıkralarda belirtmiştir. 

Ancak; 17 . V . 1955 tarihinde yürürlüğe giren 6557 sayılı Kanun, yarbaylık bekleme müddetini 
6 yıldan 3 yıla indirmiş olduğundan bu müddet içinde kurmay yarbayların aynı zamanda kıta hiz
metine tâbi tutulmaları kurmay hizmetini aksatacağı nazarı dikkate alınarak, kurmaylar için yar-
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baylıkta kıta hizmeti mecburiyeti kaldırılmış, buna mukabil kurmay albayların da umumi hüküm dı
şında (2) yıl kıta hizmetine tâbi tutulacaİdari, ancak her hangi bir sebeple yarbaylıkta fiilen kıta 
kumandanlığı yapmış olanlar için bu müddetin bir seneye kadar olan kısmının albaylık kıta hizmeti 
müddetinden mahsubedilmesi hakkında lâyihaya yeni hüküm konulmuştur. 

2. Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Veteriner Akademisi profesörlerinin her rütbede kıta hizme
tine çıkarılmaları, orduya ve dolayısiyle memlekete mütehassıs yetiştiren bu sıhhi müesseseler için fay
dalı olmadığı, müşahede edilmekle bu mahzuru bertaraf etmek maksadiyle, sıhhi, ilmî müesseseleri
mizin profesör kadrolarının bu unvan sahipleri için kıta ve sicil yeri sayılmasını temin için kanuna 
bir hüküm konulmuştur. Bunun ile alâkalı olarak 6 . VIII . 1945 tarihinde 4798 sayılı Kanunla bu 
maddeye eklenmiş olan ek .madde 1 ve ek madde 2 lüzumsuz görülmekle kaldırılması için lâyihaya 
hüküm konulmuştur. 

3. Sınıf değiştiren subayların eski sınıfı kıtalarında geçirdikleri kıta hizmetlerinin sayılması an
cak yeni sınıf kıtalarında bir sicil müddeti bulunmaları suretiyle emsallerinden geri kalmamaları için 
lâyihaya bir fıkra eklenmiş ve bu maksatlarla ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Elâzığ Mebusu Hüsnü Göktuğ ve Rize Mebusu tzzet Akçal'm, Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununun 11 nci maddesini değiştiren 4554 sayılı Kanuna Ek 4798 sayılı Kanunun ek 1 nci 
maddesinin tadiline ve ek 2 nci maddesiyle ge Mci maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 

(2/272) 

14.11.1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

4273 sayılı Terfi Kanununun 11 nci maddesini değiştiren 4554 sayılı Kanuna Ek 4798 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve 2 nci ve geçici 1 nci maddenin kaldırılması hakkm-

. daki kanunun teklifimizle mucip sebepleri bağlı olarak sunulmuştur. 
Muktezasımn ifasına müsaadelerini arz ederiz. 

Elâzığ Rizs 
II. Göktuğ î. Akçal 

ESBABI MUCİBE 

Gülhane, Tıp ve Vetermer akademileriyle Biyoloji Enstitüsü profesörlerinin her rütbede kıta 
hizmetine çıkarılmalarının, orduya ve dolayısiyle memlekete mütehassıs yetiştiren bu sıhhi ilim 
müesseseleri için, iyi netice vermediği; 

Ayrıea; mütehassıs tabip ve veterinerlerimizin de aynı suretle kıta hizmetlerine tâbi tutulma
ları hastanelerin mütehassıs kadrolarını hizmete müessir olacak kadar zajnflattığı; 

Müşahede edilmekle bu mahzurları bertaraf etmek maksadiyle bu sıhhi ilim müesseselerimizle 
hastanelerimizin profesör, doçent ve mütehassıs kadrolarının bu unvan sahipleri için kıta ve sicil 
yeri sayılmasını temin maksadiyle aşağıda yazılı kanun teklifi sunulmuştur. 
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ELÂZIĞ MEBUSU HÜSNÜ GÖKTÜĞ VE RÎZE MEBUSU ÎZZET AKÇALIN TEKLÎFÎ 

4273 sayılı Terfi Kanununun 11 nci maddesini değiştiren 4554 sayüı Kanuna Ek 4798 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve 2 nci ve geçici 1 nci maddenin kaldırılması hakkında 

kanun teklifi 

1. — 4554 sayılı Kanuna 4798 sayılı Kanunla 
eklenen 1 nei madde aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Ek madde 1. — Gülhane Askerî Tıp ve Ve
teriner akademileri ve Biyoloji Enstitüsü pro
fesör ve doçentleriyle her rütbedeki mütehassıs 
tabip, mütehassıs veteriner ve mütehassıs eczacı 
subayların görevli bulundukları profesör, do
çent ve mütehassıs kadro yerlerindeki hizmet
leri kendileri için kıta hizmeti sayılır. 

2. — 4798 sayılı Kanunun ek ikinei madde
siyle geçici maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

3. — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe 
girer. 

4. — Bu kanun hükmünü icraya M. M. Ve
kili memurdur. 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 1/436,2/272 
Karar No. 23 

5 . V . 1956 

Yüksek Reisliğe 

4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 
Kanununun muaddel 11 nci maddesinin tadiline 
ve bu maddeye muhtelif kanunlarla eklenen fık
ralar ile 4798 sayılı Kanunla eklenen maddelerin 
ve muvakkat maddenin kaldırılmasına ve bu ka
nuna muvakkat iki maddenin eklenmesine dair 
kanun lâyihası ile Elâzığ Mebusu Hüsnü Göktuğ 
ve Rize Mebusu izzet Akçal'in, Subayler Heyeti
ne Mahsus Terfi Kanununun 11 nci maddesini 
değiştiren 4554 sayılı Kanuna ek 4798 sayılı Ka
nunun ek birinci maddesinin tadiline ve ek ikinci 
maddesiyle geçici maddesinin kaldırılmasına dair 
olan kanun teklifleri Hükümet mümessillerinin 
iştirakiyle encümenimizde tetkik ve müzakere 
olundu : 

Yapılan inceleme sonunda, aynı mahiyette 
olan her iki tasarı birleştirilerek ve Hükümetin 
lâyihası ikinci teklifi de muhtevi olması hasebiyle 

müzakereye esas olarak mezkûr lâyiha alınmıştır. 
Ancak birinci maddenin I I I ncü fıkrasının ikinci 
satırında «enstitüsü profesörleri» kelimelerinden 
sonra ve profesör vazifesinde bulunan doçentle
rin de vazifelerinden ayrılmaları halinde profe
sörler için vâridolan mahzurlar bunlar için de 
vâridolacağı düşünülerek «profesör vazifesinde 
görevli doçentler, profesör ve doçent kadroların
dan alacakları sicillerle terfi ettirilirler. Ancak, 
bunların Millî Müdafaa Vekâletince tanzim edi
lecek talimat gereğince silâhlı kuvvetler içinde 
tetkik ve araştırmada bulunmaları esastır.» iba
resi ilâve edilmiştir. 

Aynı maddenin VIII nci fıkrası ise tavzih 
maksadiyle mâna ve mefhuma sadık kalınarak 
yeniden kaleme alınmak suretiyle «sınıfında rüt
besinin karşılığı kıta bulunmıyan subaylar için 
hangi hizmetlerin kıta ve sicil yeri olacağı Yük-
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sek Askerî Şûranın mütalâası alınarak Millî 
Müdafaa Vekâletince tesbit olunur» kaydı kon
muştur. 

Muvakkat ikinci maddenin ikinci satırında
ki «profesörlerinin» kelimesinden sonra «ve pro
fesör vazifesinde görevli doçentlerinin» ifadesi 
ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın diğer kısımları ise aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Heyeti Umumdyenin yüce 
tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Reisliğe 
arz olunur. 
Millî Müdafaa En. Reisi M. M. 

Trabzon Elâzığ 
8. Orberk M. Ş. Yazman 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi Ka
nununun muaddel 11 nci maddesinin tadiline ve 
bu maddeye muhtelif kanunlarla eklenen fıkralar 
ile 7498 sayılı Kanunla eklenen maddelerin ve 
muvakkat maddenin kallırilmasına ve bu kanuna 
muvakkat iki maddenin eklenmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 4273 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 11. — I - Hiçbir subay mensuboldu-
ğu sınıfın kıtasında, kurmay subaylar kendi sı
nıfı veya diğer sınıfların kıtalarında, rütbesine 
ait asgari müddetin en az üçte biri kadar fiilî 
olarak hizmet etmedikçe terfi edemez. 

Ancak; aşağıda yazılı fıkradakiler müstes
nadır. 

a) 9 yıl bekleme müddetine tâbi kurmay 
yüzbaşılar için (2) senedir. 

b) Kurmay yarbaylar için (Dz. Kur. Yar
baylar hariç) kıta hizmeti mecburiyeti yoktur. 

c) Kurmay Albaylar için (2) senedir. Bun
ların yarbaylıkta fiilen kıta kumandanlıkların
da geçirdikleri hizmet müddetlerinin bir senesi 
albaylık kıta hizmeti müddetinden indirilir. 

d) Yeni silâh ve malzeme eğitimi ile görev
li kurs ve okullarda bu derslerin öğretmeni bu- [ 
lunan (Kara ve havada yarbaya kadar - yarbay 
dâhil - denizde binbaşıya kadar - binbaşı dâhil) 

Kâtip 
Erzincan Ankara Ankara 

M. R. Sanalan M. Ergüder 8. Kurtbek 

Bolu Edirne Elâzığ 
F. Belen K. Yaşınkılmç H. Göktuğ 

Erzurum İstanbul 
t. A. Akdağ A. F. Cebesoy 

İmzada bulunamadı 
İstanbul Kocaeli Niğde 

Z. Köktürk K. Meriç A. V. Arıkan 
Niğde Rize Seyhan 

Z. Üner K. Balta 8. Tekelioğlu 
Sivas Urfa 

M. N. Turgay S. önhon 

MİLLİ MÜDAFAA ENCÜMENİ TADİLİ 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanu
nunun muaddel 11 nci maddesinin tadiline ve bu 
maddeye muhtelif kanunlarla eklenen fıkralar ile 
4798 sayılı Kanunla eklenen maddelerin ve mu
vakkat maddenin kaldırılmasına ve bu kanuna 
muvakkat iki maddenin eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 4273 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 11. — I - Hiçbir subay mensubolduğu 
sınıfın kıtasında, kurmay subaylar kendi sınıfı 
veya diğer sınıfların kıtalarında, rütbesine ait as
gari müddetin en az üçte biri kadar fiilî olarak 
hizmet etmedikçe terfi edemez. 

Ancak; aşağıda yazılı fıkralardakiler müstes
nadır. 

a) 9 yıl bekleme müddetine tâbi kurmay yüz
başılar için (2) senedir. 

b) Kurmay yarbaylar için (Dz. Kur. yar
baylar hariç) kıta hizmeti mecburiyeti yoktur. 

c) Kurmay albaylar için, (2) senedir. Bun
ların yarbaylıkta fiilen kıta kumandanlıklarında 
geçirdikleri hizmet müddetlerinin bir senesi al
baylık kıta hizmeti müddetinden indirilir. 

d) Yeni silâh ve malzeme eğitimi ile görevli 
| kurs ve okullarda bu derslerin öğretmeni bulunan 

(kara ve havada yarbaya kadar - yarbay dâhil -
denizde binbaşıya kadar - binbaşı dâhil -) su-
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subaylardan bulundukları öğretmenlik görevle
rinden ayrılmaları mahzurlu görülecek olanlar 
bu yerlerden alacakları sicillere göre terfi etti
rilirler. 

Bu gibilerin bir evvelki rütbede yaptırılmı-
yan kıta hizmetinin tamamının yeni terfi ettikleri 
rütbede ve yeni rütbenin kıta hizmetine ilâveten 
yapmaları mecburidir. (Kıta hizmetinden istisna 
yalnız bir rütbe içindir.) Kıtaya çıkarılmadan ter
fileri gerekenler Erkânı Harbiyei Umumiye Ri
yasetinin ismen teklifi ve Millî Müdafaa Vekâle
tinin muvafakati ile yapılır. 

e) Sınıflarında kadro mucibince rütbesinin 
mukabili kıt'a bulunmıyan subayların terfileri 
üstlerinden alacakları siciller üzerine yapılır. 

f) Kurmay subaylar için tesbit edilmiş olan 
kıt'a hizmet müddetleri harbte hâsıl olacak ihti
yaca göre Başkumandanlıkça lüzumu kadar azal
tılabilir. 

II - Teğmen ve üsteğmen rütbesinde olan ha
vacı subayların terfileri için rütbelerine mahsus 
asgari müddetin hesabında kara ve hava sınıfları 
kıt'alarmda yapacakları hizmet müddetlerinin 
mecmuu bilfiil kıt'a hizmeti sayılır. Sıhhi rapor
ları ile veya okulca tasdik edilen gayretine rağ
men uçuculuktaki istidatsızlığı tebeyyün eden
ler ile bilfiil uçucu olup da sıhhi durumu dolayı-
siyle veya yıpranarak uçuculuk kudretini kaybe
den veya uçucu kıta kumandanlığında inkişaf 
edemiyeceği sicil ile anlaşılan hava subayları ha-
ve kadrosu dâhilinde faal kıta veya yer hizmet
lerinde üstlerinden alacakları siciller ile kara or
dusu emsali nasplılarmı geçmemek şartiyle terfi 
ederler. * 

III - Askerî tıp ve veteriner akademileri ve 
biyoloji enstitüsü profesörleri profesörlük hiz
metlerinden alacakları siciller ile terfi ederler. 

IV - Harb Akademisi ve Yüksek Levazım Oku
lu tahsilinde bulunan subaylar ile kurmay staj
yerleri ve kurmay subayların, akademiye ve yük
sek levazım okuluna girecelderinde bu okula gir
mezden evvel, tahsil esnasında ve tahsilden sonra 
memur edilecekleri muhtelif muharip sınıf kıta 
kumandanlıklarmdaki ve levazım için kıta sayı
lan yerlerdeki hizmetleri kıta hizmetinden sayı
lır. 

V - Yardımcı sınıf subayların Harb Akademi-

5 — 
l i . 11 1. 

baylardan bulundukları öğretmenlik görevlerin
den ayrılmaları mahzurlu görülecek olanlar bu 
yerlerden alacakları sicillere göre terfi ettirilir
ler. 

Bu gibilerin bir evvelki rütbede yaptırılmı-
yan kıta hizmetinin tamamının yeni terfi ettik
leri rütbede ve yeni rütbenin kıta hizmetine 
ilâveten yapmaları mecburidir. (Kıta hizmetin
den istisna yalnız bir rütbe içindir.) Kıtaya çı
karılmadan terfileri gerekenler Erkânı Harbi
yei Umumiye Riyasetinin ismen teklifi ve Mil
lî Müdafaa Vekâletinin muvafakatiyle yapılır. 

e) Sınıflarında kadro mucibince rütbesinin 
mukabili kıta kulunmıyan subayların terfileri 
üstlerinden alacakları siciller üzerine yapılır. 

f) Kurmay subaylar için tesbit edilmiş olan 
kıta hizmet müddetleri harbde hâsıl olacak ih
tiyaca göre Başkumandanlıkça lüzumu kadar 
azaltılabilir. 

II - Teğmen ve üsteğmen rütbesinde olan 
havacı subayların terfileri için rütbelerine mah
sus asgari müddetin hesabında kara ve hava sı
nıfları kıtalarında yapacakları hizmet müddet
lerinin mecmuu bilfiil kıta hizmeti sayılır. Sıhhi 
raporları ile veya okulca tasdik edilen gayre
tine rağmen uçuculuktaki istidatsızlığı tebey
yün edenler ile bilfiil uçucu olup da sıhhi du
rumu dolayısiyle veya yıpranarak uçuculuk 
kudretini kaybeden veya uçucu kıta kumandan
lığında inkişaf edemiyeceği sicil ile anlaşılan 
hava subayları hava kadrosu dâhilinde faal kıta 
veya yer hizmetlerinde üstlerinden alacakları 
siciller ile kara ordusu emsali nasplılarmı geç
memek şartiyle terfi ederler. 

III - Askerî tıp ve veteriner akademileri ve bi
yoloji enstitüsü profesörleri ile profesör vazifele
rinde görevli doçentler, profesör ve doçent kadro
larından alacakları sicillerle terfi etttirilirler. 
Ancak; bunların Millî Müdafaa Vekâletince tan
zim edilecek talimat gereğince silâhlı kuvvetler 
içinde tetkik ve araştırmada bulunmaları esastır. 

VI - Harb Akademisi ve Yüksek Levazım 
Okulu tahsilinde bulunan subaylar ile kurmay 
stajyerlerin ve kurmay subayların, akade
miye ve Yüksek Levazım Okuluna gire
ceklerinde bu okula girmezden evvel tah
sil esnasında ve tahsilden sonra memur edi-
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sini muvaffakiyetle bitirenler, piyade sınıfına 
nakledilirler. Bu nakilden evvel yardımcı sınıf 
kıtalarında geçen hizmetleri kıta hizmetinden 
sayılır. Ancak; terfi için piyade sınıfında bir si
cil müddeti bulunup muvafık sicil almak şarttır. 

VI - Ordudonatım, personel ve harita sınıfla
rına mensup subaylar sınıflarına mahsus kadro 
dâhilinde üstlerinden alacakları siciller ile terfi 
ederler. 

VII - Sınıf değiştiren subayların evvelki sı
nıflarının kıt'alarmda yapmış oldukları hizmet
lerde kendi sınıfının kıta hizmetinden sayılır. 
Ancak, bunların trfii için ayni sınıflarında bir 
sicil müddeti bulunup sicil almaları şarttır. 

VIII - Her sınıf için kıta ve sicil yerlerinin 
nereleri olacağı ve bu yerlerdeki değişiklikler 
Yüksek Askerî Şûranın mütalâası alınarak tâyin 
ve tesbit edilir. 

MADDE 2. — 4273 sayılı Subaylar Heyeti
ne Mahsus Terfi Kanununun 11 nci maddesine 
5611 sayılı Kanunla eklenen (E) fıkrası ve 4685 
sayılı ve 4719 sayılı kanunlarla eklenen fıkralar 
ve 5811 sayılı Kanunla eklenen muvakkat 5 nci 
madde, 4798 sayılı Kanunla kabul edilen ek mad
de 1, ek madde 2 ve muvakkat madde meriyetten 
kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1950, 1951 
nasplı kurmay binbaşılar için kıta hizmeti bir yıl
dır. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Gülhane Aske
rî Tıp ve Veteriner akademileri ile Biyoloji Ens
titüsü profesörlerinin; bu kanunun neşrinden ev
vel aynı kadro yerlerinde geçen hizmetleri de 
terfide geçerli kıta hizmeti sayılır. 

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

6 — 
t M. M. E. 

lecekleri muhtelif muharip sınıf kıta kuman-
danlıklarmdaki ve levazım için kıta sayılam yer
lerdeki hizmetleri kıta hizmetinden sayılır. 

V - Yardımcı sınıf subayları Harb Akade
misini muvaffakiyetle bitirenler, piyade sınıfına 
nakledilirler. Bu nakilden evvel yardımcı sınıf 
kıtalarında geçen hizmetleri kıta hizmetinden 
sayılır. Ancak; terfi için piyade sınıfında bir 
sicil müddeti bulunup muvafık sicil almak şart
tır. 

VI - Ordu donatım, personel ve harita sınıf
larına mensup subaylar sınıflarına mashus kad
ro dâhilinde üstlerinden alacakları siciller ile 
terfi ederler. 

VII - Sınıf değiştiren subayların evvelki 
sınıflarının kıtalarında yapmış oldukları hizmet
lerde kendi sınıfının kıta hizmetinden sayılır. 
Ancak, bunların terfii için aynı sınıflarında 
bir sicil müddeti bulunup sicil almaları şarttır. 

I VIII - Sınıfında rütbesinin karşılığı kıta 
bulunmıyan subaylar için hangi hizmetlerin 

I kıta ve sicil yeri olacağı Yüksek Askerî Şûra-
| nm mütalâası alınarak Millî Müdafaa Vekâle

tince tesbit olunur. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MDADE 1. — 1950/1951 na-
sıplı kurmay binbaşılar için kıta hizmeti bir 
yıldır. 

MUVAKKAT MADDE 2. - . Gülhane Askerî 
Tıp ve Veteriner akademileri ile biyoloji ensti
tüsü profesörlerinin ve profesör vazifelerinde 
görevli doçentlerinin, bu kanunun neşrinden ev
vel aynı kadro yerlerinde geçen hizmetleri de 
terfide geçerli kıta hizmeti sayılır. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 149) 
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MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa Vekili memurdur. 

10 . I I I . 1956 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili 

ve Millî Mü. V. V. 
§. Ergin 

Devlet Vekili 
C. Yardıma 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. özel 

İktisat ve Ticaret Vekili 
F. Ulaş 

6. ve İnhisarlar Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. ökmen 
Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
İşletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 

M. M. E. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 149 ) 





Devre : X I £ I 
İçtima: 2 S. SAYISI : 131 

Denizli Mebusu Baha Akşit ve 4 arkadaşının, Astsubay Kanununa 
ek kanun teklifi ve Elâzığ Mebusu Hüsnü Göktuğ'un, Astsubay 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(2/180, 2 /225) 

Denizli Mebusu Baha Akşit ve 4 arkadaşının, Astsubay Kanununa ek kanun teklifi (2/180) 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

5802 sayılı Astsubay Kanununa ek kanun teklifimi takdim ediyoruz. Gerekli muamelenin yapıl 
masını arz ve rica ederiz. 

Denizli Denizli Denizli Denizli Denizli 
B. Akşit ti. Tüvashoğlu O. Ongun A. R. Karaca A. H, Sanc-ar 

. " " " ' ESBABI MUCİBE 

Türk Ordusunun teknisiyenlere olan ihtiyacı aşikârdır, hele «on yıllarda motorize birliklerin ve 
silâhların inkişafı karşısında teknisiyen sınıfı büsbütün elıemmiyet kesbetmistir. Bu sınıfı cazip 
bir hale getirmenin zarureti aşikârdır, hal böyle iken Astsubay olarak başarı ile hizmet görmek 
suretiyle kıdeıhli başçavuşluğa kadar yükselmiş olanlar arasında yapılan imtihan neticesinde mu
vaffak olanlar yeni bir tedrisata tâbi tutulmakta ve sonunda kazananlar teknisiyen sınıfına alınmak 
ladırlar. Bunların teknisiyen okullarından itibaren giyim ve iaşe bedelleri kesilmektedir. Bu vaziyet 
karşısında teknisiyenliğin cazip hale gelmesine imkân yoktur. Bu sınıfın ehemmiyetini göz önün., 
alan Yüksek Meclis aynı tahsili yapan sanat enstitüsü mezunlarına yedek subaylık hakkını tanı 
mıştır. 

Teknisiyen sınıfının durumlarının ıslahı maksadı ile ilişik kanun teklifimi takdim ediyorum. 

Elâzığ- Mebusu Hüsnü Göktuğ'un, Astsubay Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/225) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5802 sayılı Astsubay Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine mütedair olan kanun tek
lifimi eklice sunuyorum. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini rica ederim. ; 

13.1.1956 
Elâzığ Mebusu 

„ - - - T ^ ~ JJ, Göktuğ 



ESBABI MUCİBE 

1. 5802 sayılı Astsubay Kanununun 28 nci maddesi, kıdemli başçavuşlukta ikinci ve üçüncü 
senesini ikmal etmiş bulunan astsubaylardan (bando astsubayları hariç) kanunda yazılı şartları haiz 
bulunanların teğmen, askerî teknisiyen, askerî kâtip nasbedilmeleri hükmünü ihtiva etmektedir. 

Kanunun bu hükmüne göre; piyade, topçu, tank gibi sınıflara mensup astsubayların teğmen
liğe nasbedilerek subaylık hak ve statüsü iktisab etmelerine mukabil, teknisiyen astsubayların as
kerî teknisiyen nasbedilmeleri bando astsubayları için de hiçbir hak tanınmamış olması, bu sınıf 
mensupları için bir mağduriyet ve adaletsizlik yaratmış bulunmaktadır. 

Esasen, ordunun küçük rütbeli subay kadrosunun tamamlanmasında fayda yaratacağı mülâhaza 
edilerek tedvin edilmiş bulunan bu hükmün astsubaylar arasında ayrılık yaratmış olması, tekni
siyen sınıfına karşı alâkayı azaltmakta ve dolayısiyle ordunun teknik personel ihtiyacını artır
maktadır. Bu mahzurlu neticeyi bertaraf etmek ve teknisiyen sınıfına rağbeti artırmak maksadiyle : 

a) Teknisiyen astsubayların da teğmen nasbedilmeleri, 
b) Bando astsubaylarının 7 nci sınıf bando öğretmenliğine geçirilmeleri. 
Uygun olacağı mülâhaza edilmiştir. 
2. Kanunun 30 ncu maddesi tadil edilerek astsubaylıktan subaylığa- ve bando öğretmenliğine 

geçirileceklerin yaş hadleri daha âdil bir esasa bağlanmak suretiyle, bunların ordudaki hizmet 
müddetlerinin fazlalaştırılması uygun mülâhaza edilmiştir. 

3. Astsubay Kanununun, askerî teknisiyien ve askerî kâtiplerin kıyafetlerini tanzim eden 30 ucu 
maddesi de 'bu tadilâtın tabiî neticesi olarak lüzumsuzluğundan yürürlükten kaldırılmıştır. 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

2'. B. M. M. 
Milli Müdafaa Encümeni 

Esas No. 2/180, 2/225 
Karar No. 12 

1 . II . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Denizli Mebusu Baha Akşit ve 4 arkadaşının, 
Astsubay Kanununa ek kanun teklifi ile aynı ma
hiyette olan, Elâzığ Mebusu Hüsnü Göktuğ'un, 
Astsubay Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi hükümet temsil
cilerinin iştirakiyle encümenimizde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in de iltihakiyle, 
aynı mahiyette olan mezkûr teklifler birleştiril
mek ve müzakereye esas olarak Elâzığ Mebusu 
Hüsnü Göktuğ'un teklifi alınmak suretiyle yapı
lan tetkikat sonunda, esbabı mucibede serdedilen 
hususlar encümenimizce de yerinde görüldüğün
den teklif aynen ve mevcudun ittifakiyle kabul 
edildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
M. M. En. Reisi 

Trabzon 
8. Orberk 

Ankara 
AS'. Kurtbek 

Elâzığ 
H. Göktuğ 

İmzada bulunamadı 
İstanbul 

T. Yazıcı 

Rize 
K. Balta 

Sivas 

M. M. 
Elâzığ 

M. Ş. Yazman 
Bolu 

F. Belen 

Kâtip 
Erzincan 

M. R. Sanalan 
Edirne 

K. Yaşınkılıç 
İstanbul 

Z. Köktürk 

Tokad 

Niğde 
Muhalifim 
Z. tiner 
Seyhan 

H. Tekelioğlu 
Urfa 

M. N. Turgay H. Bozbeyoğlu S. önlıon 

( S. Sayısı : 151 ) 



Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 2/180, 2/225 
Karar No. 93 

Yüksek 

Denizli Mebusu Baha Akşit ve 4 arkadaşının 
Astsubay Kanununa ek kanun teklifi ile Elâzığ 
Mebusu Hüsnü Göktuğ'un Astsubay Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair olan ka
nun teklifi Millî Müdafaa Encümeninin tevhiden 
tetkik ederek hazırlamış olduğu mazbata ile bir
likte encümenimize havale edilmiş olmakla tek
lif sahiplerinden Denizli Mebusu Baha Akşit, Mil
lî Müdafaa ve Maliye vekâletleri mümessilleri ha-' 
zır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tekliflerinden Elâzığ Mebusu Hüsnü 
Göktuğ'un hazırlamış olduğa ve Millî Müdafaa 
Encümenince de müzakereye esas tutulan metin, 
5802 sayılı Astsubay Kanununun 28 nci maddesi 
hükmüne tevfikan kıdemli başçavuşlukta ikinci 
ve üçüncü senesini ikmal etmiş ve kanuni şeraiti 
haiz olan astsubaylardan piyade, topçu, tank gi
bi sınıflara mensup bulunanların teğmenliğe nas-
bedilerek subaylık haklarından istifade etmeleri
ne mukabil teknisiyen ve bando astsubaylarının 
hariç tutulmuş olmasının mâdelete uygun olma
dığı mucip sebebiyle sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Teklif üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerde Millî Müdafaa Vekâleti mümes
silinin verdiği izahattan, Astsubay Kanununun 
ihzarı sırasında 28 nci madde hükmünden hariç 
tutulan bu sınıfların bugün mütekâmil Devlet or
dularında aynı haklardan istifade ettikleri ve bu 
hakkın tanınması hususunda da vekâletçe ihza-
ratta bulunulduğu bir sırada kanun teklifinin ve
rilmiş olduğu ve teklifin maksat ve ruhunun da 
ATekâletin görüşüne mutabık bulunduğu anlaşılmış 
olmakla maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Teklifin maddeleri kanun tekniğine uygun 

S . V . 1956 

Reisliğe 

olarak yeniden hazırlanmış ve birinci maddesi ile 
tadil olunan 5802 sayılı Astsubay Kanununun 28 
nci maddesi gerek ihtiva ettiği hüküm ve gerek 
ibare bakımından ve mütaakıp maddeleri ise şek
len değiştirilmek suretiyle kabul ve bu kanunun 
neşri tarihinde 5802 sayılı Kanunun 28 nci mad
desi hükümlerine göre yetiştirilmiş ve yetiştiril
mekte olan askerî teknisiyenlerin de bu kanun hü
kümlerinden faydalanmalarını temin maksadiyle 
muvakkat madde ihzar edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyihası 
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. İm re 
Afyon K. 

Muhalifim 
M. A. tflgen 

Çoruh 
Y. Gümüşe! 

îçel 
7. Gürgen 

İzmir 
Dr. B. Uz 

Muğla 
.1. Sarıoğl-u 

Ordu 
R. Aksoy 

Rize 
1. Akça! 
Yozgad 

D. Akbel 

Reisvekili 
Kırklareli 
S. B,akay 

Aydın 
Z. Tirat) 

Çorum 
Y. Gürsel 

İzmir 
A. Aker 

Konya 
H. Bir and 

Muğla 
A\ Poyrazoğln 

Ordu 
S. tşbakan 

Seyhan 
A. Topal oğlu 

Zonguldak 
S. Ataman 

Mazbata M. 
Giresun 

M. Şener 
Çankırı 

T. Uygur 

Erzurum 
§. Erker 

İzmir 
7İ. Bilgin 

Manisa 
M. Kurbanoğlu 

Niğde 
.1. N. Kadıoğlu 

Rize 
77. Agun 

Tokad 
Ö. Sunar 
Zonguldak 
8. Duralı 

{ S. Sayısı : İöİ ) 



4 
DENİZLİ MEBUSU BAHA AKŞİT VE DÖRT 

ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5802 sayılı Astsubay Kanununa ek kanun teklifi 
(Teknisiyen subay olma şartları) 

MADDE I. —• A) Sanat Enstitüsünü bitir
miş olan, 

B) Kıdemli Başçavuşluğa kadar her rütbe
yi normal şekilde iktisabetmiş bulunan ve tek
nisiyen kıdemli başçavuşluğun birinci ve ikinci 
senesini ikmal, etmiş olan, 

O) Karakter, ahlâk ve meslekî bilgi itiba
riyle teknisiyen subaylığa, lâyık olduğu tasdik 
edilmiş olan, 

D) Sağlık durumları müsait meslek bilgisi 
imtihanlariyle onu mütaakıp gönderileceği okul
larda veya kurslarda muvaffak olan teknisiyen 
astsubaylar teknisiyen subaylığa nasbedilırler. 

MADDE 2. — Teknisiyen subaylar kıdemli 
yüzbaşılığa «dâhil» kadar terfi edebilirler. Rüt-
beleriyle asli maaşları aşağıda gösterilmiştir. 

Rütbe 

Teğmen teknisiyen subay 
Üstteğmen » » 
Kıdemli üsteğmen » 
Yüzbaşı teknisiyen subay 
Kıdemli yüzbaşı » 

Asli 
maaş 

40 
50 
60 
70 
80 

ELÂZIĞ MEBUSU HÜSNÜ ÖÖKTUĞTJN 
TEKLİFİ 

2 Temmuz 1951 tarihli ve 5802 sanjıh Astsubay 
Kanununun bâzı maddelerini .değiştiren kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 5802 sayılı Astsubay Kanu
nunun 28, 29 ve 30 nen maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 28. — Kıdemli başçavuşlukta 2 nei 
ve 3 neü senesini ikmal etmiş bulunan astsubay
lardan aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar alâkalı 
vekâletlerin inhası üzerine yüksek tasdik ile teğ
men, bando astsubayları 7 nei Sf. bando öğret
meni nasbedilırler ve Terfi Kanununun hüküm
lerine göre kıdemli yüzbaşılığa eşitliğine (dâhil) 
ka dar yükselebilirle r. 

A) Kıdemli başçavuşluğa kadar her rüt
beye normal şartlar altında yükselmiş bulun
mak, 

B) Umunıi, meslekî bilgileri ile karekter 
ve ahlâk bakımından subay ve eşitliğine lâyik 
bulunduğu tasdik edilmiş olmak, 

C) Sağlık durumları müsait bulunmak, 
D) Yapılacak seçim imtihanlarında ve mü-

taakıben gönderilecekleri sınıf okullarında ve 
özel kurslarda başarı göstermek, 

Bu hususa ait esaslar İcra Vekilleri Heyeti 
kararı ile tesbit olunur. 

Madde 29. — 28 nei madde hükümlerine gö
re subay ve 7 nei Sf. bando Öğretmeni nasbedi-
lenlerin aylık asılları ile tutarları aşağıda gös
terilmiştir : 

Rütbe ve sınıfı 

Teğmen, muadili 
Üstğnı. » 
Kd. Ütğnı. » 
Yüzbaşı » 
Kd. Yzb. » 

Aylık 
aslı (Lr.) 

40 
50 
60 
70 
so 

Aylık 
tutarı (Lr.) 

300 
350 
400 
475 
550 

( S. Sayısı : 151) 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TÂDİLİ 

Astsubay Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine, 81 nci maddenin yürürlükten kaldırıl
masına re muvakkat bir madde eklenmesine dair 

kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 5802 sayılı Astsubay 
Kanununun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 28. — Kıdemli başçavuşlukta ikinci 
veya üçüncü senesini ikmal ve aşağıdaki şartları 
ihrazetmiş bulunan astsubaylar, alâkalı vekâ
letlerin inhası üzerine yüksek tasdik ile teğmen 
ve bando astsubayları 7 nci sınıf bando öğretme
ni nasbedilirler. Bunlar terfi kanunu hüküm
lerine göre kıdemli yüzbaşılığa veya muadiline 
(dâhil) kadar yükselebilirler. 

A) Kıdemli başçavuşluğa kadar her rütbeye 
normal şartlar altında yükselmiş bulunmak, 

B) Umumi, meslekî bilgileri ile karakter ve 
ahlâk bakımından subay ve eşitliğine lâyık bulun
duğu tasdik edilmiş olmak, 

O) Yapılacak seçim mtihanlarında ve mü-
faakıben gönderilecekleri sınıf okullarında ve 
özel kurslarda başarı göstermek, 

Bu madde hükümlerinin tatbik tarzı İcra Ve
killeri Heyeti kararı ile tesbit olunur. 

İKİNCİ MADDE — Aynı kanunun 29 nen 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 29. •— 28 nci madde hükümlerine göre 
subay veya yedinci sınıf bando öğretmeni nasbe-
dilenlerin aylık asılları ile tutarları aşağıda gös
terilmiştir : 

Aylık Aylık 
Rütbe ve sınıfı aslı tutarı 

Teğmen ve muadili 
Üsteğmen » 
Kd. Üsteğmen » 
Yüzbaşı » 
Kd. Yüzbaşı » 

40 300 
50 350 
60 400 
70 475 
80 550 

( S. Sayısı : « 1 ) 



(Baha Akşit'in teklifi) 

MADDE 3. — Teknisiyen subaylar*, subaylar 
hakkındaki" hükümlere tabidirler. Yükselmele
rinde yaş hadleri maaşça muadili bulundukları 
subaylar gibidir. 

MADDE 4. — 5802 sayılı Kanunun bu kanu
na uymıyan hükümleri kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun neşri ta
rihinde 5802 sayılı Astsubay Kanununun 28 nei 
maddesine göre yetiştirilen yedinci sınıl' tekni-
siyenler ile teknisiyen yetiştirilmek üzere halen 
kurs görmekte olan teknisiyen astsubaylar bu 
kanun hükümlerinden faydalanırlar. 

MADDE 5. 
rürlüğe girer. 

Bu kanun neşri tarihinde yü-

MADDE (i. - Bu kanun hükümlerini Millî 
Müdafaa ve Maliye Vekilleri yürütür. 

(Hüsnü Göktuğ'un teklifi) 

Madde 30. — Astsubaylıktan subaylığa ve 
eşitliğine geçirilenlerin her rütbe sınıftaki yaş 
hadleri maaşça muadili bulundukları subaylar 
gibidir. 

MADDE 2. — 5802 sayılı Astsubay Kanu
nunun 31 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış
tır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükmünü tera Ve
killeri Heyeti yürütür. 

( S. «ayısı : 151) 



— 7 
B. E. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Aynı kanunun 30 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 30. — Astsubaylıktan subaylığa veya 
muadiline geçirilenlerin her rütbe ve sınıftaki yaş 
hadleri maaşça muadili bulundukları subaylar gi
bidir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — 5802 sayılı Astsu
bay Kanununun 31 nei maddesi meriyetten kal
dırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
ri tarihinde 5802 sayılı Kanunun 28 nci maddesi 
hükümlerine göre yetiştirilmiş olan askerî tekni-
siyenler de bu kanun hükmünden faydalanırlar. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden itibaren mer'idir. 

ALTINCI MADDE — Bu kanunun hükmünü 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı 





Devre : X 
içtima : 2 S. SAYISI 154 

Kırıkkale yapısı 81 milimetrelik 2 bin aded piyade havan mer
misinin Libya Devletine hibe edilmesi hakkında kanun lâyihası ve 

Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /406) 

T. C. 
Başvekâlet 7 . II . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-289/469 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kırıkkale yapısı 81 Mm. lik 2 000 aded piyade havan mermisinin Libya Devletine hibe edil
mesi hakkında Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri 
Heyetince 23 . I . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunul
duğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABr MUCİBE 

Libya Devleti ile mevcudolan dostane münasebetlerimizin takviyesi ve dostluğumuzun tezahü
rüne nişane olmak üzere Kırıkkale yapısı 81 Mm. lik 2 000 aded piyade havan mermisinin Libya 
Devletine hibe edilmesi maksadiyle ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 1/406 
Karar No. 18 

Yüksek Reisliğe 

Kırıkkale yapısı 81 milimetrelik 2 000 aded 
piyade havan mermisinin Libya Devletine hibe 
edilmesi hakkında kanun lâyihası, Hükümet 
mümessillerinin iştirakiyle encümenimizde tet
kik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesi yerinde görül
düğünden teklif aynen ve mevcudun ittifakiyle 
kabul edildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Millî Müdafaa Encümeni Reisi Bu M. M. 

Trabzon Kâtip 
8. Orberk Erzincan 

M. R. Sanaîan- • 

Ankara 
M. Ergüder 

imzada bulunamadı 

Edirne 
K. Yalınkılıç 

Kocaeli 
K. Meriç 

Niğde 
Z. tfner 

25 .11 .1956 

Ankara 
S. Kurtbek 

Elâzığ 
H. Göktuğ 

Muş 
Ş. Ağaoğlu 

Sivas 
M. N. Turgay 

imzada bulunamadı 

Urfa 
8. Önhon 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/406 
Karar No. 92 

8.V. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Kırıkkale yapısı 81 Mm. lik 2 000 aded pi
yade havan mermisinin Libya Devletine hibe 
edilmesi hakkında Millî Müdafaa Vekâletince 
hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi tcra Ve
killeri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 
7'. 11.1956 tarihli ve 71-289/469 sayılı tezke
resiyle gönderilen kanun lâyihası Millî Müdafaa 
Encümeni mazbatasiyle birlikte encümenimi
ze havale edilmiş olmakla Millî Müdafaa 
ve Maliye Vekâletleri mümessilleri hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyiha, esbabı mucibesinde belirtildiği üze
re Libya Devleti ile aramızda mevcut dostane 
münasebetlerimizin takviyesi maksadiyle ve 
dostluğumuzun tezahürüne nişane olmak üzere 
Kırıkkale yapısı 81 milimetrelik 2 000 aded pi
yade havan mermisinin Libya Devletine hibe 
edilmesi maksadiyle sevk edilmiş bulunmakta
dır. 

Encümenimizde lâyiha üzerinde cereyan 
eden müzakere esnasında Hükümet mümessil
lerinin verdiği izahata nazaran hibe edilecek 
bu mermilerin evvelce Libya Devletine hediye 
edilmiş bulunan Kırıkkale yapısı havan tonla
rının sarf edilen mermilerinin ikmalini temin 

maksadiyle talebedilmiş olduğu anlaşılmıştır. 
Millî Müdafaa Encümenince aynen kabul 

edilen kanun lâyihası encümenimizce de aynen 
kabul edilmiş olmakla Umumi Heyetin tasvibi
ne arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Çoruh 
Y. Gümüsel 

İçel 
/. Gürgen 

İzmir 
B. Uz 
Muğla 

Reisvekili 
Kırklareli 
§. Bdkay 

Aydın 
Z. TJray 

Çorum 
Y. Gürsel 

îzmir 
A. Aker 
Konya 

R. Birand 
Niğde 

Mazbata M. 
Giresun 

M. Şener 
Çankırı 

T. Uygur 
Erzurum 
Ş. Erker 

îzmir 
B. Bilgin 
Manisa 

M. Kurbanoğl 
Ordu 

A. Sarıoğlu A. N. Kadtoğlu 8. İşbakan 
Ordu 

R. Aksoy 
Seyhan 

A. Topaloğlu 
Zonguldak 
8. Ataman 

Rize 
H. Agun 

Tokad 
ö. Sunar 

Rize 
/ . Akçal 
Yozgad 

D. Akbel 
Zonguldak 
8. Buralı 

( S. Sayısı : 154) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kırıkkale yapısı 81 mm. lik 2 000 aded piyade 
havan mermisinin Libya Devletine hibe edilmesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Kırıkkale yapısı 81 mm. lik 
2 000 aded piyade havan mermisini Libya Dev
letine hibe etmeye İcra Vekilleri Heyeti mezun
dur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

23 . I . 1956 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili 

ve Millî Mü. V. V. 
Ş. Ergin 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. özel 

İktisat ve Ticaret Veküi 
F. Ulaş 

G. ve İnhisarlar Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

İV. ökmen 
Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
işletmeler Veküi 

8. Ağaoğlu 

( S . Sayısı : 154) 





Devre : X 
İÇtima: 2 S. SAYISI : 

Orman Umum Müdürlüğü teşkilâtına dair 3814, 3904 ve 6223 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/396) 

T. C. 
Başvekâlet 33 .1.1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71/250 265 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orman Umum Müdürlüğü Teşkilâtına dair 3818, 3904 ve 6223 sayılı kanunlara bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında Ziraat Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdi
mi tera Vekilleri Heyetince 28 . X I I . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mu
cibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A . Menderes 

*•"•" " ESBABI MUCtBE 

Orman Umum Müdürlüğü; 1937 senesinde meriyete vaz'olunan 8204 sayılı Kanunla Ziraat 
Vekâletine bağlı, hükmi şahsiyeti haiz ve mülhak bütçeyle idare olunur bir daire olarak kurul
muş ve o tarihlerde bu teşkilâta mevdu vazife ve hizmetlerin şümulü ve ehemmiyetine göre de 
bir kısım kadrolar alınmıştır. Mezkûr Umum Müdürlüğe verilen hizmet ve vezaifin tenevvüü ve 
gün geçtikçe genişlemesi karşısında bu kadroların kifayetsizliği anlaşılmış ve 3818 sayılı Kanun
la kadroların gerek kemmiyet ve gerekse keyfiyet bakımından ehemmiyet arz eden hizmetlerle 
bir dereceye kadar tevazün ettirilmesi cihetine gidilmiştir. 

Orman Umum Müdürlüğünün ifasiyle mükellef bulunduğu ormanların muhafaza ve imarı, 
teşcir, amenajman, tahdit ve kadastro, orman haritalarının alınması istihsal gibi memleket şümul 
bir ehemmiyet arz eden hizmet ve faaliyetlerin tam ve kâmil bir şekilde tahakkuku hiç şüphe 
yoktur ki mezkûr vazifelerin ehemmiyeti ve vüsati ile mütenasip personelin mevcudiyetine men-
uttur. Ayrıca yurt ölçüsünde içtimai ve iktisadi kıymet ehemmiyeti derkâr bulunan orman yol
ları mevzuu da beş senedir ele alınmış ve bir plân dairesinde ve en kısa zamanda tahakkuku için 
büyük gayretler sarf edilmiş ve edilmektedir. Başlı başına bir ehemmiyet arz eden yol mevzuun-
dan kat'mazar yukarda kısaca belirtilen hizmetlerin normal bir mesai ile tadvir olunabilmesi için 
7 000 küsur teknik elemana ihtiyaç vardır. Hâl böyle iken bugün 1 500 - 1 600 teknik eleman 
ile ve fevkalbeşer bir gayret ve faaliyet sarf edilmek suretiyle bu hizmetlerin hüsnüifasına çalışıl
makta ise de gittikçe artan bir genişleme karşısında kifayetsiz ve dar bir kadro ile hizmetin de
vamı imkânı olamıyacağı kendini göstermiş bulunduğundan biraz daha tevsii ve bu arada 18 yıl 
evvel alınmış olup da bugün için hizmet mevzuları kalmamış bâzı kadroların da ilgâsı bir zaru
ret hâlini altmış olduğu gibi ayrıca 3 yıl evvel açılmış bulunan Orman Tatbikat Okulu da 1956 
Haziran ayında ilk mezunlarını vereceğinden bunlar içinde 3 derece üzerinden kadrolar ihdası 
icabetmektedir. Bu maksatla ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır, 
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Ziraat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat Encümeni 
Esas No: 1/396 

Karar No: 14 
Yüksek 

Orman Umum Müdürlüğü teşkilâtına dair 
3818, 3904 ve 6223 sayılı kanunlara bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyi
hası, ilgili vekâlet temsilcilerinin de iştirakiyle 
encümenimizde müzakere edildi: 

Esbabı mucibede etrafı ile belirtildiği veçhi
le 1937 senesinde Ziraat Vekâletine bağlı, hük
mi şahsiyeti haiz ve mülhak bütçeli bir daire ola
rak kurulmuş Orman Umum Müdürlüğüne veri
len hizmet ve vazifeler gün geçtikçe genişlediği 
gibi bunların zamanın ihtiyaçlarına göre ifa edi
lebilmesi için de yeni elemanlara lüzum hâsıl ol
maktadır. 

Orman Umum Müdürlüğünün ifası ile mükel
lef bulunduğu ormanların muhafaza ve imarı, 
teşcir, amenajman, tahdit ve kadastro, orman ha
ritalarının alınması ve istihsal gibi vazifeler git
tikçe daha fazla memleketşümul ve ehemmiyet 
arz etmektedir. Ve meselâ bu vazifelerden or
man muhafaza ve orman mahsullerinin kıymet
lendirilmesi ile ilgili orman içi yolların inşası 
ve orman haritalarının alınması faaliyetleri düne 
nazaran çok fazla artmış bulunmaktadır. 

Vazifelerin ifası kesafet kazandığı ve ehem
miyet kcsbettiği ve mezkûr vazifelerin tam ve kâ
mil bir şekilde başarılması arzu edildiği nispette 
işin ehemmiyet ve vüsati ile mütenasibolarak per
sonelin de artacağı tabiîdir. 

Bugün bu vazifeler manzumesinin ifası için 
7 000 küsur teknik elemana ihtiyaç olduğu hal
de ancak 1 500 - 1 600 teknik eleman istihdam 
edilebilmektedir. 

Halen fevkalbeşer bir gayret ve faaliyet sarf 
ederek çalışmakta olan elemanlardan bir kısmı
nın mahdut kadro sebebiyle gününde terfi ede
medikleri ve tatmin edilemedikleri bir hakikat
tir. 

Diğer taraftan \S yıl önce zaruri görülerek 

14 .II . 1956 

Reisliğe 

konulmuş bâzı kadroların, ya zamanla hizmet 
mevzuları kalmamış veya değişmiş bulunmak
tadır. 

Bunların ilgası veya değişen hizmete uydu
rulması lâzımgelmektedir. Ayrıca zamanla deği
şen hizmetleri başaracak şekilde yetiştirilen 
yeni personel için kadro ihdası da zaruridir. 

Bu sebeplerle kanun lâyihası encümenimizce 
uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Yalnız 1 nci madde ile teklif edilmekte olan 
(2) sayılı cetveldeki 8 ve 9'. neu dereceli şef 
kadrolarının adı (Kısıttı âmiri) olarak değişti
rilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile su
nulur. 
Ziraat Encümeni Reisi M. M. 

Muğla Bilecik 
T. Akarca t. S. Çakır oğlu 

Kâtip 
Uşak Amasya Bingöl 

//. Yılmaz F. Çal .S. Göker 
Diyarbakır Oiresun İçel 

R. Karaosmanoğlu A. N. Duyduk Y. Çukurova 
İzmir Kırklareli 

M. Balaban F. Filiz 
İmzada bulunamadı imzada, bulunamadı 

Kocaeli Kocaeli 
(\ Tüzün N. Unat 

Maraş Ordu 
A. Kadoğlu B. Bay kal 

İnızada bulunanı adı 
Seyhan Seyhan 

L. Sezgin 1. Vslu 
Sinob Tokad 

M. V. Dayıhati Y. Ulusoy 
İmzada bulunamadı 

( S. Sayısı : 156 ) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. i/396 
Karar No. 95 

16 . V . im 

Yüksek Reisliğe 

Orman Umum Müdürlüğü teşkilâtına dair 
3818, 3904 ve 6223 sayılı kanunlara bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında Ziraat 
Vekâletince hazırlanan ve Meclisi Âliye takdimi 
îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başve
kâletin 23.1.1956 tarihli ve 71/250 - 265 sa
yılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Zi
raat Encümeni mazbatasiyle birlikte encümeni
mize havale edilmiş olmakla Maliye Vekâleti ve 
Orman Umum Müdürlüğü mümessilleri hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde belirti
len zaruretlere binaen Umum Müdürlüğün inki
şaf etmekte bulunan hizmetlerini karşılamak 
üzere lâyihaya merbut (1) sayılı cetvelde gös
terilen kadroların ilgası ve (2) sayılı cetvelde 
gösterilen kadroların ilâvesi ve ücretlilere ait 
kadroların da (L) cetveline eklenmesi maksa-
diyle hazırlanıp sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Ziraat En
cümeni lâyihaya merbut (2) sayılı cetvelde me
muriyet unvanında değişiklik yapmak suretiyle 
aynen kabul etmiştir. 

Encümenimizde cereyan eden müzakereler
den ve Hükümet mümessillerinden alman mü
temmim izahattan sonra maddelerin müzakere
sine geçilmiş ve lâyiha, Ziraat Encümeninin (2) 
sayılı cetveldeki tashihatı da yerinde görülmek 
ve muvakkat maddedeki 1955 yılı 1956 olarak 
değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. İmre 

Kâtip 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Çoruh 

Y. Gümüsel 
Diyarbakır 
Muhalifim 
H. Turgut 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
izmir 

A. Aker 
Konya 

M. Bağrıaçık 
İmzada bulunamadı 

Reis V. 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Çorum 
Y. Gürsel 

Elâzığ 
Ö. F. 8anaç 

Gazianteb 
E. Cenanı 

İzmir 
B. Bügin 

Muğla 
A. Sarıoğlu 

Ordu 
*Sf. tsbakan 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Trabzon 
/. Şener 

Zonguldak 
// . Balık 

Muş 
$. Çağlayan 

Rize 
H. Agun 

Siird 
B. Erden 

arz edilmek üzer« 

Mazbata M. 
Giresun 

M. Şener 

Çankırı 
T. Uygur 

Diyarbakır 
/. H. Tiğrel 

Erzurum 
Ş. Erker 

Giresun 
H. Erkmen 

İzmir 
B. Uz 

Konya 
R. Bir and 

Ordu 
R. Aksoy 

Rize 
/. Akçal 
Tokad 

ö. Sunar 
Zonguldak 
S. Ataman 
Zonguldak 
S. Duralı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Umum Müdürlüğü teşkilâtına dair 3818, 
3904 ve 6223 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü ku
ruluşu hakkındaki 3204 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine bağlı cetveli tadil eden 3818, 3904 ve 
6223 sayılı kanunlara bağlı cetvellerdeki kadro
lardan ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilenler kal
dırılmış ve yerine ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar konulmuştur. 

MUVAKKAT MADDE — İlişik (3) sayılı 
eetvelde gösterilen kadrolar Orman Umum Mü
dürlüğü 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işa
retli cetvele eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Ziraat ve Maliye Vekilleri memurdur. 

28 . XII . 1955 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
Ş. Ergin 

Devlet Vekili 
G. Yardıma 

Millî Müdafaa Vekili V. 
Ş. Ergin 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. Özel 

îkt. ve Ticaret Vekili 
F. Ulaş 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demir er 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 
Adliye Vekili 
U. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. ökmen 
Nafıa Vekili 

M. Çavuşoğlu 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

N. Körez 
Ziraat Vekili 

E. BudaköğHu 
Çalışma Vekili 

Mümtaz Tarkan 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğhı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Orman Umum Müdürlüğü teşkilâtına dair 
3818, 3904 ve 6223 sayılı kanunlara bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Lâyihanın birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — İlişik (3) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar Orman Umum Mü
dürlüğü 1956 Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(L) işaretli cetvele eklenmiştir. 

MADDE 2. — Lâyihanın 
nen kabul edilmiştir. 

2 nci maddesi ay-

MADDE 3. — Lâyihanın 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayın : 156 ) 



D. Memuriyetin nev'i 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

CETVEL [1] 

Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i 

4 Hukuk müşaviri 1 
5 Muhasebe müdürü 1 
7 Zat İşleri ve levazım müdürü 1 

13 S. 5 Orman mühendis muavini 438 
13 Mühendis muavini 12 
9 Mümeyyiz 1 

11 Birinei sınıf kıdemli orman baş
kâtibi 4 

90 
80 
60 
20 
20 
40 

30 

12 Birinci sınıf orman başkâtibi 
13 İkinci » » » 
13 Birinci » » kâtibi 
14 İkinci » » » 
12 S. 1 kıdemli orman mesaha me

muru 
Ü3 S. 1 Orman mesaha memuru 
14 S. 2 » » » 

Aded 

29 
97 
34 
178 

53 
202 
313 

Maaş 

25 
20 
20 
15 

25 
20 
15 

Memuriyetin nev'i D. 

3 
4 
4 
6 
7 
8 
9 

10 1 nci mümeyiz 

TAŞRA 
4 S. 1 Orman başmühendisi 
5 S. 2 » » 
6 S. 3 » > 
7 S. 1 » » muavini 
8 S. 2 » » » 

CETVEL [2] 

Aded Maaş D. 

MERKEZ 
Hukuk müşaviri 
Umum müdür muavini 
Muhasebe müdürü 
Zat işleri müdürü 
Levazım müdürü 
§ef 

1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
10 

10 
15 
25 
50 
75 

100 
90 
90 
70 
60 
50 
40 
35 

90 
80 
70 
60 
50 

Memuriyetin nev'i 

9 S. 1 Orman mühendisi 
7 S. 2 Kıdemli orman mühendis 

muavini 
8 S. 3 » » » 
9 S. 1 Orman mühendis muavini 

10 S. 2 » » » 
11 S. 3 » » » 
12 S. 4 » » » 
11 İkinci mümeyyiz 
11 Memur 
12 » 
13 » 
14 Orman kâtibi 
11 Orman tatbikat memuru 
12 » » » 
13 » y> » 

Aded 

100 

10 
15 
50 
100 
125 
150 
30 
60 
150 
200 
491 
40 
50 
120 

Maaş 

40 

60 
50 
40 
35 
30 
25 
30 
30 
25 
20 
15 
30 
25 
20 

D. 

CETVEL [3] 

Memuriyetin nev'i 

11 Orman tatbikat memuru 
12 » » » 
13 » » » 

Aded Maaş 

40 
50 
20 

30 
25 
20 
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Ziraat Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

CETVEL [2] 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

' MERKEZ 

3 Hukuk Müşaviri 1 100 
4 Umum Müdür Muavini 1 90 
4 Muhasebe Müdürü 1 90 
6 Zatişleri Müdürü 1 70 
7 Levazım Müdürü 1 60 
8 Kısım Âmiri 5 50 
9 » » 5 40 

10 1 nci mümeyyiz 10 35 

TAŞRA 

4 S. 1 orman başmühendisi 10 90 
5 S. 2 » » 15 80 
6 S. 3 » » 25 70 
7 S. 1 » » muavini 50 60 
8 S. 2 » » » 75 50 
9 S." 1 orman mühendisi 100 40 

Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL. 

Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Ziraat Encümeninin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

[3] SAYILI CETVEL 

Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

D. Memuriyetin nev ı Aded Maaş 

7 S. 2 kıdemli orman mühendis 
muavini 10 60 

8 S. 3 kıdemli orman mühendis 

9 
10 
11 
12 
11 
11 
12 
13 
14 
11 
12 
13 
11 
12 
13 

muavini 
S. 1 orman mühendis 
S. 2 » 
S. 3 » 
S. 4 » 

» 
» 
» 

İkinci mümeyyiz 
Memur 

» 
» 

Orman kâtibi 

muavini 
» 
» 
» 

Orman tatbikat memuru 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

15 
50 

100 
125 
150 

30 
60 

150 
200 
491 

40 
50 

120 
40 
50 
20 

50 
40 
35 
30 
25 
30 
30 
25 
20 
15 
30 
25 
20 
30 
25 
20 

( S. Sayısı : 156 ) 



Devre : X 
içtima: 2 S. S A Y I S I : 

Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşkilâtı yapılmasına ve 
3017 numaralı Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti teşkilât ve 
memurin Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 4459 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının tadili hakkında 

kanun lâyihası ve Dahiliye, Sıhhat ve içtimai Muavenet 
encümenleri mazbataları (1 /391) 

T. G. 
Başvekâlet 23 . I . U56 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 256/264 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti teşkilât ve memurin Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 4459 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının tadili hakkında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 28 . XII . 1955 tarihinde 
kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1. Nüfus artışı, teşkilâtın genişlemesi ve son yıllarda yeniden ihdas edilen kaza ve tam teşkilâtlı 
nahiyeler dolayısiyle mevcut ebe sayısı ihtiyacı karşılıyamamaktadır. Esasen memleketimizde biri Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâletine diğeri ise İstanbul Tıp Fakültesine bağlı olmak üzere iki ebe 
okulu mevcuttur. 

Halen kadrosu bulunan belediye ve özel idare ebeliklerinden 220 si münhaldir. Birçok hastane
lerin nisaiye servisleriyle, 180 i bulan sağlık merkezlerinin 150 sinde ebe olmadığı gibi bâzı beledi
yelerin bütçelerinde ebe kadrosu da yoktur. Bunlar da nazara alındığı takdirde münhal adedi daha 
da artacak ve talepler vekâletimizce katiyen karşılanamayacak bir hale gelecektir. 

Bilhassa Şark ve diğer mahrumiyet yerleri için ebe bulmak hemen imkânsjz bir duruma girmiştir. 
Millî dâvamız arasında sayılan nüfus artışının temini yolunda ebe personelinin ne kadar ehemmi

yetli bulunduğu şüphe götürmez bir hakikattir. Bir müddetten beri köylerde istihdam edilmek üzere 
köy ebeleri yetiştirilmekte ise de, bunlar 4459 sayılı Kanun mucibince ilânihaye köylerde vazife yap
maya mecbur tutulmaktadırlar. Bu yıl iki köy ebe okulu daha açılarak okul sayısı 4 e iblâğ olunmuş
tur. 

Köy ebe okullarında yetişen ebeler esasen doğum evleriyle hastanelerde muntazam bir kursa tâ
bi tutuldukları gibi senelerden beri tecrübe sahibi olarak nüfus sayısı daha fazla olan kasabalarda 
mesleklerini icra edebilecek seviyeye gelmişlerdir. 
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Birçok kaza ve belediyesi mevcut nahiyelerin ebe ihtiyacının seneler geçtikçe tecrübeden başka ço
luk çocuk sahibi de olan bu ebelerle karşılanmasından başka çare olamıyacağı neticesine varılmıştır. 
Bu itibarla köylerde beş sene müddetle vazife gören ve meslekinde muvaffak oldukları anlaşılan 
köy ebelerinin şehir ve kasabalarda görevlendirilmeleri uygun bulunmuştur. 

2. Köy enstitülerinin sağlık kollarından 1 500 köy sağlık memuru mezun olmuş ve bunlar aynı 
kanun gereğince senelerden beri köylerde istihdam edilmişlerdir. Enstitülerin sağlık kolları lâğvedil-
diğinden 1951 yılından sonra köy sağlık memuru yetişmemiştir. Uzun seneler çalışarak ücretten maa
şa geçen bu memurlar asıl sağlık memurları okulu mezunlarına yaptırılan bilcümle sağlık işlerinde 
çalıştırılmaktadırlar. Artan ihtiyaçlar dolayısiyle bu memurların da her hangi bir tefrik yapılmak
sızın yalnız köylerde değil şehir ve kasabalarda da istihdamları zaruret haline gelmiştir. Ancak beş 
sene müstemirren köylerde çalıştıktan sonra yetişmiş oldukları anlaşıldığı takdirde bu hakkın ken
dilerine verilmesi cihetine gidilmiştir. 

Bu sebeple 4459 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının yukarda izah edildiği şekilde 
tadili teklif edilmiştir. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 7 . II . 1956 

Esas No. 1/391 
Karar No. 22 

Yüksek Reisliğe 

Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşki
lâtı yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekâleti teşkilât ve memurin 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair 4459 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin bi
rinci fıkrasının tadili hakkındaki kanun lâyi
hası, alâkalı vekâlet mümessillerinin iştirakiyle 
encümenimizde müzakere edildi. 

Lâyiha esas itibariyle birçok köylerimizin 
ebe ve sağlık memurundan mahrum bulunuşu 
nazarı itibara alınarak, mesleki biraz daha ca
zip kılmak gayesiyle köylerde muayyen müddet 
hizmet gördükten sonra şehir ve kasabalarda, 
mevcut mevzuat ahkâmına göre çalıştırılamıyan 
ve sanatlarını icra edemiyenlere bu hakkı tanı
mak zımnında encümenimizce de kabule şayan 
görülmüştür. 

Ancak, hükümet temsilcisinin bu kanunun 
neşri İle halen mteveut ve vazife gören 1 140 ebe
nin 800 adedinin derhal şehir ve kasabalara nak
li icabedeceği ve bu gün açılan dört mektepten 
ancak 350 ebe mezun olabileceği ve bugün kırk 

bin köyümüzden ancak 1 140 nda, on köy bir 
grup olarak farzedilirse on bir bin köyde ebe 
mevcudolduğunu, on bir köyde çocuk sağlığı 
ve bakımı ile meşgul olan teknik elemanın mev
cudiyetini kabul etsek dahi otuz bin köyün bun
dan mahrum bulunduğu göz önüne getirilirse 
işin vehameti anlaşılmış olur kanaatindeyiz. Bu 
endişe iledir ki, köylerdeki hizmet müddetini 
biraz daha uzatmak zaruretiyle karşılaşılmış ve 
beş senelik müddet sekiz seneye çıkarılmıştır. 

Keza lâyihanın birinci maddesindeki (köy 
vasfı) tâbirinin diğer mevzuatla da tenazur ba
kımından uygun görmiyerek bu tâbir kaldırıl
mıştır. 

Bu değişikliklerle lâyiha kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Sıhhat ve îçtimai Muave

net Encümenine tevdi buyurulmak üzere Yük
sek Riyasete sunulur. 

Dahiliye En. Reisvekili M. M. 
Ankara îzmir 

Â. Benderlioğîu P. Atrat 
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Kâtip 

Yozgad 
ö. L. Erzurumluoğlu 

Amasya 
M. Zeren 

imzada bulunamadı 

4* 

Denizli Kars 
A. Hamdi Sancar M. Haeer 

Amasya 
K. Eren 
Çorum 

B. Koldaş 

Kastamonu 
M. Kusakçıoğlu 

Kocaeli 
8. Yalım 

Samsun 
E. Anıt 

Uşak 

Kony» 
M. R. özal 

Seyhan 
A. Kınık 

Yusuf Aysal M. 

Kütahya 
N. H. Pepeyi 

Trabzon 
P. Sanaç 

Van 
Görentaş 

İmzada bulunamadı 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sth. ve îç. Mv. Encümeni 

Esas No: 1/391 
Karar No: 8 

17 .V. 1951 

Yüksek Reisliğt 

Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşkilâtı 
yapılmasına ve 5017 numaralı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti teşkilât ve memurin Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
4459 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 1 nci fık
rasının tadili hakkında kanun lâyihası, alâkalı 
Vekâlet temsilcilerinin de iştirakiyle encümeni
mizde. tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümet mümessillerinin verdiği izahata 
göre Dahiliye Encümeni mazbatasında zikredil-
diği 1140 ebeden 800 adedinin derhal şehir ve 
kasabalara nakli asla varit olmadığı keyfiyeti 
tesbit edilerek iki terfi süresi zarfında klinik 
stajlarına geçmeleri uygun ve hükümet lâyiha-
smdaki beş senenin altı seneye iblâğiyle kifayet 
edilmiş ve bu sebeple birinci madde tadil edil
miştir. Bu değişiklikle lâyiha kabul edilmiş
tir. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Riyasete sunulur. 
Sıh. ve îç. Mua. Encü. 

meni Reisi Mazbata Muharriri 
Ankarfa Çankırı 
T. V. öz K. Çtğman 

Kâtip 
Tekirdağ 

N. Arman 

Bolu 
L. Oğultürk 

Denizli 
A. R. Karaca 

imzada bulunamadı 

Eskişehir 
I. Sayın 

imzada bulunamadı 

Hatay 
A. M. Kuseyrioğlu 

istanbul 
Z. Tarver 

Konya 
S. S. Burçak 

imzada bulunamadı 

Ağrı 
N. Sümer 

Çorum 
A. R> Kılıçkale 

Diyarbakır 
F. Arığ 

Grazianteb 
A. Atik 

İsparta 
/ . Aksu 

Kars 
H. Erdoğan 

Niğde 
H. Ülkü 

imzada bulunamadı 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Köy ebeleri ve köy sağlık me
murları teşkilâtı yapılmasına ve 
3017 numaralı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti teşkilât ve 
memurin Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine' dair 
4459 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin birinci fıkrasının tadili 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4459 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin birin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Köy ebe ve köy sağlık memur
larının istihdam mahalleri köy
ler, köy vasfında olan yerlerdir. 

Ancak, köylerde başarı ile 5 
sene çalıştıktan ve doğum evleri 
veya hastaneler nisaiye klinikle
rinde 6 ay amelî tatbikatta bu
lunduktan sonra yapılacak im
tihanda muvaffak olan köy ebe
leri şehir ve kasabalarda da san
atlarını icra ederler. 

Meslekte bilfiil 5 sene çalış
mış ve iyi sicil almış köy sağlık 
memurlarından, vekâletin ten-
sibedeceği müesseselerde 6 ay 
müddetle bir tekâmül devresi 
geçiren ve sonunda teşkil oluna
cak bir jüri huzurunda yapı
lacak imtihanda muvaffak olan
lar şehir ve kasabalarda da is
tihdam olunurlar. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri 
tarihinde meriyete girer. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN 
TADlLÎ 

Köy ebeleri ve köy sağlık me
murları teşkilâtı yapılmasına ve 
3017 numaralı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti teşkilât ve 
memurin Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair 
4439 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin birinci fıkrasının tadili 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4459 sayılı Ka
nunun dördüncü maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Köy ebe ve köy sağlık me
murlarının istihdam mahalleri 
köylerdir. 

Ancak köylerde başarı ile se
kiz sene çalışdıktan sonra Sıh
hat ve içtimai Muavenet Vekâ
letince kıdemlerine» göre davet 
edilmek üzere doğumevleri ve
ya hastaneler nisaiye klinikle
rinde altı ay amelî tatbikatta 
bulunduktan sonra yapılacak 
imtihanda muvaffak olan köy 
ebeleri şehir ve kasabalarda da 
istihdam olunurlar. Ve sanat
larını icra ederler. 

Meslekte bilfiil sekiz sene ça
lışmış ve iyi sicil almış köy sağ
lık memurlarından kıdemlerine 
göre Sıhhat ve içtimai Muave
net Vekâletinin tensibedeceği 
müesseselerde altı ay müddetle 
bir tekâmül devresi geçirdik
ten sonra yapılacak imtihanda 
muvaffak olanlar şehir ve ka
sabalarda da istihdam olunur
lar ve sanatlarını icra ederler. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

SIHHAT VE İÇTİMAİ 
MUAVENET ENCÜMENİ 

TADİLİ 

Köy ebeleri ve köy sağlık me
murları teşkilâtı yapılmasına ve 
3017 numaralı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti teşkilât ve 
memurin Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair 
4459 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin birinci fıkrasının tadili 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4459 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Köy ebeleri ile köy sağlık me
murları köylerde istihdam edi
lirler. 

Ancak, köylerde başarı ile as
gari altı sene çalıştıktan ve do
ğumevleri veya hastaneler nisa
iye kliniklerinde altı ay amelî 
tatbikatta bulunduktan sonra 
yapılacak imtihanda muvaffak 
olan köy ebeleri şehir ve kasaba
larda da sanatlarını icra eder
ler. 

Meslekte bilfiil altı sene ça
lışmış ve iyi sicil almış köy sağ
lık memurlarından Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekâletinin 
tensibedeceği müesseselerde altı 
ay müddetle bir tekâmül devre
si geçirerek yapılacak imtihan
da muvaffak olanlar şehir ve 
kasabalarda da istihdam olu
nurlar. 

Köy ebeleri ile köy sağlık me
murlarının kaza ve şehirlerde 
istihdamlarında kadro vaziyeti
ne göre kıdemlerinin nazarı iti
bara alınması şarttır. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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Hü. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

28 . XI I . 1955 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 
Adliye Vekili 

H. A. Göktürk 
Millî Müdafaa Vekili V. 

§. Ergin 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. Köprülü 
Maliye Vekili 

İV. Öhnen 
Maarif Vekili 

A. Özel 
Nafıa Vekili 

M. Çavuşoğlu 
îkt. ve Ticaret Vekili 

F. Ulaş 
Sıh. ve iç. Mua.Vekili 

N. Körez 
Güm. ve Inh. Vekili 

H. Hüsman 
Ziraat Vekili 

E. Budakoğlu 
Münakalât Vekili 

A. Demirer 
Çalıgma Vekili 

M. Tarhan 
işletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu \ 

Da, E. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüneü madde» aynen kabul 
edilmiştir. 

# 

j S. re t. m. E. 

MADDE 3. ~ Htikûnifftüt 
üçüncü m»4d#»i $f%m | $ W 
•dilmiftir. 

•>• •<« 
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Devre : X 
ÎÇtima: 2 S. S A Y I S I : 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı maddele
rinin tadiline ve bu Kanuna yeni bir madde ilâvesine dair 6571 

sayılı Kanunun üçüncü maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1 /455) 

T. C. 
Başvekâlet 21 . IV . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/349 - 1515 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

6571 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna yeni maddeler ilâvesine dair Kanunun 3 neü maddesinin tadili hakkında Maliye Vekâletin
ce hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 21 . IV . 1956 tarihinde karar
laştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil Vekili 
E. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

Ecnebi dövizler üzerinden yapılan muamelelerden tahassül edip 3133 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi mucibince hususi ihtiyat akçesi olarak tefrik edilen kârlardan 4,5 milyon liranın 23.V.1955 
tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 6571 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle (' hissedarların 
ödenmemiş % 30 sermaye hisseleri bakiyesine mahsubu. . . .) emrolunmuştur. 

Banka ihtiyat akçeleri, 1715 sayılı Kanunun 96 ncı maddesiyle her türlü vergi ve resimden 
muaf tutulduğu cihetle, yukarıda mâruz hususi ihtiyat akçesi üzerinden de banka her hangi bir 
vergiye tâbi bulunmamaktadır. 

Vergisiz olarak tefrik edilen bu ihtiyat akçesinin kısmen veya tamamen hissedarların ödenme
miş sermayelerine mahsubu temettü tevzii mahiyetinde olduğundan, 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu hükümlerine göre, ortaklar yönünden Gelir Vergisi ödenmesi gerekmektedir. 

6571 sayılı Kanunun mevzuubahis 3 ncü maddesi hükmü ile banka sermayesinin tamamen ve 
süratle ödenmiş hale ifrağı derpiş edilmiştir. 

Mahsubedilecek miktardan bir kısmının vergi olarak konulması ise bu maksadın tahakkukunu 
geciktirecektir. 

6571 sayılı Kanunla derpiş olunan maksat hilâfına tahaddüs eden bu durumun anılan mahsu
bun vergi dışı bırakılmasını sağlıyacak bir hüküm sevkı suretiyle ıslahı uygun görülmüş ve bu se
beple ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 

Esas No. 1/455 
Karar No. 2 

21. V. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanu
nunun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna 
yeni bir madde ilâvesine dair 6571 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin tadili hakkında; Umumi 
Heyetçe 30 . IV . 1956 tarihinde encümenimize 
verilmesi kabul edilen kanun lâyihası 9.V.1956 
tarihinde encümenimizçe Hükümet ve Merkez 
Bankası mümessillerinin iştirakiyle müzakere 
edildi : 

Hükümet esbabı mucibesinde gösterilen hu-
susat encümenimizçe de uygun görülerek kanun 
lâyihası aynen kabul olundu. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edilmek 

üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 
Muvakkat Encümen Reisi 

İstanbul 
N. A. Sav 

Kâtip 
Çoruh 

H. Çeltikçioğlu 

İzmir 
A. Aker 

Seyhan 
M. Akçalı 

M. M. 
Ordu 

8. İşbakan 

.Eskişehir 
Muhtar Başkurt 

(İmzada bulunamadı) 
Kocaeli 

Ekrem Alican 
(imzada bulunamadı) 

Tokad 
ö. Sunar 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

6571 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna yeni maddeler ilâvesine dair kanunun 3 
ncü maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — (6571 sayılı Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası Kanununun bâzı madde
lerinin tadiline ve bu kanuna yeni maddeler ilâ
vesine dair) kanunun 3 ncü mad,desi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 3. — Birinci maddenin d fıkrasında 
yazılı hususi ihtiyat akçesinden bakiye kalan 
(4,5) milyon lira hissedarların ödenmemiş % 30 
sermaye hisseleri bakiyesine mahsubedilir. 

Bu mahsup dolayısiyle banka ve ortaklardan 
Gelir Vergisi aranmaz.» 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

21 . IV . 1956 
Başvekil Vekili ve 

Dahiliye Vekili Devlet Vekili 
E. Menderes M. C. Bengü 

Devlet Vekili 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. Özel 

İktisat ve Ticaret Vekili 

Güm. ve İnh. Vekili ve 
İkt. ve Ticaret V. V. 

H. Hüsman 
Münakalât Vekili 

A. Demirer 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 

Maliye Vekili 
N. ökmen 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

Çalışma Vekili 
M. Tarhan 

işletmeler Vekili 
ve Hariciye V. V. 

S. Ağaoğhı 
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Devre : X 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Rize Mebusu Hüseyin Agun'un, 3788 sayılı Çay Kanununun 4 ncü 
maddesinin (B) fıkrasının tadiline dair 5748 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesiyle aynı kanunun 6133 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Ziraat, Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (2/161) 

21 .IX . 1955 
özü : Çay Kanununun tadili Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Çay Kanununun bâzı maddelerinin tadiline dair kanun teklifinin esbabı mucibesini leffen tak
dim ediyorum. îşbu kanun teklifinin kanuniyet iktisabeylemesi hususunda muktazi muameleye müsa
ade Duyurulmasını saygı ile arz ederim. 

Rize Milletvekili 
Hüseyin Agun 

3788 sayılı Çay Kanununun tadiline ait kanun teklifinin esbabı mucibe raporu 

Usun denemeler sonunda çayın memleketimizde Rize vilâyeti dâhilinde yetişeceği tahakkuk et
tikten sonra 1940 tarih ve 3788 sayılı bir Kanunla Rize'de 30 000 dekarlık çay bahçesi tesisine 
müsaade edilmişti. Fakat, bu miktar için muhtelif zamanlarda köylüye yapılan ikrazatm 
1 000 000 lirayı geçmediğinden bunun kifayetsizliği sebebiyle çay bahçeleri on bir sene gibi uzun 
bir müddet içinde ancak tesis edilebilmiş ve istihsal küçük çapta kalmıştı. 

Nihayet 1951 de Çay Kanununun mühim iki maddesini tadil eden 5748 sayılı Kanunla çaylıkla
rın kanuni haddini 30 000 dekardan 65 000 dekara yükseltmek ve dekar başına 100 lira ikrazatta 
bulunmak şartiyle imkânlar bir dereceye kadar yükseltilmişti. 1951 den 1955 e kadar gerek Rize 
vilâyetinin hudutları içinde ve gerekse Trabzon vilâyetinin Of ve Sürmene kazalariyle, Çoruh vi
lâyetinin Hopa ve Borçka kazasının bir kısmında çay tarlaları tesisine başlanmış ve dört sene gibi 
kısa bir müddet içinde Rize'deki bahçeler 52 000 dekara yükseltilmiş, diğer iki vilâyette de ceman 
18 000 dekar çay bahçesi yeniden meydana getiı itmiştir. Buna rağmen : Bir taraftan memlekette 
çay istihlâki son yıllarda 4 000 tona yükselmek suretiyle hariçten çay ithali gün geçtikçe faalalaç-
makta buna karşılık memleketimizde emsal memleketlerde yetişen çaydan daha mükemmel bir şe
kilde çay yetiştiği halde sırf mahdut bir sahayı inhisar ettirilişi sebebiyle istihsalde bir fazlalık 
kaydedememiş ancak 1954 te istihsal 900 ton kuru çaya kadar yükselebilmiştir. 

Bugün Rize vilâyetinin bütün kazalarında kanuni had dâhilinde tesis edilen çaylıkların yekûnu 
52 000 dönümdür. Diğer iki vilâyet kazalarında çaylıklar mahdut sahada ve henüz yenidirler. 
îleriki yıllar memleket ihtiyacı 4 000 tonun dah;ı üstüne çıkacaktır. Memlekette normal bir şekil
de yetişen çayın sahalarını genişletmek suretiyle artan istihlâki karşılamak mümkündür. Bunuu 
için de pek fazla emek istiyen ve toprağının hazırlanmasında ilk ânda köylüye yardım etmek 
zarureti vardır. Câri muaddel kanunla daha 35 000 dekar için verilen 3,5 milyon tutarında ve 
dekar başına 100 liralık ikrazat dik ve çalılık arazide setleme ve dikim ve iki sene müddetle 
sıkı bakım işlerine kâfi gelmemektedir. Bir taraftan bu yardımı görmiyen bir kısım köylüleri
miz çay bahçesi tesis ediyorlarsa da bunlar kotıtroldan uzak kaldıklarından kendi zayıf güçle-
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riyle ilk tesis işlerini pek mahdut bir saha üzerinde yapmaktadırlar ki, bu da istihlâk artışını 
karşılıyacak bol bir istihsale zemin olacak dereceyi bulamamaktadır. 

işte bu sebepledir ki, Rize vilâyeti dâhilinde daha 60 000 dekar çaylık tesis edileceği gibi 
Trabzon vilâyetinin Of ve Sürmene kazalariyle, Çoruh vilâyetinin Arhavi, Hopa ve Borçka kaza
sının da Maradit nahiyesinde 40 000 dekarlık ki, ceman 100 000 dekar daha çay bahçesi tesisine 
imkân vardır. 

Bu mmtaka arazisinin fazla meyilli ve arızalı oluşu sahaları çalılardan temizlemek, setlemek, 
su yolları açmak ve iki sene müddetle fennî bakımını yapmak şartiyle beher dekar için 350 lira
lık ilk tesis yardımına lüzum vardır. Bunun için de T. C. Ziraat Bankasına her mütaakıp malî 
yılda faizi ile ödenmek şartiyle Ziraat Vekâleti bütçesine beş senede tamamlanmak üzere 35 000 000 
liralık bir tahsisat konulursa daha 100 000 dekarlık çay bahçesine memleketimiz beş sene içinde, 
kavuşmuş olur. 

Mevcut çay bahçeleriyle birlikte 170 000 dekara yükselecek olan çaylık sahalarımız kısa bir 
müddet içinde yalnız memleketimizin çay istihlâkini karşılamakla kalmıyacak ihracat durumuna 
da geçilmiş olacaktır. Bunun yanıbaşmda halen 21 000 aileye tekabül eden vasati 100 bin nüfusun 
geçindiği bu işten 50 000 aileye yani 250 000 ilâ 300 000 nüfusun geçimi de yaşadığı topraklar 
üzerinde mümkün olacaktır. 

Karadeniz'in doğusunda en nazik bölgede arızalı ve dar topraklar üzerinde kesif bir nüfus kit
lesinin yaşamakta olduğunu gözümüzün önünden uzak tutmamalıyız. Bu bölgeye bu suretle ya
pılacak yardım burada yaşıyan vatandaşlarımızın hayat ve istikballerini tahtı temine alacağı gibi 
onlar da bu memlekete çok faydalı birer müstahsil durumuna geçmiş olacaklardır. Her iki gaye
nin tahakkuku için hazırlamış olduğum Çay Kanununun iki maddesini tadil eder lâyihanın her 
Teçhile memleket menfaatlerine hadim olacağı kanaat ve mütalâasmdayım. Arz eylerim. 

21 . IX . 1955 
Rize Milletvekili 
Hüseyin Agun 
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Ziraat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat Encümeni 

Esas No: 2/161 
Karar No: 12 

13 .II. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Rize Mebusu Hüseyin Agun'un, «3788 sayılı 
Çay Kanununun 4 ncü maddesinin (B) fıkrası
nın tadiline dair 5748 sayılı Kanunun birinci 
maddesiyle ayni kanunun 6133 sayılı Kanunla 
değiştirilen birinci maddesinin tadiline dair ka
nun teklifi» hükümet temsilcilerinin de iştira
kiyle encümenimizde müzakere edildi. 

Çayın memleket istihsalindeki yeri büyük
tür. Bugün 4 bin ton tutarındaki ihtiyacımızın 
ancak yarısına yakın bir kısmı memlekette is
tihsalle karşılanabilmektedir. Diğer taraftan 
nüfusumuzun artışı ve halkımızıda çay içiminin 
çoğalması gibi sebeplerle istihlâk miktarı her 
gün biraz daha kabarmaktadır. Çay istihsalimi
zin memleket ihtiyacını karşılıyacak ve hattâ 
ihraç yapacak duruma getirilmesine ve kalite
nin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 

Memleket ihtiyacının karşılanabilmesi için 
mevcut çay bahçeleri vüsatinin en az yüz bin 
dekar daha genişletilmesi zaruri bulunmaktadır. 
Yeni çay bahçeleri Rize ve Trabzon havalisinin 
sarp mmtakalarda büyük emeklerle tesis edile
ceği cihetle bugünkü rayiçle dekar başına yapı
lan yüz liralık ikrazatm kifayet etmiyeceği açık
tır. Bu miktarın dekar başına 350 liraya çıka
rılması ve buna göre Ziraat Vekâleti bütçesine 
tahsisat konması uygun olacaktır. 

Böylece bir taraftan memleketin çay istihsa
li artarken diğer taraftan zaten geçim imkânları 
mahdut bulunan mezkûr mmtakanm halkına 
yeni maddi imkânlar temin edilmiş olacaktır. 

işte bu sebeplerle kanun teklifi encümeni-
mizce uygun mütalâa edilerek maddeler üzerin
de redaksiyonlar yapılmış ve ayrıca bir de mu
vakkat madde ilâvesiyle kabul edilmiştir. 

Birinci maddedeki, dekar başına yapılacak 
ikrazatm hududunu katî olarak tesbit maksa
diyle «350 lira kadar» ibaresi «350 lira» olarak 
değiştirilmiştir. 

İkinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Yeni kanunun neşrinden sonra çay bahçesi 
hazırlıyacaklara dekar başına 350 lira üzerinden 
ikrazat yapılması, kanunun neşri tarihine kadar 
taahhüde bağlanmış olup da bakiye taksitlerini 
yüz lira üzerinden alacak olan müstahsıllarm ise 
aynı zaman içinde daha az miktarda ikrazattan 
faydalanmaları encümenimizce âdil görülmiyerek 
bunların da bakiye taksitlerini 350 lira üzerin
den alabilmelerini temin maksadiyle muvakkat 
madde ilâve edilmiştir. 

Üçüncü, dördüncü maddeler aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Maliye Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunu
lur. 

Ziraat En. Reisi M. M. Kâtip 
Muğla Bilecik Uşak 

T. Akarca î. 8. Çakıroğlu H. Yılmaz 
Antalya Bingöl Bolu 

A. Tekelioğlu 8. Göker R. Akşemsettinoğlu 
Burdur Bursa Denizli 

H. Çimen 8. Karacabey R. Tavashoğlu 
Diyarbakır Erzincan 

R. Karaosmanoğlu H. Çanakçı 
imzada bulunamadı 

Gazianteb Giresun 
S. Ünlü A. N. Duyduk 
Hatay içel 

Ş. Sarıçalı Y. Çukurova 
imzada bulunamadı 

içel izmir 
H. Sinanoğlu M. Balaban 

imzada bulunamadı imzada bulunamadı 
Kastamonu Kırşehir 

S. Esen O. Alişiroğlu 
imzada bulunamadı imzada bulunamadı 

Kocaeli Kocaeli 
C. Tüzün N. TJnat 
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Konya 
A. Çilingir 

Ordu 
B. Baykal 

Samsun 
H. Tekay 

imzada bulunamadı 

Maraş 
A. Kadoğlu 

İmzada bulunamadı 
Samsun 
A. Eker 
Seyhan 

L. Sezgin 

Seyhan 
/. Uslu 

Sinob 
M. V. Dayıbaş 

imzada bulunamadı 

Tokad 
Y. Ulusoy 

imzada bulunamadı 

Maliye Enoümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Enoümeni 
Esas No. 2/161 
Karar No. 34 

29 .11 . 1956 

Yüksek Eeisliğe 

Rize Mebusu Hüseyin Agun'un, 3788 sayılı 
Çay Kanununun 4 ncü maddesinin B fıkrasının 
tadiline dair 5748 sayılı Kanunun 1 nci madde
si ile aynı kanunun 6133 sayılı Kanunla değiş
tirilen 1 nci maddesinin tadiline dair kanun tek
lifi mükümet temsilcilerinin iştirakiyle encüme
nimizde tetkik ve müzakere olundu. • 

Yapılan inceleme sonunda, gerek teklif sa
hibinin esbabı mucibesinde izah buyurulan hu
susları ve gerek günün şartlarını göz önünde 
bulunduran encümenimiz, teklifi Ziraat Encü
meninin tadili veçhile aynen ve mevcudun itti-

fakiyle kabul etmiştir. 
Havalesi gereüince Bütçe Encümenine tev

di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye Encümeni Reisi 
Amasya 

H. Komy 
Kâtip 

Kayseri 
//. Kurmel 

Kars 
R. Çakır 

Bolu 
S. Bay'ml 
Mardin 

A. KaMv 

M. M. 
Afyon K. 
0. Talu 

Giresun 
A. tzmm 
Seyhan 

M. Ahgd% 

BUtçft !nettm*ni matbfttMi 

T. B. M. M. 
Büçe Encümeni 
Esas No. 2/161 
Karar No. 96 

Yüksek Reisliğe 

21. V . 1956 

Rize Mebusu Hüseyin Agun'un, 3788 sayılı 
Çay Kanununun 4 ncü maddeslinin (B) fıkrası
nın tadiline dair 5748 sayılı Kanunun birinci 
maddesi ile aynı kanunun 6133 sayılı Kanunla 
değiştirilen birinci maddesinin tadiline dair ka
nun teklifi Ziraat Encümeni mazbatasiyle birlik
te encümenimlize havale edilmiş olmakla teklif 

sahibi ile Hükümet mümessilleri hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Teklif, Ziraat Encümeninin esbabı mucibe
sinde de mufassalan arz ve izah edildiği üzere, 
bugün memleketin ihtiyacı olan dört bin ton 
çayın ancak yüzde ellisi memleket dâhilinde is
tihsal edilen çay ile karşılanabilmektedir. Diğer 
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taraftan nüfusumuzun artışı ve çay istihlâkinin 
de çoğalması her gün biraz daha fazlalaşmakta
dır. 

Çay istihsalimizin memleket ihtiyacını kar-
şılıyacak ve hattâ ihraç yapabileeek bir duruma 
getirilmesini ve kalitesinin de yükseltilmesini 
istihdaf eden teklif esas itibariyle encümenimîz-
ce de yerinde görülerek Ziraat Encümeninin 
hazırlamış olduğu metin müzakereye esas alına
rak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Teklif başlığı tertlip bakımından birinci mad
de, madde metnindeki 350 lira ibaresinden önce 
ceman kelimesinin ilâvesi ve kadar kelimesi ile 
(Ziraat Vekâletince Türkiye Cumhuriyeti Zira
at Bankasına) cümlesi haşiv telâkki edilerek 
çıkarılmak suretiyle ikinci madde, çay sahasının 
miktarını 100 000 dönüm olarak tesbit etmek
tense bu miktarın tâyin ve tesbitinin îcra Ve
killeri Heyetine bırakılması daha uygun görü
lerek madde buna göre yeniden kaleme alınmış
tır. 

Muvakkat madde, vuzuh bakımından, üçüncü 
madde şeklen değiştirilmek suretiyle ve dördün
cü madde aynen kabul edilmiştir. 

Yukarda arz edilen değişikliklerle yeniden 
tanzim edilen te'klif, Umumi Heyetin tasvibine 

arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis V. Mazbata M. 

Kırklareli Giresun 
Ş. Bakay M. Şener 

Afyon K. Aydın Balıkesir 
M. Â. Ülgen Z. Uray »S. Ytrcah 

Çorum Diyarbakır 
Y. Gürsel Y. Azizoğlu 

İmzada bulunamadı 
Diyarbakır Diyarbakır Erzurum 

/. H. Tiğrel B. Turgut Ş. Erker 
Eskişehir Gazianteb 

A. Potuoğlu E. Cenani 
İmzada bulunamadı 

İzmir İzmir İzmir 
A. Aker B. Bilgin Dr. B. Uz 
Konya Muğla Muğla 

R. Birand N. Poyrazoğlu A. Sanoğlu 
Niğde Ordu Ordu 

A. N. Kadıoğlu R. Aksoy S. îşbakm 
Rize Seyhan Siird 

H. Agun A. Topaloğlu B. Erden 
Tekirdağ Tokad Trabzon 

Z. Erataman ö. Sunar t. Şener 
Zonguldak Zonguldak 
S. Ataman 8. Dumh 
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RİZE MEBUSU HÜSEYİN AGUN'UN 

TEKLÎFÎ 
3788 sayılı Çay Kanununun 4 ncü maddesi
nin (B) fıkrasının tadiline ait 5748 sayılı Ka
nunun1 nci maddesiyle aynı kanunun 5748 sa
yılı Kanunla değişen 5 nci maddesinin tadiline 
ait 6133 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadili

ne dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 27. I I I . 1940 tarihli ve 3788 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (B) fıkrasının 
tadiline ait 27 . I I . 1951 tarih ve 5748 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekil
de değiştirilmiştir : 

«Çay bahçesinin "beher dekarı veya 1000 ağacı 
için birer sene ara ile ve üç, defada 350 liraya 
kadar Ziraat Vekâletince T. C. Ziraat Bankasına 
falizsiz para ikraz ettirilir. Bu paranın ikraz şek
li, şartları, zaman ve miktarı Ziraat Vekâletince 
tesbit olunur.» 

MADDE 2. — Aynı kanunun 6133 sayılı Ka
nunla muaddel 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Mevcut çay bahçelerine ilâveten 100 000 de
kar yeniden çay bahçesi tesis edilinceye kadar 
çay bahçesi kuracaklara yukardaki 1 nci madde 
gereğince vukubulacak ikrazat T. C. Ziraat Ban
kasınca yapılır. Bu ikrazat 35 000 000 lirayı ge
çemez. Her bütçe yılı içinde ikraz edilen para, 
Ziraat Vekâletinin mütaakıp yıl bütçesine kona
cak olan tahsisattan T. C. Ziraat Bankasına faizi 
il« birlikte ödenir.» 

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya; 
Adliye, Dahiliye, Gümrük ve inhisarlar, Maliye, 
iktisat ve Ticaret ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

3788 sayılı Çay Kanununun 4 ncü maddesinin (B) 
fıkrasının tadiline ait 5748 sayılı Kanunun birin
ci maddesiyle aynı kanunun 5748 sayılı Kanunla 
değişen 5 nci maddesinin tadiline ait 6133 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin tadiline dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 27 . III . 1940 tarihli ve 3788 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (B) fıkrasının 
tadiline ait 27 . II . 1951 tarih ve 5748 sayılı Ka
nunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

«Çay bahçesinin beher dekarı veya 1 000 ağa
cı için birer sene ara ile ve üç defada 350 lira Zi
raat Vekâletince Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına faizsiz para ikraz ettirilir. Bu paranın 
ikraz şekli; şartları, zaman ve miktarı Ziraat Ve
kâletince tesbit olunur.» 

MADDE 2. — Teklif sahibinin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 
tarihine kadar taahhüde bağlanmış olup da baki
ye taksitlerini almamış bulunanlar bu kanun hü
kümlerine tâbidir. 

MADDE 3. — Teklif sahibinin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklif sahibinin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(•8fc-Say-ısı--:..15*). 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLl 

3788 sayılı Çay Kanununun 5748 sayılı Kanunla 
muaddel 4 ncü maddesinin (B) fıkrası ile Çay 
Kanununa ek 6133 sayık Kanunun birinci mad

desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 27 . I I I . 1940 tarih ve 3788 
sayılı Çay Kanununun 5748 sayılı Kanunla 
muaddel 4 ncü maddesinin (B) fkirası, aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

«Çay bahçesinin beher dekarı veya (1 000) 
ağacı için birer sene ara ile üç defada ceman 
(350) lira faizsiz para ikraz ettirir. Bu pa
ranın ikraz şekli, şartları, zaman ve miktarı 
Ziraat Vekâletince tesbit olunur.» 

MADDE 2. — Aynı kanuna ek 10 . VII . 1953 
tarih ve 6133 sayılı Kanunun birinci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

27 . I I I . 1940 tarihli ve 3788 sayılı Çay 
Kanununun 5748 sayılı Kanunla değişen 5 nci 
maddesinde yazılı saha miktarını artırmaya ic
ra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. Yeni çay 
bahçesi kuruluncaya kadar bahçe kuracaklara * 
aynı kanunun değişen 4 ncü maddesinin (B) 
fıkrası gereğince vukubulacak ikrazat Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca yapılır. Bu kı
sım ikrazaat (35) milyon lirayı geçemez. Her 
bütçe yılı içinde ikraz edilen para Ziraat Ve
kâletince mütaakıp yıl bütçesine konulacak olan 
tahsisattan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasına faiziyle birlikte ödenir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
ri tarihine kadar taahhüde bağlanmış olup 
da taksitlerini kısmen veya tamamen almamış 
olanlar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik 
olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya; Adliye, Dahiliye, Gümrük ve inhisarlar, 
Maliye, iktisat ve Ticaret ve Ziraat vekilleri 
memurdur. 

»« * • — »• 
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Devre : X 
içtima: 2 S. S A Y I S I : 

Maarif Vekâleti kuruiuş kadrolariyle merkez kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadroların 
eklenmesine dair kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/307) 

T. C. 
Başvekâlet 10 . VIII . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-155/2971 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif Vekâleti Kuruluş kadrolariyle Merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hakkında 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadroların ek
lenmesine dair mezkûr vekâlet tarafından hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri He
yetince 18 . VI . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişiğiyle birlikte 
(sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevlerine dair olan 4926 sayılı Ka
nuna bağlı cetveldeki kütüphaneler memur kadrolarının sayısı 132 olup bu kadronun tamamı vekâ
let bütçesinden idare edilen mevcut 72 kütüphanede fiilen kullanılmaktadır. Buna göre her kü
tüphaneye iki memur bile isabet etmemektedir. 

Halkın fikir seviyesini yükseltmek, onları kitap yoliyle eğitmek yanında, üniversiteler çalış
malarda da kütüphanelerin taşıdığı ehemmiyet malûmdur. Geniş halk tabakalarını, iş ve istek
leriyle ahenkli bir şekilde eğitmenin en önemli vasıtalarından biri kütüphanelerdir. Bu bakım
dan kütüphanelerimizi ilmî tetkiklere elverişli bir hale getirmek, halk eğitiminde onları faydalı 
bir hale sokmak ve geniş halk tabakalarının okuma ihtiyacına cevap verir bir duruma getirmek 
hususunda şimdiye kadar sarf edilen gayretler, mevcut imkânlar nispetinde, müspet neticelerini 
vermeye başlamıştır. Kütüphanelerimizi tam mânasiyle bu maksatlara uygun bir hale getirmek 
için kadrolarını, keyfiyet ve kemiyet bakımından genişletmek lâzımdır. Bugünkü kadroları, 
kütüphanelerimizin ıslahı yolunda yıllardır harcanan emeklerin aynı tempoda devamına artık im
kân vermiyecek bir hale gelmiş bulunmaktadır. 

Mevcut kadro, kütüphanelerde yüksek tahsilli ve ehliyetli elemanların bu branşta uzun müd
det istihdamına müsait bir durum arz etmemektedir. Halkın kütüphanelere ihtiyacı mütemadiyen 
artmakta ve bu alâka dolayısiyle kütüphanelerimizin memur kadroları genişliyen işle mütenasip 
bir hadde çıkarılmamaktadır. Kütüphanelerimizden halkın bir kat daha istifadesini sağlıyabilmek 
için bu müesseselerin tertip, tanzim ve tasnif bakımından ileri memleketler kütüphaneleri gibi iş
letilmesi zarureti vardır. Kadronun kifayetsizliği dolayısiyle bâzı kütüphanelerimizde 5439 sayılı 
Kanunun verdiği salâhiyete dayanılarak öğretmenler kullanılmasına zaruret duyulmuştur. Esas 
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mesleki kütüphanecilik' olmıyan bu elemanlardan bu sahada lâyıkiyle istifade edilmemekte olma» 
sına rağmen böyle tedbirler alınması zarureti ile karşılaşılmıştır. 

Yukarda arz edilen mucip sebepler dolayısiyle kütüphaneler kadrosuna ilâve yapılmasına zaru
ret görüldüğünden bu kanun teklifinde bulunulmuştur. 

Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 
Esas No. 1/307 

Karar No. 8 

2 . XII . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Yüksek Reislikçe encümenimize havale buyu-
rulan, Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle mer
kez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayı
lı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4926 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kad
roların eklenmesine dair kanun lâyihası, Maa
rif Vekâleti ile Maliye Vekâleti temsilcilerinin 
huzuru ile müzakere edildi: 

Kanun lâyihasının esbabı mucibesinde bil
hassa «4926 sayılı Kanuna bağlı cetveldeki kü
tüphaneler memur kadrolarının sayısı 132 olup 
bu kadrolar 72 kütüphanede fiilen kullanılmak
tadır. Kadro miktarının kifayetsizliği dolayısiyle 
de bâzı kütüphanelerde 5439 sayılı Kanunun ver
diği salâhiyete dayanılarak öğretmenler çalıştı
rılmaktadır. Bu hale göre mevcut kadro, kütüp
hanelerde yüksek tahsilli ve ehliyetli elemanların 
bu branşta uzun müddet istihdamına müsait bir 
durumda olmadığı gibi, esas mesleki kütüphane
cilik olmıyan öğretmenlerden de bu sahada lâyı-
kiyle istifade edilememektedir. Bunun yanında 
halkın kütüphanelere olan ihtiyacı da artmakta, 
tertip, tanzim ve tasnif bakımından ileri mem
leketler kütüphaneleri gibi işletilmesi zarureti de 
vardır.» denilerek bir cetvelle yeniden 41 kadro 
istenilmiştir. 

Bu esbabı mucibeye istinaden hazırlanan ka
nun lâyihasının tümü esas itibariyle kabul edil
miştir. Ancak verilen bir takririn ekseriyetle ka
bulü üzerine, cetvele 3 aded 90 liralık maaş kad

rosu ilâve edilmiş ve cetvel bu suretle yeniden 
düzenlenmiştir. 

Bu kanun lâyihasının müzakeresi sırasında 
komisyonca aşağıda arz olunan temenniler izhar 
edilmiştir : 

1. Kütüphanelerimizdeki bilhassa yazma 
eserler süratle tasnif edilmeli ve bunlara ait ka
taloglar derhal yayınlanmalıdır. 

2. Kütüphanecilik bir meslek haline getiril
melidir. 

3. Kütüphanelere ayrılan tahsisat çok azdır. 
Çoğaltılmalı ve bu suretle kütüphaneler bir an 
önce kolayca istifade edilir hale getirilmeli, eski 
binalar tamir edilmeli, yeni binalar yapılmalı ve 
teberrularm kabulü mümkün kılınmalıdır. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete saygı ile su
nulur. 
Maarif Encümeni Reisi 

Rize 
A. Morgu 

Kâtip 
Kayseri 

S. Hacıpaşaoğlu 
Balıkesir 
Y. Pelvan 
Çankırı 

1. Aydın 
Trabzon 

Erzincan 
V. Varol 
Burdur 

M. özbey 
İstanbul 

A. Hacopulos 

B. Ağano'0u 

Mazbata M. 
Uşak 

0. Dengiz 

Ankara 
ö. Bilen 

Çanakkale 
N. Togay 

Konya 
II. R. Atademir 
Tunceli 
F, ÜM 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/307 

Karar No. 98 

29 . V . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez 
kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadroların 
ilâvesine dair mezkûr vekâletçe hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılıp Başvekâletin 10 . VIII . 1955 tarihli 
ve 71 -155/2971 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası Maarif Encümeni mazbatasiyle 
birlikte encümenimize havale edilmiş olmakla 
Maliye ve Maarif Vekâletleri mümessilleri hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde belirtilen 
zaruretlere binaen mevcut kütüphanelerimizin 

eleman ihtiyacını karşılamakla beraber yeniden 
halkın hizmetine açılacak kütüphanelerde istih
dam edilmek ve meslek adamı olarak yetiştiril
mek maksadiyle muhtelif derecelerde 41 aded 
kadronun ihdası maksadiyle sevk edilmiş bulun
maktadır. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Maarif En
cümeni; lâyihaya merbut cetvelde gösterilen kad
ro adedine 4 ncü dereceden 3 aded 90 lira ma
aşlı kadro ilâve etmek suretiyle lâyihayı kabul 
etmiş ve kütüphanelerimizdeki bilhassa yazma 
eserlerin süratle tasnifini ve bunlara ait kata-
lokların yayınlanmasını, kütüphaneciliğin bir 
meslek haline getirilmesini ve buralarda öğret
menlerin kütüphane kadrolarına nakilleri sure
tiyle istihdamlarına meydan verilmemesini ve 
buna müteferri bâzı hususatı mazbatasında te
menniye şayan görmüştür. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerden ve hükümet mümessillerinden 

alman mütemmim izahattan sonra maddelerin 
müzakeresine geçilmiş lâyihanın başlığı ile birin
ci ve ikinci maddelerinde kelime değişikliği ya
pılmış ve üçüncü madde ile birinci maddeye mer
but (1) sayılı cetvel Maarif Encümeninin tadili 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. M. M. 
Kırklareli Giresun Afyon K. 
Ş. Bakay M. Şener M. Â Ülgen 

Aydın Balıkesir Çankırı 
Z. 'Uray S. Yırcah T. Uygur 

Çorum Diyarbakır 
Y. Gürsel • 1. H. Tiğrel 

imzada bulunamadı 
Diyarbakır Erzurum 

II. Turgut Ş. Erker 
Gazianteb Giresun 
E. Cenanı II. Erkmen 

İmzada bulunamadı 
içel istanbul izmir 

/. Gürgen N. Â. Sav A. Aker 
izmir Muğla Muş 

B. Bilgin N. Poyrazoğlu Ş. Çağlayan 
Ordu Ordu Rize 

R. Altsoy S. tşbakan II. Agun 
Rize Seyhan Seyhan 

/. Akç-at- S. Barı A. Topaloğlu 
Tekirdağ Tokad Trabzon 

Z. Er ataman Ö. Sunar 1. Şener 
Yozgad Zonguldak 

D. Akbel H. Balık 
İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TBKLtPl 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hakkında 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadroların 

eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Maarif Vekâleti kuruluş kad-
rolarüyle merkez kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında 10 . VI . 1946 tarihli ve 4926 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin (XI Genel kitap
lıklar) kısmına ilişik cetvelde yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

MADDE 2. 
yete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde meri-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

18 . VI . 1955 
Başvekil ve 

Hariciye V. V. 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Devlet Vekili 
F. Köprülü 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 
Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

tktkmt ve Ticaret Vekili 
S. Yırcalı 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 

O. Kapani 
Adliye Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve iç. Mr. Vekili 
B. Uz 
Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmm 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez ku 
ruluş ve görevlerine dair 2287 yapık Kanunda 
değişiklik yapılması hakkındaki 4926 sayık Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadroların ek

lenmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Maarif Vekâleti kuruluş kad
rolariyle merkez kuruluşu ve görevlerine dair 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki 10 . VI . 1946 tarihli ve 4926 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin (XI Genel Kitap
lıklar) kısmına ilişik cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

MADDE 2. -
itibaren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

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

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Hükümetin tekUfine bağl 

CETVEL 

Genel Kütüphaneler 

Memuriyetin nev'i 

Kütüphaneci (1) 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 

% 

Aded Maaş 

2 80 
3 
6 
G 
8 
8 
8 

70 
60 
50 
40 
35 
30 

V 

I). 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Maarif Encümeninin 

CETVELİ 

Genel kütüphaneler 
9 Memuriyetin nev'i 

Kütüphaneci (1) 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yekûn 41 

(1) Müdür, müdür yardımcısı haşmemur, 
memur 

(1) Müdür, müdür yardımcısı. 
memur 

Bütçe flrıcümefiinin tadiline hağh 

CETVEL 

Maarif Encümeninin tadiline bağlı cetvel a/-* 
iıeft kabul edilmiştir, 

H i | > » )>m<( 
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Dem : X 
ÎStima: 2 S. S A Y I S I : 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/370) 

T. C. 
Başvekâlet 17 . XII . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 231/4107 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanıma bağlı (1) sayılı 
cetvelin Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması hakkında hazırlanan 
ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 29 . XI . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun 
lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimizde yapılmakta olan kadastro işlerinin fotoğrametrik metotlar dâhilinde yapılması
nın takarrür eylemesi üzerine bu mevzuda lüzumlu tayyare ile diğer fennî aletler mubayaa edilmiş 
olmakla beraber Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Arazi Kadastrosu ve Fotoğrametri Dairesi 
Reisliği merkez teşkilâtı kadroları da ona göre ayarlanmıştır. 

Kurulan bu teşkilâtla, Hirfanlı, Ankara Merkez, Mersin, Adana ve Tarsus mmtakalarında yapı
lan tatbikatta; ftoğrametrik metotlarla elde edilen iş takeometrik usul ile yapılan iş nispetine naza
ran hem zaman ve hem de masraf bakımından çok faydalı ^olduğu tahakkuk eylediği gibi uçuş iş
leri şubesinin mütehassıs uçucu bir müdür tarafından idare olunması ve fotolâboratuvarı ve fotop-
lân işleri şubesinin de yine mütehassıs fotoğrafçı bir müdürün yed - i mesuliyetine tevdi edilmesi ha
linde bu iki şubeye ait işlerin daha intizamla yürrüyeceği ve binaenaleyh daha müspet neticeler alı
nacağı anlaşıldığından iş bu kanun lâyihasının hazırlanması muvafık görülmüştür. 

Lâyihaya bağlı cetvellerin tetkiknde görüleceği üzere Hazineye hiçbir külfet tahmil edilmemiş 
(2) sayılı cetvel ile ihdas olunan iki müdürlük için gerekli tahsisat yine merkez teşkilâtından 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadroların tasarrufu suretiyle temin olunmuştur. 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/370 

Karar No. 100 

29 . V . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğü kısmında değişiklik yapılması hakkında ha
zırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 
17. X I I . 1955 tarihli ve 71 - 221/4107 sayılı tez
keresiyle gönderilen kanun lâyihası encümeni
mize havale edilmiş olmakla Maliye Vekâleti 
mümessili ve Tapu ve Kadastro Umum Müdürü 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de yazılı 
olduğu üzere memleketimizde Takeometrik usu
lü ile yapılan kadastro işlerinin ahiren Umum 
Müdürlükçe tayyare ve fennî aletler mubayaası 
suretiyle Fotoğrametrik metodlar dâhilinde ifası 
takarrür etmiş ve bu hususta faaliyete de geçil
miş olmasından dolayı bâzı kadroların tasarru
funu ve bâzı kadroların ihdasını temin maksa-
diyle hazırlanıp sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçeye malî bir külfet tahmil etmemekle be
raber aynı zamanda hizmetlerin masraf ve za
man bakımından daha iyi ve mükemmel ifasını 
sağlıyacak olan bu lâyiha üzerinde encümeni
mizde cereyan eden müzakerelerden ve Hükümet 
mümessillerinden alman mütemmim izahattan 
sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve lâ
yihanın birinci maddesi Hükümetin teklifi veç
hile aynen ve birinci maddeye merbut (1) ve (2) 
sayılı cetveller ile ikinci maddesi şeklen değiş

tirilmek suretiyle ve üçüncü maddesi Hüküme
tin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Kanım lâyihası Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. Mazbata M. 
Kırklareli Giresun Afyon K. 
Ş. Bakay M. Şener M. Â. Ülgen 
Aydın Bah'kesir Çankırı 
Z. JJ ray S. Yır cali T. Uygur 

Çorum Diyarbakır 
V. Gürsel i. H. Tiğrel 

İmzada bulunamadı 
Diyarbakır Erzurum Gazianteb 
//. Turgut Ş. Erker E. Cenanı 

Giresun İçel 
H. Erkmen /. Gürgen 

İmzada bulunamadı 
istanbul izmir- izmir-
N. A. Sav A. Aker B. Bilgin 

Muğla Muş Ordu 
Ar. Poyrazoğlu Ş. Çağlayan R. Ak soy 

Ordu Rize Rize 
S. tşbakan 11. Agun î. Akçal 

Beyhan Seyhan Tekirdağ 
Dr. S. Barı A. Topaloğlu Z. Erataman 

Tokad Trabzon Yozgat! 
Ö. Sunar t. Şener D. AkbeJ 

Zonguldak 
H. Balık 

imzada bulunamadı 
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- a 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü-
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğü kısmında değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve tadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu ve Ka
dastro Umum Müdürlüğü kısmından ilişik (1) 
sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çıkarılmış ve 
yerine bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen kadro
lar konulmuştur. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-
ı 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

29 . XI . 1955 
Başvekil 

Devlet Vekili ve 
Hariciye V. V. 
F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

G. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı ve 
Millî Müdafaa V. V. 

F. Köprülü 
Devlet Vekili 

F. Ulaş 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K, Zeytinoğlu 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
Dr. B. üz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Srhmm 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü-
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (i) 
sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğü kısmında değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -
itibaren mer'idiı. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 
Memuriyetin nev'i Aded Maaş Aylığı Seneliği 

Plânlama İşleri Şubesi 
Harita mühendisi veya mütehassıs haritacı 

. ., Sitereo Kıymetlendirme Şubesi 
Harita mühendisi veya mütehassıs haritacı 

Teksif Nirengisi İşleri Şubesi 
Harita mühendisi veya mütehassıs haritacı 

1 

1 ' 

1 

80 

80 

35 

550 

550 

250 

1 350 

6 600 

6 600 

3 000 

16 200 

[2] SAYILI CETVEL 

Uçuş İşleri Şubesi 
Müdür (mütehassıs uçucu) 1 90 625 7 500 

Fotolâboratuvan ve Fotoplân İşleri Şubesi 
Müdür (mütehassıs fotoğrafçı) 1 »0 625 7 500 

Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maa§ 

Plânlama İşleri Şubesi 
5 Harita mühendisi veya müta-

hassıs haritacı 1 80 

Stereo Kıymetlendirme Şubesi 
5 Harita mühendisi veya müta-

hasıs haritacı 1 80 

Teksif Nirengisi İşleri Şubesi 
10 Harita mühendisi veya müta-

hassıs haritacı 1 35 

[2] SAYILI CETVEL 
Uçuş İşleri Şubesi 

4 Müdür (Mütahassıs uçucu) 1 90 

Fotolâboratuvan ve Fotoplân 
İşleri Şubesi 

4 Müdür (Mütahassıs fotoğrafçı) 1 90 
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Devre : X A J\ I 
ÎÇtima: 2 S. S A Y I S I : Z U I 

idare Amirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve Kocaeli 
Mebusu Nüzhet Akm'm, 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kıs

mında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (2 /295) 

T. B. M. M. 
İdare Amirliği 

Muhasebe Müdürlüğü 3 . V . 1956 
No. 49099/699 

Yüksek Reisliğe 

4 eski vekil hakkında açılmış bulunan tahkikat halen devam etmekte olduğu gibi eski Devlet 
Vekili Mükerrem Sarol hakkındaki Meclis tahkikatının da (2) ay daha uzatılması Umumi Heye
tin 16 . IV . 1956 tarihli İnikadında kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Cereyan etmekte olan tahkikat seyrine göre (3) eski vekil hakkındaki tahkikatın bir müddet 
daha uzıyacağı. anlaşılmakta ve bu iş için naib olarak tâyin edilmiş bulunan Bursa Mebusu Mü
fit Erkuyumcu ile Denizli Mebusu ismail Hadımlıoğlu da hal er. İstanbul'da tahkikat işleriyle meş
gul olmaktadır. 

Meclis tahkikatı umumi masrafları namiyle 19 5G yılı bütçesine konulmuş olan (15 000) lira 
tahsisatın tamamen sarf edilmiş olmasına rağmen gerek Tahkikat Komisyonunun halen faaliyeti
ne devam etmekte olması ve gerekse ehlivukufa birtakım ödemelerin yapılması zarureti tahassül 
etmesi muvacehesinde daha (60 000). liraya ihtiyaç hâaıl olacağı tahmin edilmektedir. 

Bu husustaki kanun teklifi ilişikte takdim kılınmıştır. 
Gereğinin yapılmasnıa müsaadelerini saygı ile arz Ve rica eyleriz. 

idare Âmiri idare Âmiri 
Kocaeli Mebusu Balıkesir Mebusu 

İV. Alan A. Kocabıyıkoğlu 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 4 . VI . 1956 

Esas No. 2/295 
Karar No. 106 

Yüksek Reisliğe 

idare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Ko- kındaki kanun teklifi encümenimize havale edil-
cabıyıkoğlu ve Kocaeli Mebusu Nüzhet Akm'm, miş olmakla Kocaeli Mebusu Nüzhet Akm ve 
1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Maliye Vekâleti mümessili hazır oldukları halde 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Türkiye Büyük tetkik ve müzakere edildi. 
Millet Meclisi kısmında değişiklik yapılması hak- Kanun teklifi, dört eski vekil hakkında açıl-



— 2 — 
mış bulunan tahkikat müddetlerinin uzatılma
sı dolayısiyle evvelce bu iğlere sarf edilmek üze
re bütçeye mevzu tahsisatın kâfi gelmediğini der
piş ile (60 000) lira munzam tahsisat verilmesi
ni temin maksadiyle sevk edilmiş bulunmakta
dır. 

Encümenimizde cereyan eden müzakereler 
ve alman mütemmim izahattan sonra teklif ye
rinde mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

"Birinci madde, munzam tahsisat olarak iste
nilen (60 000) liranın Maliye Vekâleti kısmının 
460 ncı (ihtiyat tahsisatı) faslından münakale 
suretiyle teminin mümkün olacağı Maliye Ve
kâleti mümessili tarafından açıklanmış olduğun
dan bu esas dâhilinde değiştirilmek suretiyle 
2 ve 3 ncü maddeler teklif veçhile ayne nkabul 
edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 

İDARE ÂMİRLERİ BALIKESİR MEBUSU \ 
AHMET KOCABIYIKOĞLU VE KOCAELİ j 

MEBUSU NÜZHET AKININ TEKLİFİ j 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa \ 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1956 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de 465 nci Meclis Tahkikatı umumi masrafları 
faslına (60 000) lira munzam tahsisat verilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis V. 

Kırklareli 
Ş. Bakay 
Afyon K. 

M. Â. Ülgen 
Çoruh 

Y. Gümüş el 
Erzurum 
Ş. Erker 

İzmir 
A. Aker 

Ordu 
R. Aksoy 
Seyhan 

A. Topaloğlu 
Trabzon 
/. Şener 

.M. M. 
Giresun 

M. Şener 
Ankara 
M. Ete 

Çorum 
Y. Gürsel 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
İzmir 

B. Bilgin 
Orduı 

S. îşbakan 
Tekirdağ 

Z. Erataman 
Zonguldak 
S. Ataman 

Kâtip 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Çankırı 

T. Uygur 
Diyarbakır 
H. Turgut 

İstanbul 
M. Sarol 

İzmir 
B. Uz 
Rize 

/ / . Agun 
Tokad 

Ö. Sunar 
Zonguldak 
S. Duralı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1956 malî yılı Muvazenei. 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin Maliye Vekâleti kısmının 460 ncı (İhtiyat 
tahsisatı) faslından (60 000) lira tenzil edile
rek Türkiye Büyük Millet Meclisi kısmının 465 
nci (Meclis Tahkikatı umumi masrafları) faslı
na nakledilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

/ 
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