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K A N U N L A R 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
olan Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adliye Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

Kanun No : 6545 Kabul tarihi: 2/5/1955 

Madde 1 — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adliye Vekâleti vilâyetler kısmına, ilişik cetvelde derece, sayı ve unvan
ları yazılı kadrolar eklenmiştir. 

Madde 2 — B u kanun 1 Eylül 1955 tarihinden itibaren mer id i r . 
Madde 3 — B u kanun hükümlerini icraya i c r a Veki l ler i Heyeti 

memurdur. 
5/5/1955 

D . 

C E T V E L 

Memuriyet in nev'i Aded Maas 

Vilâyetler 
C Reis, hâkim, âza, sulh hâkimi, Cumhuriyet müd-" 
| deiumuıniliği başmuavini, Cumhuriyet başmüd-
^ deiumumiliği muavinleri, Cumhuriyet müddeiu- i. 
j mumisi, icra hâkim ve muavin hâkimleri, sorgu | 
^ hâkimleri ve Temyiz raportörleri j 
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Orman araştırma mevzuunda Türkiye'ye teknik yardım 
temini hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bir
leşmiş Milletler Gıda ve Ziraat Teşkilâtı arasında imzalanan 

(10) numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 

Kanun No : 6546 Kabul tarihi : 2/5/1955 

Madde 1 — Türkiye'ye orman araştırma mevzuunda teknik yardım 
temini hususunda, Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti ile Birleşmiş Mil let ler 

Gıda ve Ziraat Teşkilâtı arasında 9 N isan 1954 tarihinde Ankara 'da i m 
zalanan (10) numaralı teknik yardım teminine dair E k Anlaşma tasdik 
edilmiştir. 

Madde 2 — B u kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 

Madde 3 — B u kanunun hükümlerini icraya Ziraat Vek i l i memur
dur. 

5/5/1955 

Orman araştırma mevzuunda Türkiye'ye teknik yardım 
temini hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bir
leşmiş Milletler Gıda ve Ziraat Teşkilâtı arasında imzalanan 

(10) numaralı Ek Anlaşma 

Birleşmiş Mil let ler Gıda ve Ziraat Teşkilâtı (Aşağıda «Teşkilât» 
diye isimlendirilecektir) ve Türkiye Hükümeti (Aşağıda «Hükümet» diye 
geçecektir) Teşkilâta lüzumlu tahsisat temin edildiği takdirde, Teknik 
Yardım İdaresinin âzası olarak Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Mil let ler 
Gıda ve Ziraat Teşkilâtı, Milletlerarası S iv i l Tayyareci l ik Teşkilâtı, M i l 
letlerarası İşçi Teşkilâtı ile Hükümet arasında, burada hükümleri kısaca 
bahis mevzuu olacak olan 5 Eylül 1951 tarihinde teknik yardım için 
aktedilmiş olan Esas Anlaşmayı yerine getirmeyi arzu ederler. 

Bundan dolayı Teşkilât ve Hükümet, aşağıda imzaları olan tam 
s a l a h i y e t l i temsilcileri vasıtasiyle bu 10 No. lu Munzam Anlaşmaya dâhU 
olmuşlardır. 

Madde — I. 

Teşkilât, Esas Anlaşmada tâyin edilen hadler dâhilinde aşağıda 
gösterilen teknik yardımı temin etmek üzere, bütün hazırlıklar tamam
lanınca bir (1) mütehassısın (Aşağıda «personel» diye geçecektir) Tür
kiye 'y i (Aşağıda «Memleket» denecektir) ziyaret etmesini temin ede
cektir. 

Hükümete yardım ve tavsiyelerde bulunmak üzere altı '(6) ayı 
geçmiyen bir müddetle bir (1) orman araştırma mütehassısı 

(i) (a) Bolu'da bir Orman Araştırma İstasyonu ve (b) Ankara 'da 
bir Orman Araştırma Enstitüsü teşkili ve tesisinde; 

T.C. 
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•(il) Memleketin orman araştırma planları için bir program ha

zırlanması ve bu planların tatbik edileceği sahaların seçilmesinde 
'(Teknik yardımda bulunacaktır) 
Mütehassıs, orman araştırmasında Türk teknisiyenlerini de yetişti

recektir 

Madde — n. 

Hükümet, Ziraat Vekaletini Esas Anlaşmanın bu Munzam Anlaş
maya tatbik edilen 11 inci maddesinin gerektirdiği Merkez Koordinas
yon Dairesi ve bu Munzam Anlaşma dâhilinde yapılan teknik yardım 
dolayısiyle Teşkilâtın temaslarda bulunacağı bir daire olarak tâyin eder 

Madde — IH 
1 Teşkilâtın masraflara ait mükellefiyeti Esas Anlaşmanın III 

üncü maddesinde tebarüz ettirildiği şekildedir 
2. Hükümetin, Esas Anlaşmasının m üncü maddesinde belirtilen 

masraflara ait mükellefiyeti aşağıdaki hükümlere tabı olacaktır . 
(a) Hükümet, ilişik Ek l deki hadler ve şartlar dâhilinde perso

nelin geçimini temin edecektir 
(b) Hükümet, Birleşmiş Milletler iktisadi ve İçtimai Konseyinin 

New - Tork'ta yapılan On Beşinci Toplantısında tasdik etfiği teknik 
yardım mütehassıslarına ait mahalli yaşama masraflarım ödeme siste
mini kabul ettiği takdirde yukardaki (a) paragrafı hükümleri feshedilecek 
ve Hükümet, bu sistemin Hükümet için yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren tatbik edilmek üzere, mahalli yaşama masraflarının tediyesi siste
minin had ve şartları dâhilinde personelin geçimini temin edecektir. 

<,(c) Hükümet personele memleket dahilindeki bütün resmî telefon, 
telgraf, posta ve diğer muhabere servislerinden faydalanma veya bun
lara ait ücretlerin temini dâhil büro mesaisi için lüzumlu kolaylıkları ve 
teçhizatı temin edecektir 

(d) Hükümet, personele lüzumlu mahalli sekreterleri, teknik ve 
ilgili yardımları temin edecektir. 

ı(e) Hükümet, personelin ve Munzam Anlaşmaya göre yapılan tek
nik yardımla ilgili olarak temin edilmiş olan her hangi bir malzeme ve 
teçhizatın memleket İçinde naklini temin edecektir. Teşkilâtın böyle bir 
nakilden zuhur edecek her hangi bir zimmetten beri olacağı malûmdur 

j(f) Hükümet personele tıbbi ihtimam ve hastane tedavisi temin 
edecektir. 

ı(g) Hükümet, personelin muvasalatından evvel, bu Munzam An
laşmanın hükümlerinin derhal yerine getirilmesi için lüzumlu İdari ve 
malt hazırlıkları yapacaktır. 

Yukardaki maddeleri kabul ederek, Hükümet ve Teşkilât 10 No lu 
bu Munzam Anlaşmayı Ankara'da, Nisan ayının 9 uncu günü İngilizce 
yazılmış iki nüsha halinde imzalamıştır 

Munzam Anlaşma bu tarihten itibaren yürürlüğe girecektir 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Ziraat 
Teşkilâtı namına 

Marshall E Dimoc

k
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kek:11  

Hükümet namlna 
Nedim ökmen 
Ziraat Vekili 

1. Türkiye'de on iki ı(12) ay veya daha fazla kalacak olan bir mü
tehassıs Hükümetten aşağıdaki ücretleri alacaktır 

ı(a) Türkiye'de her hangi bir merkezde vazifeten bulunduğu ilk 
otuz (30) gün zarfında 

,(i) Münasip bir mesken ve günde otuz altı (36) Türk liralık iaşe 
ücretinin yüzde altmış (ı% 60) ma tekabül eden ve mahalli para ile öde
nen yevmiye veya bu ücretin yüzde yüz (j% 100) üne tekabül eden ve 
mahalli para Ue ödenen yevmiye, 

i(ii) Teşkilât hesabına Türkiye'ye gelen ve sayısı dört ı(4) ü geç-
miyen iaşesiyle mükellef olduğu kimselerin her biri için iaşe ücretinin 
yüzde ellisine (% 50) tekabül eden. ve mahallî para Ue ödenen yevmiye, 

'(b) Türkiye'de her hangi bir merkezde- vazifeten bulunduğu ilk 
otuz (30) günden sonra, münasip bir mesken veya iaşe ücretinin bir kısmı 
olarak mahalli «para Ue yirmi (20) Türk liralık günlük servis ücreti, 

(c) Türkiye dahilinde ve asıl çalışma merkezi haricinde vazifeli 
olarak seyahat ettiği ilk otuz (30) gün zarfında münasip mesken ve 
iaşe ücretinin yüzde altmışına (•% 60) tekabül eden ve mahalli para Ue 
ödenen günlük harcırah veya bu ücretin yüzde yüzüne 0% 100) tekabül 
eden ve mahallî para Ue ödenen günlük harcırah, 

(d) Türkiye dâhilinde vazifeten seyahat ederken asıl çalışma mer
kezinden uzakta aynı yerde geçirilen Uk otuz (30) günden sonra iaşe 

ücretinin bir kısmı olarak mahalli para ile ödenen yirmi (20) Türk lira
lık günlük servis ücreti, 

(e) Asıl merkezi haricinde Türkiye'de vazifeten seyahati esna
sında merkezdeki meskenini işgal etmek mecburiyetinde kalırsa, iaşe 
ücretinin bir kısmı Olarak mahallî para Ue ödenen İlâveten yirmi '(20) 
Türk lirası günlük servis Ücreti. 

2 Türkiye'de on iki ı(12) aydan az kalacak olan bir mütehassıs 
vazifesi müddetince Hükümetten münasip bir mesken ve iaşe ücretinin 
yüzde altmışına 0% 60) tekabül eden ve mahalli para Ue ödenen yevmiye 
veya mahalli para Ue bu ücretin yüzde yüzüne •(•% 100) tekabül eden 
yevmiye alacaktır Fakat eğer asıl merkezi haricinde Türkiye'de vazi
feten seyahati esnasında merkezdeki meskenini işgal etmek mecburiye
tinde kalırsa, Hükümetten iaşe ücretinin bir kısmı olarak mahalli para 
ile yirmi ı(20) Türk lirası günlük servis ücreti alacaktır 

Türkiye'de on iki '(12) aydan az kalacak olan, fakat sonradan va
zifesi uzatılarak Türkiye'de kaldığı müddet on İki >(12) ayı geçen bir 
mütehassıs vazifesi uzatıldığı tarihten itibaren mahalli yaşama masraf
ları karşılığını Hükümetten yukarda 1 ı(b)., (c), (d) ve (e) paragrafla
rında izah edildiği şekilde nakten veya aynen alacaktır 

3. Teknik Yardım Heyeti, zaman Zaman geçim şartları değiştikçe 
muhtelif memleketler için tâyin ettiği iaşe ücretlerini gözden geçirdi
ğinden, Teşkilât ve Hükümet, yukarda 1 ve 2 nci paragraflarda bahsi 
geçen şekUlerde yapılacak her hangi bir değişikliğin her İki tarafın 
reyine tabi olacağım kabul ederler 

19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre'de aktolunan "Karayolları 
Trafik Sözleşmesi" ile on ekine ve "Halen İşgal Altındaki 
Memleketler veya Topraklara mütedair Protokol" a iltiha

kımız hakkında Karnın 

Kanun No : 6547 Kabul tarihi : 2/6/1955 

Madde 1 — 19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre'de aktolunan «Kara
yolları Trafik Sözleşmesi» ile on ekine ve «Halen İşgal Altındaki Memle
ketler veya Topraklara mütedair Protokol» a iltihakımız kabul edilmiş
tir 

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

5/5/1955 

Birleşmiş Milletler, İktisadi ve İçtimai Konseyi 
Birleşmiş Milletler Karayolları ve Motorlu Vasnaıar Nakliyat 

Konferansı — Cenevre 

Karayolları Trafik Mukavelenamesi 
Âkıd Devletler, muayyen ve müşterek kaideler tesbit etmek suretUe 

Beynelmilel Yol Trafiğinin inkişafının teminini ve emniyetini artırma
yı arzu ederek aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmaya varmışlardır 

B Ö L Ü M : I 
Umumi hükümler 

Madde — 1. 
1. Âkıd Devletlerden her biri, kendi yollarının kullanılmasına dair 

nizamları vazetmek hakları mahfuz kalmak şartUe, işbu Mukavelena
mede derpiş edilen şartlar dairesinde yollarım Beynelmilel Trafiğe tahsis 
etmeyi kabul eder. 

2 Âkıd Devletlerden hiçbirinden, kendi arazisinde devamlı suret
te bir seneden fazla müddetle kalmış bulunan her hangi bir motorlu va
sıtaya, veya römorka veyahut da her hangi bir şoföre bu Mukavelename 
hükümlerinin sağladığı menfaatleri teşnül etmesi talep olunamaz 

Madde — 2. 
1 İşbu Mukavelenamenin ekleri Mukavelenamenin tamamlayıcı 

kısımları olarak kabul olunacaktır. Ancak her hangi bir Devlet Muka
velenameyi imza veya tasdik ederken veya buna katılırken veyahut bilâ-
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hara her hangi bir tarihte, 1 ve 2 numaralı ekleri, Mukavelenameden ha
riç tuttuğunu beyan edebilir. 

2 Her hangi bir Âkıd Devlet, her hangi bir zamanda, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterliğine müracaat ederek bu maddenin 1 nci bendi 
gereğince Mukavelename haricinde bıraktığı 1 ve 2 numaralı ekler İle, 
müracaat tarihinden itibaren, kendini bağlı addedeceğini bildirebilir 

Madde 3. 
1. Gümrüğe, emniyete, sağlığa ve sair hususlara mütaallik for

malitelerin basitleştirilerek bütün Âkıd Devletlerin veya içlerinden bazı
larının Beynelmilel Karayolu Trafiğini kolaylaştırmak gayesüe karar
laştırdıkları veya ilerde kararlaştıracakları tedbirler, işbu Mukavelena
menin gayesine uygun telâkki edilecektir 

2 a) Her Âkıd Devlet, Beynelmilel Trafiğe kabul edilen her 
hangi bir motörltj vasıtanın ithalinde alınması gereken ithal vergi ve re
simlerinin tediyesini temin edecek bir garantinin verilmesini talep ede
bilir . 

b) Âkıd Devletler, dşbu maddenin tatbiki zımnında motorlu vası
ta için (gümrük geçiş karnesi gibi) muteber bir Beynelmilel Gümrük ge
çiş vesikası veren Beynelmilel bir birliğe bağlı, nendi arazisinde kurul
muş bir teşkilâtın teminatım kabul edecektir. 

3. Âkıd Devletler bu Mukavelenamede derpiş edilen formalitelerin 
yerine getirilmesi için, aynı beynelmilel yol üzerinde karşılıklı gümrük 
daire ve postalarım aynı saatlerde açık tutmaya gayret edeceklerini ka
bul ederler. 

Madde 4. 
1 Aşağıdaki tâbirler işbu Mukavelenamede şu mânalarda kulla

nılmıştır : 
«Beynelmilel Trafik» en az bir memleket hududunu geçen her han

gi bir trafik demektir. 
«Yol» naKil vasıtalarının seyri için umuma «açılan her türlü yolu 

ifade eder. 
«Plâtform» bir yolun, normal olarak nakil vasıtaları tarafından 

kullanılan kısmına denir. 
«Trafik şeridi» Plâtformun, vasıtaların bir hatta gidebilmesi için 

kâfi genişlikte bölünmüş kısımlarından her ̂ hangi birine denir. 
«Şoför veya sürücü» bisiklet dâhil her hangi bir nakil vasıtasını 

kullanan, veya çeken, yük taşıyan, binek hayvanlarım ve sürüleri bir 
yol üzerinde süren, veya bunların kontrolünü bilfiil elinde tutan şahsa 
denir. 

«Motorlu vasıta» demiryolu üzerinde hareket edenlerle, elektrikle 
işliyenler haricinde kalıp bir yol üzerinde normal olarak insan ve eŞya 
naklinde kullanılan kendi kendine mütaharrik her hangi bir nakil va
sıtası demektir 1 numaralı Ekle bağlı her hangi bir Devlet anılan Ekte 
tarif edilen şekilde yardımcı bir motorla teçhiz edilmiş bisikletleri bu 
trafiğin dışında tutacaktır. 

«Bağlı vasıta» tâbirinden römorkun bir kısmı motorlu vasıtaya bin
dirilmiş ve bu römork ile taşıdığı yükün ağırlıklarının hissedilir bir kıs
mı motorlu vasıtaya dayanacak şekilde birbirine bağlı bir motorlu va
sıta İle ön dingili olmıyan bir römork anlaşılır. Bu nevi römorka «Tan 
römork» adı verilir. 

«Römork» motorlu bir vasıta tarafından çekilmek üzere kullanılan 
her hangi bir vasıtaya denir 

«Bisiklet» kendi kendine mütaharrik olmıyan bisikleti ifade eder. 
1 numaralı Ek ile bağlı her hangi bir Devlet, mezkûr Ekte tarif edilen 
hususiyetleri haiz yardımcı motörle mücehhez bisikletleri bu tarife ithal 
edecektir. 

«Yüklü ağırlık» bir vasıtanın kendi ağırlığı ile durarak ve hareke
te hazır bulunduğu sırada, şoför veya sürücü ve vasıta ile o sırada gide
cek diğer şahıslar dâhil, taşıdığı yükün ağırlığı toplalmnı ifade eder 

«Âzami yük» vasıtanın tescil edildiği memleketin salahiyetli ma
kamlar tararından taşınmasına müsaade olunan yük ağırlığını ifade 
eder. 

«Âzami yüklü ağırlık» bir vasıtanın kendi ağırlığı ile harekete ha
zır bulunduğu sırada taşıdığı âzami yük toplamını ifade eder. 

Madde — 5. 
İşbu Mukavelename, insanların ücretli veya ücretsiz olarak nakil

lerine ve nakil vasıtalarına binenlerin şahsi eşyasından gayri eşyaların 
taşınmasına müsaade eder mahiyette tefsir edilmemelidir Ancak, bu ve 
işbu Mukavelenamede derpiş edilmemiş bulunan diğer bütün hususlar 
Beynelmilel diğer Mukavelename veya Anlaşma hükümleri mahfuz kal
mak şar£üe, millî mevzuata tabi olacaktır. 

B Ö L Ü M : H. 
Karayoüarmda tatbik edilecek kaideler 

Madde — 6 
Âkıd Devletlerden her biri işbu bölümde vaz olunan kaidelere ria

yeti temin edecek gerekli tedbirleri alacaktır. 

Madde — 7. 
Her şoför veya sürücü, yaya veya sair* şekilde yolu kullanan her 

şahıs,, trafiğe engel olmıyacak veya bunu tehlikeye düşürmiyecek şekli** 
de hareket edecektir, insanlara, âmme emlâk ye ̂ emvali ile hususi em
lâk ve emvale zarar getirecek her hareketten sakınacaktır 

Madde — 8. 
1 Ayrı olarak seyreden her nakil vasıtasının veya birbirine bağ

lı nakil vasıtalarının bir şoför veya sürücüsü olacaktır. 
2. Nakil vasıtası çeken, yük taşıyan hayvanlarla binek hayvan

larının bir sürücüsü olacak ve giriş noktaları işaretlendirilmiş hususi 
mmtakaiar müstesna, sürülerin güdücüsü bulunacaktır. 

3 Nakil vasıtaları kafileler^ ve heyvan sürülerinde mahallî mev
zuatla tâyin edilmiş miktarda şoför veya sürücüsü bulunacaktır 

4. Lüzumu halinde, kafileler vasat uzunlukta kısımlara bölüne
cek, ve arada trafiği kolaylaştıracak yeter fasıla bırakılacaktır. Bu hü
küm göçebe aşiretlerin göç hareketlerinin vukubulduğu mıntakalarda 
tatbik edilmez. 

5 Şoför veya sürücüler, her zaman nakil vasıtalarım kontrola ve 
hayvanlarım şevke muktedir olmalıdırlar Bunlar, yolu kullanan diğer 
kimseler kendilerine yaklaştıkları zaman, yaklaşanların emniyeti için 
gereken tedbirleri almalıdırlar. 

Madde — 9. 
1 iter hangi bir yolda, aynı istikamette giden bütün nakil va

sıtaları, yolun aynı tarafım takip etmelidirler. Trafik gidiş istikameti 
(yolun sağı veya solu) bir memleketteki bütün yollar için aynı olmalı
dır Tek istikameti! trafiğe ait mahallî nizamlar mahfuzdur. 

2 Vmumî bir kaide olarak ve 7 nci maddenin hükümleri gerek
tirdiği ahvalde her sürücü: 

â) îki istikametti trafik için iki şeride ayrılmış plâtformlarda va
sıtasını gittiği istikamete ait şerit içinde sürmek mecburiyetindedir; 

b) İkiden fazla şeride ayrılmış plâtformlarda, vasıtasını gitmekte 
olduğu istikametin plâtformunun kenarına en yakın olan şeridi içinde 
sürmek mecburiyetindedir. 

3 Hayvanlar, mahallî mevzuata uygun bir şekilde mümkün oldu
ğu kadar plâtformun kenarını takiben sürülecektir 

Madde — 10. 
Bir nakil vasıtasının şoför veya sürücüsü, süratini daimî surette 

kontrol altında tutmalı, vasıtayı mâkul ve ihtiyatlı bir tarzda kullan
malıdır İcap ettiği zamanlar bilhassa görüş şartlarının fena olduğu hal
lerde vavaslanacak veva durulacaktır. 

Madde 11. 
1. Şoför veya sürücüler, vasıtalarım, karşılaşma veya birbirini 

geçme halinde, gittikleri istikamete göre takibedilen yolda, plâtformun 
mümkün mertebe kenarından süreceklerdir. Birbirlerini geçme halinde 
şoför veya sürücü alâkalı memlekette cari kaidelere uygun şekilde va
sıtanın veya hayvanın sağından veya solundan geçmelidir Trenlerin ve 
tramvayların karayolu üzerinde bulunması halinde ve muayyen dağ 
yollarında bu kaidelerin tatbiki zaruri değildir. 

2 Her hangi bir nakil vasıtası veya güdücüsü bulunan bir hayvan 
yaklaştığında şoför veya sürücüler: 

a) Karşılaşma halinde, aksi istikametten gelen vasıtaya veya 
güdücüsü bulunan hayvana geçmek için yeter yer bırakacaktır. 

b) Birbirini geçme halinde, plâtformun takibedilmesi gereken ta
rafından mümkün olduğu kadar kenarı takibedecek ve süratini artırmı-
yaçaktır. 

3 önündeki vasıtayı geçmek istiyen şoför veya sürücüler, tehli
kesizce geçmeye imkân verecek derecede yeter mesafe ve yeter görüş 
sahası bulunduğundan emin olmalı ve geçilen nakil vasıtası, yaya ve hay-



vanın rahatsız edilmemesinin temim şartiyle geçişten sonra vasıtaları
nı alâkalı memlekette can kaideye gore sag veya sol tarafa almalıdır
lar 

Madde — 12 
1 Çatallanan yol ile dort veya daha fazla yola çıkan yol ağzına, 

yol kavşağına, hemzemin geçide yaklaşırken her şoför veya surucu 
kazaları önlemek için hususi itina göstermelidir 

2 Bazı yollar veya yol kısımları üzerindeki kavşaklarda geçiş 
ustunluğu tanınabilir Bu geçiş ustunlugu işaretle gösterilmelidir Böyle 
bir yola veya yol kısmına yaklaşan her sof or veya surucu, alk geçiş hak
kım bu yolda seyreden şoför veya sürücülere bırakmaya, mecburdur 

3 tşbu maddenin 2 nci bendinde derpiş edılmıyen yol kavşakla* 
rında geçiş üstünlüğüne mütedair olan 2 numaralı E k hükümleri mez 
kur Ekle bağlı Devletler tarafından tatbik edilecektir 

4 Diğer bir yola donuş yaparken her şoför veya surucu 
a) Bu hareketi yolu kullanan diğer kimseleri tehlikeye sokmıya-

cak şekilde ifa etmeli, 
b) Döneceğini önceden belli etmeli 
c) Gidiş istikametine ayrılmış olan platform tarafına donecekse 

kabil olduğu kadar platformun kenarına yanasmalıdır 
d) 16 ncı maddenin 2 ncı bendindeki hükümler mahfuz kalmak 

şartıle, giriş istikametine ayrılmış platformun aksı tarafına donecekse 
mümkün olduğu kadaı yolun ortasına yanaşman, 

e) Hiçbir surette aksı istikametten gelen trafiğe mâni olmamalı
dır 

Madde — 13 
1 Duran nakil vasıtaları veya hayvanlar, mumkun olduğu tak 

dırde platform dışında sıralanacaklardır Buna imkân bulunmazsa 
plâtformun kabil olduğu kadar kenarına çekileceklerdir Sofor veya su 
rüculer ancak bir kazaya meydan vermemek için lâzımgelen butun ted
birleri aldıktan sonra vasıta veya hayvanlarım terk edebilirler 

2 Nakil vasıtası ve hayvanlar tehlikeye veya tıkanıklığa sebep 
olacak surette yol kavşaklarında tepe üstlerinde veya dönemeçlerde ve
yahut bu gibi yerlerin yakınlarında bırakılmamalıdır 

Madde — 14 
Bir nakil vasıtası yukunun tehlike veya zarara sebebiyet verme 

meaını temin için butun lüzumlu tedbirler alınmalıdır 

Madde — 15 
1 Gun kararınca ve geceleyin veyahut hava şartları ıcabettirdlği 

ahvalde yolda olan her nakil vasıtası veya birleşik vasıta, on kısmında 
en az beyaz lamba ve arka kısmında bir kırmızı ışık yakacaktır 

Bisiklet veya sepetsiz motosikletten gayrı bu* nakil vasıtası on kıs
mında yalnız beyaz bu* ışıkla mucehhezse, bu ışık karsı istikametten 
gelen trafiğin mumkun olduğu kadar yakın tarafına yerleştirilmelidir 

İki aded on ışık kullanılmasının mecbuıı olduğu memleketlerde 
bunlardan biri vasıtanın sağına dıgen soluna yerleştirilmelidir 

Kırmızı ışık on tosundaki beyaz ışık veya ışıkların bağlı bulundu
ğu tertibattan ayrı bir tertibata bağlı olabileceği gibi vasıtanın boyu 
kuçuk ve teşkilatı müsait bulunduğu takdirde bunlarla aynı tertibata da 
bağlı olabilir 

2 Hiçbir zaman bir nakil vasıtasının onunde kırmızı bir ışık ve
ya kırmızı reflektör ve arkasında beyaz bir ışık veya beyaz bir reflektör 
bulunmıyacaktır 

Bu hüküm vasıtanın tescil edilmiş olduğu memleketin mevzuatına 
gore kullanılmasına müsaade olunan ahvalde beyaz veya sarı ışıklı geri 
gidiş lâmbaları hakkında tatbik edilmez 

3 Işıklar veya reflektörler, vasıtanın yolu kullanan diğer kimse
ler tarafından vazıh olarak gorulebılmesını temin edecek şekilde olma
lıdır 

4 Her hangi bir Akıd Devlet veya bu Devletm bir cuzu normal 
trafik emniyet şartlarının temim için gereken butun tedbirleri almak 
kaydile 

a) Hususi maksatlarla veya hususi şartlar altında kullanılan va
sıtaları, 

b) Hususi şekil ve cinsteki vasıtaları, 
c> Yeter şekilde aydınlatılmış yollarda duran vasıtaları bu mad

denin hükümlerinden muaf tutabilir 

Madde — 10 
1 tsbu bolümün hükümleri troleybusleıe de tatbik edilecektir 
2 a) Bisikletliler hususi bir işaretle gösterilmiş, ayrı bisiklet 

yolları olan yerlerde veya mahalli nizamlar ıcabettirdlği hallerde bu 
yolları kullanmağa mecburdurlar 

b) Bisikletliler yol veya trafik şartları ıcabettirdlği her zaman 
tek sıra halinde seyredecekler, ve mahalli nizamların müsaade ettiği hu
susi haller haricinde platformda hiçbir zaman yan yana ıkı bisikletten 
fazla gıtmıyeceklerdir 

c) Bisikletliler başka bir nakil vasıtası tarafından çekilemezler 
d) 12 ncı maddenin 4 (d) bendi hükümleri, mahalli nizamlar baş 

ka turlu bükümleri ihtiva eden memleketlerde bisikletlilere tatbik edil 
mıyecektır 

B Ö L Ü M m 
İşaret levhaları ve trafik %§tklar% 

Madde — 17 
1 İşaretlerin yeknesaklığım temin için her Akıd Devletçe kabul 

edilen işaretler mumkun olduğu kadar o Devlet yollarına konulan işaret 
lerın aynı olacaktır Eğer her hangi yeni bir işaret kullanılması icabetti 
ğı takdirde kullanılacak işaretin şekli, rengi ve sembolün tıpı o Devlet 
te kullanılan sisteme uyacaktır 

2 Kabul edilen işaretlerin sayısı çok lüzumlu olanlara inhisar 
edecek şekilde tahdit edilmelidir Bunlar sadece elzem olan yerlere kon 
malıdır 

3 Tehlike işaretlen, yolu kullananlara vaktinde ihtarda bulu» 
mak içm tehlike yerinden makul bir mesafeye konmalıdır 

4 Kabul edilen bir işarete, bunun gayesüe alâkalı bulunmıyan 
gözükmesini güçleştiren veya mahiyetim değiştiren her hangi bir ilâve 
yapmak yasaktır 

5 Kabul edilen işaretler ile iltibasa mahal verebilecek olan veya 
bunların okunmasını zorlaştıracak levha veya yazıların kullanılması ya 
saktır 

B Ö L Ü M XV 
Beynelmilel Trafikte motorlu, vasıtalara ve römorklara tatbik 

edilecek hükümler 

Madde — 18 
1 tşbu Mukavelenameden faydalanabilmek içm her hangi bir 

motorlu nakil vasıtası, bir Akıd Devlet veya bunun cüzlerinden bin ta
rafından mevzuatına uygun olarak tescil edilmelidir 

2 Gerek salahiyetli makam ve gerekse bu maksatla yetkili kı 
iınmış bir Birlik tarafından verilecek olan kayıt vesikasının asgari ola
rak kayıt numarası diye anılan sen numarası, vasıtanın adı veya İma
latının alameti farikası imalat sıra numarası veya imalatçı sen numa 
rası ilk tescil tarım ve bu vesikayı talep edenin adı soyadı ve adresi gı 
bı malûmatı ihtiva etmesi lâzımdır 

3 Yukardakı şartlar altında verilen vesikalar aksi sabit oluncaya 
kadar, her Akıd Devlet tarafından muteber kabul edilecektir 

Madde — 19 
1 Her motorlu nakil vasıtasının en az arka tarafından ayn bir 

plâka üzerine veya vasıtanın üzerine yazılı, salahiyetli makam tarafın 
dan o vasıtaya tahsis edilmiş bir tescil numarası bulunmalıdır B i r mo
torlu nakil vasıtasının arkasında bir veya birden fazla römork takılı bu 
lunduğu takdirde, çekilen tek römork ise bu römorkun arka tarafında 
çekilen birden fazla römork ise en sonraki römorkun arkasında, çeken 
vasıtanın veya varsa römorkun tescil numarası yazılı olmalıdır 

2 Tescil numarasının tertibi ve konuş şartları E k 3 te tesbıt edil 
dıgı şekilde olacaktır 

Madde — 20 
1 Her motorlu vasıta, tescil numarasından başka arka tarafında 

bir plâka üzerine veya vasıta üzerine bu vasıtanın tescil edildiği yeri 
gösterir bir işareti havı olmalıdır Bu işaret, ya bir Devleti veya tescil 
bakımından ayn bir ıdan bolumu belirtmelidir Bu motorlu vasıtanın 
bir veya birden fazla römork çekmesi halinde, bu işaret çekilen tek ro-
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mork İse onun arkasında, çekilen birden fazla römork ise en sondaki rö
morkun arkasında bulunmalıdır. 

2, Tefrik işaretinin tertibi ve konuş şartlan E k 4 te tesbit edildiği 
şekilde olacaktır 

Madde — 21. 
Her motorlu nakil vasıtası ve römork, E k 5 te tesblt edilen tanıt

ma işaretlerini taşımalıdır. 

Madde 22. 

1. Her motorlu vasıta ve römork i y i işler vaziyette bulunmalı ve 
mekanik şartlar bakımından vasıta şoförü, vasıtada bulunan diğer kim? 
seleri veya yol üstündeki her hangi bir kimseyi tehlikeye düşürmiyecek 
ve âmme emval ve emlâkine veya hususi emlâk ve emvale zarar vermi-
yecek bir durumda olmalıdır, 

2. Aynca, her motöriü nakil vasıtası ve römork ve bunların teç
hizatı E k 6 da derpiş edilen hükümlere uyacak ve her motöriü nakü va
sıtasının şoförü E k 6 da tesbit edilen kaidelere riayet edecektir. 

3 İşbu maddenin hükümleri troleybüslere de tatbik edilecektir. 

Madde — 23. 

1 Her Âkıd Devletin veya bu Devletin cüzünden birinin yol lan 
üzerinde seyahat edecek vasıtalara müsaade olunacak ebat ve âzam} ağır
lığı, mahalli mevzuat tesbit ve tâyin eder. Bölge anlaşmalarına Taraf 
teşkil eden Devletler veya bu gibi anlaşmaların mevcut olmaması halin* 
de bir Âkıd Devlet tarafından tesbit edilen muayyen yollarda, müsaade 
edilen âzami ebat ve ağırlıklar E k 7' de tesbit edilenlerdir. 

2 tşbu maddenin hükümleri troteyfo üslere de tatbik edilecektir. 

BÖLÜM: V . 

Beynelmilel Trafikte motorlu nakü vasıtası şoförleri 

Madde — 24. 

1 Âkıd Devletlerden her biri, kendi ülkelerine girip E k 8 de tesbit 
edilen şartlan yerine getiren ve ehliyetini ispat ettikten sonra diğer bir 
Âkıd Devletin veya bu Devletin bir cüzünün resmî bir makamın veya 
böyle bir makamın yetkili kıldığı bir cemiyet tarafından verilmiş ve E k 
9 ve E k 10 da tarif edilen kategori veya kategorilere dâhil motöriü vası
taları sürmek için muteber bir ehliyetnameyi haiz olan her hangi bir şo
före yeni bir ehliyet imtihanı yapmaksızın kendi yolları üzerinde bu va
sıtaları kullanma müsaadesi verecektir. 

2. Bununla beraber, bir Âkıd Devlet kendi ülkesine girmesine mü
saade edilmiş her hangi bir şoförden bilhassa şoförün ehliyetname aran
mayan veya Verilen ehliyetname (Ek 9 da gösterilen şekle uygıayan bir 
memleketten gelmesi halinde E k 10 un ihtiva ettiği" modeje uygun bey
nelmilel bir ehliyetnameyi haiz olmasını talep edebilir. 

3. Beynelmilel Ehliyetname, Şoförün ehliyetini ispatından sonra, 
bir Âkıd Devlet veya bu Devletin bir cüzünün resmî bir makamı veya
hut bu hususda yetkili kılınmış bir teşekkül tarafından damgalanır ve
ya mühürlenir Bu ehliyetnameyi alan şahıs, ehliyetnamenin verildiği 
kategorilere dâhil motöriü naki l vasıtalarının yeniden imtihana tabi tu
tulmaksızın, bütün Âkıd Devletler arazisinde sürmeye hak kazanır. 

4. Gerek mahallî ve gerekse beynelmilel ehliyetnameyi kullanma 
hakkı, bu ehliyetnamelerin verilmesi için gereken şartların yerine geti
rilmediği anlaşıldığı, takdirde, reddedilebilir. 

5. B i r Âkıd Devlet veya bu Devletin idari bit cüzü, şoförün o Âkıd 
Devletin millî trafik nizamlarına ve talimatına ve mevzuatına göre eh
liyetnamenin geri alınmasını icap ettirecek bir suç işlemesi halinde, yu-
kanda zikredilen ehliyetnamelerden sadece birinin kullanma hakkım 
geri alabilir. Böyle bir halde Âkıd Devlet veya bu Devletin idari bir cü
zü şoförün ehliyetnamesinin muayyen bir müddet için elinden alıp müd
detin hitamına veya şoför bu Devlet ülkesini müddetin hitamından evvel 
terkedecek olursa, terk anına kadar muhafaza eder. B u Devlet veya 
Devletin idari cüzü, )>u şekilde bir geri alma keyfiyetini ehliyetnamenin 
üzerine kayıt eder. Ve ehliyetnameyi veren makama şoförün adım ve 
adresini bildirebilir. 

6. Bu Mukavelenamenin mer'iyete girişi tarihinden itibaren 5 yıl 
müddetle, 24 Nisan 1926 tarihinde motöriü nakil vasıtaları trafiği hak-
kufda Paris'te imzalanan Beynelmilel Mukavelename hükümleri veya 
15 Aralık 1943 tarihinde Vaşington'da imzaya açık tutulan Amerikalı* 
lararası motöriü nakil vasıtaları grafiğinin düzenlenmesi hakkındaki mu

kavelename gereğince beynelmilel trafiğe kabul edilen ve bu mukavele
namelerde istenen vesikaları haiz her şoför işbu maddenin şartlarını 
yerine getirmiş addolunacaktır 

Madde — 25. 

Âkzd Devletler, bir trafik suçu doîayısile muhakemeleri icabeden 
millî veya beynelmilel ehliyetname sahibi olan şahısların hüviyetlerini 
tesbit etmeği mümkün kılacak malûmatı karşılıklı olarak birbirlerine 
bildirmeyi taahhüt ederler. Âkıd Devletler aynı zamanda, ağır bir kaza
ya mâruz kalan yabancı bir naki l vasıtasının, adına kayıtlı olduğu sahi
binin veya şahsın hüviyetini tesbit etmek için lüzumlu malûmatı birbir
lerine bildirmeyi taahhüt ederler. 

BÖLÜM: VX 
Beynelmilel* Trafikte bisikletlere tatbik edilecek hükümler 

Madde — 26 

Her bisiklet: 
a) Kuvvetli en az bir frenle, 
b) Her hangi diğer bir ihbar tertibatının haricinde mâkul mesa

feden işitüebilecek zil l i bir ihbar tertibatı ile, 

c) Akşam üzeri veya geceleyin veyanut hava şartlan gerektirdiği 
zaman, önde beyaz veya san ışık arka tarafta kırmızı ışık veya kırmızı 
reflektörle mücehhez olmalıdır. 

BÖLÜM • v n . 
Nihai hükümler 

Madde — 27. 

1 tşbu Mukavelename, 31 Aralık 1949 tarihine kadar, Birleşmiş 
Milletler Âzası olan bütün Devletler ile 1949 da Cenevre'de toplanan 
Birleşmiş Milletler Karayolları Nakliyatı Konferansına davet edilen 
Devletlerin imzasına açık tutulacaktır 

2 Bu Mukavelename tasdik olunacak ve tasdik vesikalan Birleş
miş Milletler Genel Sekreterliğine tevdi edilecektir. 

3 B u maddenin 1 nci bendinde işaret edilen Devletlerden işbu 
Mukavelenameyi imzalamamış olanlar ile İktisadi ve İçtimai Konseyin 
tensip ettiği diğer her hangi bir Devlet, 1 Ocak 1950 den itibaren; bu 
Mukavelenameye katılabilir. Aynı zamanda, Mukavelename Birleşmiş 
Milletlerin idaresi altında bulunan Vesayet altındaki her ülkenin iltihakı
na £a açık tutulacaktır. 

4 Katılma, buna ait vesikanın Genel Sekreterliğe tevdii suretiyle 
olur. 

Madde — 28. 

1 Her hangi bir Devlet, imza, tasdik veya iltihak sırasında veya 
biıâhara her hangi b ir tarihte, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine 
müracaatla bu Mukavelename hükümlerinin, beynelmilel münasebetle
rini teminle mükellef olduğu bütün ülkelerde Veya ülkelerin bir kısmın
da tatbik edileceğini beyan edebilir. Bu hükümlerin, Genel Sekreterliğe 
yapılan müracaatta beyan edilen ülke veya ülkelerde tatbikına müra
caatın Mezkûr Sekreterliğe vusulünden 30 gün sonra veya bu tarihte 
Mukavelename henüz mer'Iyete gîrmemişse, mer'iyet tarihinden itibaren 
başlanır. 

2. Her Âkıd Devlet, ahval ve şerait müsaade ettiği zaman, işbu 
Mukavelenamenin, tatbikinin, beynelmilel münasebetlerini teminle mü
kellef olduğa ülkelere teşmili için mümkün olduğu kadar çabuk bir şe
kilde gerekli tedbirleri almayı deruhde eder. Şu şartla k i , Teşkilâtı Esa 
siye bakımından bu ülkelerdeki Hükümetlerin muvafakatleri gerekiyor
sa bunun temini lâzımdır. 

3. B u maddenin 1 nci bendindeki hükümler gereğince işbu Muka
velenamenin beynelmilel münasebetlerini teminle mükellef olduğu bir 
ülkede tatbik edileceği hakkında beyanda bulunmuş olati her Devlet, b i -
lâhara her zaman, Genel Sekreterliğe müracaatla bu Mukavelenamenin 
beyanda zikredilen ülkede tatbik olunmıyacağını bildirebilir. Mukavele
name beyan tarihinden- itibaren bir sene sonra bahis mevzuu ülkede 
tatbikten kalkar. 

Madde — 29 

îşbu Mukaveıemme, Mukavelenamenin 5 nci tasdik veya iltihak 
vesikalarının Genel Sekreterliğe tevdiinden 30 gün sonra mer'iyete gi-
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rer B u tarihten sonra bu Mukavelenameyi tasdik veya buna iltihak eden 
her Devlet için, Mukavelename alâkalı Devletin iltihak veya tasdik ve
sikasının tevdiinden 30 gün sonra mer'iyete girer 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, bu Mukavelenamenin mer'İ-
yete giriş tarihini, Mukavelenameyi imza eden, buna iltihak eden ve 
Birleşmiş Milletler Karayolları ve Motorlu Nakliyat Konferansına işti
rake davet edilen bütün Devletlere bildirir 

Madde — 30 

B u Mukavelename Âkıd Devletler arasındaki münasebetlerde 24 N i 
san 1926 da 'Paris'te imzalanan Otomobil Trafiğine mütedair Beynel
milel Mukavele ve Karayolları Trafiğine dair Beynelmilel Mukavele ile 
15 Aralık 1943 tarihinde Vaşington'da imzaya açılan Amerikalılarafası 
Motorlu Vasıtalar Trafiğinin düzenlenmesi hakkındaki Mukavelename
yi ilga eder ve bunların yerine kaim olur 

Madde 31 

B i r Âkıd Devlet tarafından işbu Mukavelename hakkındaki her 
hangi bir değişiklik teklifi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazı
lacaktır Mezkur Sekreterlik bu teklifin metnini, aşağıdaki hususların 
dört ay içinde bildirilmesi talebiyle birlikte bütün Âkıd Devletlere gön
derecektir. 

a) Teklif olunan değişikliği, incelemek üzere bir konferans top
lanmasının istenip istenmediği, 

b) Teklif olunan değişikliğin, bir konferans aktolunmaksızm ka
bul olunup olunamıyacağı, 

c) /Teklif olunan değişikliğin, bir konferans aktolunmadan reddi
ne taraftar olunup olunmadığı, 

Teklif edilen değişiklik aym zamanda. Genel Sekreterlik tarafın
dan, Âkıd Devletlerden başka, Karayolları ve Motorlu Vasıtalar Nakl i 
yatı hakkındaki Birleşmiş Milletler Konferansına İştirake davet edilen 
bütün Devletlere de gönderilir 

% B i r konferans aktedilmesi 
a) Mukavelenamenin eklerinden gayrı kısımlarına ait bir deği

şiklik teklifi halinde Âkıd Devletlerin en az dörtte biri, 

b) E k 1 ve E k 2 den gayrı eklerde değişiklik teklifi halinde Âkıd 
Devletlerden en az üçte bir i , 

c) E k 1 ve E k 2 de değişiklik t'eklifi halinde değişiklik yapılması 
teklif edilen E k ile bağlı olan Âkıd Devletlerin en az üçte bir i tarafın
dan talep edildiği takdirde Genel Sekreterlik teklif edilen değişikliği in 
celemek üzere Âkıd Devletleri bir konferansa davet eder 

Genel Sekreterlik, Âkıd Devletlerden başka Karayolları ve Motor
lu Nakliyat hakkındaki Birleşmiş Milletler Konferansına İştirake davet 
edilen veya İktisadi ve İçtimaa Konseyce iştirakleri arzu olunan Devlet
leri konferansa davet eder 

B u maddenin 5 ncî bendine uygun olarak Mukavelenamede bir de
ğişiklik yapılması kabul olunduğu ahvalde işbu bent hükümleri tatbik 
edilmiyecektir. 

3. îşbu Mukavelenamede yapılacak ve bir konferansta üçte İki 
ekseriyetle kabul edilecek her değişiklik, bütün Âkıd Devletlerin kabu
lüne arz edilir E k 1 ve E k 2 dekiler müstesna. Mukavelenamede yapı
lacak her değişiklik, Âkıd Devletlerin üçte ikis i tarafından kabulünden 
90 gün sonra, değişiklik mer'iyete girmeden evvel bu değişikliği kabul 
etmediklerini beyan edenlerden maada, bütün Âkıd Devletler İçin mer'i
yete girer. 

E k 1 ve E k 2 de yapılan her hangi bir değişikliğin mer'iyete gir* 
mesi için ekseriyet, değişen E k hükümleriyle bağlı bulunan Devletlerin 
üçte ik is i olmalıdır. 

4. Konferans üçte i k i ekseriyetle, E k 1 ve E k 2 den ımaada bir 
değişikliğin kabulü sırasında, değişikliği kabul etmediğini beyan eden 
veya değişiklik mer'iyete girdikten sonra 12 ay zarfında bunu kabul et-
miyen her hangi bir Âkıd Devletin, bu devrenin hitamı sonunda bu Mu
kavelenamenin Âkıdı olmaktan çıktığına karar verebilir 

5 Âkıd Devletlerin, işbu maddenin 1 (b) bendine tevkif an deği
şikliğin bir konferans aktedijmeden kabulünü muvafık gördüklerini üç
te İki ekseriyetle Genel Sekreterliğe bildirmeleri halinde bu karar lan 
Genel Sekreterlik tarafından bütün Âkıd Devletlere tebliğ edilir. Deği
şiklik tebliğ tarihinden 90 gün sonra, bu tadilâta muarız olduklarım 
Genel Sekreterliğe bu müddet zarfında bildirecek Devletler müstesna, 
bütün Âkıd Devletler için vürürlü&e erirer. 

6. E k 1 ve E k 2 deki değişiklikler ile işbu maddenin 4 ncü bendin
de gösterilen değişiklikler haricinde kalan tadilât hakkında mevcut hü
kümler bu maddenin 3 ncü bendinde* derpiş edilen beyanı yapan veya 5 
nci bentte derpiş edilen itirazda bulunan her Âkıd Devlet için mer'i ol
makta devam eder 

7 îşbu maddenin 3 üncü bendinde derpiş olunan, beyanı yapan ve
ya değişikliğe işbu maddenin 5 nci bendi hükümlerine uygun olaratf İti
razda bulunan bir Âkıd Devlet, bu beyanım Veya itirazını Genel Sekre
terliğe müracaatla her zaman geri alabilir. Değişiklik, Genel Sekreterli
ğin bu müracaatı alması Üzerine, bu Devlet hakkında mer'i olur. 

Madde — 32 

îşbu Mukavelename Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir se
ne önce haber vermek suretiyle feshedüebilir Genel Sekreterlik, bu ihbarı 
Mukavelenameyi imza etmiş veya Mukavelenameye iltihak etmiş Dev
letlere bildirir. B u bir senelik müddetin hitamında, Mukavelename fes
hi ihbar etmiş Devlet için meriyetten kalkar 

Madde — 33 

îki veya daha fazla Âkıd Devlet arasında işbu Mukavelenamenin 
tefsir veya tatbikatı üzerinde çıkacak her anlaşmazlık, tarafların bunu 
müzakere veya diğer bir şekilde hailedememeleri halinde karara varıl
mak üzere, her hangi bir alâkalı Âkıd Devlet tarafından yazılı müraca
atla Beynelmilel Adalet Divanına intikal ettirilebilir 

Madde — 34 

İşbu Mukavelenamenin hiçbir hükmü bir Âkıd Devletin dış Veya 
ıç emniyetini temin için lüzumlu telâkki ettiği, Birleşmiş Milletler Ant
laşması ile kabin telif ve vaziyetin icaplarına münhasır tedbirleri a l 
masına mâni olarak tefsir edilmiveeektir 

Madde 35 

1 Genel Sekreterlik, 29 uncu madde ile 31 inci maddenin 1 inci, 3 
üncü ve 5 İnci bentlerinde ve 32 nci maddede derpiş edilen ihbarlara ilâ
veten 27 nci maddenin. 1 nci bendinde işaret edilen Devletlere aşağıdalg 
ihbarları yapar 

a) Âkıd Devletlerin, % nci maddenin 1 nci bendine uygun olarak, 
E k 1 ve E k 2 y i veya her (ikisini, Mukavelenamenin tatbikmdan hariç 
tutacakları hususundaki beyanları, 

b) B i r Âkıd Devletin, 2 nci maddenin 2 nci bendine uygun ola
rak, E k 1 veya E k 2 veyahut her ik is i hükümleri ile kendilerini bağlı 
addetme hususundaki beyanları, 

c) 27 nci madde hükümlerine göre, imza, taâdilç veya iltihaklar, 
d) .28 nci madde hükümlerine göre Mukavelenamenin ülkeler İti-

barile tatbik; baklandaki ihbarlar, 
e). Devletlerin, 31 nci maddenin 5 inci bendine uygun olarak Mu

kavelenameye ait değişiklikleri kabul ettikleri hususundaki beyanları, 
f) Devletlerin, 31 nci maddenin 5 nci bendine uygun olarak. Genel 

Sekreterliğe bildirdikleri Mukavelenamedeki değişikliklere ait itirazlar, 
g) 31 ncd maddenin 3 üncü ve 5 İnci bendine uygun olarak, Mu

kavelenameye ait değişikliklerin mer'iyete giriş tarihi, 
h) 31 nci maddenin 4 üncü bendine uygun olarak Mukavelename

den ayrılan bir Devletin çıkış tarihi, 
i) 31 İnci maddenin 7 nci bendine uygun olarak tadı tekliflerine 

yapılan itirazın geri alınması, 
j) Mukavelenameye ait i değişikliklerle bağlı Devletlerin listesi, 
k) 32 nci maddeye uygun olarak, Mukavelenamenin fashi halleri, 
1) 28 inci maddenin 3 üncü bendine uygun olarak, Mukavelename

nin bir ülkede tatbikten kalktığına ait beyanlar, 
m) E k 4 ün 3 üncü bendindeki hükümlere uysun olarak, Devlet

lerin tefrik için kullanılan harflere mütaalnk İhbarları. 
2 İşbu Mukavelenin aslı, Genel Sekreterlikçe muhafaza edilir. V e 

Genel Sekreterlik tasdikli nüshaları 27 nci maddenin 1 n c i bendinde işa
ret edilen Devletlere gönderir 

3. Genel Sekreter işbu Mukavelenameyi mer'iyete girdiği anda, 
tescile salahiyetlidir. 

Yukardaki hususları tasdik zımnında aşağıda imzası bulunan tem
silciler, usulüne uygun olduğu tesbit edilen salâhiyetnamelerini ibraz 
ettikten sonra işbu Mukavelenameyi imzalamışlardır. 



Mukavelename, bin dokuz yüz kırk dokuz yılı Eylül ayının on do
kuzuncu gününde, İngilizce ve Fransızca, her i k i metin de aynı derece 
de muteber olmak üzere, tek bir nüsha olarak Cenevre'de tanzim edil
miştir 

Devletlerin isimleri 

! 

Ek: 1 
Bisikletler ve motorlu vasttalann tariflerine mütedair munzam hüküm 

Yapılışları bakımından bisikletlerin bütün normal evsaf mı haiz kal
mak şartile, âzami silindir kapasitesi 50 cms (3,1)5 cu. in.) olan yardımcı 
dahilî iştdalli bir motörle teçhiz edilmiş bisikletler motorlu vasıta olarak 
addedilmemelidir. 

Ek: 2 
Geçiş üstünlüğü 

1 Geçiş üstünlüğü tesbit edilmemiş yolların kavşaklarına aynı 
zamanda bu yollardan i k i nakil vasıtası yaklaştığı zaman, trafik istika
meti sağdan olan memleketlerde soldan -gelen, trafik istikameti soldan 
olan memleketlerde sağdan gelen diğer vasıtaya geçiş baklanı vermeli
dir. 

2. Tren ve tramvay olan yollarda bu geçiş üstünlüğünün tatbiki 
gerekmez 

Ek: 3 
Beynelmilel trafikteki vasttalann plâka numarası 

1 Bir vasıtanın plâka mımarası ya rakamlardan veya, rakam ve 
harflerden müteşekkil olmalıdır Numaralar Birleşmiş Milletler" doküman
larında kullanılan normal rakamlar >(Chiffres arabes) olmalı, ve harfler 
de Iâtin harfleri olmalıdır Diğer tarzda numara ve harfler kullanılabilir 
Bu takdirde yukarda zikredilen şekilde numara ve harfler de ayrıca ya
zılmalıdır 

2 Plâka numarası, gün aşığında ve berak havada 20 metre (65 
ayak) mesafeden okunabilmelidir 

3 Plâka numarası, bilhassa hususi bir plâka üzerine yazıldığı za
man bu plâka şakuli veya şakule yakın bir vaziyette ve vasıtanın ufki 
mihverine dik bir tarzda konulmalıdır. Numara doğrudan doğruya va
sıtaya takıldığı veya boya ile yazıldığı takdirde vasıtanın arkasına 
şakuli veya şakule yakın bir vaziyette konulmalıdır 

4 Arka plâka numarası, ek 6 da tarif olunan şekilde ışıklandırıl-
malıdır 

E k : 4 
Beynelmilel trafikteki vasıtaların tefrik işareti 

1 Tefrik işareti, büyük lâtın harfleri olmak şartiyle, bir harften 
üç harfe kadar olabilir Harfler, en az 80 mm. 1(3,1 mch) yükseklikte 
ve 10 mm (0,4 inch) kalınlıkta olmalıdır Harfler esas mihveri ufki 
olan beyzı beyaz zemin üzerine siyah boya ile yazılmalıdır 

2. Eğer tefrik işareti, üç harften müteşekkil ise beyzî işaretin eba
dı en az 240 mm. t(9,4 inch) genişlikte ve 145 mm )(5,7 inch) yftttseklik-
te olmalıdır. İşarette üçten az harf bulunursa ebat 175 mm ((6,9 mch) 
genişliğe ve 115 mm {(4,5 inch) yüksekliğe indirilebilir 

Motosikletlerin tefrik işaretine gelince, beyzî işareti ebadı işaret 1, 
2 veya 3 harften müteşekkil olsa dahi 175 mm. ,(6,9 İnch) genişliğe ve 115 
mm. {14,5 inch) yüksekliğe indirilebilir 

3. Muhtelif Devletlere ve ülkelere ait tefrik işaretleri şunlardır 
Avusturalya AUS Fransa F 
Avusturya A Cezair, Tunus 
Belçika B Morako, Frans 
Belçika (Kongo) CB Hindicini F 
Bulgaristan BG Saar SA 
Şili RCH Hindistan ÎND 
Çekoslovakya CS îran ÎR 
Danimarka DK İsrail İL 

İtalya t Labvan SS 
Lübnan HL Malaka SS 
lıüksemburg L Malezya 
Holânda N L (Negri, Sembilan, Pahang) F M 
Norveç N Perak, Selangor, Malta GBY 
Filipin Pî Mavritius MS 
Polonya P L Nigerya W AN 
İsveç S Şimali Rodezya NR 
İsviçre CH Nyosalan NP 
Türkiye TR Penang SS 
Cenubi Afrika B. ZA Perlis PS 
Birleşik Kırallık OB Province Wellesley SS 
Alderney OBA Seyshelles SY 
Guernsey GBO Siyeraleona WAL 
Jfersey OBJ Somali SP 
Aden ADN Cenubi Rodezya SR 
Bahama BS Swaziland SD 
Basutolan B L Tanganika E AT 
Beçuanaland BP Trengganu T U 
İng Honduras B H Trinidad TD 
Kıbrıs CT Uganda B A U 
Cambia WAG Winedwerd 
Cebelütank GBZ ísland 
Altın. Sahili- WAC Grenada WO 
Hong Kong HK St Lucia WL 
Jamaica J A St. Vincent w v 
Jabore JO Zanzíbar EAZ 
Kedah KD Ame Birleşik D USA 
Kelantan K L Yugoslavya Y U 
Kenya S A K 

Şimdiye kadar tefrik işaretlerini bildirmemiş olan Devletler, işbu 
Mukavelenameyi imza, tasdik veya buna katılma esnasında Genel Sek
reterliğe tefrik işaretlerini bildireceklerdir 

4 Tefrik, işareti ayrı bir plâka üzerinde olduğu zaman bu plâka 
şakuli veya şakule yakın bir vaziyette ve vasıtanın ufki mihverine dik 
bir tarzda yerleştirilmelidir İşaret vasıtanın üzerine konduğu veya 
boyandığı zaman, bu vasıtanın arka tarafından şakuli veya şakule ya
kın bir zemin üzerinde olmalıdır 

-Ek: 5 
Belnehnilel Trafikteki vasıtaların tanıtma işaretleri 

1 Tanıtma işaretlen aşağıdaki hususları ihtiva etmelidir 
a) Motorlu vasıtalar için 
1 - Vasıtayı yapan fabrikanın ismi veya alâmeti farikası, 
n - Şasinin üzerinde, veya şasi yoksa, gövdesi üzerinde fabrika

nın tanıtma veya sen; numarası. 
m - Motorun üzerine, motörü .yapan fabrika numara koyuyorsa, 

fabrikanın motor numarası 
b) Römork olduğu takdirde, yukarda ya /(I) veya 01) de işaret 

edilen malûmat veya salahiyetli makam tarafından römork için bastı
rılan tanıtma işareti 

2 Yukarda zikredilen işaretler kolay bulunacak yerlere yerleş
tirilmeli, kolayca okunur oîmah ve değiştirilmesi veya çıkarılması ko
lay olmamalıdır 

E k : 6 
Beynelmilel trafikteki motorlu vasttalann ve römorkların teçhi

zatına mütedair teknik şartlar 

1. Fren tertibatı 
a) Sepetli veya sepetsiz motosikletlerden maada motorlu vasıta

ların fren tertibatı, 
Motorlu, vasıtalar, yolun iniş ve çıkış meyil dereceleri ile yükleme 

şartları ne olursa olsun, vasıtanın hareketini kontrol edebilecek ve dur
masını kifayetli, emin ve sürat sağhyabilecek bir frenle teçhiz edilmiş 
olmalıdır 

Fren tertibatı çift olup biri işlemez vaziyete gelince diğeri vası
tayı mâkul bir mesafede durdurabilecek bir şekilde işlemelidir 
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îşbu metinde, fren tertibatından bir i «ayak İreni» diğeri ise 4el 
freni» diye anılacaktır. 

E l freni doğrudan doğruya mekanik tesirle şoförün arabada bulun
madığı zamanlarda bile çekili olarak durabılmelidir 

Fren tertibatının çalışma şekli ne olursa olsun, frenleme kuvveti 
vasıtanın tulâni mihvehinin her İki tarafından simetrik olarak bulunan 
tekerleklere tatbik edilmelidir. 

Frenleme satıhları vasıta tekerleklerine şanjımah, dişli kutusu ve
ya serbest bir tekerlek vasıtasiyle muvakkaten ayrılabilecek şekilde, 
devamlı olarak bağlı bulunmalıdır. 

Fren tertibatından en az bir tanesi doğrudan doğruya tekerleğe 
veya kırılmak İhtimali az olan kısımlara bağlı bulunan frenleme satıh* 
larına tesir etmelidir. 

b) Römorkların frenlenmesi: 
Âzami yüklü ağırlığı 700 Kg r (1 650 libre) geçen her römork, tu

lâni mihverine nazaran her i k i tarafta simetrik olarak yerleştirilmiş 
tekerleklere ve bunların asgari yarı adedine müessir olan en az bir fren 
tertibatı ile mücehhez olmalıdır. 

Römorkların âzami yüklü ağırlığı, 750 kgr. ı(l 650 libre) y i geç
memekle beraber çeken vasıtanın boş olarak ağırlığının yarısından *az~ 
la olduğu takdirde bir evvelki bendin hükmü tatbik edilir. 

Âzami yüklü ağırlığı 3 500 kgr. (7 700 libre) y i geçen römork
ların fren tertibatı çeken vasıtada ayak freni tatbik edildiği zaman 
çahşabilmelidir. Römorkun âzami ağırlığı 3\500 kgr >(7 700 libre) y i 
geçmediği takdirde römorkun fren tertibatı sadece, römorkun çeken 
vasıtaya yapacağı itme tesiriyle harekete getirebilir. !(Atalet suretiyle 
fren). 

Römork, çeken vasıtaya bağlı olmadığı zaman, fren tertibatı, te
kerleklerin dönmesine mâni olacak durumda bulunmalıdır. 

Fren ile mücehhez her hangi bir römork, hareket halinde iken çe
ken vasıtadan ayrıldığı zaman otomatik olarak durmaya muktedir bir 
tertibat ile teçhiz edilmelidir. B u hüküm, ik i tekerlekli kamp römork
larına veya ağırlığı 750 kgr. ı(Ü 650 libre) y i geçen hafif bagaj römork
larına, esas rabıta aletine ilâveten zincir veya çelik halat gibi ikinci 
bir vasıta ile raptedilmiş olmaları şartiyle, tatbik edilmiyecektir*. 

c) Çekilen vartaların, birleşmiş motorlu vasıtaların ve römork
ların fren tertibatı. 

I - Birbirine bağlı vasıtalar : 
Yukardaki fa) bendi hükümleri, birbirine bağlı bütün vasıtalara tat

bik edilecektir. Âzami yüklü ağırlığı 750 kgr. (1 650 libre) y i geçen bir 
yarı römork, çeken vasıtadan ayak frenini tatbik etmek suretiyle ça
lışabilir en az bir fren tertibatı ile mücehhez olmalıdır, 

Y a n - römorkun fren tertibatı, ayrıca, yan - römork, çeken vası
tadan ayrıldığı zaman tekerleklerin dönmesine mâni olmaya muktedir 
bulunmalıdır. 

B i r fren ile mücehhez y a n - römorkun, hareket halinde iken çe
ken vasıtadan ayrzhrsa, otomatik olarak römorku durdurmaya mukte
dir bir tertibatla teçhiz edilmesini mahallî talimatnameler talebedebilir 

n - Birleşmiş römork ve motorlu vasıtalar: 
B i r motorlu vasıta ile beraber bir veya daha fazla römorktan mü

teşekkil her birlik, yolun iniş ve çıkış «meyil derecen ve yükleme şart
ları ne olursa olsun tesirli, emin ve süratle hareketini ve durmasını 
kontrole muktedir frenlerle teçhiz edilmelidir 

d) Sepetli veya sepetsiz motosikletlerin frenleri; 
Her motosiklet, el veya ayak ile çalışabilen motosikletin tesirli, 

emin ve süratle hareketini ve durmasını kontrole muktedir i k i fren 
tertibatı ile mücehhez olmalıdır 

n - Işık tertibatı i 
a) Sepetli veya sepetsiz motosikletten gayri ve düz bir yolda sü

rati saatte 20 km. (12 mil) i aşmaya muktedir her motorlu vasıta, ön 
tarafına konulmuş olan ve önündeki yolun asgari 100 m. i(325 ayak) 
sini geceleyin berrak bir havada kâfi miktarda aydınlatabilecek evsaf
ta bulunan en az i k i aded beyaz veya san yol f a n '(Uzun huzmeli far) 
İle teçhiz edilmelidir. 

b) Sepetli veya sepetsiz motosikletten gayn ve düz bir yolda sü
rat i saatte 20 km. (12 mil) i aşmaya muktedir her motorlu vasıta, önün
deki yolun lüzumu halinde, 30 m. .(100 ayak) a kadar kâfi derecede 
aydınlatabilecek ve yolu hangi istikametten olursa olsun kullanan k im
selerin gözlerini kamaştırmıyacak şekilde vasıtanın ön tarafına konul
muş, gece berrak bir fiavada yolu kifayetli şekilde aydınlatacak i k i 
aded beyaz veya san karşılaşma fan ((kısa huzmeli far) ile teçhiz edil
melidir, 

Karşılaşma fan, yolu kullananların gözlerini kamaştmlmaması za
ruri veya mecburi olan her vaziyette yol fan (uzun huzmeli far) ye
rine kullanılmalıdır. 

c) Sepetli veya sepetsiz her motosiklet bu kısmın i(fc) ve (b) 
bentleri hükümlerine uyan en az biryol f a n ve b ir karşılaşma fan ile 
teçhiz edilmelidir. Bununla beraber silindir kapasitesi âzami 50 em» 
•(3,05 cu. in.) l ik bir motörü haiz olan motosikletler bu mecburiyetten 
muaf tutulabilir. 

d) Sepetsiz motosiklet hariç her motorlu vasıta, ön tarafta i k i 
beyaz kenar lâmbası ile mücehhez olmalıdır. B u lâmbalar yolu kulla
nan diğerlerinin gözlerini kamaştırmaksızın 150 m, (1500 ayak) mesafe
den foerrak fbir gecede vazıh olarak görüneMmeÛSdftr 

B u lâmbaların aydınlanmış satmnın, vasıtanın tulâni mihverine en 
mzaflt (noktası, vasıtamın «dış kenarına mCtordküıa oMuğu^todar (yaka* ol
malı ve bu mesafe hiçbir zaman 400 mm. |(16 inch) ten fazla olmama
lıdır. 

Kenar ıfâımtoalJan Ibtrtann tetâanafli mııedburd} olan taMıerde, gece ya» 
nık olmalıdır. Karşılaşma farlarının ışık satıhlan, vasıtanın dış kena
rına 400 mm. (16 inch) İlk bir mesafenin dâhilinde değilse karşılaşma 
f ar lan ile birlikte kenar f ar lan da yanmalıdır 

e) Her motorlu vasıtanın ve muhtelif vasıtalardan müteşekkil bir 
birliğin sonundaki her römorkun, arkasında geceleyin berrak havada 
150 m. (500 ayak) mesafeden görünebilir, asgari b ir aded- kırmızı lâm
ba bulunmalıdır. 

f) Motorlu vasıtanın ve römorkun arkasında yazılı bulunan plâ-
la numarası geceleyin berrak bir havada 20 m. '(¡65 ayak) mesafeden 
okunabilecek şekilde aydınlatılmalıdır. 

g) A rka kırmızı lâmbası veya lâmbalan ve arka plâka lâmbası, 
kenar lâmbaları, yol ve karşılaşma, farlarından her hangi biri yandığı 
zaman, yanmalıdır. 

h) Sepetsiz in^ots^kletten- gayn her ımöfcörlü vasıta, vasıtanın arka 
taraf mm her i k i yanına simetrik olarak yerleştirilmiş tercihan müsel
les şeklinde olmıyan i k i aded kırmızı reflektör ile teçhiz edilmelidir. B u 
reflektörlerin dış kenarları vasıtanın dış kenarının genişliğine mümkün 
olduğu kadar yakın olmak- ve hiçbir halde vasıtanın dış kenarının ge
nişliğinden 400 mm. {(16 inch) ten daha uzakta bulunmamaUdır. B u 
reflektörler, arka kırmızı lâmbalar yukarda zikredilen hususlara uyu
yorsa bunlarla birleştirilebilir, B u reflektörler arkadan gelen bir va
sıtanın i k i yol f a n ile aydınlatılması halinde en az 100 m. $25 ayak) 
ımesafeden berrak Ur gecede ıgörünefeito c W i r . 

i) Her sepetsiz motosiklet, arkadaki kırmızı lâmba ile birleşti
rilmiş veya ayn işler, tercihan müselles şeklinde olmıyan bir kırmızı 
reflekıbör teçhiz edilmeli' ve bu, (h) bendinde zteedilen: rüyet şartlarına 
tuygıun loimatudır. 

j) Her römork ive bağlü vasıta, vasıtanın arOtasındaın (her dikî itara-
tea söımetriik otlamak yerlestirüımiş terciharaı anüseMes şeklinde ik i kırmızı-
refMctörie teçhiz edilmelidir. B u ırefteöctörîer arkadan gelen bir ıvasıtanon 
i k i yol f an ile aydınlatıldığı zaman, en az 100 m. ((1325 ayak) mesafe
den tgeıeeleydiDı berrak foir Ihavada görüittefedfimeltdir. 

Reflektörler, şeklen müselles olduğu zaman, kenarları en az 150 
mm. >(6 inch) olan 3 di l i müsavi müselles şeklinde olmah ve tepesi yu
karda bulunmalıdır. B u reflektör müsellesin dik olan dış kenarı müm
kün olduğu kadar vasıtanın en dış kenarına -yakın olmalı ve her halde 
bundan uzaklığı 400 mm. 1(16 inch) i geçmemelidir. 

k) Motosikletlerden gayn her vasıta ve römork, arka tarafında 
kırmızı veya turuncu renkte bir stop lâmbası ile mücehhez olmalıdır 
(Bu stop lâımibası, «motorlu .vasıtaya ayak freninin, tatbiki üzerim© yaramalı-
dır. Eğer bu lâmba kırmızı renkte ise ve arka kırmızı lâmbaya dâhil 
edilmiş^ veya birleştirilmiş ise aydınlatma kuvveti arka kırmızı lâmba
dan daha fazla olmalıdır. Çeken vasıtanın stop lâmbası arkadan görü
nebilir hacımda ise, römork ve y a n - römorklarda stop lâmbasına ihti
yaç yoktur. 

1. Eğer bir motorlu vasıta dönüş işaretleriyle mücehhez ise, bun
lar aşağıdaki tiplerden biri olmalıdır 

I - Vasıtanın her bir kenarında dışarı çıkan müteharrik bir kol 
bulunmalı, ve bu kol ufki vaziyette iken devamlı yanan bir turuncu 
ışıkla aydınlatılmalıdır. 

U - Vasıtanın her bir kenarına yerleştirilmiş, yanıp sönen turuncu 
renkte birer ışık, 

I H - Vasıtanın arka ve ön tarafının kenarlarına yerleştirilmiş 
yanan sönen ışıklar. B u ışıklardan önde olanlarının renkleri beyaz veya 
turuncu, arkada olanların renkleri kırmızı veya turuncu olmalıdır, 

m) Hiçbir ışık, dönüş işaretlerine ait olanlar müstesna, yanıp 
sönen cinsten olmamalıdır. 

WmnS Catete? 



n) Eğer bir vasıta aynı cinsten muhtelif ışıklarla mücehhez ise 
bu ışıklar ayrı renkte olmalı ve sepetli motosikletler için kullanılanlar 
hariç, bu ışıklardan ikisi vasıtanın ufkî mihverine simetrik olarak yer
leştirilmelidir. 

0) Işıklatın her biri yukarda bahsi mahsusunda zikredilen hü-
fcttmJare uygun olmak şar.tiylie tele (bir ışıik ıtertfflbatma itihal adtLebdMir 

m - Diğer hükümler : 
a) Direksiyon tertibatı 
Her motöriü vasıta, vasıtanın kolay, seri ve emin bir tarzda dön

mesini temin edecek sağlam bir direksiyon tertibatı ile mücehhez ol
malıdır. 

b) Geri aynası 
Her motöriü vasıta, şoförün, oturduğu yerden yolun arkasını göre

bilecek şekilde yerleştirilmiş kafi büyüklükte en az bir geri aynası ile 
teçhiz edilmelidir Bununla beraber, bû hüküm sepetli Veya sepetsiz 
motosikletler için mecburi değildir. 

c) Korna tertibatı 
Her motöriü vasıta, kong, çan, canavar düdüğü gibi keskin tonlu

lar hariç, kâfi kuvvette işitilir en az bir tane korna tertibatı üe teçhiz 
edilmelidir 

d) Çam silecek 
B i r ön cam ile mücehhez her motöriü vasıta, şoför tarafından dai

mî kontrolün icabettirmeksizin çalışan kifayetli asgari bir aded cam 
silecekle teçhiz edilmelidir Sepetli veya sepetsiz motosikletler için 
cam silecek mecburi değildir 

e) ön camlar : 
ön camlar, kırıldığı zaman ufak parçalara ayrılmıyan şeffaf ve 

sert bir maddeden yapılmalıdır B u maddeden görülen cisimler çarpık 
gözükmemelidir. 

f) Geri gidiş tertibatı 
Her motöriü vasıta, boş- olduğu zaman ağırhğı 400 Kg . (900 libre) 

i geçiyorsa şoförün oturduğu yerden kontrol edilen bir geri gidiş terti
batı ile mücehhez olmalıdır. 

g) Ekzost susturucusu 
Her motöriü vasıta, aşın veya anormal sesleri bertaraf edecek, 

daftmî surette îşter, ve vasıta hareket hatodıe diken işlemesi şoför tara-
fından durdurulamıyan bir £kzost susturucusu ile mücehhez olmalıdır. 

h) Lâstikler 
Motöriü vasıtaların tekerlekleri, tazyikle dolmuş lâstik veya aynı 

derecede elâstiki başka cins lâstiklerle teçhiz edilmelidir. 
1) B i r vasıtanın ileri veya geri kaymasına * mâni olacak tertibat : 
Mahallî talimatnameler Icabettirdiği takdirde, bir memleketin dağ

lık arazisinde seyreden ve âzami yüklü ağırlığı 3 500 Kg . ¡(7 700) l ib
re) i mütecaviz olan her hangi bir motöriü vasıta- takoz gibi vasıtanın 
ileriye veya geriye doğru kaymasına mâni olacak bir tertibat taşıma
lıdır. 

j) Umumi hükümler 
I - Her hangi bir motöriü vasıtanın mekanik aksamı ve ilâve teç 

hizatı, İmkân nispetimde yangına ve infilâke müsait»bulunmamalı, muzır 
gazların ve kokuların çıkmasına sebep olmamak, rahatsız edici gürül
tüler çıkarmamalı, çarpışma vukuunda bir tehlike membaı teşkil ̂ etme
melidir. 

n - Her motöriü vasıta, şoförün vasıtayı emin olarak kullanabil
mesini teminen, önünü, sağım, solunu kâfi derecede görecek şekilde ya
pılmalıdır. 

m - Işık ve fren tertibatı ile alâkalı hükümler, ışıklar/ reflektör
ler ve fren bakımından teçhiz edildiği mahallin nizamlarına uyan «sa
katlara mahsus vasıtalar» a tatbik edilmez. B u {»endin tatbikında «sa
katlara mahsus vasıta» tâbiri, tx>ş ağırlığı 300 Kg . (*700 libre) ve sü
rati saatte 30 Km. (19 mil) i geçmiyen ve bedeni bir sakatlığı olan bir 
insan için hususi olarak düşünülmüş ve inşa edilmiş bulunan {(Başka 
vasıtadan tadil edilmiş değil) ve böyle bir insan tarafından bizzat ku l 
lanılan araba diye anlaşılmalıdır 

IV - Birleşik vasıtalar : 
a) «Birleşik Vasıtalar» çeken bir vasıta ile bir veya i k i römork

tan müteşekkil olabilir B i r y a n - römork çeken -yaşıta aynca bir rö
mork çekebilir. Fakat bu y a n - römork yolcuların taşınması için ku l 
lanılıyorsa, römorkun birden fazla dingili olamaz. Ve bu römork yolcu 
taşmmasında kullanılamaz. 

b) Bununla beraber her hangi bir Âkıd Devlet, çeken' vasıtalar 
arkasında yalnız bir tek römork bulunmasına ve bir yan - römorka 

römork bağlanmasına müsaade etmediğim bildirebilir. Keza bağlı va
sıtaların yolcu taşınmasında kullanılmasına müsaade etmiyeceğini de 
bildirebilir. 

V - Geçici hükümler : 
Kısım I, n ile kısım m ün j(e) bendi hükümleri, işbu Mukavelena

menin mer'iyete girdiği tarihten sonra ik i , sonra, bu tarihten itibaren 
i lk defa her hangi bir zamanda tescil edilmiş her motöriü vasıtaya ve 
römorklarına tatbik edilir. Zikredilen hükümler, işbu Mukavelename 
mer'iyete girdikten beş sene sonra, işbu Mukavelenamenin mer'iyete 
girme müddeti olan i k i seneden evvel her hangi bir tarihte tescil edil
miş her motöriü vasıtaya her römorka tatbik edilir 

B u müddetler zarfında aşağıdaki hükümler tatbik edilecektir 
a) Her motöriü vasıta, ya müstakil i k i fren tertibatı veya ikisin

den biri bozulduğu zaman diğeri çalışabilecek, i k i müstakil işleme vası
tası olan bir fren tertibatı ile mücehhez olmalıdır. Şu şartla k i , her ah
valde, kullanılan sistem tesirli ve seri olsun. 

b) Münferiden seyreden her motöriü vasıta, geceleri ve gün bat-
ftıOebatn dtfib&rem {bari sağda, (biri eoftda olanak «üzere ön tarafa yerleşti
rilmiş i k i beyaz far ve arkada bir kırmızı ışıkla teçhiz edilmelidir. 

Sepetsiz motosikletler için ön taraftaki ışıkların adedi bire indiri
lebilir. 

c) Yukarda tarif edilen i k i beyaz far kâfi bir mesafeye kadar te
sirl i bir şekilde aydınlatamadığı takdirde, her motöriü vasıta aryıca 
bir veya daha fazla ışık tertibatı ile mücehhez olmalıdır. 

Eğer vasıta saatte 30 kim. (19 mil) sürati aşabilecek vaziyette 
ise aydınlatılacak mesafe 100 m. (325 ayak) tan aşağı olmamalıdır 

id) Göz ikaanaştıracak bir ışık neşredefcdlem iâffribahar, yolu kulla
nanlarla karşılaşıldığı veya göz kamaştıncı hali gidermek gerektiği za
man, göz kamaşmasına mâni olacak tertibatla teçhiz edilmelidir. Göz 
kamaştıncılık giderildiği zaman, yolu en az 25 metre )(80 ayak) mesa
feye kadar iy i olarak aydınlatabilecek bir ışık bırakmalıdır. 

e) ön lâmbalar hakkında, römorku çeken motöriü vasıtalar mün
ferit motöriü vasıtalarla aynı kaidelere tabi olacaktır. A r k a kırmızı 
lâmba, römorkun arkasında olmalıdır. 

E k : 7 
Bükümler 

Beynelmilel trafikteki vasıtaların ölçü ve ağırlıklan 
2. İşbu E k , 23 üncü maddede derpiş olunan yollara şâmildir. 
2. B u yollarda, boş veya yüklü vasıtalar için, bu vasıtalar tescil 

edildikleri memleketlerce ilân ve kabul, edilen âzami ağırlıktan fazlası
nı taşımamalan şartiyle müsaade edilen ölçüler ve âzami ağırlıklar şun
lardır : 

a) Âzami genişlik : 
b) Âzami yükseklik : 
c) Âzami uzunluk * 
İki dingilli kamyon : 
İki dingilli yolcu vasıtaları. 
3 veya daha fazla dingilli vasıtalar 
Y a n römork : 
Tek römorklu birleşik vasıtalar ( 

İki römorklu birleşik vasıtalar 

Metre 

2,50 
3,80 

10,00 
11,00 
11,00 
14,00 
18,00 
Metre 

22,00 
Metrik 

Ton 

Ayak 

8,20 
12,50 

33,00 
36,00 
36,00 
46,00 
59,00 
Ayak 

72,00 

Libre 

d) Âzami yüklü ağırlıklar : (2) 
1 E n fazla yüklü olan dingil 
n E n fazla yüklü çifte dingil 
ıfGrupun i k i dingili arası en az bir m. |(40 inch) 
ye müsavi veya daha fazla ve 2 m. )(t7 ayak) 
dan az olmak şartiyle) 

8,00 17.600 

14,50 32.000 

(1) Ek 6 nm 4 üncü kısmındaki birleşik vasıtalara att olan hü
kümler bu ekde sözü geçen birleşik vasıtalara da şâmil olacaktır. 

(2) JDingii ağırlığı, merkezleri nakil vasttalarmın bütün arzınca 
uzanan birbirine l m. (\o inch) mesafede şakuli ve muvazi iki mihver 
arasındaki tekerlekler vasıtasiyle yola intikal eden ağırhk olarak ta
rif edilecektir. 
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III - Motorlu vasıta, çekilen vasıta ve diğer birlikler için 

Vasıtaların, yarı - römork
ların ve diğer birliklerin 

en uzak dingilleri ara
sındaki mesafe 

(Metre cinsinden) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
3 

. 7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

ile Arası 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52. 
53 
54 
55 

Vasıtaların, yarı - römork
ların ve diğer birliklerin 

âzami yüklü ağırlığı 

(Ton cinsinden) 

14.50 
15.00 
16.25 
17.50 
18.75 
20.00 

21.25 
22.50 
23.75 
25.00 
26.25 

27.50 
28.75 
30.00 
31.25 
32.50 
33.75 

35.00 
36.25 
32,000 

32,480 
33,320 
34,160 
35,000 
35,840 
36,680 
37,520 
38,360 
39,200 
40,040 
40,880 
41,720 
42,560 
43,400 

44,240 
45,080 
45,920 
46,760 
47,600 
48,440 

49,280 
50,120 
50,960 
51,800 
52,640 
53,480 
54,320 
55,160 
56,000 
56,840 
57,680 
58,520 

59,360 
60,200 
61,040 
61,880 
62,720 
63,560 
64,400 
65,240 
66,080 
66,920 
67,760 
68,600 
69,440 
70,280 
71,120 
71,960 

Vasıtaların, yarı - römork
ların ve diğer birliklerin 

en uzak dingilleri ara
sındaki mesafe 

(Metre cinsinden) 

Vasıtaların, yarı - römork
ların ve diğer birliklerin 

âzami yüklü ağırlığı 

(Ton cinsinden) 

55 ile 56 Arası 72,800 
56 » 57 » 73,640 
57 » 58 » 74,480 
58 » 59 » 75,320 
59 » 60 » 76,160 
60 » 61 » 77,000 
61 » 62 » 77,840 
62 » 63 » 78,680 
63 » 64 » 79,520 
64 65 » 80,360 

IV - .(III) bendinde gösterilen metre veya ayak ve libre ölçüleri
ne göre beynelmilel trafikte seyreden motorlu vasıtaların âzami yüklü 
ağırlıkları arasında bir fark mevcut olursa, tablodaki en yüksek âzami 
ağırlık rakamları kabul edilecektir. 

3. Âkıd Devletler, aralarında mahallî anlaşmalar yaparak, liste
deki rakamların üstüne çıkan âzami ağırlık rakamları kabul edebilir
ler. B u takdirde âzami dingil ağırlığının 13 metrik ton (28 660) den 
faz'a olmaması şayanı tavsiyedir. 

4. Her Âkııd Devlet, bu ekin şâmil olacağı yolları tesbit eıderiken 
aşağıdaki hallerde muvakkat kaydiyle mezkûr yollarda trafik için ka 
bul edeceği ölçüleri ve âzami ağırlıkları bildirecektir. 

a) Bu yollarda ölçü ve ağırlık bakımından işbu ekde kabul edilen 
motorlu vasıtaların geçmesine mâni olacak araba vapuru, tünel veya 
körpüler varsa, 

b) Mezkûr yolların durumları ve evsafı bakımından bu gibi vası
taların geçişine elverişli olmadığı takdirde. 

5. Bu Ekteki ölçü ve ağırlıkları geçen motorlu vasıtalar veya bir
leşik vasıtalara seyir için bütün Âkıd Devlet veya tabi bölgeleri tara
fından hususi müsaadeler verilebilir. 

6. Her hangi bir Âkıd Devlet veya tabi bölgeleri yol bozukluğu, 
sel, ıkar, buzların çözülmesi veya benzeri haller vukuunda (bu Ekte sö
zü geçen yollarda seyrine müsaade edilen vasıtaların yola zararlı olaca
ğı kanaatine varılırsa, muvakkat olmak şartiyle bu yollar bu gibi vası
talara kapayabilirler veya bu vasıtaların hareketlerini tahdit edebilirler 
veya bu yolları kullanan vasıtaların ağırlıkları hakkında tahdidat ko
yabilirler. 

Ek : 8 
Beynelmilel trafikteki motorlu vasıtaların şoförlerinin yerine 

getireceği şartlar 

işbu Mukavelenamenin 24 üncü maddesindeki şartlar dâhilinde va
sıta kullanabilmek için asgari yaş on sekizdir. Bununla beraber, her 
Âkıd Devlet veya tabi bölgeleri, on sekiz yaşından küçük olduğu hal
de, başka bir Âkıd Devlet tarafından motosiklet veya «sakatlara mah
sus vasıta» şoförlerine verilen ehliyetnameyi muteber sayabilir. 

Ek : 9 
Ehliyetname numunesi 

Ebadı : 74 X 105 mm. 

Rengi : Pembe 

1. Ehliyetname, Devlet kanunlarının kabul ettiği lisan veya lisan
larla yazılacaktır. 

2. Vesikanın başlığı olan «Ehliyetname» kelimesi 1 inci maddede 
zikrolunan lisan veya lisanlarla yazılacak ve buna Fransızca tercüme
si olan «Permis de conduire» ilâve olunacaktır. 

3. Yazılar Lâtin harfleriyle veya ingiliz harfi denen harflerle ya 
zılacaktır. (Veyahut hiç değilse altına ilâve edilecektir). 

4. Ehliyetname veren memleketin salahiyetli makamlarınca ilâ
ve olunacak hususlar Beynelmilel Trafiğe şâmil değildir. 

5. E k 4 te tarif edilmiş olan tefrik işareti beyzî işaretin içine ya
zılacaktır. 

Dış sayfa 

Ehliyetnameyi veren salahiyetli 
makamın tasdikına ve yenileme 

muamelelerine mahsustur 

Memleketin ismi 
Resmî mühür veya damga 

şoförlük ehliyetnamesi 
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İç sayfalar 

D 

E 

1 - Soyadı 
2 - Diğer adlar ,(*) ... 
3 - Doğum tarih (**) 

ve yeri (***) 
4 - Daimi ikamet yeri 

t? 
S" 
B' 

Fotoğraf 
35x45 mm. 

5 -

6 -

7 -

tarafından 

tarihinde 
de verilmiştir. 

tarihine kadar 

muteberdir. 

No : 

Salahiyetli ma
kamın imza 

yeri 

Salahiyetli ma
kamın mühür 
veya damgası 

Adres değişiklikleri 

Resmî 
mühür 

Tar ih veya 
imza damga 

Resmî 
mühür 

Tarih veya 
imza damga 

Resmî 
mühür 

Tarih veya 
imza damga 

Ehliyetname veren memleketin salâ

hiyet sahibi makamlarınca ilâve olu

nacak hususlar. 

Ehliyetnamenin muteber 
olduğu vasıtalar 

A Salahiyetli makamın mühür veya 
imzası 

B Aşağıda tafsilâtlı olarak 
gösterilmiştir. 

((Sayfa 3 4 ) 

D 

E 

F 

(*) Babasının veya hocasının ismi yazılabilir 
(**) Veyahut ehliyetnamenin verildiği tarihteki takribi yaşı 

(***) Biliniyorsa 

(****) Veyahut ehliyetna,me sahibinin parmak izi 

Ehliyetnamenin muteber olduğu vasıtalar 
Salâhiyet sahibi
nin mührü veya 
damgası. 

» » 

A Sepetli veya sepetsiz motosikletler, hasta vasıtaları 
ve ağırlıkları 400 Kg . (900 libre) y i geçmiyen 3 te
kerlekli vasıtalar. 

B Şoför yeri hariç âzami 8 kişi taşımaya mahsus mo
torlu nakil vasıtaları veya âzami yüklü ağırlığı 
3 500 Kg . (7. 700 libre) y i geçmiyen ve eşya taşı
maya mahsus nakil vasıtaları; bu sınıfa giren vası
talar hafif römorklar çekebilir. 

C Âzami yüklü ağırlığı 3 500 Kg . (7 700 libre) yi ge- » » 
çen ve eşya taşımaya mahsus motorlu nakil vası
taları. B u sınıfa giren vasıtalar hafif römorklar 
çekebilir. 
Şoför yeri hariç 8 kişiden fazla yolcu taşımaya > > 
mahsus motorlu nakil vasıtaları. Bu sınıfa giren 
vasıtalar hafif römorklar çekebilir. 
Hafif römorklar hariç olmak üzere B, C ve D sınıf- > > 
larmdaki nakil vasıtaları için verilen ehliyetna
meler. 

«Vasıtaların âzami yüklü ağırlığı» tâbiri vasıtanın yola çıkmaya 
hazır olduğu anda kendi ağırlığı ile taşıyacağı âzami yükün mecmuu 
ağırlığını ifade eder. 

«Âzami yük» (istiap haddi) tâbiri vasıtanın tescil edildiği mem
leketin salahiyetli makamınca müsaade edilmiş olan yükün ağırlığını 
ifade eder. 

«Hafif römork» âzami yüklü ağırlığı 750 Kg . (1 650 libre) yi geç
miyen römorktur. 

E k : 10 
Beynelmilel ehliyetname numunesi 

Ebadı 
Rengi 
Sayfaları 

105X148 mm. 
Kapağı kurşuni 
Beyaz 

1 inci ve 2 nci sayfalar mahallî lisan veya lisanlarla yazılacaktır. 

Son sayfanın tamamı Fransızca olarak yazılacaktır. 

Beynelmilel ehliyetnamenin ilâve sayfalarında, son sayfanın 1 inci 
kısmında da zikrolunan hususlar başka lisanlarda tekrar edilecektir. 

B u lisanlar şunlardır : 
A ) Ehliyetname veren Devletin resmî lisanı (Lisanları) 
B) Birleşmiş Milletlerin resmî lisanları 
C) Ehliyetname veren Devletin seçeceği âzami altı diğer lisan 
Ehliyetnamenin resmî tercümesi hükümetler tarafından kendi lisan

larında yaptırılıp Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine gönderilecektir. 
Yazılı düşünceler lâtin harfleriyle veya ingiliz harfi denen harflerle 

yazılacaktır. 

Sayfa : 1 

(Kapak) 

(Memleketin ismi) 

Beynelmilel Motorlu Traf ik 
Beynelmilel Şoför Ehliyetnamesi 
Beynelmilel Karayolu Trafiği Mukavelenamesi 
Verildiği yer : 
Tarih : 

Salahiyetli makamın mühür 
veya damgası (1) 

Sayfa : 2 

(Kapağın iç kısmı) 

işbu Ehliyetname, Ehliyetnameyi veren Devlet toprakları hariç ol
mak üzere, bütün Âkıd Devletler topraklarında verildiği tarihten itiba
ren bir sene müddetle ve vesikanın son sayfasında tasrih olunan nakil 
vasıtası veya vasıtalarını kullanmak kaydiyle muteberdir. 

Âkıd Devletlerin listesi için ayrılmış olan kısm (ihtiyari) 

işbu Ehliyetname hiçbir surette, ehliyetname sahibinin geçtiği bir 
memleketin, (İkamet ve çalışma ile ilgili) mer'i kanun ve nizamlarına 
sıkısıkıya riayet mecburiyetine halel getirmiyecektir. 

(1) Salahiyetli makamın mühür veya damgası veyahut salahiyetli 
makam tarafından salâhiyet verilen teşekkülün imza, veya mühürü. 



Sahffe: 11828 (Resmî Gazete), 

Birinci kısım Son sayfa 

Şoförleri alakadar eden hususlar 
Ehliyetnamenin muteber olduğu va 
sıta sınıfları: 

Soyadı 
Adı ,(•) 
Doğum yeri (**) 
Doğum tarihi (*•*) 
Daimî ikamet adresi '(**) 

Sepetli veya sepetsiz motosikletler, sakatlara mahsus vasıtalar ve ağır 
lığı 400 Kg . (C900 libre) geçmiyen üç tekerlekli motorlu vasıtalar 

1 
2 
3 
4 
5 

Şoför yeri hariç âzami S kîşi taşımaya mahsus motorlu vasıtaları Ve 
yahut âzami yüklü ağırlığı 3 500 K g ı geçmiyen ve eşya taşımaya man 
sus nakil vasıtaları, bu Sınıfa giren vasıtalar hafif römork çekebilir 

B 

Âzami yüklü ağrlığı 3 500 Kg . % geçen, eşya taşımaya mahsus nakil va
sıtaları, bu sınıfa giren vasıtalar hafif römork çekebilir. C 

11 MAYIS 1955 

tkinci kısım 

1 
2 
3 
4 
5 

* • 

Mühür 
veya 

damga 

Fotoğraf 
mühür 
veya 

damga 

Şoför hariç 8 kişiden fazla yolcu taşımaya mahsus motorlu nakil vası
taları. B u sınıfa giren vasıtalar hafif römork çekebilir. 

Hafif bir römorktan gayri römorklar ve şoförün kullanmaya ehil olduğu 
B. C. veya D. sınıfından nakil vasıtaları. 

Ehliyet sahibinin 
imzası ((***•) 

Vasıtalarda «âzami yüklü ağırlık» vasıtanın yola çkmaya hazır 
anda kendi ağırlığı ile taşıyacağı âzami yükün ağırlığı mecmuu 
ğıdır. 

»(Devamı «*****») 

istisnalar 

* * * * * * •*•**•***»***• • * 

* * * * * 

Bu ehliyetname sahibi 
((Memleketin adı yazılacak) 

. ................... . ... sebeplerden dolayı vasıta kullanamaz. 
Salahiyetli makamın mühür veya damgası Yer : 

T a r i h : 
İmza * . . . 

Yukarda ayrılmış olan kısım dolduğu takdirde istisnalar için münasip 
bir yer kullanılabilir. 

* * * * * 

•*••***** * ***** 

nýý 
m 
i v 
v 

VI 
v n 

v m 

{(Memleketler) 

* * * * 

* * * * * * • * * * 

* * * * 

* • * * # * 

* * * * »•••* 

* * *#****#*•*#• » 

* * 

* * * * * * * * *#*• 

(*) Baba veya koca ad% buraya 'yazılabilir. 
(**) Biliniyorsa. 
C*** ; Veya ehliyetin verildiği tarihteki takribi yaş. 
(****) Veya parmak izi. 
/*****) (Azami yük - istiap haddi) tâbiri vasıtanın tescil edildiği memleketin salahiyetli makamına müsaade edilmiş olan 

uükün aâtrUâtm ifade eder «Ha/i/ römork» âzami yüklü ağtrhğt 750 Kg. (1650 Ubre) geçmiyen römorlctur. 

Birleşmiş Milletler Karayolları ve Motorlu Vasıtalar 
Nakliyat Konferansı 

Halen işgal altmdaki memleketler veya topraklara 
mütedair Protokol 

Karayolları Trafik Mukavelenamesinin VII nci bölümünün hiçbir 
hükmü, İktisadi ve İçtimai Konseyin, halen işgal altmdaki bir memleket 
veya toprağı bu Mukavelenameye iltihaka davet etmesine veya böyle bir 
memleketin veya toprağın kendisi tarafından veya kendi namına verilen 
İltihak kararma mâni olacak şekilde tefsir edilmiyecektir. 

Yukarda hükümleri teyiden, aşağıda imzası bulunan temsilciler, iş
bu Protokolü imzalamışlardır. 

B in dokuz yüz kırk dokuz yılı Eylül ayının on dokuzuncu gününde, 
İngilizce ve Fransızca, her i k i metin de aynı derecede muteber olmak 
üzere, tek bir nüsha olarak, Cenevre'de tanzim edilmiştir. Aslı Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterine tevdi edilecek ve Genel Sekreter, Konferansa 
temsilci göndermek üzere davet edilen bütün hükümetlere bunun tasdikli 
nüshalarından gönderecektir. 

Devletlerin isimleri 

Altmış milyon liralık madeni ufaklık para basılması hak
kındaki 5015 sayılı kanonun birinci maddesinin tadiline dair 

Kanun 

Kanun No : 6548 Kabul tarihi: 2/5/1955 

Madde 1 — 5015 sayılı kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
tadil edilmiştir: 

Madde 1 — Maliye Vekâleti yetmiş milyon liraya kadar madeni 
para çıkarmaya salahiyetlidir. 

Madde 2 — B u kanun neşri tarihinde mer'iyete girer 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye Veki l i * me
murdur 

5/5/1955 

I w . — . M . » , • — . . . » . . i . . — • . • — . , « • « Banal 
I Düstur 6awte 
I ftfe* £M1& Tertip O k 3«Mfo San 

i İlffHl Kanun, t 

I 5015 Altmış tniİKon lır&lft maden! utatthk para -basılması ftuuk. 
1 tında Kanun 25/2/1947 $ # 924 6?1 
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E No 1012-17-3 
K. No • 493 

ÖZETÎ: Tekel Genel Müdürlüğü Bafra Yaprak 
Tütün Bakım ve İşleme E v i işçileriyle işveren 
arasmda çıkan toplulukla iş uyuşmazlığı hak
kında : 

Tekel Genel Müdürlüğü Bafra Yaprak Tütün Bakım ve işleme E v i 
İşçileriyle işveren arasmda çıkan toplulukla iş uyuşmazlığına dair Vilâ
yet Hakem Kurulunca verilen karara karşı işveren İdare itiraz etmiş 
olduğundan 3008 sayılı kanunun 83 üncü maddesine göre Çalışma Vekâ
letince vukubulan davet üzerine; 

Devlet Şûrası Birinci Daire Reisi Avni Türel'in Reisliği altında 
1 
? 
3 
4 
5 
6 

Ankara Hukuk Fakültesi Profesörlerinden Osman Berki, 
Çalışma Vekâleti Çalışma Genel Müdürü Turhan Çakus, 
İktisat ve Ticaret Vekâleti Tetkik Kurulu Reisi Nurettin özmen, 
Adliye Vekâleti Hukuk İşleri Genel Müdürü Reşat Tesal, 
Çalışma Vekâleti İkinci Hukuk Müşaviri Kemal Başkal, 
Dahiliye Vekâleti Hukuk Müşaviri yerine İbrahim Koloğlu'n-

dan teşekkül eden İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu 
5/1/1955 tarihinde Çalışma, Vekâletinde toplandı 

Samsun Vilâyet Hakem Kurulunca verilen karara karşı itirazların 
İş Kanununun 82 nci maddesinin D fıkrasında yazılı müddet içinde vu-
kubulduğu bittetkik anlaşılmış olduğundan kabulüne karar verildikten 
sonra işin esasının incelenmesine geçüdi. 

İşçilerle işveren arasmda çıkan ve gerek mahiyet gerekse nisap ba
kmandan kanuni şartları haiz bulunduğu ve İş Kanununa göre geçmesi 
lâzım gelen uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından da geçtiği 
anlaşılan toplulukla iş- uyuşmazlığının mevzuu 

1 — İşçi ücretlerine seyyanen j % 30 zam yapılması, 
2 — Halen mert bulunan Yaprak Tütün Daimi İşyerinde İşçi Üc

ret Baremi Nizamnamesinin 10 uncu hizmet zammı maddesinde hizmet 
zammının sene içinde 250 gününde bilfiil çalışan işçilere verilmesi kay
dının, 2 senelik müddet içinde bilfiil 250 işgünü çalışan işçilere teşmili 
suretiyle işçilerin faydalandırılmaları, 

3 — 1953 senesinin sonuna kadar uygulanamıyan kısa müddetli 
iş mukavelelerinin meriyetten kaldırılması, 

taleplerinden ibarettir. 
Vilâyet Hakem Kurulunun 4/10/1954 tarihli kararında aynen': 
1) 1951 senesinden 1954 yılına kadar Bafra'da 3 ve 5 nüfuslu bir 

ailenin geçiminde fiyatların artışı \% 25, 7 nüfuslu bir ailenin i s e , j % 28 
nispetinde tezayüt ettiği Bafra Ticaret ve Sanayi Odasının 2/10/1954 ta
rihli ve 242 sayılı yazısından anlaşüdığına ve umumi Hastalık Sigortası 
Kanununun 1/7/1954 ve İhtiyarlık Sigortası Kanununda 1/4/1954 tarihin
de bölgemizde tatbik edildiğine ve böylece işçilerden % 2 - H % 4 J = % 6 
İhtiyarlık ve hastalık sigortası primi kesildiğine göre, 1951 yılında üc
retlere yapılan zammın bugün için artık bir değeri kalmadığına nazaran, 
ihtilâfın çıkarıldığı 25/8/1954 tarihinden itibaren işçilerin saat ücretle
rine bürüt olarak seyyanen % 15 (Yüzde onbeş) zam yapılmasına, 

2) Yaprak Tütün Daimi İşyerlerinde İşçi Ücret Baremi Nizam
namesinde yapılması talebedilen değişikliğin toplulukla iş ihtilâfı akdedi-
lemediği ve meri iş şartlarından mâdut bulunmadığı cihetle işbu talebin 
reddine, 

3) tş akdinin muayyen veya gayrimuayyen müddetlerle aktedil-
miş bulunması âkıdlar arasındaki hukuki münasebetin devamı müdde
tine taallûk ettiği ve iş şartları bu müddet içinde cereyan eden husus
lardan mâdut bulunduğu cihetle meri iş şartlarından olmayan bir hu
sus toplulukla iş ihtilâfı mevzuunu teşkil edemiyeceği cihetle, işçi ile iş
veren arasmda aktedilmekte olan yazılı mukavelelerin yapılmaması hu
susundaki talebin reddine, 

ittifakla karar verildi* denilmektedir 
İşveren tarafından verilen 20/10/1954 tarihli itiraz dilekçesinde ise 

hulâsatan: 
1 — Vilâyet Hakem Kurulu kararında esbabı mucibe olarak Bafra 

Ticaret Odası geçim fiyatlarının 1951 senesine nazaran 1954 senesinde 
% 25 ve % 28 nispetinde artmış olduğunu ileri sürmektedir. Halbuki: 

a) İşçilere 1951 yih Kasım ayında Vilâyet Hakem Kurulu kara-
riyle % 30 nispetinde ve 1953 yılında meriyete giren yeni işçi hare

miyle hizmet zammı, kıdem zammı ve liyakat zammı namiyle saat üc 
retlerine zam yapılmıştır 

b) İşçilere yapılacak zamda yalnız geçim endekslerinin değil mü 
masil ve mahallî işyerlerindeki işçi ücret seviyesi mukayesesinin de na 
zara alınması lâzımdır. 

e) Ücretli Hafta Tatili Kanunu gereğince işçilere verilen yarın 
yevmiye ile işçi ücretleri % 11 nispetinde artmıştır. 

d) Zam yapılırken işçinin geçimine müessir olan 60 kuruş tuta 
nndaki parasız yemek ve ücretli izin, doğum ölüm ve evlenme hallerin 
de işçiye yapılan nakdi yardımlar nazara alınmamıştır. 

e>> İşçilerin bir kısmının geçim seviyelerinin ticaret odası geçin 
endeksinin fevkında olduğu Hakem Heyetince düşünülmemiştir. 

2 — İşçiler tarafından % 6 nispetindeki ihtiyarlık ve hastalık s i 
gortası primi ödenmesine mukabil İdarenin % 7,5 nispetinde prim öde
mek suretiyle daha ağıt nakdî külfet yüklendiği hakikati karşısında iş
çilerin prim ödemesi keyfiyetine Hakem Heyeti kararında esbabı mucibe 
olarak kabulü yersiz ve usulsüzdür. 

Bu sebeple Samsun Vilâyet Hakem Kurulu kararının iptali ile ta
lebedilen ücret zammınm reddine karar verilmesini dileriz» denilmektedir. 

Samsun Valiliğinin 23/10/1954 gün ve Samsun Bölge Çalışma Mü
dürlüğünün 3703 sayılı yazısına bağlı dosya içinde bulunan bütün evrak 
ve 3/11/1954 tarihli ara karariyle mahallinden celbedilen malûmat oku
nup incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: 

İhtilaflı işyerinde çalışmakta bulunan işçilere verilen ücretlerden 
aşağı seviyede bulunanların bugünkü hayat şartlarını karşılayacak de
recede olmadığı anlaşılmış olduğundan yerinde görülmeyen Vilâyet Ha
kem Kurulu kararının zamma mütaallik fıkrasının bozularak. 

1) a - Saat ücretleri 50 kuruşa kadar olan (50 kuruş dâhil) işçi 
ücretlerine % 10 nispetinde zam yapılmasına, 

b) Saat ücretleri 51-54 Kuruş arasında olanların ücretlerinin 55 
kuruşa iblâğına, 

c) Başkaca herhangi bir zam yapılmamasına, 
2 — İşyerine ait ücret bareminin 10 uncu maddesinin tadili hak

kındaki talebe mütedair verilen karar kısmına itirazda bulunulmadığın
dan kesinleşmiş olan hüküm fıkrası hakkında karar ittihazına mahal ol
madığına, 

3 — Muayyen müddetlerle mukavele yapılmaması hakkındaki ta
lebe mütedair verilen karar kısmına itirazda bulunulmadığından kesin
leşmiş olan hüküm fıkrası hakkında karar ittihazına mahal olmadığına, 

4 — Yapılan zamların 1/1/1955 tarihinden itibaren yürütülmesine, 
ve bu kararın Resmî Gazete ile ilânına 5/1/1955 tarihinde ittifakla 

karar verildi 

Rete 
Devlet Şûrası Birinci Daire Reisi 

Avni Türel 

Aza 
Ankara Hukuk Fakültesi Prof'den 

Osman Berki 

A n 
Çalışma Vekâleti Çalışma Genel 

Müdürü 
Turhan Çaktı* 

Adliye Vekâleti Hukuk İşleri 
Tjmum Müdürü 
Reşat Tesal 

İktisat ve Ticaret Vekâleti 
Tetkik Kurulu Reisi 
Nureddin özmen 

Aza 
Çalışma Vekâleti İkinci Hukuk 

Müşaviri 
Kemal Başkal 

Aza 
Dahiliye Vekâleti Hukuk Müşaviri yerine 

İbrahim Koloğlu 

Aza 

Âza 
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İ L A N L A R 

M . M . V . 2 No. lu Satın A lma Komisyonu 
Başkanlığından 

156 metreküp çırasız sarıçam kereste kapalı zarf usuliyle satın alı
nacaktır. Muhammen bedeli 39.000 lira olup geçici teminatı 2.925 liradır. 
Eksiltmesi 30 Mayıs 1955 Pazartesi günü saat 11 de Komisyonda yapıla
caktır. İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 
Postada vâki gecikmeler muteber değildir. Bu hususa ait şartname ve 
evsaf Komisyonda ve İstanbul Lv. Amirliği ilân kısmında görülebilir. 

1441 / 4-2 

Ankara Jandarma Satmalına Komisyonundan : 

Jandarma birlikleri ihtiyacı için evsaflı şartnamesine uygun ve bir 
adedinin muhammen bedeli 600 liradan 30 aded akümülâtörün 1 Haziran 
1955 Çarşamba günü saat 15 te Ankara Jandarma Umum Kumandanlı-
ğmdaki Komisyonumuzda kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır. Ge
çici teminatı 1.350 lira olup şartnamesi her gün İstanbul Jandarma Sa
tınalma Komisyonu ile Komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesika ve teklif mektuplarını havi kapalı zarf mektuplarını eksiltme sa
atinden bir saat evveline kadar Komisyonumuza vermeleri. 

1443 / 4-2 

Nafıa Vekâletinden : 

Yapı işleri ilânı 
1 — Eksiltmeye konulan iş : Nafıa Vekâleti Nafıa Şirket ve Mües

seseleri Reisliğinin muamelât ve ehliyet bürolarında yaptırılacak sabit 
dosya dolapları işidir. 

Keşif bedeli (7.708,—) liradır. 

2 — Eksiltme 20/5/1955 Cuma günü saat 16 da Nafıa Vekâleti Yapı 
ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında pazarlık usuliyle 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve imar işleri Reisliğinde 
görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1.156,20) liralık kati 
teminat vermeleri ve eksiltme şartnamesi gereğince 1955 yılı Ticaret 
Odası vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. 

5 —• İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması şarttır, (özel 
ve tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez). 

6 — isteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette ba
şardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte iha
le gününden en az tatil günleri hariç üç gün önce Nafıa Vekâleti Yapı 
ve imar işleri Reisliğine müracaat ederek bu işin eksiltmesine girebil
mek için ehliyet vesikası almaları şarttır. 

1390 / 4-4 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Ankara Numune Hastanesi 425 ya
taklı ilâve pavyonunun 4. ve 5. bloklarını teşkil eden idare ve poliklinik 
kısımlarının ikmali inşası ve tesisatı işidir. 

Keşif bedeli : (759.620,24) liradır. 
2 — Eksi ltme 31/5/1955 Salı günü saat 16 da Nafıa Vekâleti Yapı 

ve imar işleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. „u 

3 — Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve imar işleri Reisliğin
de görülebilir. 

4 —> Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre (34.134,81) 

liralık muvakkat teminat vermeleri ve eksiltme şartnamesi gereğince 
1955 yılı ticaret odası vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. 

5 — istekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır, (özel ve 
tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 

6 — isteklilerin ¡(400.000) liralık buna benzer inşa ve (125.000) 
liralık kalorifer, sıhhi tesisat ve elektrik tesisatı işini iyi bir surette ba
şardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte 
ihale gününden en az ((Tatil günleri hariç) üç gün önce Nafıa Vekâletine 
müracaat ederek bu işin eksiltmesine girebilmek için ehliyet vesikası al
maları şarttır. 

7 — istekliler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mektuplariyle 
birlikte zarflara koymaları ve zarfın arkasına yapıştırılacak mumun para 
ile olmamak şartiyle mühür veya imza ile iyice kapatmaları ve eksiltme 
günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermele-
leri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
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Devlet Su işleri Umum Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Ankara 5. Bölge Müdürlüğü mıntakası 
içinde bulunan Kızılırmak vadisi - Kırıkkale - Beyobası ve Delice ovaları 
nirengi şebekesi tesisi işi olup, muhammen keşif bedeli birim fiyatları 
esası üzerinden (60.000) liradır. 

2 — Eksiltme 16/5/1955 Pazartesi günü saat 15 de Ankara 'da Dev
let Su işleri U m u m Müdürlüğü binası içinde toplanacak olan DS l . Mer
kez Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — istekliler, eksiltme tasarısını ve eklerini (4,20) lira bedel mu
kabilinde DSİ. U m u m Müdürlüğünden temin edebilirler. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyen şahıs veya şirketlerin D S l . Umum 
Müdürlüğüne karşı (4.250) liralık geçici teminat vermeleri ve 12/5/1955 
Perşembe akşamına kadar dilekçe ile Umum Müdürlüğe müracaat ederek 
ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır. Postada vâki gecikmeler ka 
bul edilmez. 

5 — isteklilerin, İdareden alarak dolduracakları iş beyannamesini 
iştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 

6 — isteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
15 dakika evveline kadar D S l . Merkez Eksiltme Komisyonu Reisliğine 
makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
1319/2-2 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Konya D S l . 4. Bölge Müdürlüğü mın-
- takası içinde bulunan Manavgat - Ulualan sulaması 3. kısım inşaatı işi 

olup, muhammen keşif bedeli birim fiyatları esası üzerinden (1.000.000) 
liradır. 

2 — Eksiltme 17/5/1955 Salı günü saat 15 de Ankara 'da Devlet 
Su işleri U m u m Müdürlüğü binası içinde toplanacak olan DS l . Merkez 
Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 —• istekliler, eksiltme tasarısını ve eklerini (70) l ira bedel mu
kabilinde DSİ. Umum Müdürlüğünden temin edebilirler. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyen şahıs veya şirketlerin DSİ. Umum 
Müdürlüğüne karşı (43.750) liralık geçici teminat vermeleri ve 13/5/1955 
Cuma akşamına kadar dilekçe ile U m u m Müdürlüğe müracaat ederek 
ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 

5 — isteklilerin idareden alarak dolduracakları iş beyannamesini 
iştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 

6 — Bu işe girmek isteyenlerin, iş yerini gezip tetkik ettiklerine 
dair Antalya 43 üncü Şube Başmühendisliğinden alacakları belgeyi işti
rak belgesi istemek üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 

7 — isteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
15 dakika evveline kadar DS l . Merkez Eksiltme Komisyonu Reisliğine 
Makbuz mukabilinde teslim etmeleri' şarttır. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
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11 MAYIS 1955 (Retmî Gaatetıe) SahSfe: 11831 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden : 

1 — Kapalı zarf usulü İle Yeşilköy meydanından hareket eden 
uçakların yolcularına verilmek üzere Şubat 1956 nihayetine kadar şart
namesinde yazılı evsafta 57.000 aded kahvaltı satm alınacaktır. 

2 — Muhammen bedeli : Adedi : 63 kuruştan 57.000 aded için 35.910 
lira olup muvakkat teminatı 2.693 lira 25 kuruştur. 

3 — ihale 20 Mayıs 1955 Cuma günü saat 15 de Yeşilköy Meydan 
Başmüdürlüğünde müteşekkil Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 — Taliplerin usulüne tevfikan hazırlayacakları kapalı zarflarını 
ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına tevdi et
meleri, postada vâki gecikmelerin nazarı dikkate alınmayacağı, ^ 

5 — Buna ait şartnamenin Ankara 'da Levazım Müdürlüğünde, i z 
mir'de Meydan Müdürlüğü ile Yeşilköy'de Meydan Başmüdürlüğünde gö
rülebileceği ilân olunur. 

1364 / 4-2 

iktisat ve Ticaret Vekâleti Iç Ticaret U m u m Müdürlüğünden : 

Türkiye'de yangın sigorta muameleleriyie iştigal etmek üzere ka
nuni hükümler dairesinde tescil ve ilân edilerek halen faaliyette bulunan 
merkezi isviçre'de H . Gali şehrinde kâin Helvetia Sigorta Şirketi Tür
kiye Umumi Vekilliği bu kere müracaatla, Şirket Statüsünün 15 inci mad
desinin, «Her hissedara Umumi Heyette başkası tarafından tescil edil
me salâhiyetini verecek şekilde», tadil edildiğini bildirmiştir. 

Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesine Dair 1149 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne uygun bulunmakla ilân olunr. 

1470 

Nusaybin Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Süleyman Bayar karısı Fa tma Bayar tarafından dâvâlılar 
Nusaybin'in Kale Köyünden Osman oğlu Süleyman, Hali l ve Hal i l Der
viş karısı Nucude ve saire aleyhlerine Nusaybin Asliye Hukuk Mahke
mesinde ikame olunan tapu kayıt iptali dâvasının duruşması sırasında 
dâvâlıların semti meçhule gittikleri davetiyelerine verilen meşruhattan 
anlaşılmış olmakla adı geçenlerin duruşmanın muallâk bulunduğu 26/5/1955 
Perşembe günü saat 9 da muhakemede bulunmaları veya kendilerini bir 
vekil marifetiyle temsil ettirilmesi, aksi halde namlarına gıyap kararı 
tebliğ olunacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunr. 

1472 

Davacı Süleyman Bayar karısı Fa tma Bayar tarafından dâvâlılar 
Nusaybin'in Kale Köyünden Mehmet kızı Sultanı, Abdi kızı Şemse, Der
viş oğlu Mehmet Salih Yıldırım ve saire aleyhlerine Nusaybin Asliye H u 
kuk muhakemesinde ikame olunan tapu kayıt iptali dâvasının duruşması 
sırasında dâvâlıların semti meçhule gittikleri gıyap kararlarına verilen 
meşruhattan anlaşılmış olmakla adı geçenlerin duruşmanın muallâk bu
lunduğu 26/5/1955 Perşembe günü saat 9 da muhakemede bulunmaları 
veya kendilerini bir vekil marifetiyle temsil ettirmeleri, aksi halde du
ruşmanın gıyaplarında cereyan edeceği ilânen gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 

1472 

Beykoz Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı : Hatice Göçmen Paşabahçe Karagöz Sırtı 23-2 
Dâvâlı : Mehmet Göçmen, adresi meçhul. 
Dâva : İhtar (Haneye davet) 
Hâdise : (Kocam Mehmet ile 25 seneden beri hukuken evli bulunu

yoruz. Üç sene beraber yaşadıktan sonra, kocam evlilik birliğimizin yu
vası olan evini bilâ sebep terk ile semtimeçhule gitmiş ve ikametgâhı da 
bilinemediğinden dolayı şifahi bir ihtarda bulunulamamıştır. Bu defa 
ihtarın sayın ve âdil makamınız tarafından yapılmasını ve evine dön
memekte müterrit olduğu takdirde aleyhine boşanma dâvası ikameye hak 
iktisap edeceğime karar ihtasım sayın makamınızdan rica ederim.) 

Tebliğ makamına kaim olmak üzere 16/6/1955 tarihinde (Beykoz 
Asliye Mahkemesi) duruşmada bulunmanız ilân olunur. 

1468 

Beylikahır Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

954/76 
Aslen Beylikahır Nahiye Merkezinden olup, halen İzmir, Birinci 

Kahramanlar 1517 Sokak No. 6 da mukim 1 A l i kızı Rabia Sakar vekili 
Eskişehir avukatlarından Şerafettin Polat tarafından Çal Kazasının Be-
kill i Nahiyesinden Marangoz Hasan Hüseyin karısı Fa tma Berkman aley
hine ikame eylemiş bulunduğu gaiplik dâvasının rüyetinde : 

Davacının Kocası, Beylikahır Nahiyesinden A l i Osman oğlu 1317 
de Ayşe'den doğma Süleyman'ın 30 seneden beri hayat ve mematından 
haber alınmadığından gaipliğine karar verilmesi talep edilmekte bulun
duğundan, bu hususta malûmat ve alâkası olanların mahkememize mü
racaatları ilân olunur. 

1474 

Gerede Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Sayı : 955/41 
Davacı Gerede Orman işletmesi ile dâvâlı Gerede'nin Koçumlar Kö

yünden Hüseyin Muratdağı aralarında devam eden tazminat dâvasmın 
yapılmakta olan duruşmasında : 

Dâvâlı Hüseyin Muratdağı'na gıyap kararının ilânen tebliğine ka 
rar verilmiş bulunduğundan duruşmanın bırakıldığı 7/6/1955 günü saat 
9,30 da Gerede Sulh Hukuk Mahkemesine gelmeleri veyahut kendisini 
temsil edecek bir vekil göndermeleri, aksi takdirde duruşmanın gıya
bında devam edeceği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1467 

Arapkir Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No : 955/5 
Arapkir ' in Çobanlı Mahallesinden Hacı Mehmet oğlu Rüştü, kızı 

Nefise ve karısı Hatunkız'a : 
Çobanlı Mahallesinden Osman oğlu Mustafa Mavigöz'ün aleyhinize 

ikame eyiediği tescil dâvasının yapılan duruşmasında adlarınıza çıkarılan 
davetiyeye gösterilen adreste bulunmadığınız ve ikametgâhınızın da meç
hul bulunduğu anlaşılmış, mahkemeye gelmeniz veyahut bir vekille ken
dinizi temsil etmeniz için Resmî Gazete'nin 23 Mart 1955 tarih ve 8962 
sayısında ilânen tebligat yapılmış ise de 28/4/1955 günkü duruşmada bu
lunmadığınız gibi bir vekil de göndermediğinizden ilânen gıyap kararı
nın tebliğine karar verilmiştir. Duruşma 16/6/1955 tarihinde duruşmada 
bulunmadığınız takdirde duruşmanın gıyabınızda cereyan edeceğinden 
tebliği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1468 

Kemalpaşa Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Sayı : 955/63 
Kemalpaşa'da oturur Hafize Budak tarafından Balıkesir'in Susur

luk Kazasının Ömerli Köyünden Nurullah oğlu Hüseyin Budak aleyhine 
açılan ihtar dâvasının duruşmasında, dâvâlının adresi meçhul kaldığın
dan dolayı ilânen tebligat icrasına karar verilmiş olduğundan dâvâlının 
duruşma günü olan 1/6/1955 günü mahkememizde bulunması veya bir 
vekil ile kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde hakkında gıyap karan 
verileceği davetiye makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

1420 

Malatya Asliye 1 inci Hukuk Hâkimliğinden : 

955/130 
Malatya'nın Salköprü Mahallesinden Hacı Bekir Aksoy tarafından 

Van Özalp Kazasında Müftü Abdulkadir Bilgisi nezdinde Nesime Aksoy 
aleyhine açılan duruşma sırasında : 

Dâvâlı adına çıkarılan davetiyenin adresi meçhul olduğundan bilâ 
tebliğ iade edilmesi üzerine dâvâlı Nesime Aksoy 'a ilânen davetiye teb
liğine ve duruşmanın 13/6/1955 gününe bırakılmasına karar verildiğinden 
adı geçen dâvâlının duruşma günü gelmediği veya bir vekille kendisini 
temsil ettirmediği takdirde hakkında' gıyap kararı çıkarılacağı davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1465 



Sabife: 11832 (RcamI Guete) 11 MAYIS 1955 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden : 

5389 sayılı kanuna istinaden Bankamızca ihraç olunan % 5 faizli 
dördüncü tertip 20 milyon liralık tahvillerin üçüncü itfa çekilişi 2/5/1955 
tarihinde noter huzuriyle Bankamız merkez binasında yapılmıştır. 

Bu çekilişte itfaya uğrayan tahvil numaraları aşağıda gösterilmiştir. 

itfa bedelleriyle; vâdesi gelecek kupon bedellerinin ödenmesine, 
1/6/1955 gününden itibaren bütün şube ve ajanslarımızda başlanacağı ilân 
olunur." 

itfaya uğrayan İtfaya uğrayan itfaya uğrayan 
tahvil numaraları tahvil numaraları tahvil numaraları 

401 — 450 21216 21220 26154 
1901 — 1950 21361 21365 26180 
7251 — 7300 21431 —. 21435 — 26184 
8151 — 8200 21836 —. 21840 26223 
8301 — 8350 21841 — 21845 26243 

10091 — 10100 21946 — 21950 — 26254 
10391 — 10400 22201 — 22205 26279 
12131 — 12140 22296 — 22300 263G1 
12931 — 12940 22451 — 22155 26421 
13311 — 13320 22736 — 22740 26475 
13561 — 13570 22771 — 22775 26527 
14351 — 14360 22866 —. 22870 25529 
14481 — 14490 22956 — 229S0 26652 
14791 — 14800 23106 — 23110 — 26653 
14991 — 15000 23386 — 23390 26709 
15311 — 15320 23391 — 23395 — 26727 
15601 — 15610 23401 —. 23405 26747 
15831 — 15840 23451 — 23455 — 26780 
16201 — 16210 23511 — 23515 — 26789 
16301 — 16310 23631 — 23635 — 26792 
16781 — 16790 23686 — 23690 — 2Ö821 
17551 — 17560 23986 — 23990 — 26839 
17561 — 17570 24031 — 24035 — 26875 
18016 — 18020 24221 — 24225 — 26885 
18376 — 18380 24306 — 24310 — 26912 
18506 —. 18510 24361 — 24365 — 26913 
18706 — 18710 24371 — 24375 — 26932 
18796 — 18800 24466 — 24470 — 26946 
19086 19090 24701 — 24705 — 26951 
19466 19470 24741 — 24^45 — 26966 
19556 — 19560 24746 — 24750 — 2'7061 
19606 — 19610 24771 — 21775 — 27135 
20266 — 20270 24816 — 24820 — 27175 
20296 20300 24876 — 24880 — 27180 
20476 — 20480 24941 — 24945 — 27195 
20536 — 20540 25636 — 25640 — 27203 
20591 — 20595 25816 — 25820 — 27206 
20606 — 20610 25896 — 25900 — 27210 
20616 — 20620 — 26039 — 27292 
20621 — 20625 —. 26040 — 27293 
20896 — 20900 — 26047 —. 27335 
20956 —. 20960 — 26055 — 27339 
21076 — 21080 26073 — 27357 
21171 — 21 i 75 26094 
21191 — 21195 26127 

1 4 8 4 

Karayolları U m u m Müdürlüğünden : 

Tesisler ikmal inşaatı 

1 — Eksiltmeye konulan iş : V an yollar 11. Bölge Müdürlüğü te
sisler sahasında Bölge Müdürlüğü binası, 3 aded idare binası, atelye, 
ambarı, kapıcı yeri, kantin, yıkama yağlama benzin istasyonu 
binalarının ikmal inşaatı ile çift katlı bölge ambarı binası inşaatı olup 
keşif bedelleri tutarı 1(1.200.000) bir milyon iki yüz bin liradır. 

2 — Eksiltme : 31/5/1955 tarihine rastlayan Salı günü saat 16 da 
(on altıda) Ankara 'da Kavaklıdere'de Karayolları U m u m Müdürlüğü bi
nasında Yapım Dairesi Başkanlığı odasında toplanacak olan Krayolları 
Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı : istekliler bu işe ait eksiltme evrakını K a 
rayolları U m u m Müdürlüğü Tesisler Şubesinde, istanbul Yollar 1. Bölge 
Müdürlüğü ile Van Yollar 11. Bölge Müdürlüklerinde görebilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) isteklilerin 1955 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde (49.750) kırk dokuz bin yedi yüz elli liralık muvakkat teminat ver
meleri, 

b) isteklilerin bir dilekçe ile 27/5/1955 Cuma günü akşamı saat 
on yediye kadar Karayolları Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve 
dilekçelerine Karayolları U m u m Müdürlüğü eksiltmelerine giriş şartları 
hakkındaki Yönetmeliğin dördüncü maddesinin a, b, c fıkralarında ya
zılı evrakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları, 

(Not : Bu Yönetmelik Ankara 'da Karayolları U m u m Müdürlüğün
den ve taşrada Karayolları Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.) 

5 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde ve
rilen izahat çerçevesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme 
günü saat onbeşe kadar makbuz karşılığında Komisyon Reisliğine ver
meleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
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Veteriner Fakültesi Dekanlığından : 
* ' 

Maarif Vekâleti Meslekî ve Teknik Öğretim Yapı işleri Müdürlü
ğünce musaddak keşif ve projeye göre Veteriner Fakültesine yeniden 
yaptırılacak lâboratuvar binası inşaatı işi kapalı zarf usulile eksiltme
ye çıkarılacaktır. 

1 — Muhammen bedeli 164127,59 lira olup muvakkat teminatı 
12309,57 liradır. 

2 — Eksiltmeye 30/Mayıs/1955 Pazartesi günü saat 15 de Anka ra 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi binasında toplanacak komisyon önünde 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltmeye girecek olanların 2490 sayılı kanunda yazılı bel-
gelerile butikte ihale gününden en az 3 gün evvel (tatil günleri hariç) 
Maarif Vekâleti Meslekî ve Teknik Öğretim Yapı işleri Müdürlüğünden 
alacakları ehliyet ve yeterlik belgesi ve 1955 yılımda hali faaliyette bu
lunduğuna dair mahallî Ticaret Odalarından alacakları belgeyi, Devlet 
inşaatında bu ayarda almış olduğu ihaleleri muvaffakiyetle başardığını 
bildirir evrakı müsbite ile muvakkat teminatlarını Ankara Üniversitesi 
Muhasebe veznesine yatırdığına dair makbuzu ve mezkûr kanun hüküm
leri gereğince hazırlıyacakları kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir 
saat önce makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

4 — Postada vâki olacak gecikmelerin nazarı itibara alınmıyaca-

ğı, 
5 — Yapılacak işe ait keşif ve şartnamenin Fakültemiz Levazım 

Bürosunda her gün mesai saatlerinde görülebileceği ilân olunur. 
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imroz Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

955/24 
imroz'un Bademli Köyünden Gramatiki Çukanari tarafından açılan 

imroz'un Çınarlı Mahallesinden olup adresleri meçhul bulunan Angel l 
Vasilko kızı Despina ve diğer kızı Eleni ve oğulları Isteryo ve Va s i l i n 
gaipliğine karar verilmesine mütedair dâvada : 

Adı geçenlerin duruşmanın bırakıldığı 18/5/1955 Çarşamba günü saat 
9 da mahkememizde hazır bulunmadıkları veya bir vekil göndermedik
leri takdirde H . U . M . Kanununun 398 inci maddesine tevfikan gıyap 
kararı verileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

1459 

Ankara Ticaret Odasından : 

Sicilli ticaretin 3823 numarasında müseccel (Adapazarı Şeker Fab 
rikası Türk Anonim Şirketi) murakıplarından Ahmet Dallı'nın istifası 
dolayısiyle yerine diğer murakıplar tarafından Rifat Özdeş'in seçildiği 
bildirilerek tescili istenmekle işbu tebeddülatın 5/5/1955 tarihinde tescil 
edildiği ilân olunur. 

1486 /1-1 

Sicilli ticaretin 3823 numarsmda müseccel i(Adapazarı Şeker Fab 
rikası Türk Anonim Şirketince) yapılan Umumi Heyet toplantısında 
idare Meclisi âzalıklarına seçilen ve birinci derecede imza salâhiyeti ve
rilmiş bulunan Edip Kantemir, Osman Avdan ve ibrahim Kangal ile Z i 
raat Müdürlüğü görevini tedvire memur Melih Alpaslan'ın noterden 
tasdikli imzalarını havi sirkülerin vâki talep üzerine 5/5/1955 tarihinde 
tescil edildiği ilân olunur. 

1485 / 1-1 

Başvekâlet Devlet Matbaanı 
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                                                              İÇİNDEKİLER 

                                                                                                                                                                                                                             
Kanunlar                                          Sayfa  
 
6545   Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan Kanuna Bağlı (1)  
           Sayılı Cetvel İle Tadil ve Eklerinin Adliye Vekâleti Kısmında Değişiklik Yapılması  
            Hakkında Kanun          1 
 
6546  Orman Araştırma Mevzuunda Türkiye'ye Teknik Yardım Temini Hususunda Türkiye  
          Cumhuriyeti Hükümeti İle Birleşmiş Milletler Gıda ve Ziraat Teşkilâtı Arasında  
          İmzalanan (10) Numaralı Ek Anlaşmanın Tasdiki Hakkında Kanun    1
 
 
6547  19 Eylül 1949 Tarihinde Cenevre'de Aktolunan "Karayolları Trafik Sözleşmesi"  
          İle On Ekine ve "Halen İşgal Altındaki Memleketler veya Topraklara Mütedair Protokol"  
          A İltihakımız Hakkında Kanun        2
 
 

 
6548  Altmış Milyon Liralık Madenî Ufaklık Para Basılması Hakkındaki 5015 Sayılı Kanunun 
          Birinci Maddesinin Tadiline Dair Kanun       11
      
 
İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı 
 
493  Tekel Genel Müdürlüğü Bafra Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Evi İşçileriyle İşveren 
        Arasında Çıkan Toplulukla İş Uyuşmazlığı Hakkında      12
 
 
 
 

 

 

İlanlar             13
          
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 




