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Umumi hükümler 
Madde 1 — Yüksek veteriner okulları ile veteriner fakültelerinden 

veya muadeleti Maarif Vekaletince tasdik edilmiş veteriner okullarından 
diploma almış olanlara (Veteriner hekim) denir. 

Madde 2 — Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve sahip oldukla
rı diplomalarım Ziraat Vekâletine tescil ettirmiş bulunan her (Veteriner 
hekim) meslekini bu kanun hükümleri dâhilinde serbestçe icra edebilir. 

Madde 3 — Yabancı memleketler* yüksek veteriner okul veya fa
kültelerinden diplomalı olup da tahsil muadeleti Maarif Vekâletince tas
dik edilmiş bulunan (Veteriner hekim) lerin. Türkiye'de mesleklerini 
İcra edebilmeleri için Türkiye üniversiteleri veteriner fakültelerinden 
birisinde yapılacak «Collegium» imtihanım kazanmaları şarttır. 

Madde 4 — Hakikî şahıslar veya hususi hukuk hükmi şahısları 
tarafından istihdam edilen (Veteriner hekim) 1er de bu kanun hükümle
rine tabidir. 

Madde 5 — Veteriner hekimlerin vazife ve salâhiyetleri aşağıda ya
zılı fıkralarda gösterilmiştir: 

a) Hayvanları muayene, hayvan hastalıklarını tedavi etmek ve hay
vanlar üzerinde muktedir olabildiği her türlü ameliyatı yapmak, ihtisası 
lcabettiren ahvalde ise mütehassıs (Veteriner hekim) e müracaatı tavsi
ye eylemek; 

b) Hayvanların vasıfları ve sağlık durumları hakkında rapor ver
mek; 

c) Kara ve deniz hayvanlarından elde edilen gıdai, sınai maddeler
le mamullerini, hayvan yemi olanak kullanılan maddelerin muayene ve 
ihtisas sahibi ise tahlil etmek; 

d) (Veteriner hekim) İlkte tatbik olunan her türlü aşı, serum, bi
yolojik maddelerle müstahzaratı (İhtisas sahibi olmak ve bu maksatların 
tahakkuku için tedvin olunmuş hususi kanunların hükümlerine uymak 
sortiyle) ihzar, muayene, tahlil eylemek ve bu gibi hususabta rapor ve
rebilmek; 

e) Eczanesi bulunmıyan yerlerde hayvan hastalıklarında kullanılan 
her nevi aşı, serum, müstahzar ve biyolojik maddeleri muhtevi bir ecza 
dolabı tesis eylemek ve bu ilâçları satabilmek; 

f) Memleket (hayvancılığınım ıslah ve inkişafını engelleyici hare
ketlen ve bulaşıcı hayvan hastalıklarını görür veya işitirse en kısa bir 
zamanda keyfiyetten resmî makamları haberdar etmek ve istilâi mahi
yet arzeden vakayide ise derhal muktedir olabileceği önleyici tedbirlere 
girişmek ve zootekni sahasında haiz olduğu ilmi salahiyetini kullanmak. 

Madde 6 — Aşağıda yazılı haller (Veteriner hekim) meslekinin ic
rasına muvakkat veya daimî olarak mani teşkil eder: 

a) Medeni haklarım kullanma ehliyetinden mahrum bulunmak; 
b) Âmme hizmetlerinden memnuiyet veya meslek ve sanatlarını 

icrada tatil cezasına mahkûm olmak; 
e) Bu kanun ile teşekkül eden Haysiyet veya Yüksek Haysiyet Di

vanı kararları ile meslekini icradan menolunmak; 
d) Yüksek Haysiyet Divanınca haklarında diplomalarının istir

dadı kararı ittihaz edilmek; 
e) Mesleki şeref ve haysiyeti ihlâl edici bir cürüm yüzünden üç yıl 

ağır hapis cezasına mahkûm olmak; 
f) Alelıtlak ağır hapis veya bu derece cezayı müstelzim bir fiille 

mahkum kılınmak. 
Bu maddenin a, b, c fıkralarında yazılı cezalar geçici olarak veril

miş iseler meslek icrasından memnuiyet tâyin edilen müddete münhasır 
kalır. 

Madde 7 — Mütehassıs unvanım taşıyabilmek için Veteriner Hekim 
ihtisas Talimatnamesinde yazılı olan branşlardan birinde ihtisas yapmış 
olmak ve Ziraat Vekaletince hazırlanacak yönetmeliğe göre yapılacak 
imtihanı kazanmak ve ihtisas vesikası almak şarttır. 

Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış atanlar da bu imtihanı kazan
mak mecburiyetindedir. 

Usul ve nizama uygun olarak ordinaryüs profesör, profesör, doçent, 
doktor, öğretmen ve benzeri unvanları kazanmamış olan (Veteriner he
kim) lerln her hangi bir şekilde olursa olsun bu unvanları kullanmaları 
ve ilân eylemeleri yasaktır. 

Madde 8 — Her veteriner hekim hayvanların muayene ve tedavisi 
için bir muayenehane açabilir. Muayenehane açmak istiyen (Veteriner he
kim) bir istida ile mahallin en büyük mülkiye amirine müracaat eder. 
istidasına diplomasının, nüfus cüzdanının tasdikli suretleriyle istenilen 
miktar fotoğrafını iliştirir. 

Resim Gazete 
T.C. 

BÖLÜM: I 
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İstidada muayenehane ittihaz olunan mahal ile ikametgâh adresi ve 

varsa ihtisas numarası açıkça gösterilir. 
Muayenehane yapılacak mahallerin vasıf ve şartları Ziraat Vekâle

tince tâyin ve tesbit olunur. 
ihtisas vesikalarını haiz olanların bu belgelerini ayrıca veteriner mü

dür veya kaza veterinerliklerine ibraz etmeleri lâzımdır. Ancak hastane 
veya lâboratuvar açabilmek için Ziraat Vekâletince tesbit olunan esaslar 
dâhilinde ruhsat alınması şarttır. 

Madde 9 — Muayenehanesinin yerim değiştirmek veya muayeneha
nesini kapatmak istıyen bir (Veteriner hekim) keyfiyeti en az bir hafta 
önce mahallin mülkiye amirliğine yazılı olarak bildirmeye mecburdur. 

ikametgâh hariç, bir veteriner hekimin birden fazla yerde muaye
nehane açması memnudur. 

(Veteriner hekim) 1er, çalışma yerlerini ve ihtisaslarım bildirir 
ilânlar tertip edebilirler, ancak bunların propaganda ve reklâm mahiye
tinde olmaması şarttır. 

Madde 10 — Veteriner hekimler, hastane, lâboratuvar ve muayene 
yerlerinde muayene ve tedavilleri için getirilen hayvanların eşkâlini, 
sahiplerinin adreslerini, hastalık durumlarını, tedavi şekillerini, yazmak 
üzere yönetimiliğindeki örneğine, uygun gündelik bir protokol defteri tut
maya mecburdurlar Bu defterlerin sayfaları kayıtlı bulundukları veteri
ner dairesi tarafından numaralanır ve mühürlenir. Tedavi ve ücretlerden 
doğacak dâvalarda işbu defterlerdeki kayıtlar esastır 

Madde 11 — (Veteriner hekim) bulunan şehir, kasaba ve köylerde 
(Veteriner hekim) olmıyanların her türlü hayvan hastalıklarını muayene 
ve tedavi etmeleri, hayvanlar üzerinde ameliyat yapmaları yasaktır. 

Ancak; hayvan sağlık memurları ile hayvan sağlığı işlerinde amel! 
bilgi sahibi oldukları sabit olan kimseler, bu hususta hazırlanacak yönet
meliklerinde gösterilen esaslar dâhilinde sanatlarını icra edebilirler. 

Madde 12 — Veteriner hekimlerin reçete kâğıtlarında diploma nu
maralarını, muayenehane veya ikametgâh adreslerini açıkça gösterme
leri mecburidir. 

Madde 13 — Ölen veteriner hek mierin diploma ve ihtisas vesikala
rının iki ay içinde olü hekimin bağlı bulunduğu mahaldeki ilgili Vekâlet 
salahiyetli memurları tarafından hekimin vârislerinden geriye alınması 
için gerekli müracaat ve teşebbüsün -yapılması mecburidir Bu vesikalar 
ilgili makamın tâyin edeceği bir heyet huzurunda iptal edilerek geri ve
rilir ve Resmi Gazete ile ilân olunur. 

BÖLÜM: II 
Veteriner hekimleri birliği 

Madde 14 — Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını icra 
eden bütün veteriner hekimlerin iştiraki ile hükmi şahsiyeti haiz «Ve
teriner "hekimleri birliği» adı ile bir birlik kurulur. 

Bu birHk veteriner hekim odaları, birlik merkez konseyi, yüksek 
haysiyet divanı ve büyük kongre gibi organlardan terekkübeder. 

Veteriner hekimleri birliği âmme hizmetline yararlı bir meslek te
şekkülüdür 

Madde 15 — Birlik, aşağıda yazılı meslekî hizmetleri yapmakla 
mükelleftir: 

a) Veteriner hekimliği meslekinin memleket menfaatlerine en 
faydalı şekilde tatbikim sağlamak; 

b) Âzalarının maddi ve mânevi hak ve menfaatlerini, halk ve 
memleket ımenfaatleriyle telif eder mahiyette korumak; 

c) Memleket hayvancılığının inkişafı -e alâkalı bütün meseleler
de resmi makamlarla temas ederek ilmî istişareler yapmak ve bu ma-
kamata görüş ve kanaatlerini bir rapor halinde sunmak; 

d) Serbest veteriner hekimlerin «Salgın ve paraziter hayvan has
talıkları ile mücadele İşlerinde» Ziraat Vekâletine yardımlarını sağla
mak, 

e) Meslekî risale ve mecmua neşretmek ve ettirmek suretiyle 
meslek mensuplarının ilmî müktesebatının inkişafına yardımcı olmak; 

f) Meslekin kıymet ve ehemmiyetini tebarüz ettiren broşürler tan
zim ve tevzii suretiyle memleket gençliğinin veteriner hekimliği mesle
kine intisabını, vatandaşın bu mesleke karşı sevgi ve itibarını temin 
eylemek; 

g) Meslek mensuplarının maddi ve mânevi yardımlaşmalarım te
min edecek tedbirleri almak ve tahakkuk ettirmek; 

ıh) Veteriner fakültelerinde okuyan gençlere (Memlekete ve 
mesleke yararlı gençler olarak yetişmelerini sağlamak düşüncesiyle) 
maddi ve mânevi her türlü müzaherette bulunmak. 

Veteriner hekim odaları 
Madde 16 — Hudutları içinde en az 30 veteriner hekim bulunan 

her vilâyet merkezinde veya mücavir vilâyetler birleştirilmek suretiyle 
en az 30 veteriner hekim bulunan mıntakalarda merkez konseyi ka-
rariyle veteriner hekim odaları kurulur. 

Madde 17 — Sivil ve askerî veteriner hekimler, mıntakaları da
hilindeki veteriner hekim odalarına, odaların kurulduğu tarihten itiba
ren ıkı ay içersinde âza yazılmaya mecburdurlar. 

Madde 18 — Devlet teşkilâtında çalışan veteriner hekimler kendi 
Vekâletlerinin dışındaki resmî ve gayriresmî teşekküllerde, veteriner he
kim odalarının muvafakati olmaksızın meslekî başka bir vazife deruhde 
edemezler. 

Madde 19 — Veteriner helam odaları gelirleri aşağıda yazılı fık
ralarda gösterilmiştir : 

I - Giriş aidatı; 
II - Yıllık aidat; 
III - Her turlu meslekî faaliyetler ile tertip olunacak eşya piyan

gosu ve neşriyattan temin olunacak gelirler ve her nevi teberrular; 
IV - Oda haysiyet divanları kararlariyle hükmedilip tahsil edilen 

para cezaları, 
V - Merkez konseyi yardımları; 
Giriş aidatı her âza için 10 liradır. Yıllık aidat ise resmî vazifesi 

veya hususi bir işi bulunan veya muayenehane açmış veteriner hekimler 
için 12 lira, resmî veya hususi bir işi ile muayenehanesi bulunmıyan ve
teriner hekimler için altı liradır. 

Madde 20 — idare heyeti, aidat vermiyecek durumda olan azadan 
geçici veya sürekli olarak aidat alınmamasına karar verebilir. 

Vilâyetten vilâyete veya mıntakadan mıntakaya nakil 19 uncu mad
denin (I ve II nci) bentlerinde yazılı giriş ve yıllık aidat paralarını ye
niden ödemeyi icabettirmez. 

Madde 21 — Veteriner hekim odaları, büyük kongrenin tesbit et
tiği hadler dâhilinde yıllık gelirlerinden bir kısmım merkez konseyine 
göndermeye mecburdur. 

Bu had, oda yıllık gelirinin % 30 undan fazla olamaz. 

Veteriner hekim odaları organları 
Madde 22 — Veteriner hekim odaları; umumi heyet, idare heyeti, 

hesap murakıpları ve haysiyet divanından terekkübeder. 

Oda umumi heyeti 
Madde 23 — Umumi heyet; odada kayıtlı azanın topluluğudur. 
Yılda bir defa Eylül ayı içinde toplanır ve en az 12 azanın iştira

kiyle açılabilir. 
Bu nisap birinci toplantıda temin edilemediği takdirde toplantı erte

si güne tehir olunur. Bu toplantıda mevcut âza ile iktifa olunur. 
Gerek vazife icabı, gerekse hastalık sebebiyle toplantıya bizzat iş

tirak edemiyenler görüş ve kanaatlerini yazı İle gönderebilecekleri gibi 
seçime ait rey puslalarını da imzasız olarak ve iki zarf içersinde umu
mi heyet reisliğine gönderirler. 

Rey puslası dış zarfının üzerinde gönderenin adı, soyadı, adresi ve 
imzası bulunur Bu zarflar taahhütlü olarak posta ile gönderilebileceği 
gibi elden de İmza mukabilinde mahalline tevdi olunabilir. 

Dış zarflar, seçim esnasında ve umumi heyet huzurunda açılarak 
rey puslasını hâmil zarflar karıştırılır 

idare heyeti, haysiyet divanı, hesap murakıpları için rey puflala
rının ayrı ayrı zarflarda gönderilmesi şarttır. Iç zarfların iyice kapa
tılmış olması icabeder 

Madde 24 — Oda idare heyeti umumi heyet toplantısının yapıla
cağı tarihi, yeri, toplantı saatini, toplantı gündemini, kayıtla azanın lis
tesini toplantı gününden üç hafta önce bütün oda azalarına yaaı ile 
veya gazetede ilân suretiyle bildirmeye mecburdur. 

Madde 25 — Umumi heyet toplantılarında gündemde mevcut mad
deler müzakere edilir Ancak umumi heyet âzasından birinin veya bir-
feaçnrn yazılı teklifinin gündeme alınması ve müzakeresi umumi heyet 
ekseriyetinin kararı ile mümkündür 

Madde 26 — Umumi heyet toplantılarını idare heyeti reisi veya 
kâtibi açar Ekseriyet bulunduğu tesbit edildikten sonra bir umumi he
yet reisi, bir reısvekıld ve iki kâtip seçimi yapılarak umumi heyet divanı 
teşekkül eder 

Umumi heyet ekseriyetimin kararı ile divan seçimleri, ışarî reyle 
de yapılabilir. 

(Resmi Gazete) 



15 MART MM (Resmi Gazete) 
Kararların alınmasında ekseriyetin reyi şarttır. 
Madde 27 — Umumi heyetin vazifeleri aşağıda yazılı fıkralarda 

gösterilmiştir : 
1. idare heyeti ve murakabe kurulunun yıllık mesai raporlarını 

İncelemek; 
2. Bilançoyu tetkik ve müzakere eylemek; 
3. Teni yâ bütçe taslağım tetkik, (müzakere, kabulü halinde tas

dik etmek; 
4. îdare heyeti tarafından sunulan teklif ve mevzuların müzakere

sini yapmak; 
5. Müddeti hitam bulan İdare heyetinin ibrasına karar vermek; 

Yeni idare heyeti seçimini yapmak; 
(Büyük kongreye gidecek iki asil ve iki yedek temsilcileri intihap 
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İki hesap «murakıbı seçmek; 
3 veya 5 asli ve iki yedek haysiyet divanı azalarını intihap eyle-

6. 
7. 

etmek; 
e. 
S. 

mek. 
Madde 28 - Veteriner hekim odası idare heyeti, haysiyet divanı 

ve murakıpları gizli reyle seçilirler. Rey pusulaları umuanî heyetten 
kur*a ile ayrılacak üç kişiden mürekkep bir tasnif kurulu tarafından 
tasnif edilir. Tasnifte esas açıküıktır. 

Tasnifin başlamasından sonra gelen rey zarfları ile verilen reyler 
tasnife tabi tutulmaz. 

Tasnifin neticesi umumi heyete başkan tarafından hemen arzolu-
nur. 

Gerek umumi heyet zabıtlar inin, gerek rey pusulalarının yeni se
çime kadar saklanması mecburidir. 

Madde 29 — Haysiyet divanınca haklarında meslek icrasından mu
vakkat men- kararı verilip yüksek haysiyet divanınca tasdik edilen, 
meslekî veya şahsi haysiyeti ihlâl edici bir suç yüzünden mahkeme ka
rarı ile hürriyeti tahdit veya meslekten men olunan veteriner hekimler, 
giydikleri bu hükümlerin infazı hitamından başlamak üzere bir yıl için 
veteriner hekim odalarında hiçbir vazifeye seçilemiyecekleri gibi bu. müd
det içinde seçimlerde de rey kullanamazlar. 

Bu gibi cezalar, İdare heyeti ve haysiyet divanı âzalarının, hesap 
murakıpları ile büyük kongre temsilcilerinin her hangi birisi hakkında 
verilmiş iseler bunlar eıynı zamanda uhdelerinde bulunan bu vazifele
rinden de affedilirler. 

Oda idare heyeti 
Madde 30 — İdare heyeti üç veya beş aslı ve iki yedek azadan 

terekkübeder. idare heyetinin müddeti bir yıldır. Bu devre içinde asil 
âzalıklardan açılan yerlere en çok rey alan yedek âza getirilir 

.Madde 31 —İdare heyeti 15 günde bir toplanır. Mazereti olma
dığı halde üst üste üç toplantıya iştirak etmiyen âza istifa etmiş sayılır. 

îdare heyeti, mevcudunun ekseriyeti ile karar verir. Reylerde mü
savat halinde reisin bulunduğu taraf ekseriyet kazanır. 

Madde 32 — İdare heyetleri asli azaları aralarında bir reis ve bir 
kâtip, bir de veznedar seçmek suretiyle vazife taksimi yaparlar. 

Muhaberatta reis ile birlikte kâtibin müşterek imzası asıldır. Her 
hangi birisinin bulunamaması halinde tek imza caizdir. 

Reisin bulunamadığı toplantılarda idare heyetine kâtip riyaset eder. 
Paraya taallûk eden İşlerde reisle veznedarın veya kâtip ile vez

nedarın müşterek imzaları zaruridir. 
İdare heyetinin vazifeleri 

Madde 33 _ İdare heyeti, odanın bir senelik faaliyetine ait rapo
ru İle bilançosunu ve yeni seneye ait bütçe taslağım hazırlayıp murakıp 
raporlarİyle birlikte umumi heyete arz eder ve bu evrakın birer örne
ğini de merkez konseyine gönderir. 

İdare heyetinin bundan başka vazife ve salâhiyetleri aşağıda ya
zıttı olduğu şekilde tesbit olunmuştur : 

a) Sanat icrası hakkındaki mevzuatın gereği gibi uygulanmasını 
temin etmek; 

b) İş veya hasta sahipleri ile oda âzası arasında aracılık yapanları 
meslek ve sanatın icrasinda gayrimeşru menfaat sağlamak gabi mev
zuat ve meslek âdabına yakısmıyacak harekette bulunanları önlemek 
ve bu kanunda menedümiş olan her türlü reklâm ve propagandaya mey
dan vermemek; 

c) Bölgelerin hususiyetlerine göre ve hastalığın nevilerine naza
ran asgari tedavi ücreti tarifesi hazırlamak ve merkez konseyine tasdik 
ettirmek; 

d) Azaları yahut anası fíe iş veya hasta sahibi arasında çıkacak 
ihtilâfları halle çalışmak ve icabında hakem usulüne müracaat etmek, 
deontolojiye ve âmme menfaatine aykırı harekette bulunan azalarını hay
siyet divanına tevdi etmek; 

e) Mensuplarının meslekî tekâmülleri için kütüphane açmaya ,ve 
meslekî neşriyat yapmaya çalışmak, 

Azalarına «Meslekî ihtisasları dâhilinde araştırmalar yapmayı teş
vik edici mahiyette» tavsiyelerde bulunmak; 

f) (Meslek haysiyetini ve ımeslekdaşların hukuk ve menfaatlerini 
korumak hususunda hassas bulunmak. 

Madde 34 — îdare heyeti, haysiyet divanına verilecek azanın tah
kik evrakım yazılı müdafaanameleri ile birlikte oda haysiyet divanına 
tevdi eder. Hakkında tahkikat yapılıp müdafaası için kendisine tebligat 
yapılan kimse bu tebligata rağmen 30 gün içinde cevap vermediği tak
dirde idare heyeti evrakı tahk&iyeyi olduğu gibi divana takdime mec
burdur Bu halde alâkalının müdafaasını isteyip istememek haysiyet 
divanının takdirine bağlıdır. 

Haysiyet divanı 
Madde 35 — Haysiyet divanı 3 veya 3 asli azadan teşekkül eder ve 

umumi heyet tarafından gizli reyle ve bir sene müddetle seçilir. 
Haysiyet divanı yedek azaları, asli âzalıklarda inhttâl vukubulduğu 

takdirde divana, aldıkları rey sırasına göre çağrılır. 
Madde 36 — Haysiyet divanı, ilk toplantılarında gizli reyle arala

rından bir reis, bir sözcü ve bir kâtip seçmek suretiyle vazife taksimi 
yapar. 

Madde 37 — Haysiyet divanına seçilebilmek için meslekte en az 
10 sene çalışmış olmak şarttır. Odaya kayıtlı azalar arasında bu evsaf
ta âza bulunmadığı takdirde beş sene hizmet etmiş bulunanlar arasın
dan seçilebilir. 

Madde 38 — Haysiyet divanı, en az yedi gün evvel reisin vâki 
olacak yaralı deveti üzerine toplanır. İki defa mazeretsiz olarak toplan
tıya getaıiyen âza istifa etmiş sayılır. 

Madde 39 — Haysiyet divanı zabıt ve kararlan gizli olur Reisin 
mesuliyeti altında emin bir yerde saklanır. 

Madde 40 — Aşağıda yazılı haller karşısında kalan haysiyet divanı 
azaları : 

I - Tetkik edilen mesele ile alakası bulunduğu; 
XI - Hakkında tetkıkat yapılan kimsenin usul ve füruundan olduğu, 

(Baba oğul, ana baba bir veya baba yahut ana bir-kardeş, amca, teyze, 
dayı, hala, karı koca veya evlilik zail olsa dahi karı ile koca ve bunların 
usul ve füruu gibi) 

III - Evlâtlık ile evlâtlık edinme gibi; 
hallerde divan toplantısına iştirak edemezler. 

Haysiyet divanının vazife ve salâhiyetleri 
Madde 41 — Haysiyet divanı, odaya gdrmiyen veya bu kanunun 

kendilerine tahmil ettiği diğer vecibeleri yerine etirmeyen ve evrakı he
yetine tevdi edilen oda azalan hakkında fiil ve hareketlerinin mahiyetine 
göre aşağıda yazılı İnzibati cezalan verir : 

a) Yazılı ihtar, 
b) 10 liradan i00 liraya kadar para cezası; 
c) 15 günden altı aya kadar meslek icrasından geçici olarak men 

kararı. 
(Haysiyet divanı bu cezaların verilmesinde sıra gözetmeksizin geniş 

takdir hakkım haizdir. 
Madde 42 — Oda haysiyet divanları tarafından verilen yazılı İh

tar ve para cezaları katidir ve derhal tatbik olunur. Bu- kararlar aley
hinde hiçbir mercie başvurulamaz 

Madde 43 — Geçici olarak meslek icrasından men katarına alâkalı, 
kararın kendisine, tebliği tarihinden itibaren 15 gün İçinde Yüksek Hay
siyet Divanına itirazda bulunmak hakkım haizdir. Alâkalı itiraz etme
miş otea dahi bu kararın Yüksek Haysiyet Divanının tetfcikına sunul
mak üzere mahallin oda idare heyeti reisliğine imza mukabili tevdii şart
ta ve oda İdare heyeti reisliği en çok bir hafta içinde bu evrakı Yüksek 
Haysiyet Divanına göndermeye mecburdur". 

Oda haysiyet divanının meslekten men karan ancak Yüksek Hay
siyet Divanının, tasdükından sonra tekemmül eder. 



Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Teşkilâtı Merkez Konseyi 
(Madde 44 — Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi meslek

le ilgili her türlü işleri yürütmek ve bu kanunda derpiş edilen hükümleri 
tatbikle mükellef büyük kongrece bir sene için gizli reyle seçilmiş yedi 
asil ve üç yedek azadan terekkübeder. Veteriner Hekimleri Birliğini 
içte ve dışta temsil yetkisini haizdir. 

Türk Veteriner Hekimleri Binliğinin merkezi Ankara'dır. 
Madde 45 — Merkez Konseyi asli azaları ilk toplantılarında ara

larından gizil reyle bir reis, bir ikinci reis, bir umumi katip, bir muha
sip, bir de veznedar seçer. 

Konsey haftada en az bir defa toplanır. Mazeretsiz olanak üst 
üste bu toplantılara üç defa gelmîyen konsey azası İstifa etmiş sayılır 
ve yerine yedeklerden en çok rey alam davet edilir. 

Merkez Konseyine seçilecek azanın Ankara'da oturması şarttır. 
Umumi kâtip ile veznedara Büyük Kongrece tesbit edilen miktar 

dâhilinde bir tazminat ödenir. 
Madde 46 — Birliğin kadrolarında çalışmaları iktiza eden memur 

ve müstahdeminin vazifeleri ve miktarı ile alacakları ücretler büyük 
kongrece tesbit olunur. 

Bu memur ve müstahdemler merkez konseyi emrinde çalışırlar. 
Bunların tâyinleri veya vazifeden çıkarılmalar) merkez konseyinin kara
rma bağlıdır. 

Madde 47 — Merkez konseyinin vazife ve salâhiyetleri aşağıda gös
terilmiştir : 

a) Kanunun 44 üncü maddesi gereğince birliği temsil etmekle be
raber birliğin odaları ile ilgili işlerini takip ve murakabe etmek; 

b) Kanunun 60 ıncı maddesinde tesbit edilmiş olan ay içersinde 
büyük kongreyi toplantıya çağırmak; 

c) Birliğin bütün teşekküllerine alt lüzumlu nizamname ve tali
matnameleri hazırlayıp büyük kongreye arz etmek; 

d) Sosyal sigorta, yardımlaşma ve neşriyat işlerim idare etmek 
ve düzenle yürütmek ve bu kanunun 15 inci maddesinde tesbit olunan iş
leri takip ve intaç eylemek. 

Madde 48 — Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi gelirleri 
aşağıda yazılı fıkralarda gösterilmiştir : 

I - Oda gelirlerinin âzami % 30 u; 
n - Her türlü mesleki faaliyetler ile tertip olunacak eşya piyan

gosu ve neşriyattan sağlanacak gelirler; 
m - Merkez konseyine vâki olacak her nevi teberrular; 
IV - Bu kanunun 56 İnci maddesi gereğince oda haysiyet divan-

larınca verilen para cezaları; 
V - Alâkalı vekâletler bütçelerine konulacak yardım, tahsisatı. 
Madde 49 — Merkez konseyi 48 inci madde gereğince sağhyacağı 

gelirlerden; gelirleri giderlerini karşılıyamıyan veteriner hekim odala
rına para yardımında bulunmakla mükelleftir. 

Yüksek Haysiyet Divanı 
Madde 50 — Yüksek Haysiyet Divanı sekiz asli, iki müşavir aza

dan teşekkül eder. 
Asil azalar her toplantı yılı için aralarından gizli reyle bir reis 

seçerler. 
Divan, Ankara'da Ziraat Vekâletinde toplanın 
I • Asli azalar: 
a) Ziraat Vekâleti Veteriner işleri Umum Müdürü; 
b) Millî Müdafaa Vekâleti Veteriner Dairesi Reisi; 
c) Ankara Veteriner Fakültesi Dekanı; 
d) Temyiz Mahkemesinden bir temsilci; 
e) Devlet Şûrası Dairesi âzasından bir temsilci; 
f) Büyük kongrece gizli reyle seçilecek ve meslekte en az on beş 

sene çalışmış ve biri asker olmak üzere 3 asli ve 3 yedek veteriner he
kim; 

II - Müşavir azalar: 
a) Ziraat Vekâleti Veteriner işleri Umum Müdürlüğü Personel 

Şubesi Müdürü; 
b) Millî Müdafaa Vekâleti Veteriner Personel Şube Müdürü; 
Müşavir azalar müzakerelere iştirak eder, fakat rey kullanamazlar. 
Madde 51 — Yüksek Haysiyet Divanına seçimle gelen asli ve yedek 

azanın müddeti bir senedir. Eski âza yeniden seçilebilir. 
Yüksek Haysiyet Divanı, asil azanın 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve 

mevcudun 2/3 çoğunluğu İle karar verir. 

Madde 52 — Yüksek Haysiyet Divanı, oda haysiyet divanlarından 
gelen kararları ve müstenidi evrakı inceler, uygun bulmadıklarım mü-
talâasiyle birlikte oda haysiyet divanına iade eder. Oda haysiyet diva
nından gelecek ikinci karar Üzerine Yüksek Haysiyet Divanının vere
ceği kararlar katidir. Aleyhine hiçbir mercie başvurulamaz. Bu karar
lar Ziraat Vekâleti yolu ile alâkalı oda haysiyet divanına bildirilir ve 
itirazsız tasdik olunur. 

Medeni haklarım kullanmaya ehil olmıyan, âmme hizmetlerinden 
menedilen veya ağır hapis ve haysiyeti muhil bir cürümden dolayı hapis 
cezası ile mahkûm edilen veya her iki gözden rüiyetten tamamen mah
rum bulunduğu sıhhi heyet raporu ile sabit olan veteriner hekimlerin 
Ziraat Vekâletinin teklifi ile Veteriner Hekimler Birliği Yüksek Haysiyet 
Divanı tarafından meslekinin icrasından men'ine ve diplomasının geri 
alınmasına karar verilir. 

Madde 53 — Yüksek Haysiyet Divanı; ziraat Vekâletinin daveti ile 
Mart ve Ekim aylarında olmak üzere senede İki defa toplanır. 

Merkez Konseyinin göstereceği lüzum üzerine Vekâlet, divanı fev
kalâde olarak da içtimaa davet eder. 

Madde 54 — Haklarında Yüksek Haysiyet Divanınca geçici olarak 
meslek icrasından men veya tatil cezası kararı verilen veteriner hekim
ler, hiçbir suretle mesleklerini icra edemezler. Varsa muayenehane, lâ
boratuvar veya müesseseleri kapatılır. 

Bu cezaya çarptırılanlar memur iseler memuriyet vazifelerine ha
lel gelmez. 

Ziraat Vekâleti, Yüksek Haysiyet Divanı kararlarını ilgili odalara 
bildirmekle beraber münasip yollarla da ilân eyler ve bu kararların tat
bik imkânlarım sağlar. 

Madde 55 — Oda haysiyet divanlannca haklarında meslek icrasın
dan men kararı verilen veteriner hekimler, bu kararın Yüksek Haysi
yet Divanınca tasdik edilmiş bulunmasına rağmen mesleklerini icra eder
lerse haklarında oda haysiyet divanlannca 100 liradan 500 liraya ka
dar inzibati para cezası verilir. 

Madde 56 — Giriş ve yıllık aidatı ile haysiyet divanınca verilmiş 
her türlü para cezalarını kendilerine yapılan yazılı tebligata rağmen, teb
liğ tarihinden itibaren 30 gün içersinde ödemiyen oda azalan hakkında 
İcra ve İflâs Kanunu hükümleri tatbik olunur. 

Madde 57 — Yüksek Haysiyet Divanı azalarına verilecek yolluk ve 
zaruri masraflar ile huzur (haklarının miktarımı büyük kongre tesbit 
eder. Adı geçen masraflar, merkez konseyi bütçesinden ödenir. 

Büyük Kongre 
Madde 58 — Büyük Kongre; veteriner hekim odalarından gelecek 

temsilcilerle, merkez konseyi asil ve yedek azalan ve Yüksek Haysiyet 
Divanına Büyük Kongrece seçilmiş asli ve yedek azalardan terekküp eder. 

Madde 59 — Büyük Kongreye iştirak edecek mümessillerin yolluk 
ve zaruri masraftan temsil ettikleri veteriner hekim odalan veznesinden 
ödenir. 

Bu mümessiller memur İseler, kendilerine Büyük Kongrenin devamı 
müddetince mensup oldukları daireler tarafından gerekli iznin verilmesi 
zaruridir 

Madde 60 — Büyük Kongre her yıl Mayıs ayında azasının mutlak 
ekseriyetiyle toplanır, ilk toplantıda ekseriyet bulunmadığı takdirde, top
lantı iki gün sonraya bırakılır. 2 nci toplantıda ekseriyet aranmaz. 

Büyük Kongrenin toplanacağı gün, saat Ve yeri ile gündemi, mer
kez konseyi tarafından kongrenin toplanacağı günden en .az 10 gün önce 
bütün odalara tebliğ olunur. 

Büyük Kongre; merkez konseyi reisi, bulunmadığı takdirde 2 nci 
reisi, her ikisinin de bulunamamalan halinde umumi kâtip tarafından 
açılır. 

Büyük Kongreyi idare etmek için bir reis, bir reisvekili ve lüzumu 
kadar kâtip seçimi yapılır. 

Kongre kararlan mevcudun ekseriyeti ile verilir. 
Madde 61 — Merkez konseyi lüzum görür veya veteriner hekim 

odalarının % 20 si yazılı olarak Büyük Kongrenin toplanmasını talebeder-
se Büyük Kongre; merkez konseyinin daveti üzerine fevkalâde olarak da 
toplanabilir. 

Madde 62 — Büyük Kongrenin vazifeleri aşağıda yazılı fıkralarda 
gösterilmiştir: 

I - Merkez konseyinin ve murakıpların raporlarım incelemek, bi
lançoyu tetkik etmek, kabulleri halinde merkez konseyi ve murakabe 
heyetini ibra eylemek; 
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II - Yeni yıl bütçesini tetkik ve tasdik etmek; 
III - Vâki teklif ve dilekleri müzakere etmek; 
IV - Merkez konseyince hazırlanan nizamname ve talimatnameleri 

veya tadillerini müzakere ve uygun bulduğu takdirde tasdik etmek, 
V - Merkez konseyi ile Yüksek Haysiyet Divanı asli ve yedek aza

sını ve 3 kişilik murakabe heyetini seçmek; 
VI - Veteriner hekim odalarının yıllık çalışma raporları hakkında 

bilgi edinmek. 
Madde 63 — Büyük Kongre zabıtları ve seçimlerine ait rey pus-

laları ayrı zarflara konularak zarflar kongre divanı tarafından kapatılıp 
imzalandıktan sonra yeni seçilen merkez konseyine tevdi olunur. Bu zarf
ların gelecek yıl Büyük Kongresine kadar muhafazası mecburidir. 

Madde 64 — Büyük Kongre, ekseriyetinin yazılı teklifi üzerine 
merkez konseyinin meslek müntesipleri arasında yardımlaşma, koope
ratif gibi sosyal müesseseler kurabilmesini sağlayıcı ve kurulmuş bu gi-
bi müesseseleri himaye eylemeyi âmir kararlar ittihaz edebilir. 

BÖLÜM: III 

Ceza hükümleri 
Madde 65 — Bu kanunun 2 -nci maddesinde yazılı tescil vazifesini 

yerine getirmiyen, 3 üncü maddesindeki «Collegium» imtihanını verme
den meslek icrasında bulunan, 5 inci maddenin (a) fıkrasındaki tavsi
yeden imtina -eden ve (f) fıkrasındaki hizmeti yapmıyan, 7 nci madde
deki sarahate rağmen mevzu hükümlere aykırı hareket eden veteriner 
hekimler hakkında işledikleri suçun mahiyet ve ehemmiyetine göre 10 
liradan 100 liraya kadar ağır para cezası hüküm olunur. 

Madde 66 — 6 ncı maddede yazılı cezalara ve memnuiyetlere rağ
men mesleklerini icra edenler hakkında 100 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezası hüküm olunur. 

Madde 67 — Bu kanunun 8, 9, 10,12,17,21,24 ve 43 üncü madde
lerinde yazılı memnuiyet ve mecburiyetlere riayet etmiyen meslek men
supları hakkında işledikleri suçun mahiyet ve ehemmiyetine göre 10 li
radan 100 liraya kadar para cezası hüküm olunur. 

Madde 68 — Bu kanunun 11 inci maddesinde yazılı vasıfları haiz 
olmayıp da ( Veteriner hekim) lik yapan, hayvan hastalıklarını tedavi 
yolunda bulunanlar hakkında 3 aydan 6 aya kadar hapis ve 100 liradan 
500 liraya kadar ağır para cezası hüküm olunur. 

Madde 69 — Hakikata aylan rapor veya vesika veren veteriner 
hekimlerle bu gibi rapor ve vesikaları kullananlar baklanda 15 günden. 
3 aya kadar hapis ve 100 liradan 1 000 liraya kadar para cezası hüküm 
olunur. 

Madde 70 — Bu kanunun 13 üncü maddesinde yazılı mecburiyetle
re riayet etmiyenler hakkında 5 liradan 25 liraya kadar hafif para ce
zası hüküm olunur. 

Madde 71 — Veteriner hekimlerle iş ve hasta sahipleri arasında bir 
menfaat karşılığında aracılık yapanlar bir aydan altı aya kadar hapis ce-
zasiyle cezalandırılırlar. 

Madde 72 — Bu kanunda yazılı suçların tekerrürü halinde tâyin 
olunacak para cezaları iki misil olarak hüküm olunur. 

Madde 73 — 3 üncü bölümde yazılı suçlara ait dâvalara sulh ceza 
mahkemelerinde bakılır. 

Geçici madde 1 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar alın
mış olan ihtisas vesikaları muteberdir. Bu vesikalar Ziraat Vekâletince 
tescil edilir. 

Geçici madde 2 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ya
bancı memleketler yüksek veteriner okul ve fakültelerinden mezun olan
lar veya ihtisas yapmış bulunanlar ayrıca «Collegium> imtihanına tabi 
tutulmazlar. Bu diploma veya vesikalar Ziraat Vekâletince tescil edilir. 

Geçici madde 3 — Bu kanunun yayınlandığı tarihten evvel muaye
nehane, lâboratuvar açmış bulunanlar 3 ay içersinde mahalli veteriner 
müdürlük veya kaza veterinerliklerine müracaatla 9 uncu madde hüküm
lerine göre kayıtlarını yaptırırlar. 

Geçici madde 4 — Bu kanunun neşri tarihinde birden ziyade va
zifeli bulunan veteriner hekimler durumlarını 3 ay zarfında 18 inci mad
de hükümlerine intibak ettirirler. 

Geçici madde 5 — Ankara'da bulunan Veteriner Hekimleri Derne
ğinin merkez kurulu bu kanunun neşrinden itibaren 3 ay müddetle Ve-. 

teriner Hekimleri Birliğinin merkez konseyi vazifesini görür ve Vete
riner hekim odalarının kurulacağı vilâyet ve bölgeleri tesbitle bunla
rın kurulması için mahallerine gerekli tebligatı yapar ve bu keyfiyeti 
ayrıca münasip vasıtalarla neşir ve ilân eder ve üç ay zarfında Büyük 
Kongreyi toplantıya çağırır. 

Geçici madde 6 — Muvakkat merkez konseyince ilân edilmiş bu
lunan 'bölgelerde bu kanunun neşrinden itibaren 2 ay zarfında oda umu
mi heyetleri toplanarak odaların idare heyeti, haysiyet divanı, hesap mu
rakıpları ve Büyük Kongre temsilcilerini bu kanunun 27 nci maddesine 
uygun olarak seçerler. 

Madde 74 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 75 — Bu kanunu İcra Vekilleri Heyeti yürütür. 

13/3/1954 

Jandarma Efradı Kanununun 7 ve 12 nci maddeleriyle mu
vakkat 3 üncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 

bir ek ve bir muvakkat madde eklenmesine dair Kanun 

Kanun No : 6348 Kabul tarihi: 10/3/1954 

Madde 1 — 21/7/1931 tarih ve 1861 sayılı Jandarma Efradı Kanu
nunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 7 — Muvazzaflık hizmetlerini ordu veya jandarmada bitir
miş olan onbaşı erler talimatına göre gerekil şartları haiz oldukları tak
dirde 6 yıl mecburi uzatmalı hizmetli olarak jandarmaya kabul edilebilir
ler Bunlar bu müddetin hitamında ayrılmak istemedikleri ve istihdam
larına mâni hallerde de görülmediği takdirde yaş haddine kadar istihdam 
olunabilirler.' 

Madde 2 — 1861 sayılı kanunun 21/2/1947 tarihli ve 5024 saydı ka
nunla değiştirilen 12 nci maddesiyle muvakkat 3 üncü maddesi aşağıda
ki şekillerde değiştirilmiştir: 

Madde 12 — Jandarma namzet erlerine (0,50), jandarma muvaz
zaf erlerine (1), jandarma onbaşılarına (2) lira aylık verilir. 

Uzatmalı onbaşı ve erlere aşağıda yazılı aylıklar verilir: 
Hizmet 

müddetleri 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 18denyukan 

Uz. onb. 75 90 105 120 135 150 165 Ura 

Uz. Er 60 75 90 105 120 135 150 lira 

Muvakkat madde 3 — Uzatmalı jandarma sınıf çavuşlarının İaşeleri 
bu kanunun 14/1/1943 tarih ve 4370 saydı kanunla değiştirilen 14 üncü 
maddesi hükmüne tabidir. Bunlara aşağıdaki aylıklar verilir. 

Hizmet 
müddetleri 1 - 3 4 - 6 7-9 10-12 13 -15 -16 -18 18 den yukarı 

80 95 115 130 145 160 175 lira 

Madde 3 — 1861 saydı Jandarma Erat Kanununa aşağıdaki bir» ek 
ve bir muvakkat madde eklenmiştir: 

Ek madde — Jandarma uzatmalı er, onbaşı ve sınıf çavuşları malî 
hükümlerin tatbikinda hizmetli hükmünde saydır. 

Muvakkat madde — Halen müstahdem bulunan uzatmalı er, on
başı ve sınıf çavuşları da bu kanundan faydalanırlar. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 5 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti me

murdur. 
13/3/1954 

No. Başlığı 
Dustur 
Tertip Cilt Sahile 

Gazete 
San 

İlgili Kanunlar t 
1861 Jandarma Efradı Kanunu 30/7/1931 3 12 928 1860 
4370 Jandarma Erat Kanununun 4248 sayılı kanunla değiştirilen 

14 üncü maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 21/1/1943 3 24 299 5310 
5024 Jandarma Erat Kanununun 12 set ve geçici 3 üncu mad

delerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 27/2/1947 3 28 944 6543 
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İstanbul Birleşik İdaresinin ayrılması hakkında Kanun 

Kanun No : 6349 Kabul tariki : 10/3/1954 

Madde 1 — İstanbul Vilâyeti Mahalli İdaresiyle İstanbul Belediyesi 
ayrılmıştır. 

İstanbul Belediyesi, belediye hudutları içindeki kazalar (Merkez
leri belediye hudutları dâhilinde bulunan kazaların belediye hudutları ha
ricinde kalan nahiye ve köyleri hariç) belediye şubeleriyle birlikte bir bü
tündür. 

Madde 2 — İstanbul Belediyesine bağlı (İstanbul Sular İdaresi) teş
kili hakkındaki 27/5/1933 tarihli ve 2226 sayılı kanunun 6 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İstanbul Belediye Meclisi azaları İdare Heyeti âzalığına ve mura
kıplığa İntihap olunamazlar. 

Madde 3 — İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri teşkilât 
ve tesisatının İstanbul Belediyesine devrine dair olan 16/6/1939 tarihli 
ve 3645 sayılı kanunun 6 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına aşağıda yazılı 
kayıt eklenmişttr: 

«İstanbul Belediye Meclisi âzası murakıplığa intihap olunamazlar». 
Madde 4 — İstanbul Beledivesine bağlı (İstanbul Sular İdaresi) 

teskin hakkındaki 27/5/1933 tarihli ve 2226 sayılı kanunda yazılı (Genel 
Meclis) tâbirleri (Belediye Meclisi) şeklinde değiştirilmiştir 

Madde 5 — 3/4/1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 149, 
150 151 152, ve 153 üncü maddeleriyle, 4573 ve 4617 sayılı kanunlar kal
dırılmıştır. 

Geçici madde 1 — İstanbul Umumi Meclisi, bu kanunun neşri tarl-
h'nden itibaren bir ay içinde toplanarak (8) âza seçer Bunlardan (4) 
ünün belediye hududu dışından seçilen azadan olması şarttır. 

Bu azalar vali veva tevkil edeceği kimsenin başkanlığında (Muhtelit 
Komisyon) u teşkil ederler. 

Daimî Komisyon azalığı ile, Muhtelit Komisyon âzalığı bir kimse 
üzerinde içtima edemez. 

Muhtelit Komisvon teşkilinden itibaren en gec bir ay içinde, birle
şik idarenin özel İdare ve belediye memur ve müstahdemlerine alt kad
roları, müşterek kısımda ver alan hizmetleri, belediye ve özel idare men
kul ve gayrimenkul mallarını, alacak ve borçlarım tetkik ve tefrik eder. 

Bu suretle tefrik edilecek kadrolar başkaca her hangi bir tasdik 
muamelesine tabi tutulmaz ve bu kanunun neşri tarihinde bu kadrolarda 
çalışan memur ve müstahdemler bu idarelerin memur ve müstahdemle
rini teşkil ederler 

Muhtelit Komisyonun kararları katî olup 1 Mart 1955 tarihinden iti
baren mer'lyete srirer Ancak belediye ve özel idare menkul ve gayrimen
kul mallan alacak ve borçlan için vâki olacak ihtilâflar hakkında umu
mi hükümler tatbik olunur. 

Muhtelit Komisyon azasının huzur haklan Umumi Meclisçe tâyin 
edilir. 

Geçici madde 2 — 1954 yılı Bütçesinin tatbikatı aşağıdaki şekilde 
yürütülür: 

a) Birleşik idarenin Umumi Meclîsi yeni secimler yapılıncaya kadar 
daimî komisvon (b) fıkrasındaki (Birleşik Encümen) teşekkül edin
ceye kadar vazifelerine devam ederler. 

b) Belediye ve Umumi Meclis seçimlerini takibeden (30) gün için
de her iki Meclis ayrı ayrı toplanarak encümen azalarını seçerler. Bu 
toplantı (3) günden fazla süremez. 

Bu iki encümen valinin veya tevkil edeceği zatın reisliğinde (Bir
leşik Encümen) olarak içtima ve birleşik idarenin 1954 yılı Bütçesi tat
bikatına devam eder. Bu encümen her iki idareye kanunlarla mevdu bü
tün hak ve vazifeleri 1 Mart 1955 tarihine kadar istimal ve ifa eyler. 

c) 1955 malî yılı iptidasına kadar vazife görecek olan bu encümen 
âzalarına daimî komisyon âzalarına mahsus huzur hakkı ödenir. 

Geçici madde 3 — 1955 malî yılı iptidasına kadar Vali, Belediye 
Reisliği vazifesini, kaymakamlar da belediye şubeleri müdürlüklerini ve
kâleten ifa ederler. 

Geçici madde 4 — Belediye Meclisi Şubat 1955 içtimainde Belediye 
Reisini intihabeder ve Reis 1 Mart 1955 tarihinde vazifeye başlar. 

Geçici madde 5 — 2226 ve 3645 sayılı kanunlar gereğince seçilmiş 
bulunan murakıpların vazifeleri 1 Mart 1955 tarihine kadar devam eder. 

18 MART 1954 
Madde 6 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 7 — Bu kanunun hükümlerim icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
13/3/1954 

Resmi 
No. Başlığı Düstur 

Tertip Ctlt Sabite 
Gazete 
Sayı 

1580 Belediye Kanunu 14/4/1930 3 11 161 1471 
2226 İstanbul Belediyesine bağlı (İstanbul Sular İdareli) teşkili 

161 1471 
hakkında Kanun 1/6/1933 3 14 1038 2416 

3645 İstanbul Elektrik. Tramvay ve Tünel İdareleri teşkilât ve 
tesisatının İstanbul Belediyesine devrine dair Kanun 

2416 

22/6/1939 3 20 1285 4239 
4573 Belediye Kanununun 152 nci -maddesinin D bendinin deSis» 

dirilmesi hakkında Kanun 9/6/1944 3 25 1010 5726 
4617 Belediye Kanununun 127 nci maddesine ek Kanun 20/7/1944 3 25 »190 5761 

Türkiye - İsveç Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Ek Protokol 
ve buna melfuf mektupların mer'iyet müddetlerinin uzatıl
masına dair mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın 

kabulü hakkında Kanun 
Kanun No : 6350 Kabul tarihi : 10/3/1954 

Madde 1 — 7 Haziran 1948 tarihli Türkiye - İsveç Ticaret ve öde
me Anlaşmaları ile 14 Haziran 1951 tarihli Ek Protokol ve buna melfuf 
mektupların mer'iyet müddetlerinin 15 Mart 1953 tarihinden itibaren 30 
Haziran 1953 tarihine kadar uzatılması hakkında 16 Mart 1953 tarihin
de Ankara'da Dışişleri Vekâleti ile İsveç Elçiliği arasında teati olunan 
mektuplar kabul edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
13/3/1954 

Ankara, 16 Mart 1958 
Bay Elçi, 
İsveç - Türk Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları hakkındaki görüşme

mize atfen, Hükümetimin, 26 Eylül 1952 tarihli mektup teatisi ile mer -
iyet müddetleri 15 Mart 1953 e kadar uzatılan 7 Haziran 1948 tarihli Ti
caret ve ödeme Anlaşmalarım, 14 Haziran 1951 tarihli Ek Protokolü ve 
buna melfuf mektuplan 30 Haziran 1953 tarihine kadar uzatmaya muta
bık olduğunu size bildirmekle şeref kazanırım. 

Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin mutabakatım bana 
teyideylemenlzi ve derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay 
Elçi. 

Eksalâns Adolf Croneborg 
Bay Haydar Görk 

Elçi 
Dışişleri Vekâleti Umumi Kâtip Muavini 

Ankara 

Ankara, 16 Mart 1953 
ıBay Elçi, 
Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size 

bildirmekle şeref kananınm: 
«İsveç - Türk Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları hakkındaki görüşme

mize atfen, Hükümetimin, 26 Eylül 1952 tarihli mektup teatisi ile 
mer'iyet müddetleri 15 Mart 1953 e kadar uzatılan 7 Haziran 1948 ta
rihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarını, 14 Haziran 1951 tarihli Ek Pro
tokolü ve buna melfuf mektupları 30 Haziran 1953 tarihine kadar uzat
maya mutabık olduğunu size bildirmekle şeref kazanırım. 

Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin mutabakatım bana 
teyideylemenlzi ve derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, 
Bay Elçi» 

(Resmi Gazete) 



18 MART 1954 
Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin mutabık olduğunu 

size bildirmekle şeref kazanırım 
Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Elçi. 

Ekselans Haydar Gbrk 
Bay Adolf Groneborg 

tsveç Elçisi 
Ankara 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında münakit 4 Temmuz 1948 tarihli Muaddel Ekonomik İşbirliği Anlaşmasını tadil eden Anlaşmanın tasdikına dair Kanun 

Kanun No . 6351 Kabul tarihi. 10/3/1954 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti anasında 4 Temmuz 1948 tarihinde münakit Muad 
del Ekonomik İş Birliği Anlaşmasını tadil etmek maksadıyle Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti İle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında 30 Aralık 1952 tarihinde, mektup teatisi suretiyle, akdedilen An
laşma tasdik edilmiştir 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heye

ti memurdur. 
13/3/1954 

Ankara, S0 Aralık 195i 
Amerika Büyükelçiliği 

No 788 
Ekselans, 
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 4 

Temmuz 1948 tarihinde Ankara'da imzalanıp tadil edilmiş bulunan ikti
sadi İş Birliği Anlaşması ile 1948 tarihli İktisadi İş Birliği Kanunu ve 1951 
tarihli Karşılılklı Güvenlik Kanununu tadil eden 82 nci (kongre tarafımdan 
çıkarılmış 400 sayılı kanunun yürürlüğe girmesine mütaallik olarak iki 
Hükümetimiz temsilcileri arasında ahiren vâki görüşmelere atıf yapmakla 
şeref kazanırım 

Bu görüşmeler neticesinde aşağıdaki şeklide bir Anlaşmaya varıldı
ğım teyit etmekle dahi kesbi şeref eylerim 

1. Sözü geçen Muaddel Ekonomik iş Birliği! Anlaşmasında 1951 ta
rihli Karşılıklı Güvenlik Kanunu veya 1948 tarihli Ekonomik İş Birliği 
Kanununa atıf yapıldığı takdirde, bu atıftan işbu kanunların bugünkü 
muaddel şekillerinin kasdedildiği anlaşılacaktır 

2. Mezkûr Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının IV üncü maddesinin 
4 üncü fıkrasında münderiç «yatırılan her meblâğın yüzde 5 i» cüm
lesi, «yatırılan her meblâğın yüzde 10 u> şeklinde değiştirilecektir Yüzde 
10 a çıkarma, 20 Haziran 1952 de veya bu tarihten sonra verilmiş olan 
bilûmum tedarik müsaadeleri ve teknik yardım müsaadeleri (Bu gibi 
teknik yardım müsaadeleri için karşılığa lüzum görüldüğü takdirde) 
gereğince yapılan dolar tediyeleri mukabilinde yatırılan karşılık para
lara tatbik edilecektir 20 Haziran 1952 tarihinden önce verilmiş olan 
müsaadeler gereğince yatırdan karşılık paraların ancak yüzde 5 i Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümetinin istimaline tahsis edilecektir 

Yukardaki hükümlerin Türkiye Hükümetince şayanı kabul oldukla
rına dair Hükümetinizden alınacak bir nota üzerine, Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti işbu nota ile vereceğiniz cevabı iki Hükümet ara
sında bu mevzuda varılmış olan bir Anlaşma -olarak telâkki edecektir. 

Ekselanslarından en derin saygılarımın lütfen kabulünü rica ederim 
Ekselans Fuad Köprülü İmza 

Dışişleri Bakam George Ç McGhee 
Ankara 

Ankara, 30 Aralik 195e 
Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Vekâleti 

No 32751/129 
Ekselans, 

Mefadı aşağıda mezkûr 30 Aralık 1952 tarih ve 788 sayılı notanızı 
almış olduğumu bildirmekle şeref duyarım 

Sahife :: 8671 
«Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 4 

Temmuz 1948 tarihinde Ankara'da imzalanıp tadil edilmiş bulunan İkti
sadi İş (Birliği Anlaşması ile 1948 tarihli İktisadi İş Birliği Kanunu ve 1951 
tarihil Karşılıklı Güvenlik Kanununu tadil eden 82 nci Kongre tarafın
dan çıkarılmış 400 sayılı kanunun yürürlüğe girmesine mütaallik olarak 
iki Hükümetimiz temsilcileri arasında ahiren vâki görüşmelere atıf yap
makla şeref kazanının 

Bu görüşmeler neticesinde aşağıdaki şekilde bir anlaşmaya varıl
dığını teyidetmekle dahi kesbi şeref eylerim 

1 Sözü geçen Muaddel Ekonomik İş Birliği Anlaşmasında 1951 ta
rihli Karşılıklı Güvenlik Kanunu veya 1948 tarihli Ekonomik İş Birliği 
Kanununa atıf yapıldığı takdirde, bu atıftan işbu kanunların bugünkü 
muaddel şeklilerinin kasdedildiği anlaşılacaktır 

2 Mezkûr Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının IV uncü maddesinin 
4 üncü fıkrasında münderiç «Yatırılan her 'meblâğın yüzde 51» cümlesi 
«yatırılan her meblâğın yüzde 10 u> şeklinde değiştirilecektir Yüzde 10 a 
çıkarma, 20 Haziran 1952 de veya bu tarihten sonra verilmiş olan bilû
mum tedarik müsaadeleri ve teknik yardım müsaadeleri (Bu gibi teknik 
yardım müsaadeleri için karşılığa lüzum görüldüğü takdirde) gereğince 
yapılan dolar tediyeleri mukabilinde yatırılan karşılık paralara tatbik edi
lecektir 20 Haziran 1952 tarihinden önce verilmiş olan müsaadeler gere
ğince yatırılan karşılık paraların ancak yüzde 5 i Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümetinin istimaline tahsis edilecektir 

Yukardaki hükümlerin Türkiye Hükümetince şayanı kabul oldukla
rına dair Hükümetinizden, alınacak bir nota üzerine, Amerika Birleşik 
Devletleri (Hükümeti: işbu nota ile vereceğiniz cevabı iki Hükümet ara
sında bu mevzuda varılmış olan bir Anlaşma olarak telâkki edecektir » 

Türk Hükümetinin yukardaki hususatı tasvibetmiş olduğunu ve 
notanız ile ona verilen işbu cevabı iki Hükümet arasında bu mevzuda 
varılmış olan bir anlaşma telâkki ettiğini bildirmekle kesbi şeref ey
lerim. 

En derin saygılarımın lütfen kabulünü rica ederim, Ekselans 
Ekselans Dışişleri Vekili A 

George C. McGhee A. Haydar Görk 
Birleşik Amerika Devletleri 

Büyükelçisi 
Ankara 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile "Amerika Birleşik Dev
letleri Müşterek Güvenlik İdaresi" namına hareket eden 
"Export - Import Bank of Washington'' arasında imzalanan 
(11,2) milyon dolarlık Kredi Anlaşması ve ekinin onanması 

hakkında Kanun 
Kanun No : 6352 Kabul tarihi: 10/3/1954 

Madde 1 —, 1 Temmuz 1951 — 30 Haziran. 1952 devresi zarfında 
«Amerika Birleşik 'Devletleri Müşterek Güvenlik İdaresi» tarafından mem-
fekettmıize tahsis edilen (70) milyon dolarlık yardımdan kendi şeklinde 
verilen (0.1,2) milyon dolarına ait olup Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile, Amerika Birleşik Devletleri Müşterek Güvenlik İdaresinin ajanı sıfa-
tiyle hareket eden «Export - Import (Bank of Washington* arasında 13 
Haziran 1952 .tarihinde imzalanan Kredi Anlaşması ve eki onanmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur 

13/3/1954 

Anlaşma 
Bu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ((Aşağıda «Türkiye» 

diye anılacaktır) ile, (Amerika (Birleşik Devletlerimin resmi bir müessesesi 
olan «Eacport - Import Bank Of Washington>> (Aşağıda «Eximtoank» diye 
anılacaktır) arasında 13 Haziran 1952 tarihinde aktedilmiş ve aynı ta
rihte yürürlüğe girmiştir 

Müşterek Güvenlik Teşkilâtı Direktörü ((Aşağıda «Direktör» diye 
anılacaktır) 1948 tarihli (Muaddel 'İktisadi İşbirliği Kanunu ve 1951 ta
rihli Müşterek Güvenlik Kanunu hükümleri gereğince, Direktör tarafın
dan tasvip edilmiş bulunan emtia istinası ve hizmetlerinin sağlanması 
hususlarının finansmanında kullanılmak üzere, Türkiye'ye kredi esası üze
rinden ($ 11 200 000) on bir milyon iki yüz bin doları aşmıyan bir yar-

(Resmi Gazete) 

No 32751/129 

Ekselans, 

13/3/1954 

Anlaşma 
Bu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Aşağıda «Türkiye» 

diye anılacaktır) ile, (Amerika Birleşik Devletlerimin resmî bir müessesesi 



Sahife: 8672 (Resmî Gazete) 18 MART 1964 
dımda bulunulması kararlaştırıldığını «Eximbank» a bildirmiş olduğun
dan; ve 

Direktör «Eximbank» emirine, yukarda maraz maksatla ve sözü; 
geçen meblâğda bir fon tahsis ettiğinden ve, «Milletlerarası Nakdî ve 
Malî Meseleler Millî Danışma Konseyi» ile istişareden sonra, «Eximbank» 
m bu krediyi ne gibi şartlar altında açıp tedvir edeceğini tasrih eylemiş 
olduğundan; 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalınmıştır : 
X- Eximbank, bu Anılaşma ile, Direktör tarafından zaman zaman 

tasvip edilecek olan emtia iştirası ve hizmetlerin temim hususlarınınf fi
nansmanında Türkiye'ye yardım maksadı ile, bu memleket lehine on 
bir milyon iki yüz fcdn ($ 11 200 000) doları aşmııyari bir kredi teslis et
miştir. 

2 Türkiye, bu Anlaşmanın akdi ile hemzaman olarak resülmal 
olan on bir milyon iki yüz bin dolarlık ($ 11 200 000), veya bu Anlaşma 
ile tesis edilen krediden çekmiş olduğu miktara tekabül eden miktarda 
«Eximbank» lehine tanzimi edilmiş bir bonoyu, mezkûr Bankaya vermiş
tir. Bu bononun bir sureti işbu Anlaşmaya ilişiktir. («A» işaretli ve
sika). 

3. İşbu krediden yapılacak avanslar, bu krediye mahsuben Direk
tör tarafından Türkiye hesabına zaman zaman yapılacak tediyeler ola
caktır. Direktör bu gibi tediyeler hakkında Türkiye'ye ve Eximbank'a 
muayyen devreler sonunda bilançolar tevdi edecektir. İşbu biânçolarda 
bu krediye mahsuben yapılan tahsisleri gösteren tediyelerin yekûnu bir 
bilançonun taşıdığı tarihte yapılmış bir avans addedilecektir. Eximbank 
her bir avans meblâğını yukarda zikredilen bonoya ciro edecektir. 

4. Akıd Taraflar her hangi bir zamanda veya zaman zaman, gay-
rimüsait iktisadi şartlar veya diğer sebepler dolayısiyle her hangi bir 
faiz veya resülmal taksitinin tediyesini tehire veya böyle bir tehir esba
bını sağlamaya veya faiz ve resülmal tediyesine ait yukarda anılan bo
nonun her hangi bir hükmünü tadile veya tadil esbabını temine veya 
aynı bonoyu her hangi diğer bir tarzda değiştirmeye kendi müşterek 
menfaatleri bakımından lüzum, gördükleri takdirde, bu gibi tehir, tadil ve 
diğer değişiklikleri yazılı bir karşılıklı Anlaşma ile sağlıyabilirler. 

5. İşbu krediden yapılacak ilk tediyeden önce ve bu tediyeye mü-
tekaddim bir şart olarak aşağıdaki vesikalar Eximbank'a tevdi edilecektir: 

a) İşbu Anlaşma ile bonoyu imza eden ve açılan kredi ile ilgil 
diğer hususlarda Türkiye'nin temsilcisi sıfatiyle hareket eden kimsenin 
salâhiyetnamesi; 

b) Türkiye Adalet Bakam veya Eximbankca sayanı kabul diğer 
bir hukuk müşaviri tarafımdan serdedilmdş olup Türkiye'nin İşbu Kredi 
Anlaşmasının akdine salâhiyet veren kanunları gereğince lüzumlu bütün 
muameleleri yapmış olduğunu ve krediye mukabil verilmiş olan bononun, 
muhtevi olduğu ahkâm ve şerait dairesinde Türkiye için kanunen mu
teber ve bağlayıcı bir mükellefiyet teşkil ettiğini Bankayı tatmin eder 
bir şekilde gösteren bir mütalâaname. 

Yukardaki hususları tasdikan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
«Export - Import Bank of Washington» işbu Anlaşmayı iki nüsha olarak 
Amerika Birleşik Devletlerinde, District of Oolumhia'da Washington şeh
rinde yukarda mezkûr tarihte usulü veçhile imzalamışlardır. 

Export - Import Bank of Washington 
acuna 
Başkan 

Herbert E. Gaston 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
adına 

Büyükelçi 
Feridun Cemal Erkin 

«A» VESİKASI 
Bono 

Washington, D. C. 
Tarih : 13 Haziran 1952 
$ 11 200 000 Amerikan doları 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Birleşik Amerika Devletlerinin res
mî bir müessesesi olan, «Export - Import Bank of Washington» a veya 
haleflerine veyahut da göstereceği diğer bir mahalle, işbu kredinin re-
sülmaü olan ($ 11 200 000) on bir milyon iki yüz bin doları, veya bu 
resülmalden İşbu bonoya mukabil kendisine tesviye edilmiş bulunan mik
tarı, aşağıda gösterilen şekildeki taksitlerle ödemeyi ve 30 Haziran 1956 
dan itibaren ödenmemiş kalan bakiye için zaman zaman, senede yüzde 
iki buçuk (% 2-1/2) faiz tediye etmeyi taahhüt eder. Bu faizlerin tedi
yesi 31 Aralık 1956 da başlıyacak ve bu tarihten itibaren altı ayda bir 
yapılacaktır. 

İşbu bononun resüknali ve bunun faizi, Washington, D G. şehrinde 
kain «Export - Import Bank of Washington» un daire! nıahsusasma 
Amerika Birleşik Devletlerinin kanuni parasiyle ödenecektir. 

İşbu bononun resülmali, 30 Haziran 1960 da başlamak üzere, aşa
ğıda gösterilen miktar ve tarihlerde altışar aylık taksitlerle ödenecektir. 

Tarih 
Miktar 
$ Tarih 

Miktar 
$ 

30 Haziran 1960 142 816,24 30 Haziran 1974 202.226,70 
31 Aralık 1960 144.601,44 31 Aralık 1974 204.754,53 
30 Haziran 1961 146.408,96 30 Haziran 1975 207.313,96 
31 Aralık 1961 148.239,07 31 Aralık 1975 209 905,39 
30 Haziran 1962 150X92,06 30 Haziran 1976 212.529,20 
31 Aralık 1962 151.968,21 31 Aralık 1976 215.185,82 
30 Haziran 1963 153.867,81 30 Haziran 1977 217 875,64 
31 Aralık 1963 155.791,16 31 Aralık 1977 220.599,09 
30 Haziran 1964 157.738,55 30 Haziran 1978 223 356,58 
31 Aralık 1964 159.710,28 31 Aralık 1978 226.148,53 
30 Haziran 1965 161.706,66 30 Haziran 1&79 228.975,30 
31 Aralık 1965 163 728,00 31 Aralık 1979 231.837,58 
30 Haziran 1966 165.774,60 30 Haziran 1980 234.735,55 
31 Aralık 1966 167.846,78 31 Aralık 1080 237.669,75 
30 'Haziran 1967 169.944,86 30 Haziran 1981 240 640,62 
31 Aralık 1967 172 089,17 31 Aralık 1981 243.648,63 
30 Haziran 1968 174 220,04 30 Haziran 1982 246 694,23 
31 Aralık 1968 176 397,79 31 Aralık 1982 249.777,91 
30 Haziran 1969 178 602,76 30 Haziran 1983 252.900,14 
31 Aralık 1969 180835,30 31 Aralık 1983 256.061,39 
30 Haziran 1970 183X95,74 30 Haziran 1984 259.262,15 
31 Aralık 1970 185.384,43 31 Aralık 1984 262.502,93 
30 Haziran 1972 192.423,61 30 Haziran 1985 265.784,22 
31 Aralık 1971 190048,01 31 Aralık 1985 269106,52 
30 Haziran 1972 192 243,61 30 Haziran 1986 272 470,35 
31 Aralık 1972 194.828,91 31 Aralık 1986 275 876,23 
30 Haziran 1973 197.264,27 30 Haziran 1987 279.324,45 
31 Aralık 1973 199.730,07 

flşbu krediden Türkiye'nin bilfiil çekmiş olduğu miktar bu bonoda 
zikredilen miktardan daha az okluğu takdirde, taksit miktarları üze
rinde yukarda gösterilen son tediye tarihinden sonra aşağıdaki şekilde 
bir ayarlama yapılacaktır. 

Eğer aradaki fark, bonoda münderiç resülmal yekûnunun 0% 10) 
yüzde onundan fazla olursa, resülmalln buna tekabül eden taksitlerinde 
aynı nispette ayarlamalar yapılacaktır; eğer fark, bonoda mezkûr re
sülmal yekûnunun (% 10) yüzde onundan az olursa bu ayarlama, resül-
malln son taksit, veya taksitlerinden tarhedilmek suretiyle yapılacaktır. 

Türkiye Hükümeti, faizlerin vâcdbüttediye olduğu her hangi bir 
tarihte bir gûna para cezası veya prim tediye etmeksizin bu bononun ta
allûk ettiği resülmalin hepsini veya bir kısmını vâdesi gelmeden ödiye-
bilir. Bu şekilde yapılacak bir ödemenin mahsubu resülmal taksitlerin
den, vâdeleri sırasiyle, son taksitten başlamak suretiyle yapılır. 

Bonodaki resülmal veya faiz taksitlerinden her hangi birinin vaktü 
zamanı ile ve tamam olarak ademitediyesl halinde işbu ödenmiyen re-
süimalin 'tamamı ile onun tediye gününe kadar tahakkuk eden faizi, bono 
hâmilinin talebine muhayyer olmak üzere derhal vacibüttediye olacaktır. 

Bu şekilde vaktü zamaniyle yapılmamış her hangi bin ödemenin der
hal yapılmasını istemek hususunda bono sahibinin haliz olduğu hıyar hak
kını vaktinde istimal etmemesi, hiçbir suretle bu hakkından feragati 
demek olmayacak ve bu hakkım dilediği zaman kullanabilecektir. 

İşbu bono, tarafların aralarında akdetmiş oldukları 13 Haziran 1952 
tarihli İstikraz Anlaşması ahkâmına tevfikan çıkarılmış olup mezkûr 
Anlaşmanın bütün şartları ve hükümleri ile bu Anlaşmada yapılacak 
'tadilât ahkâmına tabidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına. 
Maliye Bakam 
Hasan Polatkan 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında imzalanan İktisadi tş Birliği Anlaşmasında bazı tadiller 
yapan 16 Ağustos 1951 tarihli Anlaşmanın tasdiki hakkında 

Kanun 
Kanun No : 6353 Kabul tarihi : 10/3/1954 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan ve 31 Ocak 1950 tarihli Pro-
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tokol ile tadil olunan İktisadi İş Birliği Anlaşmasında nazı tadiller yapan 
16 Ağustos 1051 tarihli Anlaşma onanmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
13/3/1954 

Amerika Büyükelçiliği 
No: 198 Ankara, 16 Ağustos 1951 

(Ekselans, 
31 Ocak 1950 tarihinde Ankara'da imzalanan Tadil (Protokolü ile 

muaddel halinde, 4 Temmuz 1948 tarihinde Ankara'da imzalanan Ameri
ka Birleşik Devletleriyle Türkiye Cumhuriyeti arasında* Ekonomik Iş 
Birliği Anlaşmasına ve 1948 tarihli Ekonomik İş Birliği Kanununu tadil 
eden 535 sayılı (81 inci Kongre) Amme Kanununun neşrine mütaallik 
olarak iki Hükümetimiz temsilcileri arasında ahiren vaki görüşmelere 
atrf yapmakla şeref kazanınım. Bu görüşmeler neticesinde varılan mu
tabakatı teyjdle gene şeref kazanırım : 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bugünkü muaddel halinde 1948 
tarihli Ekonomik Iş Birliği Kanununun prensip ve gayelerine bağlılığını 
beyan etmiştir. 

2. İşbu Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının her hangi bir maddesin
de 1948 tarihli Ekonomik İş Birliği Kanununa atıf yapıldığı takdirde, 
bundan bugünkü muaddel halinde 1948 tarihli Ekonomik İş Birliği Ka
nununun kasdedildiği anlaşılacaktır. 

3. IV üncü maddenin 6 nci fıkrası, Avrupa memleketleri parala
rını münakale kabiliyetinin inkişaf mı veya katılan memleketlerin birbir
leriyle ve diğer memleketlerle olan ticaretlerinin, serbestleştirilmesini ko
laylaştırmak maksadiyle ihdas edilen her hangi bir merkezî müesseseye 
veya iki veya daha fazla katılan memleket tarafından aynı maksatla 
kurulan diğer teşkilata yardım masraflarını ihtiva edecektir. 

4. III üncü maddenin 1 inci Merasında bahis mevzuu edilen isti
şare, bugünkü muaddel halimde 1948 tarihli (Ekonomik İş Birliği Kanunu
nun 111 ı(b) ı(3) üncü kısmında müsaade edilen bütün garantilere dair 
olacaktır. 

5. Gerek bugünkü muaddel halinde 1948 tarihli Ekonomik İş Bir-
liği Kanununun 111 (d) kısmına tevfikan nakit nakli suretiyle, gerek 
emtia, hizmet ve teknik yardım şeklinde Türkiye Cumhuriyetine hibe 
esası dâhilinde yapılan (yardım muadili mahallî paralar Amerika Birle
şik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Ekonomik İş Birliği An
laşmasının IV üncü maddesi 2 nci fıkrası gereğince yatırılacaktır. 

Yukarda mâruz mutabakatın Türk Hükümetinin görüşlerine uygun 
olduğu hususundaki teminatlarının mümkünse kısa- bir zamanda bildiril
mesine kıymet atfedeceğim. 

(En üstün saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Ekselans. 

Ekselans Fuad Köprülü, George Wadsworth Dışişleri Bakanı 
Ankara 

T. C. 
DışişleriBakanalýðýý Bakanlığı166hhhhjjjjjjjl 16 Ağustos 1951 

108628/2629 

Ekselans, 
Ekselanslarının mefadı aşağıda yazılı 16 Ağustos 1951 tarihli ve 

198 sayılı notalarını almış olduğumu bildirmekle şeref kazanırım 
«31 Ocak 1950 tarihinde Ankara'da imzalanan tadil protokolü ile 

muaddel halinde, 4 Temmuz 1948 tarihinde Ankara'da imzalanan Ame
rika Birleşik Devletleriyle Türkiye Cumhuriyeti arasında Ekonomik İş 
Birliği Anlaşmasına ve 1948 tarihli Ekonomik İş Birliği Kanunumu tadil 
eden 535 sayılı ,(81 inci Kongre) Âmme Kanununun neşrine mütaallik 
olarak iki Hükümetimiz temsilcileri arasında ahiren vâki görüşmelere 
atıf yapmakla şeref kazanının. Bu görüşmeler neticesinde varılan mu
tabakatı teyitle gene şeref kazanırım: 

1 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bugünkü muaddel halinde 1948 
tarihli Ekonomik İş Birliği Kanununun prensip ve gayelerine bağlılığını 
(beyan etmiştir. 

2 İşbu Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının her hangi bir maddesinde 
3948 tarihli Ekonomik İş Birliği Kanununa atıf yapıldığı takdirde, bun
dan bugünkü muaddel halinde 1948 tarihli Ekonomik İş Birliği Kanunu
nun kasdedildiği anlaşılacaktır. 

3 IV'üncü maddenin: 6 nci fıkrası, Avrupa memleketleri paraları
nın münakale kabiliyetinin inkişafını veya katılan memleketlerin birbir
leriyle ve diğer memleketlerle olan ticaretlerinin serbestleştirilmesini 
kolaylaştırmak maksadiyle ihdas edilen her hangi bir merkezi müessese
ye veya iki veya daha fazla katılan memleket tarafından aynı maksatla 
kurulan diğer teşkilâta yardım masraflarını ihtiva edecektir. 

4. III üncü maddenin 1 inci fıkrasında bahis mevzuu edilen istişare, 
bugünkü muaddel halinde 1948 .tarihli Ekonomik İş (Birliği Kanununun 
111 (b) (3) üncü taamında müsaade edilen bütün garantilere dair ola
caktır. 

8. Gerek bugünkü muaddel halinde 1948 tarihli Ekonomik İş Birliği 
Kanununun 111 '(d) taamına tevfikan nakit nakli suretiyle, gerek emtia, 
hizmet ve teknik yardım şeklinde Türkiye Cumhuriyetine hibe esası dâ
hilinde yapılan yardım muadili mahalli paralar Amerika Birleşik Dev
letleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Ekonomik İş Birliği Anlaşma
sının IV üncü maddesi 2 nci fıkrası gereğince yatırılacaktır. 

Yukarda mâruz mutabakatın Türk Hükümetinin görüşlerine uygun 
olduğu hususundaki teminatlarının mümkünse kısa bir zamanda bildiril
mesine kıymet atfedeceğim. 

En üstün saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Ekselans.» 
Türkiye Hükümetinin yukardaki hususatı tasvibettiğini Ekselans

larına bidirmekle zevk duyarım. 
En üstün saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Ekselans. 

(Dışişleri Bakanı Y. 
Fotin Rüştü Zorlu 

Türkiye - İsveç Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Ek Protokol 
ve buna melfuf mektupların mer'îyet müddetlerinin uzatıl
masına dair mektup tealisi suretiyle yapılan Anlaşmanın 

tasdiki hakkında Kanun 
Kanun No : 6354 Kabul tarihi: 20/3/1954 

Madde l — 7 Haziran 1948 tarihli Türkiye - İsveç Ticaret ve öde
me Anlaşmaları ile 14 Haziranı 1951 tarihli Ek Protokol ve buna melfuf 
mektupların mer'iyet müddetlerinin 15 Haziran 1954 tarihine kadar uza
tılması hakkında 30 Haziran 1953 tarihinde Ankara'da Dışişleri Vekâleti 
ile İsveç Elçiliği arasında teati olunan mektuplar tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanunu İcra Vekilleri Heyeti yürürtür. 

13/3/1954 

Ankara, 30 Baziran 1953 
(Bay Bftçi, 
İsveç . Türk Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları hakkındaki görüşme

mize atfen, Hükümetimin, 7 Haziran 1948 tarihli Ticaret ve ödeme An
laşmaları ile 14 Haziran 1951 de imzalanan Ek Protokolü ve buna melfuf 
mektuptan 15 Haziran 1954 tarihine kadar uzatmaya mutabık okluğunu 
size bildirmekle şeref kazanırım. 

Yukarda mezkûr Anlaşmalar, Ticaret Anlaşmasının 7 nci maddesi 
hükümleri gereğince, süre sonu tarihinden iki ay önce haber verilmek 
suretiyle feshedilmediği takdirde, birer senelik müddetler için kendiliğin
den yenilenmiş sayılacaklardır. 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatım ba
na teyit eylemenizi ve derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, 
Say Elçi. 

Ekselans Adolf Cröneborg 
(Bay Haydar Görk 

Elıç* 
Dışişleri Vekâleti Umumi Kâtip Muavini 

Ankara 



Sahife: 8674 
Ankara, 30 Haziran 1953 

Bay Elçi, 
Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size 

bildirmekle şeref kazanırım: 
«isveç - Türk Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları hakkındaki görüşme

mize atfen, Hükümetimin, 7 Haziran 1948 tarihli Ticaret ve ödeme 
Anlaşmaları ile 14 Haziran 1951 de imzalanan Ek Protokolü ve buna 
melfuf mektupları 15 Haziran 1954 tarihine kadar uzatmayla mutabık 
olduğunu size bildirmekle şeref kazanırım. 

Yukarda mezkûr Anlaşmalar, Ticaret Anlaşmasının 7 nci madde
si hükümleri gereğince, süre sonu tarihinden iki ay önce haber veril
mek suretiyle feshedilmediği takdirde, birer senelik müddetler İçin ken
diliğinden yenilenmiş sayılacaklardır. 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatım bana 
teyit eylemenizi ve derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, 
Bay Elçi.» 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabık olduğunu 
size bildirmekle şeref kazanırım. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Elçi 

(Ekselans Haydar OSrk 
Bay Adolf Croneborg 

İsveç Elçisi 
Ankara 

o 

Tojquay Protokolüne ilişik Türkiye Taviz Listesinin 134 
numaralı pozisyonunda yapılan tadilin onanması hakkında 

Kanun 
Kamın No : 6355 Kabul tarihi : 10/3/1954 

Madde 1 — 21/12/1053 tarihli ve 6202 sayılı kanunla tasdik olunan 
Torquay Protokolüne ilişik Türkiye Taviz Listesinin 134 numaralı po
zisyonundaki ihtar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(İhtar - İpek veya suni ipekten, dik açısına bitişik kenarlarından 
biri 40 ilâ 60 santimetre, diğeri 50 ilâ 70 santimetre olan dik üçgen şek
linde kesilmiş kravattık mensucatın K. S. 100 kilosundan 8 000 lira nesim 
alınır.) 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 — Su kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
13/3/1954 

•Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına 

dair Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 
Kanun No : 6356 Kabul tarihi: 10/3/1954 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Fede
ratif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 16 Nisan 1953 tarihinde An
kara'da akit ve imza edilmiş olan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmalarına dair Anlaşma ile ek ve Protokolü», tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanunu İcra Vekilleri Heyeti yürütür. 

13/3/1954 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına 

dair Anlaşma 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk 

Cumhuriyeti Hükümeti aralarında Hava Ulaştırmalarına dair bir An
laşma akdi arzusiyle usulü dairesinde gerekli salâhiyetle mücehhez mü
messiller tâyin etmişler ve bunlar, aşağıdaki hükümler üzerinde mutabık 
kalmışlardır : 

18 MART 1954 
Madde — 1 

Âkıd Taraflar ilişik Ekte zikredilen muntazam hava servislerinin 
ihdası için işbu Ekte belirtilen hakları karşılıklı olarak ve mütekabiliyet 
esasları dâhilinde birbirlerine bahşederler. 

Madde — 2 
1. Her Âkıd Taraf, Ekte tasrih edilmiş olan hatların işletilmesi 

için, bir veya birkaç hava ulaştırma «teşebbüsü tâyin edecektir. 
Âkıd Tarafların salâhiyettar havacılık makamları, mütaakıp 2 nci 

fıkra ve 8 inci madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, tâyin edilmiş 
olan teşebbüs veya teşebbüslere işletme müsaadesini geciktirmeden ve
receklerdir. 

2. Bununla beraber, tâyin edilmiş olan teşebbüs veya teşebbüsler, 
kararlaştırılmış olan seferlerine müsaade edilmeden önce, işletme müsa
adesini vermeye salâhiyettar havacılık makamı tarafından umumiyetle 
tatbik edilen kanun ve nizamlarca vazedilmiş olan şartları haiz olduk
larını, bu makam nezdinde ispata davet olunabilirler. 

Madde — 3 
Tâyin edilmiş olan teşebbüsler, kararlaştırılan servisleri işletirken, 

işletmenin iktisadi, salim ve müsavi bir tarzda inkişafım sağlamak mak-
sadiyle karşılıklı menfaatlerini gozönünde tutacaklardır 

Madde — 4 
Tarifeler, işletmenin iktisadi icapları, normal bir kâr ve kararlaştı

rılan servislerin hususiyetleri gözonünde tutularak mâkul nispetler da
iresinde tesbit edilecektir. Mezkûr tarifelerin tesbitinde, bu sahada Mil
letlerarası Sivil Havacılığı tanzim eden prensipler de aynı zamanda na
zarı itibara alınacaktır 

Tâyin edilmiş olan teşebbüsler arasında, ücret ve sefer tarifelerine 
mütaallik olmak üzere, yapılacak anlaşmalar, evvelâ Âkıd Tarafların 
havacılık makamlarının tasvibine sunulacaktır. Bu teşebbüsler, araların
da bir anlaşmaya varamadıkları takdirde, kendi havacılık makamlarına 
müracaat edeceklerdir. Bu makamlar, 30 gün içinde bir hal çaresi bulma
ya çalışacaklardır. Bu müddet zarfında mevcut ücret ve sefer tarifeleri 
mer'iyette kalacaktır. 

Madde — 5 
1 Âkıd Taraflardan her biri, hava alanlarından ve sair teknik te

sisatından faydalanması karşılığı olarak, diğer Âkıd Tarafın tâyin ettiği 
teşebbüs veya teşebbüslerinden alınacak harç ve resimlerin, Milletlerara
sı mümasil hava servisleri işleten kendi hava ulaştırma teşebbüslerinden 
tahsil edilen harç ve resimlerden daha fazla olmıyacağım kabul eder. 

2. Bir Âkıd Tarafın ülkesine, diğer Âkıd Tarafça tâyin edilmiş 
olan teşebbüs veya teşebbüsler tarafından veya bu teşebbüsler hesabına 
ve münhasıran kendi uçaklarında kullanılmak üzere ithal edilen yakıtlar, 
makina yağları, yedek parçalar ve normal teçhizat gümrük resimleri, 
muayene ücreti ve sair milli harç ve resimler hususunda, beynelmilel ser-
vislerdefçalışan milli teşebbüslere veyahut en ziyade müsaadeye mazhar 
millet teşebbüslerine tatbik olunan muameleden müstefit olacaklardır. 

3. Bir Âkıd Tarafça tâyıff edilen teşebbüs veya teşebbüsler tara
fından kararlaştırılmış olan servislerde kullanılan uçaklar, yakıtlar ve 
makina yağları, yedek parçalar, normali teçhizat ve bu uçaklar içinde bu
lunan kumanya, bu maddeler diğer Âkıd Taraf ülkesi üzerindeki uçuş
larda istimal veya istihlâk edilseler dahi, mezkûr ülke üzerinde gümrük 
resminden, muayene ücreti ve sair milli harç ve resimlerden muaf tutu
lacaklardır. 

4 Yukardaki 3 uncu fıkrada mezkûr muafiyetlerden istifade eden 
maddeler Âkıd Tarafın Gümrük Makamlarının müsaadesi olmadıkça, bu 
Âkıd Tarafın ülkesi üzerine çıkarılamaz. Mevzuubahs maddeler, uğrak
larda bulunulma esnasında mezkûr makamların kontroluna tabi tutula
caklar bizce de, bunların teknik sebepler dolayısiyle kullanılmasına mâni 
olunmıyacaktır 

Madde — 6 
Akıd Taraflardan bir tarafından, kararlaştırılan servislerin işle

tilmesi için verilmiş olan veya muteber sayılan seyrisefere elverişlilik 
sertifikaları ve lisanslar, diğer Âkıd Tarafça da muteber addolunacak
tır. Bununla beraber, Âkıd Taraflardan her biri, kendi tebaasına, diğer 
bir devlet tarafından verilmiş olan uçuşa elverişlilik bröveleri ve lisans
ları, kendi ülkesi üzerinde yapılacak uçuşlar için muteber addetmemek 
hakkını muhafaza eder 
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Madde — 7 
1. Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde, milletlerarası hava sefer

lerine tahsis edilmiş uçakların bu ülkeye giriş, kalış ve çıkışlarını veya 
bu uçakların bu ülke topraklarında ve üzerinde kullanılmalarını tanzim 
eden kanun ve nizamnameler, diğer Âkıd Tarafça tayin edilen teşebbüs 
veya teşebbüslere de tatbik edilecektir. 

Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde cari olup, muhaceret, pasaport, 
gümrük ve karantina hususlarında yolcu, mürettebat, posta ve ticaret 
eşyasının giriş, kalış ve çıkışım nizamlıyan muhtelif kontrol formalitele
rine mütedair kanun ve nizamnameler, adı geçen ülke hudutları içinde 
bulundukları müddetçe, diğer Âkıd Tarafça tâyin edilmiş olan teşebbüs 
veya teşebbüslere ait uçaklar tarafından nakledilen yolculara, mürette
bata, posta ve ticaret eşyasına da tatbik edilecektir. 

3. Her Akıd Devlet, hava servisleri tarafından kendi ülkesi içinde 
takibedilmesi gereken yolu ve keza bu servisler tarafından kullanılabi
lecek olan hava limanlarım tâyin edebilir. 

Madde — 8 
Her Âkıd Taraf, diğer Âkıd Tarafça tâyin edilmiş olan teşebbüs 

veya teşebbüslerin mülkiyetinin mühim bir kısmının ve fiili kontrolünün 
Âkıd Taraflardan birinin veya diğerinin veya tebaalarının elinde bulun
duğu hakkında delil sahibi olmadığı veya bu teşebbüslerin işbu Anlaş
madan mütevellit mükellefiyetlere riayet etmediği hallerde, işletme mü
saadesi vermekten imtina etmek veya bu müsaadeyi geri almak hakkı
nı muhafaza eder. 

Yolcuların emniyetini sağlamak veya kanun ve nizamnamelerin ay
rıca ihlâlini önlemek maksadiyle ulaştırmanın men'inde zaruret bulun
duğu haller müstesna, bu hak ancak diğer Âkıd Taraf ile önceden yapı
lacak istişareden sonra kullanılacaktır. 

Madde — 9 
1. Her Âkıd Taraf diğer Âkıd Tarafın tehlikede bulunan uçakla

rına, kendi ülkesi üzerinde salâhiyettar servisleri vasıtasiyle yardımda 
bulunmayı taahhüt eder. 

2. Bir Âkıd Taraf uçağının, diğer Âkıd Tarafın ülkesi üzerinde, 
ölüone, ağır yaralanmalara veya uçakta ciddi hasarlara sebebiyet veren 
bir kazaya uğraması halinde, ülkesi üzerinde kazanın vukubulduğu Âkıd 
Taraf, kazanın vukubuluş şartlan hakkında bir tahkikat açacaktır. Bu 
uçağın ait olduğu Âkıd Tarafa, yasak bölgelere mütedair hükümler mah
fuz kalmak şartiyle, tahkikatta hazır bulunmak üzere müşahitler gön
dermesine izin verilecektir. 

Tahkikatı yapan Akıd Taraf, tahkikatın rapor ve neticelerini diğer 
Âkıd Tarafa bildirecektir. 

Madde — 10 
Âkıd Taraflarca tâyin edilmiş teşebbüslere ait olup, kararlaştırılmış 

servislere tahsis olunan her uçak, aşağıdaki evrakı hâmil olacaktır 
..a) Tescil vesikası; 
b) Seyrüsefere elverişlilik sertifikası; 
c) Mürettebattan her birinin gerekli lisansları; 
d) Borda jurnali; 
e) Radyokomünikasyon cihazı lisansı; 
f) Yolcuların isimlerini muhtevi liste; 
g) Yük manifestosu ve teferruatlı beyannamesi; ve 
h) îcabediyorsa, bazı nevi eşyanın hava yolu ile nakli içim ge

rekli hususi müsaadename. 
Bu vesikalar, beynelmilel hava seyrüseferi için tesbit edilmiş olan 

vesikalara uygun olacaktır. 

Madde — 11 
1. Her Âkıd Taraf, işbu Anlaşmada, uygun olacağı tecrübe ile 

anlaşılan herhangi bir tadili yapmak üzere istişarede bulunmayı her za
man istiyebilir. 

2 Âkıd Taraflardan biri veya, diğeri, Ekin herhangi bir* hükmünü 
değiştirmeyi veya tamamlamayı lüzumlu addederse, her iki Akıd Taraf 
havacılık makamları aralarında uyuşarak, böyle bir tadile veya ilâveye 
tevessül edebilirler. Bu suretle kararlaştırılan her tadil veya ilâve, dip
lomatik nota teatisi suretiyle teyit edildikten sonra mer'ivete girecektir 

3. Akıd Taraflar Havacılık makamları, işbu Anlaşma ve Ekinde 
tesbit edilen prensiplerin memnuniyet verici bir şekilde tatbik ve icra
sının sağlandığından emin olmak için sıkı Otur işbirliği zihniyetiyle zaman 
zaman istişarelerde bulunacaklardır. 

Madde — 12 
Âkıd Taraflar arasında, bu anlaşmanın ve Ekinin tefsir ve tatbi-

lnndan doğan, talep tarihinden itibaren üç. ay içinde doğrudan doğruya 
iki Âkıd Taraf arasında halledilemiyen her anlaşmazlık, diplomatik mü
zakereler neticesinde teşekkül edecek olan bir hakem mahkemesinin is-
tişart reyine arz edilecektir. 

Her Âkıd Taraf, hakem mahkemesinin masraflarım yarı yarıya 
deruhde edecektir. 

Madde — 13 
işbu Anlaşmanın ve Ekinin tatbikında. aşağıda zikri geçen tâbirler 

şu mânaları ifade ederler : 
1. «Ülke» - Mevzuubahis devletin hâkimiyetine tabi olan arazi ve 

karasuları; 
2. «Hava servisi» - Umunu yolcu, kurye ve yük nakline tahsis edil

miş bir uçak ile temin edilen muntazam hava servisi; 
3. «Milletlerarası hava servisi» - Birçok devletlerin ülkesi üzerin

den işliyen her hava servisi; 
4. «Hava ulaştırma teşebbüsü» - Milletlerarası bir hava servisi ar

şeden veya işleten her teşebbüs; ve 
5. «Havacılık makamı» 
a) Türkiye için : Ulaştırma Vekâleti, 
b) Yugoslavya için: Sivil Havacılık Umum Müdürlüğü. 
Bu teşekküller yerine, bilâhara, bunların halihazır vazifelerini de

ruhde etmek üzere yetkilendirilecek olan herhangi bir teşekkül veya şa
hıs ikame edilebilir. 

Madde — 14 
Kabotaj şeklindeki hava nakliyatı, münhasıran Âkıd Tarafların Mil

li hava ulaştırma teşebbüslerine tahsis olunacaktır. 

Madde — 15 
Her Âkıd Taraf, işbu anlaşmayı feshetmek kararım, her zaman di

ğer Âkıd Tarafa İhbar edebilir. Mezkûr Anlaşma, ihbarın diğer Akıd Ta
rafça alınması gününden on iki ay sonra sona erer, meğer ki, bu müddet 
zarfında iki Taraf arasında, hasıl olacak mutabakata tevfikan vâki ihbar 
iptal oluna. 

Madde — 16 
Âkıd Taraflar, beynelmilel taahhütleri bunu icabettirdiği nispette, 

işbu Anlaşma ile Ekini, Protokolü ve 'bunlardan mütevellit mukaveleleri 
ve yapılabilecek tadilâtı, keza muhtemel fesih keyfiyetini, Milletlerarası 
Sivil Havacılık Teşkilâtına bildireceklerdir. 

Madde — 17 
İşbu Anlaşma, Âkıd Taraftarın, kendi Teşkilâtı Esasiye kaidelerine 

göre tasdik veya tasvip formalitelerinin, her biri tarafından ikmal edil
diği hususunu nota teatisi suretiyle yekdiğerine bildirdikleri gün mer'iyete 
girecektir. 

Yukardakileri tasdikan, hükümetleri tarafından usulü dairesinde 
salâhiyetle mücehhez kılınmış olan murahhaslar, işbu Anlaşmayı imza
lamışlardır. 

Ankara'da, 16 Nisan 1953 tarihinde, fransızca olarak iki nüsha hai
linde yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Yugoslavya Federatif 
ı(lmza) Halk Cumhuriyeti adına 

(İmza) 

Ek 
Kısım: I 

Tâyin edilmiş olan Türk teşebbüs veya teşebbüsleri aşağıda göste
rilen muntazam seferli hava hattını iştetebileceklerdir 
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Ankara - İstanbul - Selanik (Veya Atina) - Üsküp - Belgrad hattı 

ve Avrupa'da her iki istikametteki temadisi. 
Mezkur teşebbüsler bu hattı işletirken . 
a) Yugoslav topraklarında Türkiye'den ve diğer herhangi bir mem

leket toprağından yükletilmiş yolcu, posta müraselâtı ve ticaret eşyası 
boşaltmak, 

b) Yugoslav topraklarından Türkiye'ye ve diğer herhangi bir mem
lekete götürülmek üzere yolcu, posta müraselâtı ve ticaret eşyası yük
lemek hakkını haiz olacaklardır. 

Kısmı: II 
Tâyin edilmiş olan Yugoslav teşebbüsü, aşağıda gösterilen munta

zam seferili hava hattını işletebilecektir. 
Belgrad - Üsküp - Selanik (Veya Atina) - İstanbul - Ankara hattı 

ve Asya'da her iki istikametteki temadisi. 
Mezkûr teşebbüs bu hattı işletirken: 
a) Türk topraklarına,. Yugoslavya'dan ve diğer herhangi bir mem

leketten yükletilmiş yolcu posta müraselâtı ve ticaret eşyasını boşaltmak, 
b) Türk topraklarından, Yugoslavya ve diğer herhangi bir mem

lekete götürülmek üzere yolcu, posta müraselâtı ve ticaret eşyası yükle
mek, hakkım haiz olacaktır. 

Kısım: III 
İki Âkıd Tarafın salâhiyettar havacılık makamları, karşılıklı servis

lerinin işletmeye açılmasından en az en beş gün önce: 
Bu işletme için derpiş edilen uçucu personelin listesini, kullanılacak 

uçakların tip ve markalarını, bütün uğrakları da ihtiva etmek üzere se
fer tarifesini ve kararlaştırılan servislerin işletilmesinin intizam ve em
niyeti için faideli olabilecek sair bütün hususları mütekabilen birbirlerine 
bildireceklerdir. 

Mezkûr makamlar, muhtemel bütün değişiklikleri de aynı şekilde 
birbirlerine bildireceklerdir. 

Protokol 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 

arasında, Hava Ulaştırmalarına dair bugünkü tarihli, Anlaşmanın imzası 
sırasında, iki Âkıd Taraf mümessilleri aşağıdaki noktalar üzerinde mu
tabık kalmışlardır: 

1. Âkıd Taraflar, havacüık teşebbüslerinin halihazır inkişaflarının 
yalan bir istikbalde, Ekin ilk iki kısmında derpiş edilen hatlar temadile
rinin bilfiil kullanılmasını zaruri kılabileceğini nazarı itibara alarak, bir 
taraftan Avrupa'ya, diğer taraftan Asya'ya doğru olarak tasrih edilmiş 
olan mezkûr temdit hakkım iki sene sonra birbirlerine bahşetmek husu
sunda anlaşmışlardır. 

Diğer taraftan, Âkıd Taraflar bu hakkı mezkûr vâdeden önce de 
bu mevzuda mütekaddim bir Anlaşma ile birbirlerine bahşedebilirler. 

2. Âkıd Taraflar, bahis mevzuu teşebbüslerin işletilmesinde, kara 
yardımı hizmetlerini ve umumi mümessilliklerini mütekabllen deruhde 
etmek hakkını millî teşebbüsleri için muhafaza ederler. 

3. Anlaşmada zikredilmemiş olan hususi uçuşlara gelince, Âkıd 
Taraflar, bu uçuşların kendi toprakları üzerinde, gerek bu ülkelere mü
teveccih olarak, gerekse transit olarak inişli veya inişsiz, icrası için lâ
zım gelen müsaadeleri birbirlerine vereceklerdir. 

Bu uçuşları yapan uçaklar, teknik inişler yapmak imkânından is
tifade edeceklerdir. 

4. Şurası mukarrerdir ki, eğer Türk teşebbüsleri Ekte gösterilen 
servislere başladıkları anda, Yugoslavyada'ki yakıt ve makine yağları 
fiyatları, aynı maddelerin Türkiye'deki fiyatlarına nispetle hissedilir de
recede bir fark arzederse, gerek fiyatları ayarlamak, gerekse aynen ta
kas suretiyle bir ödeme şekli temin etmek üzere, Âkıd Tarafların salâ
hiyettar makamları arasında bir anlaşma akdedilecektir. 

Bu fiyatlar meselesi hususi uçuşlar için, aynı şekilde, mümkün olur 
olmaz halledilecektir. 

Ankara'da 16 Nisan 1953 tarihinde fransızca iki nüsha halinde 
yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti adına 

(İmza) (İmza) 

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 nci maddesinin 
% nci fıkrasında derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların 
çözülmesi hususunda Divanın kaza hakkını önceden tanımayı 
gerektiren ihtiyari kayda katılma hakkındaki 5047 saydı 

kanunun temdidi hakkında Kanun 
Kanun No : 6357 Kabul tarihi: 10/3/1954 

Madde 1 — Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 nci madde
sinin 2 nci fıkrasında derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi 
hususunda Divanın kaza hakkım önceden tanımayı gerektiren ihtiyari 
kayda katılmamız hakkındaki 5047 numaralı ve 12/5/1947 tarihli kanun, 
inkıza tarihi olan 22/5/1952 tarihinden itibaren beş sene müddette tem
dit edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanunu icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

13/3/1954 
Resmi 

Düstur Gazete 
No. Başlığı Tertip Cilt Sahife Sayı 

İlgili Kanun : 5047 Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 nci -maddesinin ikinci fıkrasında derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda Divanın vargı hakkını önceden tanımayı gerektiren ihtiyari kayda katılma hakkında Kanun 23/5/1947 3 28 1156 6612 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kiralığı ve Yugoslavya 
Federatif Halk Cumhuriyeti arasında münakit Dostluk ve 

İşbirliği Andlaşmasına Ek Anlaşmanın tasdikına dair 
Kanun 

Kanun No : 6358 Kabul tarihi : 10/3/1954 

Madde 1 — «Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kıratlığı ve Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında Ankara'da 28 Şubat 1953 ta
rihinde imzalanan Dostluk ve İşbirliği Andlaşmasına ek Anlaşma» adiyle 
7 Kasım 1953 tarihinde Belgrat'ta imzalanan Anlaşma tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
13/3/1954 

Türkiye Cumhuriyeti il,e Yunanistan Kıralhğı ve Yugoslavya 
Federatif Halk Cumhuriyeti arasında Ankara'da 28 Şubat 
1953 tarihinde imzalanan Dostluk ve İşbirliği Andlaşmasına 

Ek Anlaşma 
Âkıd Taraflar, 
28 Şubat 1953 tarihinde Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti ile Yuna

nistan Kıratlığı ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında im
zalanmış bulunan Dostluk ve İşbirliği Andlaşmasında ifade edilen gaye
leri en müessir şekilde gerçekleştirmeye kararlı olarak, 

Dışişleri Vekillerinin Konferansı mesaisini kolaylaştırmak arzusu 
ile, 

Mezkûr Andlaşmanın 4 üncü maddesi mucibince ve, 
Dışişleri Vekillerinin Atina'da 7 -11 Temmuz 1953 tarihlerinde vufcu-

bulan Konferansında alınan kararı tatbik maksadlyle aşağıdaki husus
larda mutabık kalmışlardır. 

Madde — 1 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kıratlığı ve Yugoslavya Fede

ratif Halk Cumhuriyeti arasında 28 Şubat 1953 tarihinde Ankara'da im
zalanan ve aşağıda Ankara Andlaşması İsmiyle anılan - Dostluk ve iş
birliği Andlaşmasının gayelerini en müessir şekilde gerçekleştirmek ve 
her sahada işbirliğini devam ve inkişaf ettirmek için, Ankara Andlaşma-
sım imzalıyan memleketler arasında bir Daimî (Sekreterlik tesis edilmiş
tir. 

Madde — 2 
Daimî Sekreterliğin vazifeleri şunlardır: 
a) Ankara Andlaşmasının 1 inci maddesinde derpiş edilen Dışişleri 

Vekilleri Konferanslarım hazırlamak, 
b) Ankara Andlaşması âzası memleketler arasında siyasi, askeri, 

kültürel, İktisadi ve teknik işbirliği çerçevesine giren bilcümle meseleleri 
tetkik ve bunlar hususunda hükümetlerin dikkat nazaran celbetmek, 
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c) Ankara Andlaşması Azası Hükümetlere tavsiyelerde bulunmak 

üzere, mukavelename ve andlaşmalar akdi ve muhtelif meseleler (hakkın
da müşterek bir siyaset ittihazı gibi hususlar da dahil olmak üzere, An
kara Andlaşmasınınn gayelerinin tahakkuku için gerekli tedbirleri tetkik 
etmek ve araştırmak. 

d) Ankara Andlaşmasının 4 üncü maddesinde ifade olunan (gaye
lerin gerçekleşmesi için lüzumlu göreceği hallerde muayyen zamanlarda 
konferanslar toplanmasını, daimi ve geçici koalisyonlar ve başka uzuvlar 
teşkilini mezkûr Andlaşma Azası Hükümetlere teklif etmek. 

Madde 3 
Daimî Sekreterlik: 
a) Ankara Andlaşması aza memleketlerden her birinin büyük

elçi veya ortaelçi rütbesinde birer siyasi temsilcisinden ve muhtemelen 
her biri için birer muavinden müteşekkil bir Sekreterlik Komitesi ile 

b) Sekreterliğin teknik icra organı olmak üzere bir Daimi Bürodan 
terekkübedir. 

Madde — 4 
(Daimî Sekreterlik Komitesi, kararlarını, ancak bütün azasının veya 

bunların muavinlerinin huzuru ile ve ittifakla alır. 

Madde — 6 
Daimi Sekreterlik Komitesinin Başkam, muayyen müddet zarfında 

"Sekreterliğin ülkesinde faaliyette bulunduğu Devletin temsilcisidir. 

Madde — 6 
Daimî Sekreterliğin merkezi yukarda zikredilen Dışişleri Vekilleri 

Konferansının münavebe sırasına göre toplanacağı memlekette kâin 
olacaktır. 

Madde — 7 
Devletlerin temsilcileri, bunların muavinleri ile maiyetlerinde Vazi

feli diplomatik sıfatı haiz zevat, vazife gördükleri menlekette, kendileri-
ninkine tekabül eden rütbeyi haiz olup orada bulunan diğer diplomatik 
temsilcilerin veya o memlekette bulunan misyonların diplomatik sıfatı 
haiz erkanının istifade ettikleri bilcümle diplomatik muafiyet ve imti
yazları haizdirler. 

Bu temsilciliklerin büroları, kuryeleri, arşivleri ve muhaberatı diplo
matik misyonlara tanınan muafiyet ve imtiyazları haizdir. 

Madde — 8 
Daimî Sekreterlik Bürosu, bir Büro Şefiyle lüzumlu adedde vazife

lilerden terekkübeder. 
Büro şefi, Daimî Sekreterlik Komitesi tarafından! bir yıl için tâyin 

edilir. 
Vazifelilerin mütebakisi, Büro Şefi tarafından ve işbu Andlaşma-

mn 4 üncü maddesindeki prensiplere uygun olarak Daimî Sekreterlik Ko
mitesinin tasvibi ile tâyin edilir. 

Madde — 9 
Âkıd Taraflardan her hin, temsilcisiyle muavininin ve Sekreterlik 

nezdindeki temsilciliğinde çalışanların bütün masraflarını deruhde eder. 
Büro masraflariyle diğer müşterek masraflar Âkıd Taraflarca mü-

tesaviyen deruhde edilir. 
Daimî Sekreterlik Komitesi, Büronun masraflarının karşılanması 

için, Âkıd Taraflarca ödenmek üzere tahmini esaslara istinaden her sene 
götürü bir meblâğ tesbit eder. 

Madde — 1 0 
Sekreterliğin, Büronun, Daimî ve Geçici Komisyonların ve Daimi 

Sekreterliğin diğer uzuvlarının teşkilâtına ve. işlemesine mütaallik tefer
ruatlı hükümler, bizzat Daimî Sekreterlik Komitesi tarafından, Dahili 
Nizamnamesine dercedilmek suretiyle tesbit olunacak yahut bu komis
yonlar ile diğer uzuvların teşkilâtına, veya müşahhas vazifeler tevcihine 
mütedair kararlar voliyle tesbit edilecektir. 

Madde — 11 
İşbu Anlaşma Fransızca olarak ve yekdiğerinin aynı üç nüsha ha

linde tanzim edilmiştir. 

Madde — 12 
İşbu Anlaşma Âkıdların her biri tarafından kendi teşrii usullerine 

göre tasdik edilecek; bu tasdik keyfiyeti diğer iki tarafa aynı zamanda 
tebliğ olunacak ve Anlaşma, son tebliğ tarihinde yürürlüğe girecektir. 

İşbu Anlaşma Ankara Andlaşması kadar mer'iyette kalacaktır. 
Belgrat'ta, yedi Kasım bin dokuz yüz elli üç tarihinde tanzim edil

miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Yunanistan Kırallığı 

Namına 
A. ATcsel 

Namına 
Kapetanidea 

Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti 

Namına 
Koca Popoviç 

Sivil havacılık mevzuunda Türkiye'ye teknik yardım temini 
hususunda Türkiye Hükümeti- ile Milletlerarası Sivil Hava
cılık Teşkilâtı arasında imzalanan (2) numaralı Ek Anlaş

manın tasdiki hakkında Kanun 
Kanun No: 6359 Kabul tarihi: 10/3/1954 

Madde 1 — Türkiye'ye sivil havacılık mevzuunda teknik yardım 
temini hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Si-
vH Havacılık Teşkilâtı arasında 4 Haziran 1952 tarihinde Montreal'de 
imzalanan (2) numaralı Teknik Yardım Ek Anlaşması tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur 
13/3/1954 

Türkiye Hükümeti ile Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı 
arasında Türkiye Hükümetine teknik yardım teminine-
mütedair Esas Anlaşmaya 2 numaralı Ek Anlaşma 

Türkiye Hükümeti (Badema «Hükümet» diye anılacaktır) ile, Mil
letlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı (Badema «Teşkilât» diye anılacak
tır) 6 Eylül 1951 günü, Teknik Yardım Bürosunda temsil edilen teş
kilâtlar ile Hükümet arasında imzalanmış bulunan teknik yardıma müte
dair Esas Anlaşma hükümlerine uygun olarak aşağıdaki hususlarda mu
tabık kalmışlardır.. 

Madde —. I 
1. Teşkilât, mümkün olan en kısa bir zamanda, ve Esas Anlaşma 

hükümlerine uygun olarak, Hükümete tavsiyede bulunmak üzere aşağı
daki -uzmanların hizmetlerini temin edecektir. 

Türkiye Devlet Havayollarının umumi teşkilâtım tetkik etmek, ıs
lahı ile, zaman zaman, ihtiyaç hissedildikçe, yeni uzmanların celbi için 
tavsiyelerde bulunmak üzere bir havayolları teşkilât uzmanı. 

Bir sivil havacılık dairesinin teşkili ve bu sahada Hükümetin va
zifelerini yerine getirebilmesi için yetkili Türk makamlariyle istişarelerde 
ve muntazam çalışan bir teşkilâtın tesisi için lüzumlu munzam teknik yar
dımı sağlamak maksadiyle tavsiyelerde bulunmak üzere bir sivil ha
vacılık müşaviri. 

Türk Hava (Personeline hava seyrüsefer kontrolü hakkında nazari 
ve ameli dersler vermek üzere bir Hava Seyrüsefer Kontrol öğretmeni. 

2. Vazifelerinin ifası için, uzmanlar, Hükümetin yetkili daireleri 
ve memurları ile memleketin kalkınma projelerinin idaresine iştirak 
eden makamlarla yakın istişarelerde bulunup tam» bir İş birliği yapa
caklardır. Uzmanlar, kalkınma plânları; teklifler ve talepler ve aynı 
zasraada deruhde edilmiş her türlü projelerin gelişmesi ve memlekette 
yapılan teknik yardım faaliyetleri hakkında teşkilâtı haberdar edecek
lerdir. 

Madde — II 
Gerek teşkilâtın, gerekse onun mütehassıs ve diğer temsilci ve me

murlarının, işbu Anlaşmanın hükümleri gereğince vukubulan her hangi 
bir fiilî (İşbu madde anlamında «ful» kelimesi bir işin yapılmaması 
«onüssion» keyfiyetini dahi ihtiva edecek şekilde tefsir edilecektir) mün
hasıran Hükümetin nef'ine işlenmiş olup bu fiillerin sırf Hükümetin 
nef'ine işlenmiş bulunması keyfiyetini kabul etmesi dolayısiyle, Hükümet 
bu kabil fiillerin ifasından mütevellit bilumum rizikoları tekeffül etmeyi 
deruhde eyler Yukardaki cümlenin umumi hükmü baki kalmak üzere. 
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Hükümet gerek teşkilâtın gerek onun temsilci ve memurlarının, işbu 
Anlaşmanın hükümleri gereğince işledikleri fiillerden tevellüt edebilecek 
ölüm veya. sakatlıktan, gerek menkul, gerek gayrimenkul mallara ika 
edilecek zararlardan, veya diğer bir sebepten mütevellit zararlardan do
layı her hangi bir şahsın Teşkilâta veya onun mümessil veya memurla
rına karşı yapabileceği zarar ziyan taleplerinin mesuliyetini tekeffül ve 
teşkilâtı ve onun mümessil ve memurlarını bu mesuliyetlerden tebriye 
eder. 

Madde III 
1. Hükümet, Esas Anlaşmanın madde III. (2) hükümlerine tevfi

kan aşağıdaki hususları deruhde eder : 
a) Aşağıdaki mikyasa göre uzmanların iaşesini temin etmek; 

memleket içinde resmî vazife gördüğü sırada her uzmana günde 33 Türk 
lirası veya, karşılıklı anlaşma halinde, münasip bir standarda göre iaşe 
ve iskânını temin ile sair masraflarını karşılamak üzere günde 8 Türk 
lirası tediye etmek; 

b) Uzmanların ve refakatlerinde bulunan ve iaşeleriylc mükellef 
oldukları en yakın akrabalarının doktor ve hastane masraflarını tesviye 
etmek. 

2. Bu Anlaşmanın-icaplarına göre mahallî para masraflarını kar
şılamak ve yukarda 1 inci kısımdaki vecibelerini yerine getirmek maksa-
diyle Hükümet bir mahallî para fonu vücuda getirecek ve bunu idame 
ettirecektir. Altı aylık tahminî masrafların karşılığı olarak evvelâ 17 820 
Türk liralık bir meblâğ depozito edilecek ve Hükümetin vazifelendireceği 
bir memur tarafından personele aylık esası üzerinden peşinen tediyede 
bulunacaktır. Bu suretle yapılan ödemeler neticesinde bozulan muvaze
ne, lüzum görülecek, ilâve yatırımların icrası suretiyle mezkûr fon ay
nı hadde tutulacak ve hesaplar kapandıktan sonra kullanılmamış baki
yeler Hükümete iade olunacaktır. 

Madde — IV 
T. îşbu ek Anlaşma, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tas

dik edilmek şartiyle imzalanmasını mütaakıp yürürlüğe girecektir. 
2. Esas Anlaşmanın V. maddesine tevfikan işbu ek Anlaşma Hükü

met ile Teşkilât arasında varılacak mutabakat üzerine tadil edilebilir. 
3. işbu ek Anlaşmaya Taraflardan birinin diğerine vâki yazılı 

işar) üzerine son verilebilir ve böyle bir işarın alınmasını takip eden 60 
gün nihayetinde sona erer. işbu Anlaşmanın sona ermesi Esas Anlaş
maya tesir edici mahiyette tefsir olunmayacaktır. 

Yukardaki hükümleri teyiden, Hükümetin ve teşkilâtın usulü dai
resinde yetkilendirilmiş'temsilcileri olarak aşağıdaki imza sahipleri, An
laşmanın ingilizce olan metninin 2 nüshasını, Montreal'de 4 Haziran 1952 
tarihinde, imzalamışlardır. 

Milletlerarası Sivil Havacılık 
Teşkilâtı Namına 
Edvar Warner 

Konsey Başkanı 

Türkiye Hükümeti Namına 
N. T. Seymen 

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi 

Cenevre'de imzalanmış olan (Milletlerarası Ana Trafik Yol
larının İnşasına mütedair Beyanname) ile bu beyannamenin 
1, 2 ve 3 sayılı eklerine Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 

iltihakı hakkında Kanun 

Kanun No : 6360 Kabul tarihi : 10/3/1954 

Madde 1 — 16 Eylül 1950 tarihli Milletlerarası Ana Trafik Yolları
nın İnşasına mütedair Beyanname ile bu Beyannamenin 1, 2 ve 3 sayılı 
eklerine Türkiye'nin iltihakı kabul edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti me

murdur. 
13/3/195* 

Milletlerarası Ana Trafik Yolları İnşasına 
Mütedair Beyanname 

Avrupa Ekonomi Komisyonunun önderliği altında toplanan, 
Avrupa Milletlerarası seyrüseferin inkişaf ettirilmesi lüzumuna kani 

bulunan, 

Hükümetleri tarafından gereği gibi salâhiyetlendirilmiş aşağıdaki 
imza sahipleri, 

Avrupa memleketleri arasında daha şıkı münasebetlerin tesisi için 
Milletlerarası seyrüsefere müsait yolların inşası veya mevcut yolların ıs
lahı için koordine bir plân yapılmasını lüzumlu olduğunu nazarı itibara 
alarak, 

1. İlişik 1 numaralı ekte tarif edilen yol şebekesi projesini kendi 
millî bayındırlık programlarının çerçevesi içinde veya milletlerarası f i 
nansman imkânları dâhilinde, ele almaya karar verdikleri milletlerarası 
ehemmiyette yollar olarak inşa veya ıslaha matuf müşterek bir plân kabul 
ettiklerini beyan ederler. 

2. Aşağıda imzası bulunanlar 1 numaralı ekte bahsi geçen yolların 
inşa veya ıslahının ilişik ek 2 bölüm A da zikredilen esas şartlara uygun 
olarak yerine getirileceğini beyan ederler. Aşağıda imzası bulunanlar ek 
1 de zikrolunan yollarda, ek 2 bölüm B de derpiş olunan yardımcı hizmet
lerin bulundurulmasını ve bu işler için, mümkün olan yerlerde, hususi 
teşebbüslerden faydalanılmasını ayrıca taahhüt ederler. 

3. Ek 1 de bahsi geçen yollar hususiyetleri ek 3 te gösterilen özel 
bir işaret vasıtasiyle tefrik olunacaktır. 

4. Bu beyanname 30 Haziran 1951 tarihine kadar Avrupa Ekono
mi Komisyonu çalışmalarına iştirak eden bütün memleketlerin imzalarına 
ve bu tarihten sonra da iltihaklarına açık bulundurulacaktır. 

5. İltihaka mütedair vesaik Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine 
tevdi edilecektir. Genel Sekreter tevdi keyfiyetini dördüncü paragrafta 
zikrolunan memleketlere bildirecektir. 

6. Bu beyanname imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek
tir. 

7. Bu beyannamenin aslı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tev
di edilecektir. 'Genel Sekreter Beyannamenin tasdikli suretini paragraf 
4 te bahsi geçen memleketlere verecektir. 

8. Beyannameyi imza eden veya buna sonradan iltihak eden mem
leketlerden biri eklerden birinin tadilini arzu ettiği takdirde, bu memle
ket, Avrupa Ekonomi Komisyonunun veya mezkûr Komisyonun ye
rine kaim olacak mümasil başka bir heyetin önderliği altında, beyanname
yi mümzi veya buna sonradan iltihak eden bütün memleketlerin içtimaa 
davet olunmalarını taleb edecektir. 

Cenevre'de, 16 Eylül 1950 tarihinde, tek bir nüsha olarak ve her iki 
metin de aynı derecede muteber olmak üzere İngilizce ve Fransızca lisan
larında tanzim edilmiştir. 

Arnavutluk 
Avusturya 
Belçika : B on F. de Kcrchove 
Bulgaristan 
Beyaz Rusya 
Çekoslovakya 
Danimarka 
Mısır 
Finlandiya 
Fransa : A . Rumpler 
Yunanistan 
Macaristan 
İzlanda 
İrak 
irlanda 
İsrail 
İtalya 
Haşimî Ürdün Kırallığı 
Lübnan 
Lüksemburg : R. Logelin 
Holânda : (Tasdika iktiran etmek şartiyle) J. Cyevaar 
Norveç 
Polonya 
Portekiz 
Romanya 
İsveç 
İsviçre 
Suriye 
Türkiye 
Ukrayna 
Sovyetler Birliği 
İngiliz İmparatorluk Camiası : A. E . M . Walter 
Yugoslavya 
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Ek : I i 

Milletlerarası şebekedeki yolların numaraları ve listesi 

A. Ana yollar 

E 1 LONDRA - PARİS - NÎS - ROMA - P A L E R M O 
LONDRA - SOUTHAMPTON (Le Havre'a gemi) 
Le H A V R E - PARIS - SENS - A V A L L O N - CHAGNY - MACON 
- L Y O N - V A L E N C E - B O L L E N E - ALXen P R O V E N C E - ST. 
R A P H A E L - NİS - VENTÎMÎGİASAVONA - CENOVA - La 
SPEZlA - APUANİA - MİGLÎARÎNO - PÎZA - LİVOKNO - RO
M A - PONTE CARlGLİANO - VİA DOMlZİANO - NAPOLİ-
P O M P E l - S A L E K N O - CATANZARO - REGGlO - CA LABRÎA 
(VİLLA S A N GİOVANNİ'den ve REGGİO - CALEBRİA'dan 
MESSİNA'ya feribot). 
MESSİNA - P A L A R M O 

E 2 LONDRA - L O Z A N - MİLANO - BRİNDÎSİ 
LONDRA - FOLKESTONE - DOVER (Calais'ye feribot). 
CALAIS - L A O N - RHEIMS - VÎTRY - Le - FRANCOİS ST. 
DİZİER - DİJON - D O L E V A L L O R B E - L O Z A N - MARTİGNY 
- SİMPLON - ARONA - MİLANO - PİACENZA - P A R M A -
MODENA - BOLOGNA - FORLİ - C E S E N A - RİMİNİ - ANCO-
N A - P E S C A R A - FOGGİA - BARİ - BRINDISI. 

E 3 LİZBON - PARİS - STOKHOLM 
LİZBON - V. FRANCA, de XİRA - COUMBRA - COLORİCO da 
BEİRA - VİLAR - FORMOSO. 
H E N D A Y E - BORDO - TOURS - PARİS - LİLLE - COURTRAİ 
GHENT - A N V E R S - H E C K T E L - V E N L O - O B E K H A U S E N -
H A M M - BİELEFELF - O E Y N H A U S E N - H A N O V E R - H A M - I 
BURG - N E U M U S T E R - SCHLESWIG - F L E N S B U R G - HOL
DİNG - V E J L E - FREDERÎKSHAVN (Göteborg ve Larvik'e fe
ribot, Oslo'ya gemi). 
GÖTEBORG - ÖREBRO - ARBOGA - SÖDERTALJE - STOK
HOLM. 

E 4 LİZBON - B E R N - K O P E N H A G - STOKHOLM - HELSİNKİ 
(LİZBON) - CACİLHAS - PEGOES - E L V A S . 
De PERTHUS - N A R B O N N E - NÎMES - MONTELİMAR - V A 
L E N C E - C H A M B E R Y - C E N E V R E - N Y O N - L O Z A N - B E R N 
ÖLTEN - B A L - K A R L S R U H E - M A N N H E I M - F R A N K F U R T 
IM - GIESSEN - H E R S F E L D - K A S S E L - GÖTTINGEN - NORT
H E I M - H A N O V E R - H A M B U R G - LÜBECK - F E H M A R N 
VORDİNGBORG - KOGE - K O P E N H A G - ELSİNOR - (HAL-
SİNBORG'a feribot). 
HALSfNGßORG - V A R N A M O - JONKÖPİNG - LİNKÖPİNG -
NORKÖPtNG - SÖDERTALJE - STOKHOLM - U P P S A L A -
G A V L E - H A M R A N G E - SÖDERHAMN - S U N D S V A L L - U M -
E A - H A P A R A N D A - TORINO - V A A S E - T A M P E R E - H E L 
SİNKİ 

E 5 LONDRA - VİYANA - BUDAPEŞTE - B E L G R A D - DEDEAĞAÇ 
LONDRA - FOLKESTONE - DOVER (Calais'ye ve Ottend'e 
feribot). 
CALAİS - OSTEND - GAND - BRÜKSEL - ST. TROND - L E E -
GE - A A C H E N - KOLONYA - F R A N K F U R T jM. - A S C H A F F E N -
BURG - WÜRZBURG - NÜREMBERG - REGENSBURG - ST
RAUBING - P A S S A U - LİNZ - M E L K - VİYANA - NÎCKELS-
DORF - GYOR - BUDAPEŞTE - SZEGED - B E L G R A D - GEV-
GELİ - SELANİK - K A V A L A - DEDEAĞAÇ. 

E 6 ROMA - BERLİN - OSLO - SKİBOTTEN. 
ROMA - SİENA - F L O R A N S A - PÎSTOİA - BOLONYA - MO
D E N A - VERONA - TRENTO - BOLZANO - B R E N N E R - IN
NSBRUCK - GRÎESSEN - MÜNİH - NÜREMBERG - HOF -
LEİPZİG - BERLİN - N E U B R A N D E N B U R G - STRALSUND -
SASSNİTS (Tralleborg'a feribot). 
TR A L L E B O R G - MALMÖ - HALSİNBORG - F A L K E N B E R G -
GÖTEBORG - U D D E V A L L A - SVİNESUND - MOSS - OSLO -
EÎDSVOLL - H A M A K - OTTA - DOMBAS - TRONDHEİM -
L E V A N G S R - NARVİK - SKİBOTTEN. 

E 7 ROMA - VİYANA - VARŞOVA 
ROMA - ORTE - PERUGIA - CESENA - FORLİ - BOLONYA -
F E R R A R A - PADOVA - MESTRE - CERVİGNANO - UDİNE -
TAKVİS - VİLLACH - B R U C K - VİYANA - D R A S E N H O F F B N 
- BRNO - OLOMOUC - C. TESİN - CRACOW - RADOM - V A R 
ŞOVA. 

E 8 LONDRA - L A H A Y E - BERLİN - VARŞOVA - (S._ S. C. B.) 
LONDRA - COLCHESTER - HARVİCH - (HOCK V A N HOL
L A N D ve ANVERS'e feribot, ESBJERG'e gemi) 
HOCK V A N H O L L A N D - L A H A Y E GOUDA - UTRECHT -
AMSRSFOORT - O L D E Z A A L - OSNABRUCK - O E Y N H A U -
S E N - H A N O V E R - M A G D E B U R G - BERLİN - P O Z N A N -
KROSNlEWiCZ - LOWICZ - VARŞOVA - (S. S. C. B.) 

E 9 A M S T E R D A M - L A H A Y E - B A L - CENOVA 
A M S T E R D A M - UTRECHT - EİNDHOVEN - MAASTRICHT -
LİEGE - BASTOGNE - A R L O N - LÜKSEMBURG - METZ -
SARREBOURG - STRASBOURG - MULHOUSS - B A L - OL-
T E N - L U C E R N E - A R T H - A N D E R M A T T - LUGANO -
CHİASSO - COMO - MİLONA - CASTEGİO - TORTONA -
S E R R A V A L L E - C E N O V A . 

E 10 PARİS - BRÜKSEL - L A H A Y E - A M S T E R D A M 
PARİS - B A P A U M E - CAMBRAİ - MONS - BRÜKSEL - A N -
VERS - B R E D A - ROTTERDAM - L A H A Y E - A M S T E R D A M . 

E 11 PARİS - SALZBURG 
PARİS - V T R Y le FRANCOİS - St. DİZİER - LİNGY - en -
3ARROİN - N A N C Y - SARREBORG - STRASBOURG - K A R 
L S R U H E - STUTTGART - AUGSBOURG - MÜNİH - ROSEN-
HERÎN - SALSBOURG. 

E 12 (PARİS) - P R A G - VARŞOVA - (LENİNGRAD ve MOSKOVA) 
(PARİS - LÎGNY - en BARROİS - METZ - SAARBRÜCKEN -
MANNHEİM - HEİLBRONN - SCHWAB. H A L L - N U R E M 
B E R G - NEUSTANDT - P t L S E N - P R A G - H R A D E C K R A -
LOVE - NACHOD - KLODZKO - WROCLAW - LONDZ - LO-
WiCZ - VARŞOVA - BİALYSTOK - (S. S C. B. - LENİNGRAD 
ve MOSKOVA.) 

E 13 L Y O N - VENEDİK 
L Y O N - C H A M B E R Y - MODANE - TORİNO - MİLANO -
BRESCİA - VERONA - VİCENZA - PADOVA - M E S T R E -
VENEDİK. 

E 14 TRIESTE - P R A G - SZCZECÎN 
TRIESTE - RONCHİ - UDİNE - TARVİS - VİLLACH SALZ-
BOVRP - LİNZ - TABOR - P R A G - M L A D A - B O L E S L A V -
J A B I ONEC - NOVY SVET - JELENÎA GORA - SZCZECİN. 

E 15 H A M B U R G - BERLİN - P R A G - (BUDAPEŞTE) 
H A M B U R G - P E R L E B E R G - BERLİN - DRESDEN - CİNVALD 
- P R A G - BRONO - BRECDAW - B R A T I S L A V A - (BUDA
PEŞTE) 

E 16 B R A T I S L A V A - GDYNIA 
B R A T I S L A V A - ZİLİNA - C. TESİN - KATOWICE - PİOTR-
KOW - LODZ - SWtEClE - GDANSK - GDYNİA 

E 17 CHAGUY - S A L Z B U R G 
CHGNY - DİJON - BELFORT - B A L - O L T E N - ZÜRİM - WİN-
1ERTHUR - St. G A L L - St. M A R G R E T H E N - İNSBRUCK -
WORGL - SALZBURG 

E 18 ST A V E N G E R - OSLO - STOKHOLM 
ST A V E N G E R - EGERSUND - KRİSTÎANSUND - LAVRİK -
HORTEN - D R A M M E N - OSLO - ORJE - K A R L S T A D - OREB-
RO - ARBOGA - LİNKÖPİNG - ENKÖPİNG - STOKHOLM 

E 19 ( A R N A V U T L U K ) - Y A N Y A - KORENT 
( A R N A V U T L U K ) - Y A N Y A - A R T A - AGRİNİON - ANTİRİ-
ON - RİON - KORENT 

E 20 GÖRÜCE - SOFYA 
GÖRÜCE - FLORİNA - VEVİ - EDESSA - SELANİK - SEREZ 
- SOFYA 

E 21 AOSTA - TORİNO - SAVONA - ve CENOVA 
E 21 a MARTİGNY - BÜYÜK St. B E R N A R D - AOSTA 
E 21 b C E N E V R E - BONNEVİLLE - Mt. B L A N C - AOSTA 
E 22 BERLİN - WROCLAV - KATOWICE - CRACOW - RZESZOW 

- P R Z E M Y S L - S. S. C. B. 

B. Şube veya bağlantı yolları 

E 31 LONDRA - St. A L B A N S - NORTHAMPTON - DONCASTER -
DONCASTER - SCOTCH - CORNER - CARLISLE - ABİNGTON 
- GLASCOW. 

E 32 ABİNGTON - EDİNBURG. 
E 33 NORTHAMPTON - COVENTRY - C A N N ^ A - WARRINGTON 

- LIVERPOOL 
E 34 CANNOCK - SHREWSBRY - CORWEN - H O L Y H E A D 



B 35 AMSTERDAM - AMERSFOORT - ZWOLLE - GRONINGEN • 
WlNSCHOTEN- OLDENBURG - BREMEN - HAMBURG 

E 36 HOEK - VAN HOLLAND - ROTTERDAM - GOUDA - UT
RECHT - ARNHEM - OBERHAUSSEN - KOLONYA 

E 37 BREDA - GORlGHER (UTRECHT) 
E 38 BREDA - EINDHOVEN 
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E 92 

E 39 
E 40 
E 41 

E 42 

E 43 
E 44 
E 45 
E 46 
E 47 
E 48 
E 49 
E 50 
E 51 
E 52 
E 53 
E 54 
E 55 
E 56 
E 57 
E 58 
E 59 
E 60 
E 61 
E 62 
E 63 

E 64 

E 65 
E -66 

E 67 
E 68 

E 69 
E 70 

E 71 
E 72 
E 73 
E 74 
E 75 
E 76 
E 77 

E 78 
E 79 
E 80 

E 81 

E 82 
E 83 

E 84 
E 85 
E 86 
E 87 
E 88 
E 89 
E 90 
E 91 

HECHTEL - HEERLEN - AACHEN 
BRÜKSEL - NAMUR - BASTOGNE 
(CALAIS) - V A L E N C S E N N E S - MÖNS - CHARLEROÎ - NA
MUR - LtEGE 
SARREBRUCKEN - LÜKSENBURG - ECHTERNACH - (KO
LONYA) 
AVALLON - DUON 
BELEFOR - MUlıHOUSE 
DOLE - NYON 
LYON - AMBERÎEU - CENEVRE 
AtX - en - PROVENCE - MARSİLYA 
NÎMES - MARSİLYA 
BORDO - TULÜZ - NARBON 
PORTO - COÎMBRA 
ALBERGARIA - VjZEU - CELORİCO da BEIRA 
V FRANCA de XlRA - (ELVAS) 
TORİNO * ASTI - ALESSENDRİA - TORTONA 
CASTEGGİO - PİACENZA 
(PİZA) - RİGLİARÎNO - PİSTOİA 
PONTE - GARİGLİANO - CASERTA - FOGGİA 
NAPOLİ - ARİENZO 
BARİ - TARANTO 
MESSİNA - SYRACUSE 
ARTH - ZÜRİH 
St. MARGRETHEN - BRENGENZ - LİNDAU - MÜNİH 
HOF - CHEMNITZ - LEİPZİG - HALLE - MAGDEBURG 
HAMM - KASSEL - HERLESHAUSEN - ERFURT - CHEM-
NtTS - DRESDEN 
(BERLİN) - NEUBRANDENBURG - ROSTOCK - WARNE
MUNDE - (Gedser'e feribot) GEDSER - NYKÖBÎNG - VOR-
DÎNBORG - KOPENHAG 
LÜBECK - ROSTOCK - STRALSUND 
ESBJERG - KOLDİNG - MİDDELFART - NYBORG - (Korsör'a 
feribot) KORSÖR KOPENHAG (Malmö'ye feribot) 
VEJLE - MİDDELFART 
BERGEN - GUDVANGEN - LOERDALSOREN - TYÎN - FA-
GERNES • OSLO 
AALESUND - ANDALSNES - DOMBAS 
WtNTERTHUR - SCHAFFHAUSEN - DONAUESCHtNGEN -
TUBINGEN - STUTTGART - HEİLBRONN - SCHWAB. HALL 
- WURZBURG - FULDA - HERSFELD - HERLESHAUSEN 
HANOVER - BREMEN - BREMERHAVEN 
OLDENZAAL '- LİNGEN - BREMEN 
KOLONYA - HAMM 
BERLIN - SZCZECIN 
LEVANGER - SANDRÎKA - BRUNFLO - HAMRANGE 
BRUNFLO - SUNDSVALL 
SKİBOTTEN - KİLPÎSJARVİ - KARESUANDO - HAPARAN
DA 
HAP ARANDA - KÎLPÎSJARVl 
TORİNO - ROVANtEMİ - VİRTANİEMİ 
TURKU (ABO) - HELSİNKİ - LAPPEENRANTA - (Vtt-
PURİ) 
TCZEW - MALBORK - GRUDZİADZ - VARŞOVA - LUBLÎN 
- S. S. C. B. 
PlOTRKOW - VARŞOVA 
JELENİA GORA - WROCLAW - POZNAN - SWlEGlE - GRUD
ZİADZ 
(PRAG) - JİHLAVA - ZNOJMO - VİYANA 
OLOMOUC - ZİLÎNA - PRESOV - KOSİCE - (S. S. C. B ) 
WORGL - ROSENHEİM 
YANYA - TRİKKALA - LARISSA - VOLOS 
(YANYA) - PREVEZE 
RtON - PATRAS 
VENİ - KOZANI 
CERVİGNANO - RONCHI 

(SELANİK - St. ATHANASIUS) - VERRİA - KOZANI - LA
RISSA - LAMIA - ATINA - KORENT - ARGOS - KALMAl. 

Birleşmiş Milletler 
New - York 

C N 85. 1951 Treaties'e ek 

16 Eylül 1950 tarihinde Cenevre'de imzalanan Milletlerarası Ana 
Trafik Yolları iİşası hakkında Beyanname 

Milletlerarası şebekesinin listesi ve numaraları 
Avusturya, Franga, İtalya, Türkiye ve Yugoslavya hükümetleri ile. 

Batı Almanya Bölgesi işgal makamları tarafından teklif edilip 18 Nisan 
1951 tarihinde Beyannameyi Mümzi Belçika, Fransa Lüksemburg, Ho
landa ve Birleşik Kırallık Devletleri tarafından tasvip olunan. 

İlâveler ve tadilât 
İlâveler 

Avusturya: 
E 93 Bruck an der Mur - Graz . Spielfeld (St Ilj, Avusturya - Yugos

lav hududu) 
Türkiye: 

E ,5 (Yunan hududu) İpsala, Tekirdağ - Muratlı - Büyükkarıştıran 
- Çorlu - İstanbul - Gebze - İzmit - Beypazarı - Ankara - Ak
saray - Adana - İskenderun - (Suriye hududu); 

E 97 (Bulgar hududu) Edirne - Büyükkarıştıran 
E 23 Ankara - Kavşak - Kırşehir - Kayseri - Sivas - Erzincan - Er

zurum - Ağrı (İran hududu) 
E 98 Kemerhisar - Niğde - Kayseri - Kavşak 
E 99 Toprakkale - Maraş - Malatya - Elâzığ - Tunceli - Selepür 
E 100 Trabzon - Gümüşane - Aşkale - Karabıyık 
E 24 Kömürler - Gaziantep - Urfa - Mardin - Cizre - Hakâri - Bajirge 

(İran hududu) 
Yugoslavya: 

E 93 (Avusturya - Yugoslav hududu) St. İlj Maribon - Ljubljana -
TRÎESTE 

E 94 Ljubljana - Belgrat - Belâ Crkva (Romanya hududu) 
E 95 NİŞ - Dimitrovgrad (Bulgar hududu) 
E 96 Susak - Zagrep - Cankovac - Donja Lendava (Macar hududu) 

t. Tadilât 

E 

E 
E 

Almanya: 
42 Serrebrück - Lüksemburg - Echternach - Bitburg - Pruem 

Euskieehen - Kolonya 
Fransa: Montelimar yerine Bollene 
İtalya: 
1 Catanzaro yerine Cosenza 
7 Orte yerine Todi 

Ek: n 
Milletlerarası ana trafik yollarının tabi olması gereken şartlar 
A) Milletlerarası ana, trafik yollarının hususiyetleri 

J - Umumi 
1. Bundan böyle «Milletlerarası ana yolları» olarak tesmiye edi

lecek olan Milletlerarası ana trafik yollarının esas hususiyetleri açık 
arazideki yollara ve aksi tasrih edilmedikçe mezkûr mıntakalardaki yol
lara şâmildir. 

2. Trafik kesafeti. 
Yollar trafik kesafetine uygun olarak inşa. edilecektir. Bu kesafetin 

tâyini maksadıyle «30 uncu en kesif saat», yani sene içinde en az 30 saat 
zarfında erişilen saatlik akış miktarı, esas olarak alınacaktır 

II - Yollar 
1. Yol satıhları ve genişlikleri 
Milletlerarası ana yollar aşağıdaki katagorllerden birine ithal edi

lecektir. 

Sahife :8680 

Ek: I 
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a) Katagori I: Her biri 3,5 metrelik, diki şeritten müteşekkil, 7 

metre genişlikte bir yol sathı. Dağlık arazide genişlik, istisnai olarak 6 
metreye indirilebilir. 

Bu katagorideki yollardan, mütenevvi trafik taşıyanlar için tecviz 
edilen azami trafik kesafeti saatte 600 vesaiti tecavüz etmiyecektir. Mün
hasıran motorlu trafiğe tahsis edilen yollarda, ve tadilat yapılması hu
susi güçlükler doğuracağı ahvalde bu âzami kesafet, makul nispetler 
dâhilinde artırılabilir. 

Saatte 600 vesait rakamı nazarı itibara alınan en kesif seyrüseferin 
vukubulduğu saatte, âzami 55 km. ilk bir akış sürati esas alınarak tâyin 
edilmiştir. Bu gayritabii nispette ağır veya yavaş vesait ihtiva etmiyen 
trafiğe şâmildir. En kesif saatlerde seyrisefer cereyanının hızı arttığı 
takdirde, 600 vesait rakamının buna-göre azaltılması icabeder 

b) Katagori II : Her biri asgari 7 metre genişlikte ve merkezi bir 
bandla birbirinden ayrılmış iki kaplama sathını ihtiva eden yollar. Her 
bir satıh iki şeritten müteşekkil olacak ve icabeden yerlerde banketler 
stablize olarak tahkim edilecektir. 

Kaide olarak, II nci katagorideki yollar, trafik kesafetinin paragraf 
I (a) da zikredilen miktarı tecavüz ettiği ahvalde inşa edilecektir. 

c) Katagori III - .(Muvakkat) : Topoğnaflk, iktisadi ve maili mü
lâhazalarla, muvakkat olarak, yolları, mecmu genişlik 1050 metre veya 
istisnai olarak 9 metre olacak şekilde, 3 şeritli yapmak icabedebilir. Bu 
yollarda, ufki kurplarla muhaddep şakuli kurplar hariç her üç şerit vazıh 
Olarak işaret edilecektir. Ufki kurplarla muhaddep şakuli kurplarda ise 
trafik, icabederse işaretlenmiş iki şerite inhisar ettirilecektir. 

2. Düz kısımlardaki enine eğim 
Yol sathının enine kesiti bir veya ilki düzlemden müteşekkil olacak

tır. Enine kesitin iki düzlemden (müteşekkil olduğu ahvalde bunlar yol 
ekseninde âzami 2 metre genişlikte bir eğri ile birleştirilebilir. Yolun 
düzlem kesitlerinde enine eğim, yol sathının kayganlık derecesi ve boyuna 
eğimin tesiri de hesaba katılarak, suyun süratle defedilebilmesi şartlyle, 
mümkün olduğu kadar az olacaktır. Bu enine eğim % 3 ü tecavüz etmi
yecektir. Yalnız yan mecralarda bu % 4 e çıkarılabilir. 

3. Bisiklet ve yaya yolları 
Esas yollara ilâveten, bisiklet ve yaya trafiğinin veya diğer nevi 

trafiğin kesafeti icabettlrdiği takdirde bisiklet ve yaya yolları yapıla
caktır. 

4 Boyuna eğimi 
Düzlük veya oldukça düzlük arazideki milletlerarası yollar ile dağ

lık mmıtakalardakl milletlerarası yollar arasında bu bakımdan bir fark. 

İlk halde meyiller % 5 i, veya istisnai ahvalde ve kısa mesafeler 
üzerinde olmak şartiyle % 6 yı geçmiyecek, ikinci halde ise % 8 veya 
istisnai ahvalde % 10 dan fazla olmıyacaktır. 

5. Trase 
Trase bakımından yollar, her biri muayyen normlara intibak ede

cek derecede mütecanis olan uygun uzunluklarda parçalara ayrılacaktır. 
Tr as enin umumi şekli muayyen bir parçanın karakteristiklerinden 

buna mücavir parçaların karakteristiklerine geçişin ı(Bu geçiş kesin ola
rak belirli bir coğrafi noktada, meselâ önemıi bir şehir içinde, vukubul-
maması halinde) mahdut bir mesafe dâhilinde ve fakat tedricen vuku-
bulmasını sağhyacak tarzda olacaktır. Bu hususa bilhassa farklı yarı 
çapları havi kurplarm birleştirilmesinde dikkat edilecektir. Traseler üç 
sınıfa ayrılacaktır: 

Birinci sınıf 
üzerinde bazı meskûn mahallerde dikkat edilmesi içabedebilecek 

tekatu noktaları bulunan düzlük veya az arızalı arazideki traseler : 
Aşağıdaki hususiyetler nazarı itibara alınacaktır. 

— - Proje tanziminde nazarı itibara alı
nacak sürat 

— Ufki kurplarda yarıçap 

— Görüş mesafesi (*) 

— Muhaddep şakuli mıünhanU 
Yarıçapı 

100 ilâ 
Normal 
Asgari 
Normal 
Asgari 
Normal 
Asgari 

İ2Q Km./saat 
500 metre 
300 » 
230 » 
150 » 

5 000 » 
2 500 » 

(*) Yani, goz seviyesi yoldan itibaren 135 m. yüksekte olan bir 
sürücü için, yol merine konulmuş 010 m. yüksekliğindeki bir mânianın 
tepe noktaları civarında görülebilme şartı 

İkinci sınıf 
Asgari yarıçap olarak 300 metrenin kabulünün büyük masrafları 

icabettirmesi sebebiyle bu yarıçapın kabili tatbik olmadığı kesik ve arı
zalı arazideki traseler. Aşağıdaki hususiyetler nazarı itibâra alınacaktır. 

— Proje tanziminde nazarı itibara alı-
nacak sürat 80 Km/saat 

— Ufki kurp yarıçapı : Normal 200 metre 
: Asgari 200 » 

— Görüş mesafesi (*) •j Normal Iİ50 
: Asgari 110 » 

—• Muhaddep şakuli münhani • Normal 2 500 » 
Yarıçapı : Asgari 1 200 » 

Üçüncü Sınıf. 
Pek fazla arızalı mıntakalarda meselâ dağlık arazideki trasele 

Aşağıdaki hususiyetler nazarı itibara alınacaktır : 
— Proje tanziminde nazarı itibara alı-

nacak-sürat 60 Km./saat 
— Ufki kurp yarıçapı : Normal 200 metre 

: Asgari 100 » 
— Görüş mesafesi (*) Normal 110 » 

: Asgari 60 » 
—• Muhaddep şakuli münhani Normal 1006 » 

Yarıçapı : Asgari 400 » 
Pek arızalı arazideki asgari yarıçap ve görüş mesafelerinin çok 

arızalı kısımlarda istisnai olarak daha da azaltılmasına cevaz vardır. 
Bununla beraber her tüılü ahvalde, tecviz edilen âzami ebadı havi İki 
vasıtanın en küçük yarıçaplı kurplarda dahi daima birbirini geçebilmesi 
mümkün olmalıdır. 

Yukarda bahsi geçen üç sınıfın karakteristikleri aşağıdaki tabloda 
hulâsa edilmiştir. 

Seyrüsefer 
sürati 

Sınıf Km. saat 

Ufki kurp 
yarıçapları 
Norm. Asg. 

Boyuna kesitte 
görüş mesafesi 
Norm Asg. 

Şakuli münha
ni yarıçapları 
Norm. Asg. 

1 inci 
2 nci 
3 üncü 

100/120 
80 
60 

500 
300 
200 

300 
200 
100 

230 
150 
110 

150 
110 
60 

5.000 2.500 
2 500 1 200 
1.000 400 

«Normal kurp yarıçapı» tâbiri ile, kurplaım yarıçapları için normal 
olarak kabul edUen asgari rakam kaydedilmektedir. 

«Asgari kurp yarıçapı tâbiri ise, hiçbir kurp yarıçapının bu de
ğerden daha küçük olmıyacağı mânasını ifade eder 

Mukaar şakuli münhani yarıçapları mücavir muhaddep şakuli mün
hani yarıçaplarının en az yarısına müsavi olacaktır. 

6. Dever 
Mahalli şartlara göre tâyin edilecek 1 500 ilâ 1 000 arasında de

ğişebilecek olan bil' rakamdan daha küçük yarıçaplı kurplarda, yola de
ver tatbik edilecektir. Deverin miktarı trafik hızına kurp yarıçapına ve 
yol sathının kayganlık derecesine tabidir. 

Kışın sathının buzla kaplanması tehlikesi olmıyan yollarda küçük 
yarıçaplı kurplarda % 10 luk bir dever caiz olabilmesi mümkündür. 

7. Kurplarda yapılacak genişletme 
Karşılaşan veya birbirini geçen en büyük ebatları haiz vasıtaların 

dahi serbestçe geçebilmesine müsaade edecek bir genişlik kurptaki yol 
genişliğine ilâve edilecektir. 

8. Taşıma gücü 
Bütün yollar, tecviz edilen âzami ağırlıktaki vasıtalara mâkul bir 

emniyet standardı temin edecek surette inşa edilecektir. 
9. Yol kaplamaları: 
Yollar, satıhları devamlı olarak tozsuz ve düzgün, fakat patinaja 

meydan vermiyecek şekilde kaplanacaktır 
10. Durak yerleri 
İcabeden yerlerde ve esas yol sathının dışında tevakkuf mahalleri 

ve otobüs durakları yapılacaktır. Bu duraklar kademeli bir şekilde vaz'-
olunacaktır. 

(*) Yanı, göz seviyesi yoldan itibaren 1.35 m. yüksekte olan bir 
sürucu için, yol üzerine konulmuş 0 10 m. yüksekliğindeki bir manianın 
tepe noktalarrı civarında görülebilme şartı. 
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11 Aydınlatma. 
Şebekenin, mühim nüfus merkezleri takarrüplerini veya doğrudan 

doğruya bu merkezler içinden geçen kısımlarım teşkil eden, ve üzerinde, 
karanlık saatlerde yayalar da dâhil olmak üzere, ehemmiyetli miktarda 
umumi trafik bulunan kısımları, ımotfirlü vasıtaların farlarım kullan
malarına lüzum kalmaksızın, yolu kullanan herkes için yeter bir emni
yet sağlıyacak kadar aydınlatılacaktır. 

III - Giriş ve kavşak tertibatı 
1. Tekatuların günlenmesi 
Yol üzerinde behemehal lâzım olmıyan bütün giriş ve tekatular kal

dırılmalıdır Mevcut yollarda bunu yapmak kabil değilse yeni yollarda' 
mahalli trafiği civarındaki başka yollara çevirmeye muhakkak gayret 
edilmelidir Her memlekette bu tedbirleri kolaylaştıracak kanunlar çıka
rılması şayanı arzudur. 

2. Değişik seviyeli tekatular 
Yolların birbirini katetmelerinin önlenmesinin mümkün bulunma

dığı hallerde de, hemzemin tekatu yerine, iki yol arasında irtibat bulun-
mıyacak tarzda alttan veya üstten geçitli tekatu inşası, ekseri arazinin 
müsait durumu sayesinde, pek büyük masrafları icabettirmeksizin başa
rılabilir 

Yeni yollarda, diğer önemli yolların katedilmesi kaçınılmaz bir key
fiyet ise, her iki yol üzerindeki vasati günlük trafik adedlerinln hâsılı-
zarbı 3 milyonu geçtiği takdirde değişik seviyeli tekatu yapılması doğu 
olabilir 

Mevcut tekatularda, iki yol üzerindeki vasati günlük trafiğin ha-
sıhzarbı 3 milyonu tecavüz ederse değişik seviyeli tekatular yapılması
nın uygun olup olmıyacağı incelenmelidir. 

Birbiriyle irtibatı bulunan değişik seviyeli tekatularda, esas trafik 
şeritlerindeki vesait seyir mahreklerinin birbirini katetmesini önlemek 
üzere, milletlerarası yollar trafiğinin bu yollara sağ taraftan (*) girip 
çıkması mühimdir. 

3. Hemzemin tekatular 
Hemzemin tekatularda katedilen yoldaki arabaların beynelmilel 

yolun vesait geçecek kısmında pek fazla bir süratle gitmeleri önlenmeli 
ve gerekirse bunlar durdurulmalıdır. Mücavir yollardan inhiraf İcabet-
tiği takdirde bu yollardan gelen trafiğin beynelmilel yolu kullanmaya 
mecbur olmasının önüne geçmek maksadiyle, bunların giriş ağızları bir
birine aykırı bulundurulmamalıdır. 

Milletlerarası yollardaki mühim tekatularda, sola saparak i(*) bu 
yolu terkeden vasıtaların, karşıdan gelen vasıtaların geçmesini bekler
ken esas trafik şeridi üzerinde durmaya mecbur olmaları için, her isti
kamette çift şeritli yol yapılmasının şayanı tavsiye bulunduğu unutul
mamalıdır. 

Dolambaçlar ve ışık sinyali! kavşaklar vakit kaybettirir ve şoför
leri yorar. Bu itibarla, beynelmilel yollarda bunlardan mümkün olduğu 
kadar kaçınmalıdır. 

Sürat kesmek veya artırmak için özel trafik şeritleri. 
Açık arazideki hemzemin kavşaklarda ve vesaitin milletlerarası yolu 

terketmesi mümkün olan yol kavşaklarında süratin azaltılması için, 
mümkün olan yerlerde, esas yolun yanmasına ilâve şeritleri inşası sayam 
arzudur. Bu şeritler, esas yol sathından açıkça farkedilebilir şekilde, me
selâ satıhları başka renkte yapılmalı ve 3 metre eninde ve 50 ilâ 100 
metre uzunluğunda olmalıdır. Bunlar, vasıtanın süratini azaltmadan 
evvel ana yolu terketmesini mümkün kılar ve böylece ;yolu yalnız süratli 
vasıtaların geçişine bırakarak müsademe tehlikesini önlemiş olur. 

Milletlerarası yola giren vasıtalar için de, buna mümasil şeritlerin 
yapılması tavsiye edilir. Bunlar da, ana yoldaki trafiğe katılmadan ev
vel, vasıtanın kâfi derecede süratlenmesini mümkün kılar. 

Rüyet üçgenleri„ 
Hemzemin kavşaklarda, her yolda müsaade edilen âzami sürate 

göre ebabı değişmek üzere, önünde hiçbir (hail bulunmıyan rüyet |(*) 
üçgenleri yapılmalıdır. Milletlerarası yolda sürat tahdidi yoksa, bu üç
genlerin bu yol üzerindeki dılıları 150 metre ve diğer yol üzerindeki de 
50 metre uzunluğunda olabüir. 

4. Hemzemin demiryolu geçitleri 
Kaide olarak, milletlerarası yollarda hemzemin demiryolu geçitler 

kaldırılacaktır. Binaenaleyh, yeni milletlerarası yolların inşası, hemze
min geçitleri bertaraf edecek şekilde yapılmalıdır. Mevcut milletlerarası 

(*) Trafiğin yolun sağını takibettiği memleketlerde. 

yollarda, şayet bu geçitler trafiğin akışına esaslı surette mâni oluriaı 
veya durumlarından dolayı trafik için bariz bir tehlike teşkil ederlerse, 
o zaman bunlar kaldırılmalıdır 

IV - Yolun şehir, kasaba ve köylere uğramadan geçmesi 
ve yol boyunca inşaat 

1. Yolların şehir kasaba ve köylere uğramadan geçmesi 
Köyün ufak, ve trafiğin nispeten az olması, ve yahut mevcut yolun 

genişlik ve trase bakımından tatminkâr olması veya kolayca böyle bir 
duruma getirilmesinin mümkün bulunması müstesna olmak üzere, mil
letlerarası yollar mezkûr bölgelere uğramadan geçmelidir 

Başlıca merkezlere kolayca ulaşmak için irtibat yolları temin edil
melidir 

2. Şehirlerden geçen ekspres yolları 
Direkt trafik hacminin büyük olması halinde yollar, büyük nüfus 

merkezlerine uğramadan geçmeli, veya ikinci bir şık olara^ şehrin için
den geçen direkt ekspres yolları temin edilmelidir 

3. Yol boyunca inşaat 
Yol kenarındaki bina ve tesislerin, şehre uğramadan geçen çevre 

yollarına ve şehir içinden geçen direkt ekspres yollarına münferit mahreç
lerle doğrudan doğruya bağlanmasına müsaade edilmiyecektir. 

D Yollara giriş ve çıkış 
Çevre ve ekspres yollarına ancak hususi surette tesis ve tâyin edi

len yerlerden girilip çıkılabilecektir 

V - Köprüler, tüneller, galeriler ve saire 
1. Genişlik 
Yalnız pek hususi ahval müstesna olmak üzere, her yolun baştan 

nihayetine kadar, kaplama genişliği ve bisiklet veya yaya şeritlerinin ge
nişlikleri, köprüler üzerinde ve köprü takarrürlerinde de aynen muhafaza 
edilmelidir. Ayrıca bisiklet ve yaya şeritleri bulunmadığı takdirde, yo
lun esas kaplaması veya kaplamaları genişliğinden tam olarak istifa
de edilebilmesi için, kaplamanın veya kaplamaların iki yanında kâfi ser
best mesafeler bulunmalıdır. 

2. Serbest irtifa 
Yol üzerindeki yapılan yoldan asgari serbest mesafesi 4 50 metre 

olmalıdır Mamafih, halen mevcut yapılarda, ve bu mesafenin temininin 
mühim güçlükler doğuracağı inşaatta, irtifa 4 20 metre olabilir. 

4.50 metreden daha az serbest irtifaa müsaade eden yol üstü yapı
ları, bu maksat için kullanılan hususi bir işaretle belirtilmelidir 

3. Taşıma kapasitesi 
Her Hükümetin kabul ettiği kendi normal emniyet standardlarına 

göre, bütün yol şebekesi üzerindeki köprülerin taşıma kapasitesi, en az, 
müsaade edilen âzami ebat ve ağırlıktaki vasıtaların emniyetle geçme
sine yetecek kadar olmalıdır.. 

VI - Yol güzergâhının güzelleştirilmesi 
1. Şakuli ve ufki münhanilerin birbiriyle ahenkli bir şekilde imti

zaç etmesi için, şebekeye dâhil bulunan yolların traselerinin tersiminde 
gereken ihtimam gösterilecektir. 

2. Yol boyunca afiş yapılması menedilmelidir. 

B) Yardımcı hizmetler 
1. Hudut geçitleri 
Hudutlarda normal hacımdaki trafiğin huduttan geçişini kolaylıkla 

tenime yetecek kadar yol tesisleri bulunacaktır. 
Gereken yerlerde, ticari ve turistik trafik ayrılmalı ve lâzımgelen 

yerlerde birleştirilmiş hudut karakolları tesis edilmelidir 
2 Garaj ve diğer tesisler 
Yol şebekesi üzerinde münasip mesafelerle,-ve bilhassa az gelişmiş 

bölgelerde, münasip garaj ve atelyelerle istirahat ve yemek yeme ma
halleri yapılmalıdır. 

Bu tesisler, yolu kullananlar tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek ve 
fakat trafiğin akışını tahdit etmiyecek mahallere yapılmalıdır 

3. İlk yardım 
Milletlerarası yollar boyunca sık fasılalarla standart tipte, karayol

larında ilk yardım .Milletlerarası Daimi Komisyonunun ve Kızılhaç Ce
miyetleri Birliğinin tavsiyelerine uygun bir şekilde personel ve teçhizatı 
bulunan ilk yardım merkezleri tesis edilmelidir. 
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4. Telefon muhaberatı 
Milletlerarası yollar, muntazam fasılalarla, üzerinde muhtelif İt 

sanlarda izahat bulunan telefon kabineleriyle teçhiz edilmelidir. 

E k: III 
Milletlerarası Ana Trafik Yollarını gösteren işaretler 

1. Milletlerarası ana trafik yollarım (Yani, diğer Âkıd Devletlerle 
varılan anlaşmaya göre, yollarda temadıyet ve teknik evsafta yekne
saklık temini gayesiyle, yolun geçtiği arazinin sahibi bulunan devletçe 
milletlerarası güzergâh olarak tesbit edilen yollar) göstermek üzere bu 
yollara konacak ilâve işaret levhalarının şekli mustatil olacaktır. 

2. Bu işaret «E» harfinin yanma Arap rakamlarıyle yazılacak yol 
numarasından ibaret olacaktır. 

3. Bu işaretin zemin rengi yeşil ve üzerine yazılacak yazı rengi de 
beyaz olacaktır. 

4. işaret, diğer işaretlere eklenebilir veya bunlarla birleştirilebilir. 
5. Bu işaretin ebadı, süratli giden vasıtaları kullananlar tarafın

dan kolaylıkla anlaşılabilecek büyüklükte olacaktır. 

Sahra çekirgesi ile mücadele mevzuunda Türkiye Cumhuri
yeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında 

imzalanan (5) sayılı Teknik Yardım Ek Anlaşmasının 
tasdikına dair Kanun 

Kanun No : 6361 Kabul tar i h i : 10/3/1954 

Madde 1 — Sahra çekirgesi ile mücadele mevzuunda Birleşmiş 
Milletler Gıda Ve Tanın Teşkilâtı tarafından sağlanacak teknik yar
dımlara mütedair olarak Türkiye Cumhuriyeti ile adı geçen teşkilât 
arasında Roma'da 17 Nisan 1963 tarihinde imzalanan ,(6) sayılı Teknik 
Yardım Ek Anlaşması kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer 
Madde 3 — Bu kanunu İcraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

13/3/1954 

Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Teşkilâtı arasında mıntakavi işbirliğinin bir kısmı olarak 
çöl çekirgesi mücadelesinde Türkiye'ye teknik yardım teinini 

için 5 No. lu Ek Anlaşma 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tanım Teşkilâtı ki, bundan böyle «Teş

kilât» denecektir.) Ve Türkiye Hükümeti i k i , bundan böyle «Hükümet» 
denecektir.) 6 Eylül 1961 de akdettikleri «Teknik Yardım Ana Anlaş
ması» na dayanarak ve aşağıdaki hususları nazara alarak mezkûr An
laşmayı yürütmek arzusundadırlar. 

Bu Ek'in mucip sebeplen : 
(İ) Teşkilât Konseyinin on ikinci toplantısı, Teşkilât Umum Müdü

rünün alâkalı Hükümet ve diğer teşekküllerle İstişarede bulunarak 
a) Alâkalı memleketlerde umumi çekirge durumu ve mücadelesi 

hakkında malûmat toplamasını, 
b) Çekirge zararım önliyebilmek için ilgili memleketlerin uçak, 

nakliye, yakıt, püskürtme cihazı, yağ muhallilleri ve teknik yardıma 
olan umumi ihtiyaçlarım tâyin etmesini, 

c) Milli iş birliğini lüzumu nispetinde teksif veya ıslah yollarım 
araştırmasını, 

d) Yardım ve iş birliği yapacak durumda olan memleketlerden üye 
memleketlere yardım temini araştırmasını tavsiye etmiştir; 

(ii) Aşağıdaki tavsiyeler, Teşkilât tarafından 22 - 25 Birinci Teş
rin 1961 de Roma'da toplanan Çöl Çekirgesi Mücadele Mütehassısları iç-
timamda alâkalı Hükümetleri temsilen gelen mütehassısların da iştiraki 
ile kabul edilmiştir : 

Tâyin edilecek teknik istişari bir komitenin tavsiyesiyle FAO, Bir
liğin muvaffakiyetle çalışmasına lüzumlu idari anlaşmalar mesuliyetini 
deruhde eder ve Umum Müdür (FAO Umum Müdürü) vazifeleri aşağıda 
gösterilen (Mıntaka Teknik istişare (Komite) sini tenkil eder. 

a) Çöl- çekirgesi durumu ve mücadelesine lüzumlu tedbirler hak
kında FAO ya bilgi vermek, 

b) Alâkalı memleketlerin Çekirge mücadele raporlarının hazırlan
ma ve takdiminde yeknesaklık temin etmek, 

c) Mücadele plânlarım tatbika lüzumlu alet ve ilâçlar umunu ihti
yacım tâyin etmek ve umumi menfaat bakımından milli gayretleri des
teklemeye yarıyacak hususları FAO ya bildirmek. 

d) ilâç ve vasıtaların temininde tavsiyelerde bulunmak ve yardım 
etmek. 

e) Çöl çekirgesi mmtakasının haricinden temin edilecek İlâç ve va
sıtaların taksim ve bir bölgeden diğer bir bölgeye naklinde tavsiyelerde 
bulunmak 

(iii) Aşağıdaki tavsiyeler Teşkilât Konseyinin on üçüncü oturumu 
tarafından yapılmıştır 

1, Konferansın dikkatini bu meselenin ehemmiyetine çekme, 
2 Teknik konferansın çöl çekirgesi mücadelesi hakkındaki tavsi

yelerini mümkün olduğu kadar çabuk yerine getirmek ve çöl çekirgesi 
mücadelesi için bir «FAO Bölge Teknik İstişare Komitesinin» tesisini tas-
vıbetmek 

3. Alâkalı memleketler tarafından alman mücadele tedbirlerim 
takviye etmek için, Umum Müdürün para ve malzeme temin edebilecek 
dış membalarla derhal temasa geçmesi ve bu yardımın üye memleketlere 
mümkün olduğu kadar çabuk ulaştırılması 

4 Umum Müdürün diğer çekirge mücadele teşekkülleriyle tam iş 
birliğine ve koordinasyona devam lüzumu 

IV - Teşkilât konferansının altıncı oturumu, çöl çekirgesi mücadele 
mütehassısları ve konseyin on üçüncü oturumu tavsiyelerini tasvibetmiş 
ve aşağıda bildirildiği üzere 27 (No lu çekirge mücadele kararını kabul 
etmiştir : 

Çöl çekirgesinin Cenubi - Garbi Asya, Ortaşark ve Afrika'nın geniş 
sahalarında mahsule arz ettiği ciddî tehlikeyi ve bununla mücadele için 
beynelmilel iş birliği zaruretini gören konferans şu kararları almıştır 

1. FAO Anayasasının VI. madde I. paragrafına uygun olarak çöl 
çekirgesi mücadelesi için bir teknik istişare komitesinin kurulması. 

2. (Bu Komitenin Mısır, Fransa, Hindistan, Iran, Pakistan, İngiltere 
ve Birleşik Amerika (Devletleri tarafından tâyin edilecek en yüksek tek
nik mütehassıslardan terekkübetmesi ve komiteye müşavir olarak Lon-
dra'daki «Çöl Çekirgesi Araştırma Merkezi» müdürünün iltihakı 

3. Komitenin başka her hangi bir hükümeti İşlerine İştirak etmek 
üzere teknik mümessiller veya müşavirler göndermeye davet etmeye 
yetkili olması. 

4. Komitenin vazifeleri şunlardır : 
a) Çöl çekirgesi durumu ve mücadelesi tedbirleri hakkında FAO 

ya tavsiyelerde bulunmak, 
b) İlgili memleketler tarafından çekirge mücadele raporlarının ha

zırlanıp verilmesine yeknesaklık temini, 
c) Mücadele plânlarını tatbika lüzumlu alet ve ilâçlar umumi 

'ihtiyacım tâyin etmek ve umumi menfaat bakımından millî gayretleri 
desteklemeye yarıyacak hususları FAO ya bildirmek, 

d) İlâç ve vasıtaların temininde tavsiyelerde bulunmak ve yardım 
etmek, 

e) Çöl çekirgesi mıntakasının haricinden temin edilecek İlâç ve 
vasıtaların taksim ve bir bölgeden diğer bir bölgeye naklinde tavsiyeler
de bulunmak, 

f) Düzüm hâsıl olduğunda çöl çekirge mücadele konferansını top
lantıya çağırmayı Umum Müdüre tavsiye etmek; 

5. Komite lüzumunda münasip yerlerde toplanmaya yetkili olmak 
V. Beynelmilel Bitki Koruma Anlaşmasının VII (b) maddesinde 

belirtildiği üzere «Âkıd her Hükümet, istihsali ciddî surette tehdideden 
ve mücadelesi için beynelmilel iş birliğine lüzum olan hastalık ve haşe
relere karşı her hangi bir mücadeleye imkânları nispetinde iştirak ede
cektir.» 

VI - Hükümleri itibariyle hali hazır anlaşmanın aynı olan ek an
laşmalar, FAO Konferansı altıncı oturumunun 27 No. lu kararında ta
rif edilen bölgelerdeki (ki bundan böyle" bölge denecektir) memleketler
den her birinin imzasına açıktır ve mezkûr ek anlaşmalar alâkalı hü
kümetler ve Teşkilât tarafından imzalanmakla o memleketler arazisine 
şâmil olmak üzere yürürlüğe girecektir. 

Çöl çekirgesi mücadelesinde temini istenen teknik yardım için bir 
ek anlaşma yapılması arzu edilerek aşağıda imzaları bulunan usulü veç
hile salahiyetli delegeler 6 No. lu Ek Anlaşmayı imza etmişlerdir 
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Madde — I 

Temin edilecek teknik yardım 
a) Teşkilât, mıntaka esası -üzerinden, yukardaki (i) ilâ (VI) 

paragrafı ardaki hususlara, Hükümet tarafından çöl çekirgesi mücadelesi 
için talebedilmiş bir yardım olarak mülâhaza ve kabul eder. 

b) Teşkilât Hükümete çöl çekirgesi mücadelesi mevzuunda Teş
kilâtın tensibettlği tarzda teknik yardımda ve tavsiyelerde bulunacaktır. 

c) Teşkilât, İmkânı dâhilinde, çöl çekirgesi mücadele programımın 
muvaffakiyetini artırmak için, bölgedeki Hükümetler arasında iş birli
ğini teşvik edecektir. Çöl çekirgesi mücadelesinde teknik yardım temin 
eden her organı İş birliğini teşvik edecek ve mezkûr hükümetleri ve or
ganları âcil vaziyetlerde kullanılmak üzere ilâç ve vasıtaları tedarik ve 
muhafazaya teşvik edecektir 

d) Çekirge mücadele servisini kuvvetlendirmek iğin burs temini 
dâhil, hükümetler tarafından teşkilâttan istenecek her hangi diğer tek
nik yardım, Hükümet ve Teşkilât arasında varılacak diğer ek anlaşma
larla ıtesbit edilecektir. 

Bu ek Anlaşmanın III maddesi hükümleri, başkaca yapılacak her 
hangi bir ek anlaşmanın muhtevası için peşin bir hüküm teşkil etmiye-
cektlr. 

Madde — II 
Bu ek Anlaşmaya göre yapılacak her teknik yardım bahsinde, Teş

kilât, millî çekirge mücadele servisini idare eden Ziraat Vekili ile anla-
şacaktır 

Madde — III 
Tarafların malî ve İdari vecibeleri 
a) Bu Ek Anlaşmaya göre Teşkilâtın vecibeleri aşağıdaki husus

lara inhisar der : 
(i) Zaman zaman sahaya gönderilecek merkez veya bölge perso

nelinin, aylık, seyahat, maişet, idari ve Teşkilâtın lüzumunu tâyin ede
ceği diğer masrafları. 

(11) Saha dâhilinde tedariki kabil olmıyan ve bölge çekirge sa
vaşının muvaffakiyeti bakımından lüzumlu görülen İlâç ve malzeme te
dariki, için 31 Birinci Kânun 1953 te nlhayetlenen süre zarfında âzami 
500 000 Amerikan doları. 

Bu tahsisattan temin edilecek vasıtalar, teşkilâtça tâyin edilecek 
şart ve kayıtlar altında hükümetlere devredilinceye kadar Teşkilâtın 
mülkiyetinde kalacaktır. 

b) Bu Anlaşmaya göre Teşkilât tarafından yapılacak her hangi 
bir yardım sadece bölge çekirge mücadelesi programına hasredilecek ve 
Hükümeti, hiçbir suretle, topraklarındaki çekirge mücalede çalışmaları 
mesuliyetinden kurtarmayacaktır. 

Hükümet ve Teşkilât bu Ek Anlaşmayı Roma'da 1953 Nisanının 
17 nci günü imzalamışlardır. Bu Ek Anlaşma bu tarihten İtibaren mer'i 
olacaktır 

Birleşmiş Milletler Gıda veZiraat Ziraatkiyeümetinamýnan jjjdðümet Türkiye Hükümeti namına 
Teşkilâtı namına (Unvan) 

Umum Müdür 

Türkiye'ye bir Teknik Yardım Daimi Temsilcisi izamı husu
sunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik Yar
dım Bürosu arasında imzalanan Teknik Yardım Ek Anlaş

masının tasdiki baklanda Kanun 
Kanun No : 6362 Kabul tarihi : 10/3/1054 

Madde 1 — Türkiye'ye bir Teknik Tardım Daimî Temsilcisi İzamı hu
susunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik Tardım Bürosu 
arasında 28 Mayıs 1952 de New - Yorkta İmzalanan Teknik Tardım Ek 
Anlaşması tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Su kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
13/3/1954 

Teknik yardim teinini hususunda Türkiye Hükümeti ile 
Teknik Yardım Bürosu üyeleri olan Birleşmiş Milletler, 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Teşkilâtı, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı ve 

Dünya Sağlık Teşkilâtı arasındaki Esas Anlaşmaya 
Ek Anlaşma 

Teknik Tardım Bürosu Başkam sıfatiyle Birleşmiş Milletler Genel 
^Sekreteri; (badema «Genel Sekreter» diye anılacaktır) Birleşmiş Millet
ler, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Teşkilâtı, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teş
kilâtı (Badema «Teşkilâtlar» diye anılacaktır) namına hareket etmek su
retiyle, Türkiye Hükümeti (badema «'Hükümet» diye anılacaktır) ile bir
likte, 5 Eylül 1951 tarihinde aralarında imzaladıkları ve hükümleri atıf 
suretiyle buraya ithal edilen Teknik Tardım Esas Anlaşmasını tatbik et
meyi arzu eylemektedirler 

Bundan dolayı, aşağıda imzaları bulunan usulü dairesinde yetkilen
dirilmiş temsilcileri vasıtaslyle Hükümet ve Genel Sekreter işbu Ek An
laşmayı kabul etmişlerdir. 

Madde — 1. 
Temin edilecek Teknik Yardım 

1. Genel Sekreter, Esas Anlaşma çerçevesi -dâhilinde mümkün olan 
en kısa zamanda büroyu ve İştirak eden ihtisas teşekküllerini temsil et
mek üzere, başlangıçta bir yıl müddetle bir Teknik Tardım Temsilci (ba
dema «Temsilci» diye anılacaktır) tâyin edecektir. Temsilci Teşkilâtlar 
tarafından tâyin edilen eksperlerle sıkı iş birliği halinde çalışacaktır. 
Temsilcinin vazifeleri şunlardır: 

a) Aşağıdaki hususları nazarı itibara almak suretiyle iştirak eden 
teşekküllere tevdii İstenilen talepnamelerin takdimi hakkında Hükümete 
yardım ve tavsiyelerde bulunmak : 

(i) Hükümetin umumi ekonomik kalkınıma programı ve siyasetine 
dâhil hususi projelerin nispî müstaceliyeti, 

i(il) İştirak eden teşekküllerin teknik yardım kaynakları, 
(ili) Memlekette mevcut veya tasarlanmış olan her hangi bir tek

nik yardım. 
b) Vazifelendirildiği memleketin teknik yardım talepleri' ve pro

gramları hususunda büroya ve iştirak eden teşekküllere tavsiyelerde bu
lunmak, 

c) İştirak eden teşekküller adına Hükümetle teknik yardım anlaş
maları müzakere etmek ve icabında Teknik Tardımın İdaresine mütedair 
olarak Hükümetle yapılacak diğer müzakerelerde İhtisas teşekküllerine 
yardım etmek, 

d) Memlekette mütevazin ve koordine edilmiş teknik yardım pro
gramlarının inkişafım temin etmek maksadiyle iştirak eden muhtelif te-
şekküllerce temin olunan yardımın müessir bir şekilde yapılmasına bu 
teşekküllerce temin edilen eksperler ve mütehassısların faaliyetlerinin 
ahenkleştîrilmesine yardım etmek ve teşekküllerle eksperlerin memleket
teki faaliyetlerinden malûmattar olmak, 

e) Teknik yardımın yapılmasını kolaylaştıracak bir koordinasyon 
(mekanizmasının tesisi hususunda 'Hükümete yardım etmek, 

t) Hükümet veya teşekküllerce temin olunan fonlardan eksperlere 
verilecek tahsisatlar da dâhil olmak üzere talimat mektubunda tasrih 
edilen idari hizmetleri eksperlerin emrine amade kılmak, 

g) İlgili eksperlerle istişareden sonra, alâkalı teşekküllerce sağ
lanan tekâmül veya etüd burslarının adaylarını seçmek ve gerekli ta
lepnameleri takdim etmek hususunda ilgili Hükümet makamlarına ve 
ilgili teşekküllere yardım ve tavsiyelerde bulunmak; 

h) Teknik Tardıma mütaaflik bütün meselelerde Hükümetle Teş
kilâtlar arasında en müessir irtibatı tesis etmek ve bunun için eksper
lerle Hükümetin muhtelif teknik daireleri arasında 'doğrudan doğruya 
temas ve İşbirliğini kolaylaştıracak her türlü gayreti sarf etmek 

2. Genişletilmiş Teknik Tardım Programı ile alâkalı faaliyetlere 
taallûk eden yukarda mezkûr ödevler (Esas Anlaşma hükümlerine ve 
Teknik Tardım Bürosu kararlarına uygun olanak ifa edilecektir. Bundan 
ayrı olarak teşekküUerce uygun telâkki edildiği nispette, bu görevler te
şekküllerin kendi mûtat Teknik Tardım Programları çerçevesi dahilindeki 
faaliyetlere taallûk edebilir ve bu takdirde teşekküllerin bunlarla ilgili 
kararlan tatbik olunur. 

(Resmi Gazete) Sahife: 8684 



18 MART ISM 
8. Vazifesini ifa ederken, temsilci, memlekette kalkınma projele-

lerinl tatbik mevkiine koymakla mükellef salahiyetli Hükümet dairele
riyle ve bunlarla ilgili her hangi bir makamla sıkı bir istişare ve tam bir 
iş birliği halinde çalışacaktır. Kalkınma plânları ile teklifleri ve mem
lekette yapılan -diğer teknik yardım faaliyetleri de dâhil olmak üzere 
Teşkilâtları hususi surette ilgilendireni meseleler hakkında Teşkilâtlara 
rapor verecek ve bunlarla doğrudan doğruya muhabere tesis edecektir. 

Temsilci, Teknik Tardım (Programının bir bütün olarak tahakkun-
da kaydedilen terakkiler hususunda olduğu kadar Teşkilâtları umumi 
mahiyette ilgilendiren meselelerde de, Teknik Tardım Bürosu Başkam 
sıfatiyle Genel Sekretere rapor verecektir. 

(Madde -«- 2. 
Tarafların idari ve mali vecibeleri 

1. Teşkilâtlar, Temsilcinin maaş ve geçim tahsisatı ile resmi va
zifesine mütaallik olarak Türkiye dışında yapacağı seyahat masraflarım 
deruhde edeceklerdir. 

2. Hükümet aşağıdaki hususları doğrudan doğruya temin edecek 
veya masraflarım ödiyec ektir. 

a) Mûtat imkân ve vasıtaları muhtevi münasip bürolar, malzeme, 
teçhizat ve Temsilcinin vazifesi için lüzumlu diğer malzemeler ve ayrıca 
resmi posta, telgraf ve telefon muhaberatı, 

b) Büro hizmetleri ve teknik hususlarda Temsilcinin ihtiyaç gös
tereceği personel, 

c) Temsilciye bir otomobil tahsisi ve Türkiye'de vazifesini ifası 
sırasında yapacağı resmî seyahatlere ait masraflar, 

d) Türkiye'de bulunduğu müddetçe kendisi ile yakın akrabalarının 
doktor, ilâç ve hastane masrafları. 

Tukardakl (a) ve (b) fıkraları mevzuunda belirtmek lâzımdır ki, 
temin edilecek büro Temsilcinin ihtiyaçlarına cevap verecek derecede ola
cak ve büronun aynı zamanda, memleketteki teknik yardım faaliyetleri ile 
İlgili teşekküllerce sağlanacak diğer eksperler için de mahalli bir faall^ 
yet merkezi teşkil etmesi ve onların ihtiyaçlarına cevap vermesi sağla
nacaktır. 

Yukardakl hükümleri teyiden Hükümetin temsilcisi ile Genel Sek
reter bu Ek Anlaşmayı New - Yorkta 28 Mayıs 1952 tarihinde ingilizce 
iki nüsha halinde imzalamışlardır. 

(Ek Anlaşma, bu tarihten itibaren mer'iyete girecektir. 
Birleşmiş Milletler, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı, Birleşmiş Mil

letler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı ve 
Dünya Sağlık Teşkilâtı adına. 

Türkiye Hükümeti Adına 
Selim Sarper 
(Büyükelçi) 

A. D. K. Owen 
(Teknik Yardım Bürosu Başkam) 

"Türkiye ile Pakistan arasında Kültür Anlaşması" nın 
tasdiki hakkında Kanun 

Kanun No : 6363 Kabul tarihi : 10/3/1954 

Madde 1 — Türkiye ile Pakistan arasında 29 Haziran 1953 günü 
Ankara'da imzalanan Kültür Anlaşması tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
13/3/1954 

Türkiye ile Pakistan arasında Kültür Anlaşması 
Türkiye 

ve 
Pakistan 

Birleşmiş Milletler Anayasası ile Birleşmiş Milletler (Eğitim, Bilim, 
ve Kültür Teşkilâtı Statüsündeki prensipleri tatbik arzusiyle mütehalli 
olarak, 

Madde — 4 
Yüksek Âkıd Taraflar 3 üncü maddede sayılan mevzularla ilgili 

faaliyet sahalarında memleketleri arasında üniversite personeli, öğ
retmen, öğrenci ve teknisiyen mübadelesini teşvik edeceklerdir. 

Madde — 5 
Yüksek Âkıd Taraflardan birinin ülkesindeki üniversitelerde veya 

ilim enstitülerinde alman kayıt harçları veya sair harçlar diğer Yüksek 
Âkıd Taraf ülkesinde alınanlardan daha fazla, ise daha fazla harç alan 
Yüksek Âkıd Taraf, diğer Yüksek Âkıd Tarafın ülkesindeki müessese
lerde kayıtlı bulunan kendi öğrencilerinin adedini nazarı itibara alarak, 
bu fazla harçları, üzerinde uyuşulacak sayıda öğrenci için, diğer Yüksek 
Âkıd Taraf memleketinde alınanların seviyesine indirmek imkânım 
araştıracaktır. 

Madde — 6 
Yüksek Âkıd Taraflardan her biri, kendi öğrencilerinin ve okul 

mezunlarının, tetkikat veya araştırmalar yapmak veya 3 üncü maddede 
mezkûr faaliyet sahalarında eğitimlerini tamamlamak üzere diğer Yük
sek Âkıd Tarafın ülkesinde muayyen bir müddet kalmasına imkân ve
recek şekilde burslar temin eyliyecektir. 

Madde — 7 
Yüksek Âkıd Taraflar, 3 üncü maddede mezkûr faaliyet sahaların

da karşılıklı yardım sağlanması maksadlyle, memleketlerindeki İlmî 
cemiyetler arasında en sıkı işbirliği yapımlasını teşvik edeceklerdir 

Madde — 8 
Yüksek Âkıd Taraflardan her biri, kendi ülkesi dâhilinde diğer 

Yüksek Âkıd Taraf vatandaşlarının 3 üncü maddede mezkûr faaliyet 
sahalarında, yapacağı araştırma mesaisini imkân nispetinde kolylaştıra-
caktır. 

Madde — 9 
Diploma ve derecelerin muadeleti meselesi, her iki Hükümet arasın

da muayyen zamanlarda esaslı surette tetkik mevzuu yapılacaktır. 
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Dostane işbirliği ve iki memleket arasında daima mevcut olmuş 
bulunan kültürel münasebetlerin takviyesi yoliyle karşılıklı anlayışı 
inkişaf ettirmeye matuf bir Anlaşma akdi lüzumunu, göz önünde tutarak, 

Aşağıda zikredilen murahhasları tâyin etmişlerdir : 
Türkiye adına 

İstanbul Milletvekili, Dışişleri Vekili 
Ekselans Prof Dr Fuad Köprülü 

(Pakistan adına : 
Pakistan Büyükelçisi 
(Ekselans Ghazanfar Ali Han 

Müşarünileyhim yekdiğerinin salâhiyetnamelerini tetkik ile usulü
ne uygun ve muteber bularak aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

Madde — 1 
Yüksek Âkıd Taraflardan her biri, kendi ülkesinde, mer'i kanuni 

mevzuata tabi olmak şarüyle, muhtelif öğretim müesseselerinde yapılan 
tedrisattan diğer Yüksek Âkıd Taraf vatandaşlarını mütekabiliyet esası 
dairesinde faydalandınmayı kabul eder. 

Madde — 2 
Yüksek Âkıd Taraflardan her biri, kendi ülkesindedi üniversiteler

de veya sair yüksek öğretim müesseselerinde diğer Yüksek Âkıd Tara
fın dil, edebiyat, tarih ve coğrafyasına ait kürsüler, kurslar ve dersler 
ihdasına imkân nispetinde gayret edecektir. 

Madde — 3 
Yüksek Âkıd Traflardan her biri, diğer Yüksek Âkıd Tarafın ülkesi 

dâhilinde, onun mevzuatına uygun olmak şartiyle; müspet ilimlerle hu
kuki ive İktisadi ilimler, felsefe, güzel sanatlar, lisaniyat, edebiyat, ar
keoloji, tarih ve coğrafya üzerinde öğretim veya araştırma yapmaya 
mahsus enstitüler kurabilir. 



Madde — 10 
Yüksek Âkıd Taraflar, 3 üncü maddede mezkûr faaliyet sahaların

da kültür işbirliğini geliştirmek için, bu maksatla seçilecek öğrenci ve öğ
retmenlerden müteşekkili grupların karşılıklı ziyaretlerini, davette ve 
maddi yardımda bulunmak suretiyle imkân nispetinde teşvik edecekler
dir. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her biri, diğer Yüksek Âkıd Taraf vatan
daşı olup bir memleketten diğerine gidecek öğretmen, mütehassıs, sanat
kâr ve öğrenci gruplarına devlete ait nakil vasıtalarında karşılıklı ola
rak tenzilâtlı tarife tatbik edecektir 

Madde — 11 
Yüksek Âkıd Taraflardan her biri, 
a) Kitap, mevkute ve sadr yayınlar, 
b) Konferanslar ve konserler, 
c) Güzel sanat sergileri ve kültürel mahiyette sair sergiler, 
d) Tiyatro temsilleri, 
*3) Radyo, filim, gramofon plâkları ve diğer benzeri vasıtalarla, 

3 üncü maddede mezkûr faaliyet sahalarında, kendi kültürünün diğeri
nin ülkesinde daha İyi tanınması için ona yardım edecektir 

Madde — 12 
Yüksek Âkıd Taraflar, vatadaşları arasında spor müsabakaları 

yapılmasın»'ve İzci teşekkülleri arasında İşbirliğini İmkân nispetinde teş
vik edeceklerdir 

Madde — 13 
Yüksek Âkıd Taraflar, 
a) Kendi memleketlerinde fazla olarak bulunan eski eserlerle mü

ze eşyasının mübadelesinde, 
b) Arkeolojik, araştırma ve kazılardan ve tarihi âbidelerde ya

pılan tamir ve restorasyondan yetkili mütehassıslarına malûmat vermek 
ve onları bu kabîl mesaiye İştirake davet etmek suretiyle gerek bu me
sainin başarılmasında ve gerek elde edilen neticelerde karşılıklı İşbir
liği sağlanmasında, 

ıc) Eski eserler ile muze eşyasının kalıplarının alınması, kütüp
hanelerde muhafaza edilen el yazmalarının fotostatik kopyalarının çıka
rılması, mezkûr el yalamalarının ödünç verilmesi ve bunların fazla nüs
halarının mübadele olunması, keza, .tarihî tetkikler için her türlü dev
let arşivlerinin (Mahkeme ve tapu daireleri arşivleri dâhil) vesika ve 
kayıtlarından faydalanılması için mevzuatlarının müsaadesi nispetinde 
karşılıklı izin verilmesinde, birbirlerine imkân nispetinde yardım edecek
lerdir. 

Madde — 14 
Yüksek Âkıd Taraflar, her iki memlekette yayınlanan ders kitap

larında ıkl memleketten biri hakkında yanlış malûmat bulunmamasını, 
mevzuatlarının müsaadesi nispetinde, sağlamaya dikkat edeceklerdir. 

Madde — 15 
Yüksek Âkıd Taraflardan her biri, işbu Anlaşmanın hükümlerinin 

yerine getirilmesi hususunda tetkikler yapmak ve Hükümetine tavsiye
lerde bulunmakla mükellef bir Istişarl komisyon teşkil edecektir 

Türkiye'de komisyonun başkanı Millî Eğitim Vekili veya onun tem
silcisi olacak ve komisyon mezkûr Vekâletin bir delegesi ile Dışişleri 
Vekâletinin bir temsilcisinden terekkübedecektir. 

Pakistan'da, komisyonun başkanı Millî Eğitim Nâzın veya onun 
temsilcisi olacak ve komisyon mezkûr Nezaretin bir delegesi ile Dışişleri 
ve Commonwealth münasebetleri Nezaretinin bir temsilcisinden terek
kübedecektir. 

Madde — 16 
Bu iki komisyon, işbu Anlaşmanın tatbıkına mütaallik tavsiyeler 

hazırlamak üzere müşterek taplantüar yapacaktır. 
Bu toplantılar, Yüksek Âkıd Tarafların Hükümetleri arasında kar

şılıklı mutabakat üzerine her üç senede bir defa yapılacaktır. 
Yüksek Âkıd Taraflardan birinin, müşterek bir toplantıya katılmak 

maksadıyle, diğer Âkıd Tarafın ülkesine gidecek komisyonunun âzası, 
bu Ülkeye girdikleri andan itibaren, ülkesinde toplantı yapılacak Yük
sek Âkıd Tarafın misafiri olacaklardır. 

18 MART 1954 
Madde — 17 

İşbu Anlaşma Yüksek Âkıd Tarafların her birinin kendi Teşkilâtı 
Esasiye usullerine göre tasdik olunacak ve tasdiknamelerin Karaçi'de 
teatisinden on beş gün sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde — 18 
İşbu Anlaşma on sene müddetle yürürlükte kalacaktır. Bu müd

detin hitamından asgari altı ay evvel Yüksek Âkıd Taraflardan biri-
since feshi ihbar edilmediği takdirde daha on sene müddetle zımni tem
dit suretiyle yürürlükte kalacak ve temditler bu şekilde devam edecektir. 

Fesih halinde, Anlaşma, on senelik müddetin hitamını takiben altı 
ay müddetle yürürlükte kalacaktır. 

Yukardaki hususları tasdik sadedinde, aşağıda imzası bulunan 
salahiyetli murahhaslar işbu Anlaşmayı imzalayıp mühürlerini vazet
mişlerdir. 

Bin dokuz yüz elli uç yılı Haziran ayının yirmi dokuzuncu günü 
Ankara'da iki nüsha ve İngilizce olarak yapılmıştır. 

Türkiye adına Pakistan adına 
İmza . F. Köprülü İmza : Ghazanfar Ali Han 
İstanbul Milletvekili Pakistan'ın Ankara'daki 

Dışişleri Vekili Büyükelçisi 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı (UNESCO) 
nun, Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Teknik Yardim Bürosu 
arasında 5 Eylül 1951 de imzalanan Teknik Yardım Esas Anlaş
masına Âkıd Taraf sıfatiyle ithali hususunda Hükümetimizle 
Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu Türkiye Temsilcisi 
arasında teati olunan mektupların tasdiki hakkında Kanun 

Kanun, No : 6364 Kabul tarihi: 10/3/1954 

Madde 1 — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı 
(UNESCO) nun, Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bü
rosu arasında 6- Eylül 1951 de İmzalanan Teknik Yardım Esas Anlaş
masına Âkıd Taraf sıfatiyle ithali hususunda 16 Mart 1953 te Ankara'da 
Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu Türkiye Tem
silcisi arasında teati edilen mektuplar onanmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti me

murdur. 
12/3/1954 

20 Ekim 1952 
Ekselans, 
5 Eylül 1951 tarihinde Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım, Teşkilâtı, Milletlerarası Sivil Havacılık 
Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı ara
sında Teknik Yardım temini için bir Esas Anlaşma imza edilmişti. 

Yukarda adı geçen Esas Anlaşma hüküm ve şartlarının, salifüzzikir 
Teşkılâtların olduğu kadar, Birleşmiş Milletlerin bir İhtisas Teşekkülü 
olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtına da tatbik 
edilmesi sayam arzudur. 

Bundan dolayı adı geçen Esas Anlaşma ve buna bağlı olarak yapı
lan her hangi bir Ek Anlaşmanın bütün hükümleri için, Birleşmiş Mil
letler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı, sallfüzzikir Esas Anlaşmaya 
mümzi taraf olarak telâkki edilecek ve bu Anlaşmaya tabi olarak bütün 
hüküm ve şartlarından faydalanacaktır. 

Yukardaki mâruzâtın Türkiye Hükümetinin görüşlerine uygun oldu
ğu hakkındaki teminatı memnuniyetle karşılarım. 

En derin saygılarımı kabul etmenizi rica ederim, Ekselans. 
Ekselans 
Haydar Görk 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
Genel Sekreteri Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 

Dışişleri Vekâleti Kültür Teşkilâtı Adına Teknik Yar-
Ankara dım Bürosu Türkiye Temsilcisi 

Milton Winn 
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16 Mart 1953 

Sayın Bay, 
Meali aşağıda yazık 20 Ekim 1952 tarihli mektubunuzu almakla 

kasbi şeref eylerim. 
«5 Eylül 1951 tarihinde Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Milletlerarası Sivil Hava
cılık Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı 
arasında Teknik Tardım temini için bir Esas Anlaşma imza edilmişti. 

Yukarda adı geçen Esas Anlaşma hüküm ve şartlarının, salifüzziku 
Teşkilâtların olduğu kadar, Birleşmiş Milletlerin bir İhtisas Teşekkülü 
olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtına da tatbik edil
mesi şayanı arzudur. 

Bundan dolayı adı geçen Esas Anlaşma ve buna bağlı olarak yapı
lan her hangi bir Ek Anlaşmanın bütün hükümleri için Birleşmiş Millet
ler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı salifıizzikir Esas Anlaşmaya mümzi 
taraf olarak telâkki edilecek ve bu Anlaşmaya tabi olarak bütün hüküm 
ve şartlarından faydalanacaktır. 

Yukardaki mâruzâtın Türkiye Hükümetinin görüşlerime uygun ol
duğu hakkındaki teminatı memnuniyetle karşılarım. 

Bu derin saygılarımı kabul etmenizi rica ederim. (Ekselans.» 
Yukardaki hususat hakkında Hükümetin mutabakatım memnuni

yetle teyit ederim. 
En derin saygılarımı kabul etmenizi rica ederim. 

Mr. Milton Winn 
Birleşmiş Milletler Teknik Yardım 

Bürosu Türkiye Temsilcisi 

Haydar Gork 
Dışişleri Vekâleti Umumi 

Kâtip Ekonomik İşler Muavini 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği 

Teşkilâtı Genel Sekreteri 

Bazı orman suçlarının affına ve bazı suçlardan mütevellit 
tazminatın terkinine dair Kanun 

Kanun No: 6385 Kabul tarihi: 11/3/1954 

Madde 1 — 15 Mayıs 1950 tarihinden önce işlenmiş suçlardan dolayı, 
bazı suç ve cezaların affı hakkındaki 5677 sayılı kanun hükümlerine tev
fikan ceza takibinden düşen ve aynı kanunun 4 üncü maddesiyle mahfuz 
tutulan orman mahsullerinin tarife bedellerine mütaallik olan tazminat 
dâvaları, bu kanunun mer'iyete girdiği tarihten itibaren açılmaz, açılmış 
olanlar da mahkemelerce rüyet edilmiyerek sukut eder. 

Yukardaki fıkrada yazılı dâvalardan dolayı mahkemelerce hükme
dilmiş bu kabil tazminatın, bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte henüz 
tahsil edilmiyenlerinin kayıtları borçluların lehine olarak terkin edilir. 

Madde 2 — 15 Mayıs 1950 tarihinden 1 Mart 1954 tarihine kadar 
işlenmiş olup da mevzuu yirmi kental odun veya kömür veyahut dört 
metre küb gayrimamûl keresteyi geçmiyen orman suçlariyle; 3116 sayılı 
kanunun 122,123 ve 124 üncü ve 3116 sayılı kanunun 5653 sayılı kanunla 
muaddel 114, 115 ve 116 nci maddelerinde yazılı bulunan suçlardan dolayı 
takibat yapılmaz ve verilen cezalar infaz edilmez. 

Birinci madde hükmü bu suçlar hakkında da tatbik olunur. 
Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
15/3/1954 

No. Başlığı 
Düstur 
Tertip Cilt Sahife 

Resmi 
Gazete 
Sayı 

Sözü geçen Kanunlar 
3116 Orman Kanunu 18/2/1937 3 19 309 3537 
3653 Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 

bu kanuna bazı maddeler eklenmeğine, dair Kanun 3/4/1950 S 31 1988 7471 
5677 Bazı suç ve cezaların affı hakkında Kanun 15/7/1950 3 31 2224 7559 

İ L Â N L A R 
Karayolları Genel Müdürlüğünden 

Betonarme köprü yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan iş. Maraş - Göksün Devlet yolunda Gu-

redi köprüsünün betonarme olarak yapımı olup keşif bedeli (181.028,98) 
yüz seksen bir bin yirmi sekiz lira doksan sekiz kuruştur. 

2 — Eksiltme 8/4/1954 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 16 
da on altıda Ankara'da Bayındırlık Vekâleti binasında Karayolları Genel 
Müdürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı Vezneye yatırılacak 1(9,05) dokuz lira beş 
kuruş bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü Tek
nik Hesaplar şubesinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için 
a) İsteklilerin 1954 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde (10 301,50) on bin üç yüz bir lira elli kuruşluk geçici teminat ver
meleri, 

b> isteklilerin \(Tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az üç 
gun önce bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etme
leri ve dilekçelerine Karayolları Genel Müdürlüğü eksiltmelerine giriş 
şartları hakkındaki yönetmeliğin 4 uncü maddesinin a, b, c fıkralarında 
yazılı evrakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları, 

(Not Bu yönetmelik, Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğünden 
ve taşrada Karayolları Bölge Müdürlüklerinden alınabilir ) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde l(Eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruş
luk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırlaya
cakları yüklenme mektuplarım eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz 
karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur 
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Ankara Birinci Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Kurslar ihtiyacı için aşağıda yazılı iki kalem teknik kitaplarla muh
telif profil demir malzemesi kapalı zarf usulü ile eksiltmiye çıkarılmış
tır Bunların miktar ve muhammen tutarları ve eksiltme günleriyle mu
vakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir İstekliler şartname ve fenni 
listedeki evsafı görmek üzere her gün okul Müdürlüğüne müracaatları 
ve eksiltmeye girecekler de ticaret odası vesikasiyle muvakkat teminat
larını havi kapalı ve mühürlü teklif zarflarım ihaleden bir saat evvel 
Enstitü binasındaki Satmalma Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâ
zımdır. Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmiyecektir. 

Muhammen Muvakkat 
Cinsi ve evsafı Miktarı tutan lira teminatı lira İhale tarihi saati 

1 — Profil demir 
malzeme 15 kalem 27.972 2098 29/3/1954 11 de 
2 — Teknik ki
taplar 54 takım 35 385 2654 29/3/1954 15 de 
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Alucra Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

©53/167 
Alucra Orman idaresine izafetle Bölge Şefi Turan Karayazıcı tara

fından Davaha Köyünden Gülüzar Hastaoğlu, Talip Hastaoğlu, Emine 
Hastaoğlu, Güllü Hastaoğlu ve Hüsniye Hastaoğlu aleyhlerine açılmış 
bulunan tazminat dâvasının yapılan muhakemesinde; dâvâlılardan Hüs
niye adına çıkarılan davetiyenin adresi meçhul olduğundan bahsile nadesl 
üzerine adı geçene Hanem tebligat yapılmasına mahkemece karar veril
miş bulunduğundan davalı Hüsniye'nin muhakemenin bırakıldığı 30/3/1954 
Salı günü saat 9,30 da Alucra Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulun
ması veya kendisim bir vekille temsil ettirmesi aksi halde adına gıyap 
kararı tebliğ olunacağı lüzumu ilân olunur. H84 

(Resmî Gazete) 



Safaafe: 8688 (Resmî Oasdte) 18 MART 1954 
T C. Devlet Demiryolları İşletmesi Umum Müdürlüğünden: 

Muhtelif cins ve ebatta, boru ve boru, parçaları satın alınacaktır 
Teklif verme suretiyle muhtelif cins ve ebatta boru ve boru par

çaları satın alınacaktır. 
Su işe alt tekliflerin 30/4/1954 Cuma günü saat 17,— ye kadar An

kara'da Malzeme Dairesi Reisliğine verilmiş olması lâzımdır. 
Şartnameler 10;— lira bedelle Ankara ve Haydarpaşa'daki İdare 

venzlerinde satılmaktadır. 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mülürlügünden. 

250 ton tohum ilâcı taşıtılacak 
1 — Umum Müdürlüğümüze İstanbul - Maltepedeki fabrikasından 

alınacak 250 ton tohum ilâcının, Ankara Gazi İstasyonundaki Merkez 
Atelyesine nakli için açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 29 Mart 1954 Pazartesi günü saat 15 de Ankara 
Atatürk Bulvarı 261 numaradaki Umum Müdürlük binasında toplana
cak Yönetim Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — İşin muhammen bedeli 15.000,— lira, geçici teminatı 1.125,— 
liradır. 

4 — Bu işe dair şartnameler Umum Müdürlük Ekonomi İşleri Mü
dürlüğünden (Tel. 26895), İstanbul'da Galata Kemeraltı Caddesi Zürafa 
Sokak 41 numaradaki Yollama Memurluğundan bedelsiz olarak verilir 
veya buralarda görülebilir. 
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100 aded akümülâtör alınacaktır 
1 — Umum Müdürlüğümüzce açık eksiltme ile, fenni şartnamesi

ne uygun 100 aded on iki,Voltluk akümülâtör satın alınacaktır. 
2 — Eksiltme 24/3/1954 Çarşamba günü saat 15 te Ankara - Ata

türk Bulvarı 261 numaradaki Umum Müdürlük binasında toplanacak 
Yönetim Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Malın muhammen bedeli 24.500,— Ura, geçici teminat mik
tarı 1.840,— liradır. 

4 — Bu işe dair şartnameler Ankara - Umum Müdürlük Ekonomi 
İşleri Müdürlüğünde (Tel: 26895), İstanbul'da Galata - Kemeraltı Cad
desi Zürafa Sokak 41 numaradaki İstanbul Yollama Memurluğundan be
delsiz olarak verilir veya buralarda görülebilir. 
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

1 — Fakültemiz için* kapalı zarf usulü ile Hacettepesi arazisi üze
rinde Çocuk Sağlığı Kürsüsü binası yaptırılacaktır. 

2 — Bu işin tahmini keşif bedeli 850.000 lira olup geçici teminatı 
37 750 liradır. 

3 — Bu işe ait İhale dosyası her gün çalışma saatleri içinde Maarif 
Vekâleti Yapı İşleri Müdürlüğünde (İstasyonda eski Devlet Demiryolları 
binasında) veya Tıp Fakültesi Dekanlığında görülebilir. 

4 — Eksiltme 5 Nisan 1954 Pazartesi günü saat 11 de Tıp (Fakül
tesi binası içersinde toplanacak Satınalma Komisyonu önünde yapıla
caktır. 

5 — İsteklilerin meslek ve sanatlarım gösterir hüviyet varakası, 
bu iş hacmmda asgari 850 000 lira tutarında binayı muvaffakiyetle inşa 
etmiş olduğunu tevsik eden belge (İhaleden üç gün evvel Nafıa Vekâ
letine müracaatla alınacaktır.) 

Teminat makbuz veya banka mektubu ve teklif mektuplarını 2490 
sayılı kanunun tarifine uygun olarak hazırlayıp, ihale günü, ihale saa
tinden bir saat önce i(Postada vâki gecikmeler kabul edilmiyecektir.) 
Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 
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Osmaneli Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

954/8 
Osmıanell'nm Teni Camii Mahallesinden Faik Üstün tarafından acı

lan basmışız tapu tescili dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde: 
Csmaneli'nin Hlsaraltı mevkiinde kâin şarkı Mustafa Topal tarlası, 

garibi Osman Balım tarlası, şımalem yol, cenuben Göksu ile çevrili tar
lanın adına tapuya tescilini talep etmiş olduğundan bu gayrimenkul üs
tünde bir hak iddia edenlerin bir ay zarfında mahkemeye müracaatları 
Hân olunur. 

1217 

Nafıa Vekâletinden: 

Vekâletimiz ihtiyacı için alınacak 12 aded iç - dış 900 X 20 ebatta 
14 katlı Heawy Duty kamyon lâstiğinin açık eksiltmesi 31/3/1954 Çar
şamba günü saat 15 de yapılacaktır. 

İşin muhammen bedeli 6000 ve geçici teminatı 450 liradır. 
Şartlaşması Vekâlet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 
İsteklilerin belirli gün ve saatte Malzeme Eksiltme Komisyonunda 

hazır bulunmaları ilan olunur, 
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Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Kom, Reisliğinden: 

1200 ton sönmemiş kireç alınacak 
1 — 1200 ton sönmemiş kirecin satın- alınması kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Malzemenin muhammen bedeli 45.600 lira ve muvakkat temi

natı 3648 liradır. 
Şartnameler 250 kuruş mukabilinde Ankara'da Merkez ve (istan

bul'da da Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
4 — Eksiltme Ankara'da* dJdare binasında Malzeme Dairesinde top

lanan Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonunca 1/4/1954 Perşembe günü 
saat 15 te yapılacağından isteklilerin teklifleriyle eksiltme şartnamesinde 
yazılı vesikalarım aynı günde nihayet saat 14 e kadar makbuz mukabi
linde adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri veya muayyen vakitten 
önce ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri 
lâzımdır. 
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Ankara Doğumevi Baştabipliğinden: 

Kilosunun Muhammen Geçiri 
Grup Eksiltme 
No : saaıü 

1 10,30 

2 10,50 

3 11,20 

Cinsi Miktara muhammen tutarı item&pah 
kü© fiyattı (fara lira 

Koyuneti 30.000 260 78.000 5.890 
fSüt 10.000 70 7 000 
^ Yoğurt 10.000 90 9 000 
[ Tereyağı 600 700 4.200 1.515 
'Kuru fasulye (Se
lanik .2000 100 2.000 
Pirinç (Tosya) 12.000 110 13.200 
Nohut (İspanyol) 1.000 100 1.000 
Kırmızı mercimek 500 70 350 
Kuru barbunye fa
sulye 750 100 750 
Şehriye (îrmikli) 500 100 500 
Makarna (Sütlü, 
yumurtalı) 2.000 115 2.300 
Toz şeker 4.000 140 5.600 
Zeytinyağı (En iyi 
cins) 800 300 2.400 
Beyaz sabun 4.000 190 7.600 
Domates salçası 500 100 500 
Beyaz peynir (Yağlı) 300 200 600 
[Kaşar peyniri (İyisi) 300 450 1.350 

38.150 2.861,25 
1 — Yukarda cins ve miktarları, muhammen fiyat, muhammen tu

tarları ile geçici teminat akçaları yazılı 3 grup halinde gösterilen yiyecek 
maddelerinin satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 6 Nisan 1954 Sah günü saat 10,30 da Ankara Doğum
evinde toplanacak Komisyon tarafından yukarda yazılı olduğu veçhile grup 
sırasına göre yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait şartnameler Ankara'da Doğumevi Baştabipliğinden 
ve İstanbul'da Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden parasız olarak 
alınabilir. 

4 — İsteklilerin muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar 
teklif mektuplariyle kanunun tâyin eylediği vesikalarım havi kapalı zarf
larım makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri veya belirli 
saatten evvel ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak postaya verme
leri lâzımdır. (Postada vâki gecikmeler nazarı itibara alınmaz.) 
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Beevekâlet Devlet Mmhaaaı 



   18 Mart 1954                   RESMİ GAZETE                                       Sayı : 8661  

             İÇİNDEKİLER 

                  Sayfa 
 

Kanunlar  
 
6347  Veteriner Hekimliği Meslekinin İcrasına, Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve  
 Göreceği İşlere Dair Kanun           1 
 
6348  Jandarma Efradı Kanununun 7 ve 12 nci Maddeleriyle Muvakkat 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu  
 Kanuna Bir Ek ve Bir Muvakkat Madde Eklenmesine Dair Kanun       5 
 
6349  İstanbul Birleşik İdaresinin Ayrılması Hakkında Kanun        6 
 
6350  Türkiye - İsveç Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Ek Protokol ve Buna Melfuf Mektuplarının Mer'iyet  
 Müddetlerinin Uzatmasına Dair Mektup Teatisi Suretiyle Yapılan Anlaşmanın Kabulü Hakkında Kanun   6 
 
6351  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Münakit 4 Temmuz 1948  
 Tarihli Muaddel Ekonomik İşbirliği Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşmanın Tasdikına Dair Kanun   7 
 
6352  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile “Amerika Birleşik Devletleri Müşterek Güvenlik İdaresi” Namına Hareket  
 Eden “Export-İmport Bank Of Washington” Arasında İmzalanan (11,2) Milyon Dolarlık Kredi Anlaşması ve  
 Ekinin Onanması Hakkında Kanun          7 
 
6353  Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan İktisadi İş Birliği Anlaşmasında Bazı  
 Tadiller Yapan 16 Ağustos 1951 Tarihli Anlaşmasına Tasdiki Hakkında Kanun     8 
 
6354  Türkiye - İsveç Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Ek Protokol ve Buna Melfuf Mektupların Mer'iyet  
 Müddetlerinin Uzatılmasına Dair Mektup Teatisi Suretiyle Yapılan Anlaşmanın Tasdiki Hakkında Kanun   9 
 
6355  Torquay Protokolüne İlişik Türkiye Taviz Listesinin 134 Numaralı Pozisyonunda Yapılan Tadilin Onanması  
 Hakkında Kanun            10 
 
6356  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava  
 Ulaştırmalarına Dair Anlaşma Tasdiki Hakkında Kanun        10 
 
6357  Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı Maddesinin 2 nci Fıkrasında Derpiş Olunan ve Hukuki  
 Uyuşmazlıkların Çözülmesi Hususunda Divanın Kaza Hakkını Önceden Tanımayı Gerektiren İhtiyari Kayda  
 Katılma Hakkındaki 5047 Sayılı Kanunun Temdidi Hakkında Kanun      12 
 
6358  Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kırallığı ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Arasında Münakit  
 Dostluk ve İşbirliği Andlaşmasına Ek Anlaşmanın Tasdikına Dair Kanun      12 
 
6359  Sivil Havacılık Mevzuunda Türkiye’ye Teknik Yardım Temini Hususunda Türkiye Hükümeti ile Milletlerarası  
 Sivil Havacılık Teşkilatı Arasında İmzalanan (2) Numaralı Ek Anlaşmanın Tasdiki Hakkında Kanun   13 
 
6360  Cenevre'de İmzalanmış Olan (Milletlerarası Ana Trafik Yollarının İnşasına Mütedair Beyanname) ile Bu  
 Beyannamenin 1, 2 ve 3 Sayılı Eklerine Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin İltihakı Hakkında Kanun   14 
 
6361  Sahra Çekirgesi ile Mücadele Mevzuunda Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı  
 Arasında İmzalanan (5) Sayılı Teknik Yardım Ek Anlaşmasının Tasdikına Dair Kanun     19 
 
6362  Türkiye'ye Bir Teknik Yardım Daimî Temsilcisi İzamı Hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler  
 Teknik Yalıtın Bürosu Arasında İmzalanan Teknik Yardım Ek Anlaşmasının Tasdiki Hakkımda Kanun   20 
 
6363  Türkiye ile Pakistan Arasında Kültür Anlaşması”nın Tasdiki Hakkında Kanun     21 
 
6364  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı (UNESCO) nun, Hükümetimizle Birleşmiş Milletler  
 Teknik Yardım Bürosu Arasında 5 Eylül 1951 de İmzalanan Teknik Yardım Esas Anlaşmalına Âkıd Taraf  
 Sıfatiyle İthali Hususunda Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu Türkiye Temsilcisi  
 Arasında Teati Olunan Mektupların Tasdiki Hakkında Kanun       22 
 
6365  Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bazı Suçlardan Mütevellit Tazminatın Terkinine Dair Kanun   23 
 

İlânlar             
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