
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336 - 1920 

K A N U N L A RR 
İl İdaresi Kanununun 42 nci maddesinin (E) bendinin 

değiştirilmesi hakkında Kanun 

Kanun No: 6738 Kabul tarihi: 22/6/1956 

Madde 1 — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 42 nci maddesinin (E) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

E) Müdür, 4 üncü maddenin son fıkrasında belirtilen adlî ve askerî 
teşkilât dışında kalan, gözetim ve teftişi altında bulunan bucak teşkilâ
tına dâhil daire ve müesseselerin âmir ve memurları ile genel ve özel 
kolluk âmir ve memurlarına uyarma cezası verir ve uygular. 

Bu ceza kesindir. Bunun aleyhine idari veya adlî kazaya müracaat 
olunamaz. Uyarma cezasının memurun siciline işlenmesi için vali veya 
kaymakama bildirir. Daha ağır disiplin cezaları ile takdirname verilme
sini gerektiren hallerde kaymakama tekliflerde bulunur. 

Madde 2 
Madde 3 

memurdur. 

Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

Telsiz Kanununun 31 inci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun 

Kanun No: 6739 Kabul tarihi: 22/6/1956 

Madde 1 — 3222 sayılı kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

27, 28, 29 ve 30 uncu maddeler hükümleri Türk sularına veya liman
larına giren ecnebi gemileriyle, Türk havalarına giren veya uçuş alan
larına inen ecnebi hava gemileri ve tayyareleri hakkında da tatbik olu
nur. Ancak bu gibi gemi ve tayyarelerin limanda, havada veya uçuş alan
larında bu kayıtlar haricinde dahi muhabere edebilmelerine lüzumu ha
linde i l g i l i vilâyetçe izin verilebilir. 

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

memurdur. 
27/6/1956 Resul 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa muvakkat 
bir madde eklenmesi hakkında Kanun 

Kanun No: 6740 Kabul tarihi: 22/6/1956 

Madde 1 — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna aşağıda yazılı muvakkat 96 nci madde eklenmiştir : 

Muvakkat madde 96 — Mülga 1683 sayılı kanunun 50 nci maddesi 
hükmüne tevfikan, 1341 yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 41 inci 
maddesi ile on senelik maaşları defaten ödenerek ilişikleri kesilmiş olan 
ve başka bir kocaya varmaksızın halen dul bulunan zevcelere, kesilmiş 
olan maaşları, kanunun 68 inci maddesinin «(A) fıkrasına tevfikan yeni
den bağlanarak, bu kanunun mer'iyet tarihini takibeden ay başından 
itibaren ödenir. 

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

27/6/1956 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun §3 üncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

Kanun No: 6741 Kabul tarihi: 22/6/1956 

Madde 1 — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Resmî Gazete 
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CUMA Sayı: 9345 
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7235 



Sahife: 14678 
Asgari beş sene emekliliğe esas bir hizmette bulunmak şartiyle teda

visi gayrimümkün bir maluliyete duçar olup herhangi bir şekilde kazanç 
ve başkasının yardımı olmaksızın idamei hayat imkânı kalmıyan âdi 
malûllere; (Mezkûr kanunun 48 inci maddesinde yazılı hususlar nazarı 
dikkate alınmak suretiyle) 15 sene fiilî hizmeti bulunan malûller gibi 
maaş tahsis olunur. 

Ancak, bu maaşlar dul ve yetimlere intikal etmez. 
Muvakkat madde — Bu kanunun neşrinden evvel birinci maddede 

yazılı fıkrada belirtilen şekilde âdi maluliyete düşmüş olup da hizmet 
müddetlerinin 15 yıldan az olması sebebiyle aylık bağlanamamış olanlar 
da bu kanun hükümlerinden faydalanırlar. 

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

memurdur. 
27/6/1956

RESmi

 

Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hakkında 30 
Mayıs 1949 tarih ve 5401 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin 

tadili hakkında Kanun 

Kanun No: 6742 K a b u l t a r i h i : 22/6/1956 

Madde 1 — Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hakkında
k i 30 Mayıs 1949 tarih ve 5401 sayılı kanunun üçüncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 3 — Sağlık sebepleri dışında okullarla yüksek öğrenim ku
rumlarından çıkarılan öğrencilere Devlet tarafından yapılan bilûmum 
masraflar fa i z i ile birlikte mukavelesi gereğince ödettirilir. 

Ancak, bu öğrencilerden bilâhara muvazzaf subay, askerî memur ve 
astsubay olarak orduya dâhil olanlara Devletçe yapılan masraflar ödet
tirilmez. 

Muvakkat madde — Bu kanunun neşri tarihine kadar sağlık sebep
leri dışında okullarla yüksek öğrenim kurumlarından çıkarılan öğrenci
lerden bilâhara muvazzaf subay, askerî memur, astsubay olarak orduya 
dâhil olanlara ödettirilmekte olan paralar alınmaz ve Devlet tarafından 
bu sebeple açılan dâvalar ile icra takibatı durdurulur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya Millî Müdafaa ve Maliye 

Vekilleri memurdur. 
27/6/1956 

4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 
muaddel 11 inci maddesinin tadiline ve bu maddeye muhte
lif kanunlarla eklenen fıkralar ile 4554 saydı kanuna 4798 
sayılı kanunla eklenen maddelerin ve muvakkat maddenin 
kaldırılmasına ve bu kanuna muvakkat i k i madde eklenme

sine dair Kanun 

Kanun No: 6743 K a b u l t a r i h i : 22/6/1956 

Madde 1 — 4273 sayılı kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 11 — I - Hiçbir subay mensup olduğu sınıfın kıtasında, kur
may subaylar kendi sınıfı veya diğer sınıfların kıtalarında, rütbesine ait 
asgari müddetin en az üçte biri kadar fiilî olarak hizmet etmedikçe terfi 
edemez. 

29 HAZİRAN 1956 
Ancak; aşağıda yazılı fıkralardakiler müstesnadır : 
a) 9 yıl bekleme müddetine tabi kurmay yüzbaşılar için 1(2) senedir. 
b) Kurmay yarbaylar için (Dz. Kur. yarbaylar hariç) kıta hizmeti 

mecburiyeti yoktur. 
e) Kurmay albaylar için '(2) senedir. Bunların yarbaylıkta fiilen 

kıta kumandanlıklarında geçirdikleri hizmet müddetlerinin bir senesi al
baylık kıta hizmeti müddetinden indirilir. 

d) Yeni silâh ve malzeme eğitimi ile görevli kurs ve okullarda bu 
derslerin öğretmeni bulunan (Kara ve havada yarbaya kadar - yarbay 
dâhil - denizde binbaşıya kadar - binbaşı dâhil - ) subaylardan bulunduk
ları öğretmenlik görevlerinden ayrılmaları mahzurlu görülecek olanlar 
bu yerlerden alacakları sicillere göre terfi ettirilirler. 

B u gibilerin bir evvelki rütbede yaptırılmayan kıta hizmetinin ta
mamını yeni terfi ettikleri rütbede ve yeni rütbenin kıta hizmetine 
ilâveten yapmaları mecburidir. (Kıta hizmetinden istisna yalnız bir 
rütbe içindir.) Kıtaya çıkarılmadan terfileri gerekenler, Erkânı Har-
biyei Umumiye Riyasetinin ismen teklifi ve Millî Müdafaa Vekâletinin 
muvafakatiyle terfi ettirilirler, 

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

f) Kurmay subaylar için tesbit edilmiş olan kıta hizmet müddet
leri harbte hâsıl olacak ihtiyaca göre Başkumandanlıkça lüzumu kadar 
azaltılabilir. 

II - Teğmen ve üsteğmen rütbesinde olan havacı subayların terfi
leri için rütbelerine mahsus asgari müddetin hesabında kara ve hava sı
nıfları kıtalarında yapacakları hizmet müddetlerinin mecmuu b i l f i i l kıta 
hizmeti sayılır. Sıhhi raporları ile veya okulca tasdik edilen gayretine 
rağmen uçuculuktaki istidatsızlığı tebeyyün edenler ile b i l f i i l uçucu olup 
da sıhhi durumu dolayısiyle veya yıpranarak uçuculuk kudretini kaybe
den veya uçucu kıta kumandanlığında inkişaf edemiyeceği sicil ile anla
şılan hava subayları hava kadrosu dâhilinde faal kıta veya yer hizmet
lerinde üstlerinden alacakları siciller ile kara ordusu emsali nasplılarını 
geçmemek şartiyle terfi ederler. 

III - Askerî Tıp ve Veteriner Akademileri ve Biyoloji Enstitüsü pro
fesörleri ile profesör vazifelerinde görevli doçentler, profesör vazifesi gö
ren öğretim görevlileri, profesör ve doçent kadrolarından alacakları si
cillerle terfi ettirilirler. Ancak; bunların Millî Müdafaa Vekâletince tan
zim edilecek talimat gereğince silâhlı kuvvetler içinde tetkik ve araştır
mada bulunmaları esastır. 

IV - Harb Akademisi ve Yüksek Levazım Okulu tahsilinde bulunan 
subaylar ile kurmay stajyerlerin ve kurmay subayların, akademiye ve 
Yüksek Levazım Okuluna girmezden evvel tahsil esnasında ye tahsilden 
sonra memur edilecekleri muhtelif muharip sınıf kıta kumandanlıkların-
daki ve levazım için kıta sayılan yerlerdeki hizmetleri kıta hizmetinden 
sayılır. 

V - Yardımcı sınıf subaylarından Harb Akademisini muvaffakiyetle 
bitirenler, piyade sınıfına nakledilirler. Bu nakilden evvel yardımcı sı
nıf kıtalarında geçen hizmetleri kıta hizmetinden sayılır. Ancak; terfi 
için piyade sınıfında bir sicil müddeti bulunup muvafık sicil almak şarttır. 

V I - Ordu donatım, personel ve harita sınıflarına mensup subaylar 
sınıflarına mahsus kadro dâhilinde üstlerinden alacakları siciller ile t e r f i 
ederler. 

VII - Sınıf değiştiren subayların evvelki sınıflarının kıtalarında 
yapmış oldukları hizmetler de kendi sınıfının kıta hizmetinden sayılır. 
Ancak, bunların ter f i i için aynı sınıflarında bir sicil müddeti bulunup 
sici l almaları şarttır. 

VII I - Sınıfında rütbesinin karşılığı kıta bulunmıyan subaylar için 
hangi hizmetlerin kıta ve sicil yeri olacağı Yüksek Askerî Şûranın mü
talâası alınarak Millî Müdafaa Vekâletince tesbit olunur. 

Madde 2 — 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 
4554 sayılı kanunla değiştirilen 11 inci maddesi ile bu maddeye 5611 sa
yılı kanunla eklenen «E» fıkrası ve 4685 ve 473 9 sayılı kanunlarla eklenen 
fıkralar ve 5611 sayılı kanuna 5811 sayılı kanunla eklenen muvakkat 5 
inci madde ve 4554 sayılı kanuna 4798 sayılı kanunla eklenen ek madde 
1, ek madde 2 ve muvakkat madde mer'iyetten kaldırılmıştır. 

Muvakkat madde 1 — 1950, 1951 ve 1952 nasıplı kurmay binbaşılar 
için kıta hizmeti bir yıldır. 

Muvakkat madde 2 — Gülhane Askerî Tıp ve Veteriner Akademi
leri ile Biyoloji Enstitüsü profesörlerinin ve profesör vazifelerinde gö
revli doçentlerinin, profesör vazifesi gören öğretim görevlilerinin, bu ka
nunun neşrinden evvel aynı kadro yerlerinde geçen hizmetleri de terfide 
geçerli kıta hizmeti sayılır. 

(Resmi Gazete) 

No. Baþlýðý 
Duıınr 
Tertip C i l ! Sahile Strı 

İlgili Kanun :ı 
54.34 T C. imekiı Samlısı Kanunu 17/Í/1949 3 30 u:ss 7235 

No. Baslığı

REsmi

 
Düstur 
Tertip Cilt Sahile 

Gazete 
Sayı 

i l e i l i Kanun : 
5401 Askerî öğrencilerden basarı gogtermıyenler hakkında Kamın 

3/6/194» 3 38 1079 7223 



29 HAZİRAN 1956 (Resmi Gazete) 
Madde 3 
Madde 4 

murdur. 

Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Bu kanun hükümlerini icraya: Millî Müdafaa Vekili me-

27/6/1956 

BasilinNo.  

Subaylar Hevetine Mahsus 4273 sayılı kanun ve bunun 
ek ve değişiklikle" i l e T. B. M. M. Kararları : 

Kanunlar : 
4273 Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanunu  25/6/1942 
4460 Subaylar Heyetine Mahsus 4273 sayılı Terfi Kanununun 10 

ve 16 nci maddelerinin değiştirilmeşine ve i k i muvakkat 
madde eklenmesine dair Kanun 16/7/1943 

4539 Subaylar Heyetine Mahsus 4273 numaralı Terfi Kanununun 
birinci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
Kanun 13/4/1944 

4554 Subaylar Hevetine Mahsus Terfi Kanununun 11 inci mad-
desinin değiştirilmesine dair Kanun 5/5/1944 

4685 Subaylar Heyetine Mahsus 4273 sayılı Terfi Kanununun 
II inci maddesinin değiştirilmesine dair olan 4554 sayılı 
kanuna ek Kanun 23/12/1944 

4719 Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 4554 sayılı ka
nunla değişen 11 inci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
Kanun 4/5/1945 

4798 Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 11 inci mad-
desini değiştiren 4551 sayılı kanuna ek Kanun 13/8/1945 

4800 Subaylar Heyetine Mahsus 4273 sayılı kanuna ek Kanun 
23/8/1945 

4850 Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 14 üncu mad-
desine i k i fıkra eklenmesine dair- Kanun 8/2/1946 

5043 Subaylar Heyetine Mahsus 4273 sayılı Terfi Kanununun 
4539 sayılı kanunla değişen 1 inci maddesinin <A» fıkrası 
ile 4460 sayılı kanunla değişen 16 nci maddesinin «A, B, 
C, D» fıkralarının değiştirilmesine dair Kanun 13/5/1947 

5078 Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 4460 sayılı ka
nunla değişen 10 uncu maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair Kanun 20/6/1947 

5301 Subaylar Heyetine Mahsus 4273 sayılı Terfi Kanununun 
birinci maddesinin «B» fıkrasıyle aynı kanunun 4554 sayılı 
kanunla değıgtirilen 11 inci maddesinin son fıkrasının de
ğiştirilmesine dair Kanun 8/1/1949 

5611 Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun ban maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler eklen-
mesine dair Kanun 24/3/1950 

5811 Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 5611 sayılı 
kanunla değiştirilen birinci maddesinin (B) fıkrasının de-
ğiştirilmesine ve mezkûr kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair Kanun 16/7/1951 

6557 4273 «ayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terli Kanununun 
' 6611 sayılı kanunla değiştirilen 10 uncu maddesi ile 

Subay ve Askerî Memurların. Maaşları hakkındaki 5609 
sayılı Kanunun 5838 sayılı kanunla değiştirilen birinci 
ve ikinci maddelerinde değişiklik yapılması hakkında. 
Kanun 21/5/1955 

6611 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 
5611 sayılı kanunla değiştirilen 10 uncu maddesi ile- Su 
bay ve Asken Memurların Maaşları hakkındaki 5609 sa
yılı Kanunun 5838 sayılı kanunla değiştirilen 1 inci ve 
2 ncı maddelerinde değişiklik yapılması hakkındaki 
13/5/1955 tarih ve 6557 sayılı kanuna muvakkat bir madde 
eklenmesi hakkında Kanun 28/5/1955 
2 T. B. M. M. Kararları: 

1600 Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununa ek 4800 sayılı 
kanunun geçici maddesinin birinci fıkrasının yorumlanma-
sına mahal olmadığı hakkında Kamutay Kararı 4/5/1948 

1601 Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 9 uncu mad
desinin yorumlanmasına mahal olmadığı hakkında Kamutay 
Karan 7/5/1948 

Dü*mı 
Tertip Cilt Sahife 

Anam! 
Garet« 
3İT1 

3 23 1566 5141 

3 24 1511 5457 

3 25 222 5680 

3 2S 309 5698 

1 26 123 5887 

S 26 344 5997 

3 26 1358 6082 

3 26 1381 6091 

3 27 898 «227 

3 28 Iİ47 6603 

3 26 1275 «68 7 

3 .10 100 7100 

3 31 1804 7465 

3 32 1825 7859 

3 »6 1429 9011 

1 36 1*1 S 9014 

'S 29 958 6897 

3 29 964 6900 

Astsubay Kanununun pazı maddelerinin değiştirilmesine, 
31 inci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına ve muvakkat 

bir madde eklenmesine dair Kanun 

Kanun No: 6744 Ka b u l t a r i h i : 22/6/1956 

Madde 1 — 5802 sayılı Astsubay Kanununun 28 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 28 — Kıdemli Başçavuşlukta ikinci veya üçüncü senesini ik
mal ve aşağıdaki şartları ihraz etmiş bulunan astsubaylar, alâkalı ve
kâletlerin inhası üzerine yüksek tasdik ile teğmen ve bando astsubayları 
7 nci sınıf bando öğretmeni nasbedilirler. Bunlar Terfi Kanunu hüküm
lerine göre kıdemli yüzbaşılığa veya muadiline (dâhil) kadar yükselebi
lirler. 

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

B) Umumi, meslekî bilgileri ile karakter ve ahlâk bakımından su
bay ve eşitliğine lâyık bulunduğu tasdik edilmiş olmak, 

C) Yapılacak seçim imtihanlarında ve mütaakıben gönderilecekle
r i sınıf okullarında ve özel kurslarda başarı göstermek. 

Bu madde hükümlerinin tatbik tarzı İcra Vekilleri Heyeti kararı 
ile tesbit olunur. 

Madde 2 — Aynı kanunun 29 uncu maddeci aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 29 — 28 inci madde hükümlerine göre subay veya yedinci 
sınıf bando öğretmeni nasbedilenlerin aylık asılları ile tutarları aşağıda 
gösterilmiştir : 

Madde 3 — Aynı kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 30 — Astsubaylıktan subaylığa veya muadiline geçirilenlerin 
her rütbe ve sınıftaki yaş hadleri maaşça muadili bulundukları subaylar 
gibidir. 

Madde 4 — 5802 sayılı Astsubay Kanununun 31 inci maddesi mer'i-
yetten kaldırılmıştır. 

Muvakkat madde — Bu kanunun neşri tarihinde 5802 sayılı kanunun 
28 inci maddesi hükümlerine göre yetiştirilmiş olan askerî teknisiyanler 
de bu kanun hükmünden faydalanırlar. 

Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 6 — Bu kanunun hükmünü icraya tera Veekilleri Hayati 

memurdur. 
27/6/19S6 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 75 inci 
maddesinin tadili ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi 

hakkında Kanun 

Kanun No: 6745 K a b u l t a r i h i : 22/6/1956 

Madde 1 — 8/6/1949 t a r i h l i ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

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

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

Ölüm tarihinde evli olmaları sebebiyle aylık bağlanmamış kız çocuk
larından bilâhara boşanan veya dul kalanlara da bu tarihleri takibeden 
ay başından itibaren aylık bağlanır. Bu takdirde evvelce 68 inci madde 
gereğince ölüm tarihinde müstahak dul ve yetimlere bağlanmış olan ay
lıklarda; bu kere aylık bağlanan çocuk da nazara alınmak suretiyle ge
rekirse düzeltme yapılır. 

Madde 2 — Aynı kanuna aşağıda yazılı muvakkat 97 nci madde 
eklenmiştir : 

Muvakkat madde 97 — Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihten önce 
75 inci maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı durumlara girmiş bulunan kız 
çocukları hakkında da mezkûr fıkra hükümleri tatbik olunur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya tera Vekillari Hayati 

memurdur. 
27/6/1956 

Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, 
Konya ve Denizli vilâyetlerinde 1955 -1956 yılında tabii 

âfetlerden zarar görenlere yapılacak yardım 
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baskını, yangın, yer sarsıntısı gibi âfetler neticesinde kendileri veya mu- j 
risleri adına tapuda kayıtlı meskenleri toplu halde yanmış veya yıkılmış 
veyahut ağır hasara uğramış olanlara borçlanma suretiyle ve borçlanma 
bedelleri taksitle ödenmek r ırtıyle mesken ile mahallî hususiyetler ve iş
tigal mevzuları gözönünde bulundurularak meskenin ahır, dam ve sa
manlık gibi müştemilâtından olan binaları yaptırmak ve meskenlerini ken
dileri yaptıracaklara aynı şekilde borç para vererek yardımda bulun
mak üzere yıllık ödeme miktarı (7 milyon) lirayı germemek üzere (21 
milyon) liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere girmeye Nafıa Ve
k i l i ve faizleriyle birlikte bu miktarı geçmemek üzere bono çıkarmaya 
Maliye Vekil i mezundur. 

Bu maksatla Nafra Vekâleti bütçesine konulan paralar, 1050 ve 
2490 sayılı kanun hükümleriyle mukayyet olmaksızın Maliye ve Nafıa 
Vekâletlerince müştereken hazırlanıp i c r a Vekilleri Heyetince kabul olu-
nacak esaslar dairesinde sarfolunur. 

Bu kanun gereğince köylerde yapılacak meskenlere ait bedellerin 
yüzde 50 si Ziraat Bankasınca karşılanır. 

Madde 2 — Meskenleri tapuda kayıtlı olmıyanlar da şehir ve kasa
balarda belediye encümenlerince, köylerde ise köy muhtar ve ihtiyar 
meclislerince tanzim ve idare heyetlerince tasdik edilmiş mazbatalarla 
bu kanundaki haklardan faydalanırlar. 

Madde 3 — Yanan, yıkılan veya ağır hasara uğrayan gayrimenkul-
lere ait arsalarla, hasar görmemiş ve istimlâkine lüzum ve zaruret bulu
nan gayrimenkullerin bedelleri, köylerde köy ihtiyar meclisinden ve va
zifeli fen adamlarından birer zattan olmak üzere iki, şehir ve kasabalar
da belediye meclisi âzasından, mülk sahiplerinden ve vazifeli fen adam
larından seçilecek üç kişilik komisyonlar marifetiyle takdir edilir. 

Bu komaıyonlar mahalinn en büyük mülkiye âmirleri tarafından teş
k i l edilir. Komisyonlar aralarından seçecekleri reisin başkanlığında çalışır 
ve ekseriyetle karar verirler. 

Mezkûr arsaların komisyonlarca hazırlanacak basit krokilerıyle yüç 
ölçülerini, beher metre karesine takdir edilen bedeli ihtiva eden cetvel
ler on gün müddetle mahallî imkân ve şartlara göre ilân olunur. 

Takdir ettirilen kıyemtlere ilgililerin ilân müddetinin hitamından i t i 
baren beş gün içinde asliye hukuk mahkemesine dâva açabilirler. Dâva 
dilekçesinin mahkemece kaydedildiği günden itibaren sekiz gun içinde ta
raflar diğer dâvalara tercihan mahkemeye çağrılırlar. Bu dâvalar basit 
muhakeme usulüne tabidir. Kıymete ait dâvanın açılması veya Temyiz 
talebi bu kanuna göre yapılacak muameleleri ve inşaat ameliyesini hiç 

- bir suretle durdurmaz. Bu dâvalar dolayısiyle mahkemelerce ihtiyati ted
bir kararı verilmez. 

Madde 4 — Üçüncü maddede yazılı itiraz müddetinin sonunda itiraz 
edilmiyen gayrimenkullerin kıymetlerini gösteren belgeler sahipleri adı
na tanzim olunarak belediye ve köy ihtiyar meclislerince müracaatların
da kendilerine veya kanuni mümessillerine verilir. Hisseli veya intikali 
yapılmamış gayrimenkullerin kıymet belgeleri hissedarları veya kanuni 
mirasçıları adına tanzim olunur. 

Bu kıymet belgelerinin kayıtları kaymakam veya vali tarafından 
tasdikli defterlerde tutulur. 

Tapuda kaydı bulunmıyan veya mülkiyeti ihtilaflı veyahut veraset 
ilâmı ibraz edilmemiş olan gayrimenkullere ait kıymet belgelerine mülk 
sahibinin veya mutasarrıfının adı yazılmıyarak sadece ada ve parsel sayısı, 
yüz ölçüsü ve evsafıyle takdir edilen bedeli kaydedilir ve bunlar belediye 
veya köy kasasında muhafaza edilerek sahipleri belli oldukça isimleri 
yazılıp kendilerine verilir. Bu nevi belgelere ait bedeller Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasına yatırılır. 

ilân tarihinden itibaren 10 yıl içinde sahibi çıkmıyan kıymet belge
leri hükümsüz addedilir ve bankadaki mukabilleri Hazineye irat kaydo
lunur. 

Madde 5 — Dördüncü madde gereğince tanzim olunan kıymet bel
gelerinde yazılı bedeller borçlanma bedellerine mahsubolunur. Bu belge
lere ait gayrimenkullerin tapu kayıtları tapu dairelerince, ibraz olunacak 
belgelere müsteniden Hazine namına tashih ve tescil edilir. 

Madde 6 — Bu kanuna göre bina yapılacak arsa ve araziden Hazine
ye, özel idarelere, belediyelere, köylere ve katma bütçeli dairelere, (Va
kıflar hariç) ait olanlar âmme hizmetine tahsis edilmiş bulunmamak 
şartiyle Nafıa Vekâletinin talebi üzerine bedelsiz olarak bu işe terk olu
nur. Eşhasa ait gayrimenkuller de belediyeler ve köy ihtiyar meclisleri 
tarafından 3710 ve 442 sayılı kanunlar gereğince istimlâk olunur. 

istimlâk bedelleri vergi kıymetlerinin 15 mislimi geçemez. Bu yerle
rin imar ve parselasyon plânlan Nafıa Vekâletince yaptırılır. İmar plâ
nına göre okul, cami ve köy odası gibi umuma mahsus yerler için tefrik 
edilecek eşhas mülkiyetinde olan arsa bedelleri bu kanunla temin edilen 

tahsisattan karşılanır. Bu gibi yerlere ait istimlâk bedelleri yatırılan 
mesken bedellerinin maliyetinin hesabında nazara alınmaz. Alâkaklarca 
cami, okul ve köy odası yapılmak istenildiği takdirde bunlara ait arsalar 
Hazinece bedelsiz olarak köy tüzel kişiliğine ve hususi idarelere terk olu
nur. 

Madde 7 — Bu kanuna göre mesken inşa edilecek yerlerin tevhidi 
ve plânlarının hazırlanıp parsellenmesi Nafıa Vekâletince yapıldıktan 
sonra âfetten zarar görenlere kur'a ile tahsis olunur. 

Madde 8 — Yeni binaların inşa edileceği sahalarda yeni inşa edilecek 
meskenlerin maliyet bedeli bu meskenlere isabet eden istimlâk bedelle
riyle kıymet belgelerinde yazılı miktarların mecmuundan ibarettir. Birinci 
fıkra gereğince tesbit olunacak bedel meskene ayrılan parsellerin mesa-
hai sathiyesine taksim- edilmek suretiyle beher metre karenin bedeli tes-
bit olunur. 

Madde 9 — Meskenlerini kendileri yaptırmak istiyenlere tahsis olu
nacak arsanın bedeli yedlerindeki kıymet belgelerinde yazılı miktardan 
noksan olduğu takdirde aradaki fark nakden kendilerine ödenir. 

Madde 10 — Bu kanuna göre yaptırılacak ev ile arsaların bedelini 
borçlanmak istiyenler evin bedeli ile bu evin arsa bedeli mecmuundan 
sahip oldukları kıymet belgeleri bedeli çıktıktan sonra kalan miktar üze
rinden borçlandırılır. 

Madde 11 — Bu kanuna göre yapılacak binalardan şehir ve kasa-
balardakiler Hazine ve köylerdekıler Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası lehine maliyet bedelleri üzerinden birinci derece ve sırada ipotek te
sis edilmek suretiyle bu kanundan faydalanacak kimselere temlik edilir
ler. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası namına ipotek tesis olunacak 
binaların bankaca tahsil olunacak borçlanma bedellerinden Hazinenin ala
cağını teşkil eden kısımlar Hazine hesabına yatırılır. 

Meskenlerini kendileri yaptırmak istiyenler verilen plân ve esaslar 
dairesinde Nafıa Vekâletince tâyin olunacak müddet zarfında binalarını 
yaptırmaya mecburdurlar. 

Bu maddeye göre şehir ve kasabalarda Hazine adına temlik edilecek 
binalardan doğan Hazine alacakları, Hazine adına tahsil edilmek üzere 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasına devrolunur. 

Madde 12 — Bu kanun hükümlerinden faydalanmak için gayrimen
k u l sahiplerinin ve gayrimenkullerı şüyulu olanların müştereken müra
caatları ve borçlanmaları şarttır. Hissedarlar birden fazla aile teşkil et
mekte iseler her aile ayrı ayrı bu kanun hükümlerinden faydalanır. 

Madde 13 — Bu kanuna göre yaptırılan binaların bedelleri faizsiz 
olarak 20 yıla kadar ve eşit taksitlerle tahsil olunur, ilk taksit temlik 
tarihinden 1 yıl sonra başlar ve köylerde vâde, mahsul zamanına göre 
tâyin edilir. Her hangi bir taksidin zamanında ödenmeyişi halinde bu 
taksit için % 5 faiz alınır. Bunu takibedecek yıl içinde de ödenmezse 
gerek bu taksit, gerekse onu takibedecek yıla ait olan taksit için % 5 
faiz yürütülür. Ödenmemiş taksitler mütaakıp seneler taksitlerine tevzi 
suretiyle tahsil edilir. 

Ancak köylerde ı(Kuraklık ve âfet gibi) mücbir veya fevkalâde bir 
sebep yüzünden taksitlerin vâdesinde ödenememesi halinde Ziraat Ban
kası mevzuatına göre tecil muamelesi yapılır. 

Yaptırılan evlerin temliki sırasında temlik edilecek şahsın geçim du
rumu, bakmaya mecbur olduğu aile efradının sayısı gözönünde tutularak 
maliyet bedellerinden % 50 sini geçmemek üzere bir kısmının tenziline 
İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

Madde 14 — Bu kanuna göre yapılacak binaların yapı şartları, 
yerleri, adedleri, borçlanma vâdeleri, hak sahiplerinden isteklilere tem-
li k edilmesi, istekliler arasında gözetilecek sıra esasları, binaların teslim 
tarihleri ve diğer hususları Nafıa Vekâletinin tek l i f i üzerine îcra Vekil
leri Heyetince tesbit olunur. 

Bu binaların inşa tarzları, tipleri, muhtelif aksamının ebadı lüzum 
ve ihtiyaca göre Nafıa Vekâletince tâyin olunur. 

Madde 15 — Yanan, yıkılan ve ağır hasara uğrıyanlardan aynı evde 
birlikte oturan aile efradına ve vârislerin taaddüdü halinde bunlara bir
den fazla ev yaptırılmıyacağı gibi, kendisine veya eşine ait o yerde müs
tak i l başka bir evi olanlara da ev verilemez. 

Madde 16 — Bu kanuna göre yapılacak binalara lüzumlu her cins 
tomruk ve kereste Nafıa Vekâletinin talebi üzerine Ziraat Vekâletince 
en yakın Devlet orman işletmeleri, istif yerleri veya fabrikalarından şe
hir ve kasabalar için maliyet bedeli köyler için de 5653 sayılı kanunun 
17 nci maddesi gereğince verilir. 

Madde 17 — Bu kanun gereğince yapılan binaların 6188 sayılı ka 
nunun 13 ve 1837 sayılı kanunun muaddel 4 üncü maddelerindeki mua
fiyetten istifade edebilmeleri için mezkûr maddeler mucibince beyanname 
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verilmesi şarttır. Bu beyannameler binaların hak sahiplerine teslimi ta
rihinden itibaren üç ay içinde verilir. 

Madde 18 — Maliye Vekâletiyle Türkiye Emlâk Kredi Bankası ve 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası arasında kararlaştırılacak esaslara 
göre tesbit edilecek tahsil giderleri ve banka faizleri Maliye Vekâleti büt
çesinden ödenir. 

Madde 19 — Bu kanun hükümlerine göre yapılacak bilcümle işler
le toplu olarak yeniden inşa olunacak mahaller için gerekli ıstımlakları, 
yol, su, kanalizasyon ve elektrik tesislerini yaptırmak için lüzumlu her 
türlü masrafları birinci maddede yazılı tahsisattan sarfa Nafıa Vekili 
yetkilidir. 

Madde 20 — Bu kanuna göre ev yaptırılacak yerlerin kadastrosu 
lüzum hâsıl oldukça Nafıa Vekâletinin isteği üzerine 6683 sayılı kanunun 
15 inci maddesindeki esaslar dairesinde yaptırılır. 

Madde 21 — Âfetten zarar görenlere yardımda bulunmak üzere ku
rulan millî yardım komiteleri ile yardım komitelerine makbuz, m u k a b i l i n in
de 1956 malî yılında yapılacak bağışlar ve yardımlar her türlü vergi ve 
resim ve harçtan muaf olduğu gibi bunların gelir ve kuru ar vergileri 
mükellefleri tarafından masraf kaydı da caizdir. 

Geliri âfetten zarar görenlere tahsis edilmek üzere tertibedilen tem
sil, konser ve spor eğlenceleri de her türlü vergi, resim ve harçtan muaf 
tutulur. 

Felâketzede halk için yardım komiteleri emrinde toplanan ")"İş 
paralarından mesken inşasına tahsisi mümkün olan paralar Kızılay Ce-
miyeti Umumi Merkezinde açılacak hususi bir hesapta toplanr ve bu 
paralar âfetten zarar görenler için yapılacak meskenlerin inşaat-nda suaf 
olunmak üzere Nafıa Vekâleti veya Türkiye Emlâk Kredi Bankası ve 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası emrine tahsis olunur. Bağışlardan 
elde edilip meskenlerin inşaatında kullanılan paralar mahyet hesabından 
düşülür ve borçlanmada nazara alınmaz. 

Madde 22 — Bu kanunun tatbiki dolayısıyla yapılacak bilumum 
gayrimenkul alım, satım ve tapu muameleleri her türlü harc ve resmin-
den muaftır. 

Madde 23 — Bu kanunun şümulüne giren gayrimenkulerin vergi 
borçlan tapuca tescil muamelesinin yapılmasına mânı teşkil etmez. 

Madde 24 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 25 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
27/6/1956 

Şeker Kanunu 

Kanun No : 6747 K a b u l t a r i h i : 22/6/1956 

Fabrika kurma müsaadesi 
Madde 1 — Türkiye'de şeker fabrikası kurulup işletilmesi İcra 

Vekilleri Heyetinden müsaade alınmasına bağlıdır. 

Fabrika kurma talebi 
Madde 2 — Şeker fabrikası kurmak istiyen hakikî ve hükmi şa

hısların : 
a) Fab r i k a için lüzumlu ham maddelerin devamlı olarak hangi 

bölgelerdeki araziden tedarik edileceğini, 
b) Tesisin kurulup işletilmesi için gerekli sermayenin takribi mik

tarını ve bunun temin şeklini, 
c) Bu teşebbüsü işletmeye ve idareye kâfi teknik elemanların ne 

şekilde temin edileceğini, 
d) Fabrikanın kapasitesini ve rantabilite hesaplarım gösterir ve

sikalarla İşletmeler Vekâletine müracaat etmeleri ve müracaat dilekçe
lerine fabrikanın kuruluş avan - projelerini eklemeleri şarttır, İşletmeler 
Vekâleti, icabında ilgililerden mütemmim malûmat ve belgeler istemek 
suretiyle, yapacağı incelemeler sonunda lüzumuna kanaat getirdiği tak
dirde, gereken müsaadenin verilmesini i c r a Vekilleri Heyetine teklif 
eder. 

Müsaadenin devri 
Madde 3 — Şeker fabrikası tesis ve işletme müsaadesinin kısmen 

veya tamamen devri için işletmeler Vekâletine müracaat edilir. Devir 
yüzünden fabrikanın kurulmasında veya işletilmesinde bir aksaklık olmı-
yacağına işletmeler Vekâletince kanaat getirildiği takdirde, devre, îcra 
Vekilleri Heyeti karariyle müsaade edilir. 

A r a z i tedariki 
Madde 4 — Şeker fabrikaları ile müştemilâtının kurulması ve bü

yütülmesi ve bunların çalışmaları, en yakın demiryolu, şose, liman ve 
ırmaklara bağlanması için lüzumlu ve en münasibi olduğu İşletmeler 
Vekâletince tesbit edilen ve sahiplerinden satın alınamıyan arazi ve bi
nalar 1295 tarihli Menafıi Umumiye için İstimlâk Kararnamesi veya bu 
kararname yerine kaim olacak kanun hükümleri dairesinde istimlâk 
olunabilir. 

İstimlâk kararı, İşletmeler Vekâletinin talebi üzerine salahiyetli 
mercilerce verilir ve bedeli, müsaade sahibi tarafından ödenir. 

Araz i Hazineye ait ise, kültür toprağı vasfında bulunanlar için 
ayrıca (Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğünün) muvafakati alın
mak suretiyle müsaade sahibine bedel takdiri suretiyle satılabilir. 

Muaflıklar 
Madde 5 — 
a) Şeker fabrikası tesisi için kurulan anonim şirketlerin hisse se

netleri damga resminden, 
b) Şeker fabrikaları ve müştemilâtının tesis ve tevsii için işlet-

meler Vekâletince tasdik edilmiş projelerine ve faturalarına göre ha
riçten getirilecek : 

1. Her nevi inşaat malzemesi, 
2. Her nev'i makineler ve aletler, 
3. Bu fabrikalara ait olarak vücuda getirilecek nakliye, tahmil ve 

tahliye ve muharrik kuvvet istihsal ve nakil tesislerine muktazi bilcümle 
malzeme (inşaat malzemesi dâhil) ve vesaiti muharrike ve müteharrike 
(Otomobil, kamyon, kamyonet ve otobüs gibi kara nakil vasıtaları hariç) 
ithalleri sırasında Devlet, hususi idare ve belediyelere ait her türlü vergi, 
resim, hare ve bunların zamlarından, 
muaftır. 

c) Şeker fabrikalarının kısmen veya tamamen tecdidi maksadiyle 
getirtilecek makine ve aletlere de bu maddenin (b) fıkrası hükmü ta. 
bik olunur. 

Şeker ham maddesiyle tohumunun yetiştirilmesine ait arazı 
Madde 6 — Şeker fabrikalarına ait olup şeker ham maddesiyle bu 

ham madde tohumunun ve bunların zirai münavebesıyle i l g i l i diğer ta-
rım mahsullerinin yetiştirilmesine tahsis edilen arazinin (5 000) dönüm
den yukarı kısmı hakkında İşletmeler ve Ziraat Vekâletlerinin mütalâası 
alınmak suretiyle 4753 sayılı kanunun 5618 sayılı kanunla muaddel 11 
üncü maddesinin (c) fıkrasının istisna hükmü tatbik olunur. 

Müsaadenin himayesi 

Madde 7 — Müsaade istihsali suretiyle şeker fabrikası kurup işle
tenlere fabrikalarına lüzumlu ham maddelerin devamlı olarak yetiştiril-
mesi için tahsis edilen bölgeler dâhilinde başkaları tarafından şeker fab
rikası kurulup işletilemez. Ancak, bu bölgeler dâhilinde zamanla elde 
edilecek ham madde verimi, fabrika kapasitesi üstünde hadlere vardığı 
ve bunların işlenmesi için İşletmeler Vekâletince tâyin edilecek müddet 
içinde sahibi tarafından fabrikanın tevsii veya yeni bir fabrika tesisi 
cihetine gidilmediği takdirde bu bölgelerden bir kısmı İşletmeler Vekâ
letinin teklifi ve İcra Vekilleri Heyetinin karariyle başka bir fabrikanın 
ham madde sahası .meyanına ithal edilebilir. 

Pancar ve şeker fiyatları 
Madde 8 — Şeker ham maddesinin müstahsilden mubayaa fiyatı ve 

şartları ile gerek hariçten ithal, gerek dâhilde istihsal edilecek küp ve 
kristal şekerlerin satış fiyatı 9 - 12 nci maddeler nazara alınarak İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle tesbit ve icabında tadil olunur. 

İstihlâk Vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsili 
Madde 9 — Memleket dâhilinde istihsal olunan şekerler İstihlâk 

Vergisine tabidir. Verginin matrahı şekerlerin saf sıkletidir. 
Vergi, fabrikalarda veya bunların depo veya satış merkezlerinde 

bir ay içinde satılan şekerler için ertesi ayın 3 5 inci günü akşamına kadar, 
satılan şekerlerin ait olduğu fabrikanın bulunduğu mahallin vergi daire
sine verilecek beyanname üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilerek aynı 
süre içinde tahsil olunur. 

Bu beyannamede en az şu malûmat gösterilir : 
a) Satılan şekerlerin küp ve kristal olarak ayrı ayrı miktarları, 
b) Her cins şekere ait vergi birimi ve tutarı. 
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İstihlâk Vergisi miktarı Şeker ithali 

Madde 10 — Şeker İstihlâk Vergisi küp şeker için kiloda 100, kris
tal şeker için kiloda 85 kuruştur. 

Ka r garantisi 
Madde 11 

a) İcra Vekilleri Heyeti kararıyle her cins şeker için tesbit oluna
cak toptan satış fiyatından istihlâk Vergileri düşüldükten sonra kalan 
meblâğ ile fabrikaların bu şekerlere ait satış maliyetleri arasındaki fark, 
istihsal müesseselerinin ödenmiş sermayelerine senevi net % 10 kâr ver
meye müsait bulunmadığı takdirde, Vergi Usul ve Kurumlar Vergisi 
Kanunları ile aşağıdaki hükümler gözönünde bulundurularak kampan
yalar sonunda Maliye ve işletmeler Vekâletlerince birlikte yapılacak tet-
kikat neticesinde bu nispetten noksan olduğu anlaşılan kâr, bu madde
nin (d) fıkrasındaki fondan, bu fon yetmediği takdirde, Maliye Vekâleti 
bütçesine konulacak özel tahsisattan, reddiyatın tabı olduğu hükümlere 
uyularak i l g i l i müesseselere Hazinece yapılacak tediyelerle bu nispete 
iblâğ olunur. 

b) Yukarkı fıkrada zikredilen kâr, fabrikaların f i i l i istihsalleri 
normal istihsal kapasitelerinden % 10 a kadar noksan veya fazla bu
lunduğu ahvalde f i i l i istihsal miktarı ile ilgilenilmeksizin ödenmiş serma
ye üzerinden hesap olunur. 

İstihsal bu fazlanın üstünde veya bu noksanın altında zuhur ettiği 
takdirde istihsal müessesesine beher kilo şeker için verilecek kâr, normal 
kapasite ile yapılan istihsalde beher kilo şekere düşen kârın aynıdır. 

c) 1950 yılından önce mevcut şirketlere ait fabrikaların belli bir 
kampanyada yukarkı fıkralarda belirtilen esaslara göre bulunacak kâr
larından bir kilo şekere isabet eden miktar, bunlar dışında kalan fabri
kaların aynı kampanyaya ait kârlarından, istihsal ettikleri şekerlere isa
bet eden miktarlar vasatisinden dun bulunduğu takdirde bu fabrikaların 
bağlı bulunduğu şirketlere, (d) fıkrasında yazılı fondan veya tahsisattan, 
Hazinece yapılacak tediyelerle aradaki fark kapatılır. 

d) Yukardaki (c) fıkrası hükmü mahfuz kalmak üzere, şeker fab
rikalarına bu madde gereğince bırakılacak kârlar üstünde tahassül ede
cek paralar Merkez Bankasında açılacak hususi bir fonda toplanır. B u 
kanunla kullanılması emrolunan yerlere tahsis edildikten sonra bu fonda 
artan paralar en geç beş senede bir bütçeye irat kaydolunur. 

e) Yukarkı fıkralar gereğince her kampanyaya ait olarak salahi
yetli makamlarca yapılacak tetkikat kampanyanın hitamından itibaren 
dört ay içinde ikmal edilerek hesaplaşmalar yapılır. 

İstihsal ve satış maliyetleri 
Madde 12 — Şekerin istihsal maliyeti şu unsurlardan terekkübeder : 
a) Şeker imalinde sarf edilen ham madde ve malzeme bedelleri, 
b) Ham maddenin yetiştirilmesi için yapılan masraflar, 
c) Mâkul miktarlardaki işletme, idare ve şirket genel idare mas

rafları ve sosyal masraflar, 
d) Amortismanlar ve i l k tesis masrafları, 
e) Kredi masrafları, 
f) Nakliye ve sigorta masrafları. 
Belli bir istihsal kampanyasını ihtiva eden bir yıl içinde bu masraf

lardan-bir kilogram şekere isabet eden meblâğların toplamı bir kilogram 
şekerin istihsal maliyetini teşkil eder. 

Satış maliyeti, aynı yıl içinde satılan şekerlerin satışı için yapılan 
masraflardan, istihsal olunan bir kilogram şekere isabet edecek kısmın 
istihsal maliyetine eklenmesi ile bulunur. 

Aynı şirkete bağlı fabrikalar için bu maliyetler müşterek bir vasati 
maliyeti ifade eder. 

Anlaşmazlıklar ve tahkim 

Madde 13 — 11 ve 12 nci maddeler gereğince yapılacak tetkikat 
dolayısiyle istihsal müesseseleri ile tetkikle vazifeli vekâletler arasında 
veya vekâletlerin kendi aralarında her hangi bir konuda meydana gelecek 
anlaşmazlıklarda Başvekâlet (Umumi Murakabe Heyeti) hakemlik eder. 

İstihsalin tesbiti 

Madde 14 — Şeker fabrikalarının istihsalleri sahipleri veya temsil
cileri tarafından günü gününe tesbit ve fabrika, İçinde veya mahalli ma
liye teşkilâtına bir beyanname ile bildirilecek depolarda muhafaza edi
l i r . Mahallî maliye teşkilâtı günlük istihsali tesbit etmek üzere şeker 
fabrikalarında memur bulundurabilir, istihsal ve tesbit edilip de bir daha 
fabrikasyona tabı tutulması icabeden miktarlar maliye teşkilâtının ma
lûmatı tahtında, evvelce tesbit edilmiş bulunan miktardan tenzil ve ye
niden tesbit olunur. 

Madde 15 — Memleketteki şeker fabrikaları istihsalinin istihlâke 
yetmemesi veya memlekette şeker stoku tesisine lüzum görülmesi hal
lerinde iktisat ve Ticaret Vekâletinin te k l i f i ve i c r a Vekilleri Heyetinin 
kararı ile hariçten şeker ithal edilebilir. B u kararda, ithal edilecek şeker
lerin miktarı ile bu şekerleri hariçten getirmek veya getirtmek vo sat
makla vazifelendirilecek teşkilât da tesbit olunur. Bu şekerler, satışı ya
pacak teşkilâta ithal mevkilerinde, gümrük kapısındaki maliyetleri ile 
devrolunur. 

İthal mevkilerinden memleket içindeki satış merkez veya depolarına 
nakledilmeleri lâzımgelen şekerlerin devir maliyet fiyatına, ithal mevki-
lerinden bu mahallere kadar olan nakliye, sigorta masrafları ile diğer 
masraflar da ilâve edilir. 

Bu şekerlerin maliyetleri ile yerli benzerleri için İcra Vekilleri He
yetince tesbit edilmiş olan toptan satış fiyatlarına göre tekevvün edecek 
satış bedelleri arasındaki fark, maliyet bedelleri üzerinden % 2 nispetin
deki tavassut komüsyonu eksiği ile, vazifeli satış teşkilâtı tarafından 
istihlâk Vergisi olarak maliyeye ödenir. 

Şeker ve şekerli madde ihracı 

Madde 16 — İcra Vekilleri Heyeti dâhilde istihsal olunan şekerlerin 
yabancı memleketlere ihracına müsaade edebilir. B u suretle ihraç edile
cek şekerlerden İstihlâk Vergisi alınmaz. Bu şekerlerin 11 inci maddeye 
göre hesap edilecek kârı da ihtiva eden ihraç maliyetleri ile döviz rayiç
lerine göre hesaplanacak satış bedelleri arasında hasıl olan leh ve aleyh-
dekı farklar Maliye'ye aittir. 

Memleket içinde imal edilen şekerli maddelerin yabancı memleket
lere ihracı halinde terkiplerindeki şekere tekabül eden ve Maliye ve işlet
meler Vekâletlerince tâyin olunacak miktara ait bulunan istihlâk Vergisi 
ihraç olunan şekerli maddenin sahibine iade olunur. 

Ancak bahis mevzuu iade muamelesi için : 
a) İhraç edilecek maddelerin nevini, miktarını, kablarının aded ve 

nevini, hangi gümrükten ihraç edileceğini gösterir bir nakliye tezkeresi
nin, bu maddelerin imal edildiği yer vergi dairesinden alınması, 

b) Nakliye tezkeresinin tanzim tarihinden itibaren üç ay zarfında 
bu maddelerin aynen ihraç edildiğini mübeyyin gümrük idaresinden alına
cak vesikanın (a) fıkrasında sözü edilen vergi dairesine ibraz edilmesi, 

Şarttır. Bu şartlardan her hangi birine riayet edilmemesi halinde 
İstihlâk Vergisi iade olunmaz. 

Kaldırılan hükümler 

Madde 17 — 12/6/1930 tarihli ve 1718 sayılı kanunun 3, 5, 6 ve 7 nci 
maddelerinin, 15/1/1943 tarihli ve 4385 sayılı kanunun 6 nci maddesinin, 
21/6/1944 tarihli ve 4597 sayılı, 6/2/1946 tarihli ve 4855 sayılı, 16/6/1947 
tarihli ve 5086 sayılı kanunların şekere mütaallık hükümleri ile 
5/4/1341 tarihli ve 601 sayılı, 7/5/1935 tarihli ve 2699 sayılı, 12/6/1935 
tarih l i ve 2785 sayılı, 27/12/1946 tarihli ve 4982 sayılı, 5/7/1950 ta r i h l i ve 
5667 sayılı, 15/7/1953 tarihli ve 6168 sayılı, 20/5/1955 tarihli ve 6607 sayılı 
kanunlar ve 25/1/1937 tarihli ve 3101 sayılı kanunun 1, 2, 4 üncü ve mu
vakkat 1 inci maddeleri, 15/1/1943 tarihli ve 4385 sayılı kanunun 2, 4, 7, 
8 ve muvakkat 1 inci ve 2 nci maddeleri, 22/12/1948 tarihli ve 5281 sayılı 
kanunun 1 ıncı ve muvakkat maddeleri ilga edilmiştir. 

Muvakkat madde 1 — 23/7/1955 tari h l i ve K/986 sayılı karar ile 
Merkez Bankasında ihdas olunan fon hesabındaki paraların yarısı bu ka
nunun 11 inci maddesinin (d) fıkrası ile ihdas olunan fon hesabına nakl
olunur. Mütebakisi İstihlâk Vergisi olarak bütçeye irat kaydedilir. 

Muvakkat madde 2 — 1950 yılından önce mevcut şirketlere ait bu
lunan şeker fabrikalarının bu kanunun mer'iyete girmesinden evvelki is
tihsal kampanyalarına ait olarak bu devredeki mevzuata göre tesbit edil
miş olup henüz Hazinece tesviye edilmemiş bulunan menfi fon alacak
ları bu kanunun mer'iyete girdiği tarihten itibaren bir ay içinde ve bu 
kanunun mer'iyet tarihinden itibaren altı ay içinde tesbit olunacak mü-
taakıp kampanyalara ait menfi fon alacakları da 1957 malî yılında mu
vakkat birinci maddede yazılı fon hesabından ödenir. 

Muvakkat madde 3 — Muvakkat 2 nci maddede yazılı fabrikalar 
dışında kalan şeker fabrikalarının sözü edilen maddede yazılı devreye ait 
şeker satışlarından dolayı, bu şekerlerin ait olduğu kampanyalara uygu
lanan toptan satış fiyatları, munzam İstihlâk Vergileri ve 23/7/1955 
tarih l i ve K/986 sayılı karar ile ihdas olunan fiyat farkları nazarı itibara 
alınarak, bu fabrikalara ilk istihsal yıllarından itibaren 11, 12 ve 13 üncü 
maddeler hükümleri uygulanarak muvakkat 1 inci maddedeki fondan, 
bu fon yetmediği takdirde 11 inci maddenin (a) fıkrasında sözü edilen 
tahsisattan kârları Hazinece tediye olunur. 



Muvakkat madde 4 — 601 sayılı kanuna tevfikan imtiyaz almış olan 
şeker fabrikaları imtiyaz müddetlerinin sonuna kadar ayrıca bir müsaade 
istihsaline lüzum kalmadan bu Kanun hükümlerine tabi olurlar. Ancak 
mevcut imtiyazları gereğince sahip bulundukları muaflıklardan da im
tiyaz müddetlerinin sonuna kadar faydalanmakta devam ederler. 

Halen imtiyaz müddeti bitmiş veya bu Kanunun mer'iyete girdiği 
tarihten sonra bitecek olanların bu Kanunda yazılı hak ve muaflıklardan 
faydalanabilmeleri İcra Vekilleri Heyetinden ayrıca müsaade istihsaline 
bağlıdır. 

Muvakkat madde 5 — Yeni kurulan şeker şirketlerinin Türkiye Şe
ker Fabrikaları A. Ş. ile birleşmelerinde Türkiye Şeker Fabrikaları A. 
Ş. nin 1941 senesinden evvel mevcut olan sabit kıymetlerine takdir edi-

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlü
ğünün 1950 Bütçe yılı Hesabıkatî Kanunu 

Kanun No : 6748 Kabul t a r i h i : 22/6/1956 

Madde 1 — Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Mü
dürlüğünün 1950 Bütçe yılı sarfiyatı, ilişik (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (213 799 312) li r a (88) kuruştur. 

Madde 2 — Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Mü
dürlüğünün 1950 Bütçe yılı tahsilatı, ilişik (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (184 798 845) l i r a (02) kuruştur. 

Madde 3 — Tahsilatla sarfiyat arasındaki farkı teşkil eden 
(29 000 467) l i r a (86) kuruş açığın (18 000 000) lirası 4516 sayılı ka
nunla çıkarılan bonolar ile ve mütebaki (11 000 467) lira (86) kuruşu da 
mevcut stoklarla karşılanmıştır. 

lecek yeni değerler dolayısıyle aktifinde meydana gelecek artışlardan 
mütevellit farklar Gelir Vergisine veya diğer her hangi bir vergiye tabi 
tutulmaz. 

Mer'iyet tarihi 

Madde 18 — Bu kanun 1 Temmuz 1956 tarihinde mer'iyete girer. 

lora yetkisi 
Madde 19 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
27/6/1956 

Madde 4 — 1950 Bütçe yılı içinde tahsisat haricinde sarfedilen ve 
(A) işaretli cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen (151 878) l i r a (76) 
kuruş mütemmim tahsisat olarak kabul edilmiştir. 

Madde 5 — Gelecek senelerde mahsubu yapılmak üzere 3010 sayılı 
kanun mucibince avans olarak verilen ve ,(A) işaretli cetvelin ayrı bir 
sütununda gösterilen (157 772) li r a (03) kuruş tahsisattan mevkuf tu-
tulmuştur. 

Madde 6 — Tahsisattan 1950 Bütçe yılı içinde sarf olunmıyan ve 
(A) işaretli cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen ,(12 468 215) li r a (90) 
kuruş imha edilmiştir. 

Madde 7 — Adı geçen Umum Müdürlüğün 1950 Bütçe yılı bilançosu 
ile kâr ve zarar hesabı tasvip edilmiştir. 

Madde 8 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 9 — Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât 

Vekilleri memurdur. 
27/6/1956 

29 HAZİRAN 1956 (Resmî Gazete) Sahife; 14683 

A — CETVELİ 

3016 sayılı ka-
nun gereği nce İmha edilen Tahsisat ha

Tahsisat Sarfiyat alınan avans tahsisat ri c i sarfiyat 
F. Tahsisatın nev'i L i r a K. L i r a K. L i r a K. L i r a K. L i r a K. 

1 Ücretler, ödenek ve kesenekler 6 582 302 5 827 849 36 754 452 64 
2 Geçici tazminat 225 317 178 696 77 46 620 23 
3 Yolluklar 160 850 119 015 99 41 834 01 
4 Personelin diğer hak edişleri 496 131 306 448 08 189 682 92 
5 Tüzüğüne göre ödenecek tah-

sisat, fazla mesai ve nöbet üc-
retleriyle tazminatlar 71 009 59 090 27 11909 73 

6 Diğer giderler 488 400 372 357 77 116 042 23 
7 Çeşitli giderler 1 272 501 1 237 578 60 34 922 40 
8 Uluslararası demiryolu müna-

391637 97 sebetlerinden doğan giderler 410 674 391637 97 19 036 03 
9 Vergiler, resim ve harçlarla 

geri verilecek paralar 384 482 34 384 482 34 
10 Mahkeme giderleri 57 761 42 53 037 55 4 723 87 
11 Yabancı uzmanlar 116 200 91267 27 24 932 73 
12 Personele verilecek ikramiyeler 60 000 59 773 69 226 31 
13 Demiryollar spor kurumlarına 

yardım 3 000 3 000 
14 Malî mükellefiyetler 10 721100 10 397 741 48 323 358 52 
15 Es k i yıllar borçları 65 000 57151 77 7 848 23 
16 Ücretler ve kesenekler 459 821 255 727 18 204 093 82 
17 Yolluklar 21 800 13 834 45 7 965 55 
18 Personelin diğer hakedişleri 39 024 13 899 14 25 124 86 
19 Tüzüğüne göre ödenecek tah-

sisat, fazla mesai ve nöbet 
ücretleriyle tazminatlar 200 200 

20 Diğer giderler 45 300 34 929 25 10 370 75 
21 Öğretim giderleri 992 962 814169 99 178 792 01 
22 Personele verilecek ikramiyeler 250 250 
23 Ücretler ve kesenekler 2 219 159 1 766 919 33 452 239 67 
24 Geçici tazminat 38 775 27 334 80 11 440 20 
25 Yolluklar 32 500 29 628 56 2 871 44 
26 Personelin diğer hakedişleri 132 983 80 000 22 52 982 78 
27 Tüzüğüne göre ödenecek tah-

sisat, fazla mesai ve nöbet 
ücretleri ile tazminatlar 9100 5 665 33 3 434 67 

28 Diğer giderler 55 500 41216 72 14 283 28 
29 Tedavi giderleri 2 098 000 1 857 536 01 240 463 99 
30 Personele verilecek ikramiyeler 7 500 6 788 62 711 38 
31 Ücretler ve kesenekler 3 431 908 3 108 526 0S 323 381 95 



Sahife: 14684 29 HAZİRAN 1959 
3010 sayılı ka
nun gereğince imha edilen Tahsisat ha

^Tahsisat Sarfiyat alman avans tahsisat r i c i sarfiyat 
F. Tahsisatın nev'i L i r a K. Lana K. L i r a K. L i r a K. L i r a K. 

32 Geçici tazminat 42 500 39 390 34 3109 66 
33 Yolluklar 95 000 81 609 64 13 390 36 
34 Personelin diğer hakedişleri 2 049 303 2 140 946 49 91 643 49 
35 Tüzüğüne göre ödenecek tah

sisat, fazla mesai ve .nöbet 
ücretleriyle tazminatlar 137 500 77 371 70 60 128 30 

36 Diğer giderler 559 000 376 056 47 182 943 53 
37 Bakım giderleri 19 689 663 18 634 413 18 1 055 249 82 
38 Personele verilecek ikramiyeler 80 000 68 181 60 11 818 40 
39 Ücretler ve kesenekler 321 812 231 535 58 90 276 42 
40 Geçici tazminat 4 600 3 383 49 1216 51 
41 Yolluklar 5 200 4 074 80 1125 20 
42 Personelin diğer hakedişleri 38 533 27 109 33 11 423 67 
43 Tüzüğüne göre ödenecek tah

sisat, fazla mesai ve nöbet 
ücretleriyle tazminatlar. 1 440 744 10 695 90 

44 Diğer giderler 9 750 3 679 35 6 070 65 
45 Fidan yetiştirme, ekim ve ba

kım giderleri 160 000 147 649 58 12 350 42 
46 Personele verilecek ikramiyeler 500 500 
47 Ücretler ve kesenekler 1 260 399 1 041 924 96 218 474 04 
48 Geçici tazminat 30 930 28 752 26 2177 74 
49 Yolluklar 34 000 24 331 47 9 668 53 
50 Personelin diğer hakedişleri 72 015 42 388 29 627 
51 Tüzüğüne göre ödenecek tah

sisat, fazla mesai ve nöbet 
ücretleriyle tazminatlar 6 000 2 624 97 3 375 03 

52 Diğer giderler 43 550 24 703 15 •18 846 85 
53 Muharrik ve müteharrik ede

vat ile atelyeler alât ve edeva
tının bakımı 24 002 181 24 002 177 09 3 91 

54 Personele verilecek ikramiyeler 115 000 102 467 93 12 532 07 
55 Ücretler ve kesenekler 1 438 709 1 358 244 33 80 464 67 
56 Geçici tazminat 25 872 24 977 41 894 59 
57 Yolluklar 110 100 96 422 34 13 677 66 
58 Personelin diğer hakedişleri 110 280 70 300 20 39 979 80 
59 Tüzüğüne göre ödenecek tah

sisat, fazla mesai ve nöbet 
ücretleriyle tazminatlar 5 450 5 055 99 394 01 

80 Diğer giderler 92 875 38 878 08 53 996 92 
61 Personele verilecek ikramiyeler 12 000 7 847 75 4152 25 
62 Ücretler ve kesenekler 11 004 794 10 669 561 92 335 232 08 
63 Geçici memur ve hizmetliler 

30 000 ücreti 30 000 15 625 14 375 — 
64 Geçici tazminat 51 600 39 161 32 12 438 68 
65 Yolluklar 112 500 108 611 39 3 888 61 
66 Personelin diğer hakedişleri 1 613 720 1 585 734 22 27 985 78 
67 Tüzüğüne göre ödenecek tah

sisat, fazla mesai ve nöbet 
173 365 ücretleriyle tazminatlar 214 750 173 365 71 41 384 29 

68 Diğer giderler 1 574 250 1 573 537 30 712 70 
69 Yükleme ve boşaltma giderleri 2 184 438 42 2 184 438 42 
70 Personele verilecek ikramiyeler 67 750 55 177 47 12 572 53 
71 Ücretler ve kesenekler 5 297 825 4 817 239 07 480 585 93 
72 Geçici memur ve hizmetliler 

19 015 ücreti 75 600 56 584 90 19 015 10 
73 Geçici tazminat 36 200 26 018 67 10 181 33 
74 Yolluklar 17 250 14 606 36 2 643 64 
75 Personelin diğer hak edişleri 860 224 837 710 38 22 513 62 
76 Tüzüğüne göre ödenecek tah

sisat, fazla mesai ve nöbet 
117 952 81 ücretleriyle tazminatlar 511 550 393 597 19 117 952 81 

77 Lokomotif giderleri 41 926 827 40 518 441 27 1 408 385 73 
78 ikramiyeler 105 000 87 435 48 17 564 52 
79 Ücretler ve kesenekler 6 690 508 6 605 332 54 85 175 46 
80 Geçici memur ve hizmetliler 

ücreti 105 500 90 938 22 14 561 78 
81 Geçici tazminat 55 260 51 522 15 3 737 85 
82 Yolluklar 21150 16 014 88 5 135 12 
83 Personelin diğer hak edişleri 1 327 702 1 238 898 38 88 803 62 
84 Tüzüğüne göre ödenecek tah

sisat, fazla mesai ve nöbet 
ücretleriyle tazminatlar 877 695 618 039 88 259 655 12 

85 Trenler giderleri 681 500 618 701 36 62 798 64 
86 Personele verilecek ikramiyeler 100 000 96 496 99 3 503 01 
87 
88 

Ücretler ve kesenekler 
Geçici memur ve hizmetliler 

2 473 238 2 310 023 88 163 214 12 

ücreti 71 470 14 308 12 57 161 88 
89 Geçici tazminat 16 200 10 677 41 5 522 59 
90 Yolluklar 7 400 3 210 91 4189 09 
91 Personelin diğer hakedişleri 506 651 458 904 81 47 746 19 
92 Tüzüğüne göre ödenecek tah

sisat, fazla mesai ve nöbet 
ücretleriyle tazminatlar 298 050 188 237 67 109 812 33 

(Ream! GroateT 
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3010 sayılı ka
nun gereğince imha edilen Tahsisat ha

Tahsisat Sarfiyat alman avans tahsisat ri c i sarfiyat 
F. Tahsisatın nev'i Lırr K Lıı* K L i r a K. L i r a K. L i r a K 

93 Manevra giderleri 2 000 086 2 668 ?18 15 291 867 85 
94 Pcrtîc-rı.verilecek ikramiyeler 10 000 9 7CS 37 201 63 
95 Ücretler ve kesenekler 6 797 911 6 537 155 71 260 755 29 
96 Geçici tazminat 68 000 52 299 48 15 700 52 
97 Yolluklar 7 950 6 910 84 1 039 16 
98 Personelin diğer hakedişlerı 842 73 7 902 952 27 60 235 27 
99 Tüzüğüne göre ödenecek tah

sisat, fazla mesai ve nöbet 
ücretleriyle tazminatlar 160 000 132 454 54 27 545 46 

100 Diğer giderler 270 300 239 794 91 10 505 09 
101 Muharrik ve müteharrik ede

vatın bakım ve servise hazır
lanma giderleri 3 990 600 3 944 518 86 46 081 14 

102 Personele verilecek ikramiyeler 35 000 30 637 3S 4 362 62 
103 Kaza, hasar ve zıya 375 000 205 239 72 169 760 28 
104 Ücretler ve kesenekler 281 639 264 335 06 17 303 94 
105 Geçici tazminat 1152 1130 22 
108 Yolluklar 3 500 2 581 30 918 70 
107 Personelin diğer hakcdişleri 77 792 32 634 01 45157 99 
308 Tüzüğüne göre ödenecek tah

sisat, fazla mesai ve nöbet 
ücretleriyle tazminatlar 3 470 1182 32 2 287 68 

109 Diğer giderler 13 300 11 326 48 1 973 52 
110 işletme ve bakım giderleri 2 536 387 2 305 856 28 230 530 72 
111 Yükleme ve boşaltma giderleri 2 138 ?77 83 2 138 377 83 
112 Personele verilecek ikramiyeler 5 000 2 343 2 657 
113 Ücretler ve kesenekler 30 474 23 221 54 7 252 46 
114 Yolluklar 1125 647 79 477 21 
115 Personelin diğer hakedişlerı 4 9S4 2 802 67 2181 33 
116 Tüzüğüne göre ödenecek tah

sisat, fazla mesai ve nöbet 
ücretleriyle tazminatlar 650 241 409 

117 Diğer giderler 1115 1 018 13 96 87 
118 işletme ve bakım giderleri 514 052 359 711 88 154 340 12 
119 Personele verilecek ikramiyeler 2 000 2 000 
120 Yol, yaf^t ve tesislerin yeni

lenmesi 3 235 660 2 772 206 71 463 453 29 
121 Birinci sınıf demirbaşlarla ma-

kina, tezgâh, alât ve edevatı
nın ve motörlerinin yenilenmesi 128 000 87 581 17 40 418 83 

122 Muharrik ve müteharrik ede
vat ile demirbaşlarının yenilen
mesi 6 500 2 865 73 3 634 27 

123 Yol, yapı ve tesislerde serma
ye artışları 7 108 382 5 140 020 55 25 684 68 1942 676 77 

124 Birinci sınıf demirbaşlarla, ma-
kina, tezgâh, alât, edevat ve 
motörlerde sermaye artışları 1 370 526 1 145 516 92 132 087 35 92 921 7S 

125 Muharrik ve müteharrik ede
vat ile diğer araçlarda serma
ye artışları 14 472 174 14 323 764 83 148 409 17 

119/A Barem Kanunu uygulama gi
derleri 565 565 

Ö.B. ingili z kredisi 7 470 793 30 7 470 793 30 
Geçen ve eski yıllar mahsubafı 3 326 414 35 3 326 414 35 
İskenderun krom stok sahasın
daki hatların tebdili giderleri 3 000 3 000 

» Malatya - Pevzipaşa hattında 
yapılacak bir sifon ile Malat
ya - Yoiçatı hattında yapılacak 
bir sifon ile Malatya - Yoiçatı 
hattında yapılacak üç köprü 
giderleri 22 817 64 22 817 04 

» Uzunkum istasyonunda Orman 
Genel Müdürlüğü için yapıla
cak tesisler giderleri 27 722 21 27 722 21 
izmit, Sapanca, Adapazarı 
arasındaki hemzemin geçitle
rin genişletilmesi giderleri 1 258 96 1259 96 
Bozöyük, Yapı, Suçatı, Gümüş, 
Balmahmut ve Tanyeri istas
yonları arasında yapılacak i l 
tisak hattı giderleri 6 548 62 6 548 62 

» 5582 sayılı kanuna istinaden 
Marshall Yardım Plânı traj 
hattından kullanılan 7 790 211 96 7 790 211 93 

Umumi yekûn 226 273 422 05 213 799 312 88 157 772 03 12 468 215 90 . 151 878 76 

Sahile: 14685 
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B — CETVELİ 

Muhammenat Tahsilat 
F. M. Varidatın nev'i L i r a L i r a K. 
1 Yolcu ve bagaj taşımaları 

1 Yolcu 50 000 000 46 164 303 91 
2 Bagaj 1 100 000 1071719 57 

2 Yük taşımaları 
1 Mesajeri 600 000 458 286 65 
2 Seyriseri 10 000 000 9 526 039 74 
3 Seyrihafif 95 800 000 95 637104 95 

3 Demiryolu taşımaları ile i l g i l i gider gelirler 
1 Yükleme ve boşaltma 1 350 000 1 189 733 68 
2 Diğer gelirler 3 400 000 4174 302 01 

4 Limanlar ve rıhtımlar gelirleri 
1 Haydarpaşa limanı ve rıhtımı geliri 2 500 000 2189 941 39 
2 Derince limanı geliri 450 000 355 509 28 
3 Mersin limanı geliri 500 000 763 663 57 
4 iskenderun limanı geliri 3 250 000 1793 278 85 
5 Samsun limanı geliri 800 000 787 101 74 

5 iskeleler geliri 
1 Alsancak iskelesi geliri 180 000 235 548 81 
2 Bandırma iskelesi geliri 100 000 107 662 91 
3 Akçay iskelesi geliri 8 000 2 840 12 
4 Sirkeci iskelesi geliri 
5 tzmit iskelesi geliri 

70 000 98 565 56 4 Sirkeci iskelesi geliri 
5 tzmit iskelesi geliri 12 000 16 387 65 
6 D i l iskelesi geliri 50 220 63 
7 Sapanca iskelesi geliri 50 154 48 
8 Maltepe iskelesi geliri 150 000 23 019 36 

6 Trabzon Iran transit yolu gelirleri 150 000 125 069 92 
7 Satışlar 

1 Sermayeyi ilgilendiren satışlar 10 000 60 894 73 
2 Sermaye ile i l g i l i olmıyan satışlar 190 000 125 860 73 

8 Çeşitli gelirler 
1 516 900 1383 460 03 1 Persolenden alman sağlık kesenekleri 1 516 900 1383 460 03 

2 Pansiyonlar gelirleri 48 000 36 692 75 
3 Emlâk kiraları (Hizmet evlerinden alman paralarla büfe, büvet ve emsali 

binalar gelirleri) 65 000 391 8}5 
4 Faiz ve akça farkları 100 000 237 352 44 
5 Diğer gelirler 1 450 000 2 471153 02 

Ö.B. Bütçe Kanununun 9 uncu maddesi gereğince tzmit, Sapanca, Adapazarı 
arasındaki hemzemin geçitlerin genişletilmesi giderleri karşılığı olarak Ka
rayolları Bölge Müdürlüğünden alınan 1259 96 

» Bütçe Kanununun 9 uncu maddesi gereğince Bozüyük, Yapı, Suçatı, Gü
müş, Balmahmut ve Tanyeri istasyonları arasında yapılacak iltisak hattı 
giderleri karşılığı olarak Millî Savunma Bakanlığından alınan 6 548 62 

» Bütçe Kanununun 9 uncu maddesi gereğince Malatya - Fevzipaşa hattın
da yapılacak bir sifon ile Malatya - Yolçatı hattında yapılacak üç köprü 
giderleri karşılığı olarak Bayındırlık Bakanlığından alınan 22 817 64 

» Bütçe Kanununun 9 uncu maddesi gereğince Uzunkum istasyonunda Or
man Genel Müdürlüğü için yapılacak tesisler giderleri karşılığı olarak sözü 
geçen genel müdürlükten alınan 27 722 21 

» Bütçe Kanununun 9 uncu maddesi gereğince iskenderun krom stok saha
sındaki hatların tebdili giderleri karşılığı olarak Etibank Genel Müdürlü
ğünden alınan 3 000 

» 3525 sayılı kanun gereğince ingil i z kredisi 7 519 601 15 
5582 sayılı kanun gereğince Marşall yardımı 7 790 211 96 

Umumi yekûn 173 800 000 184 798 845 02 

1950 BÜTÇE YILI BİLANÇOSU 

A k t i f L i r a K. L i r a K. P a s i f L i r a K. 

Sabit tesisat 632 072 742 26 Sermaye 829 682 869 58 
Muharrik ve müteharrik i t f a sermayesi 113 677 199 75 
edevat 171 132 642 61 Tecdit sermayesi 61 128 771 10 
Demirbaş eşya 26 477 484 71 Sigorta sermayesi 3 265 932 71 
Stok malzeme Satın alınan demiryollar şirketleri taksit 
Mağazalar 29189 904 18 hesabı 220 375 364 20 
Mahrukat 3 099 830 73 Tediye senedatı 129 738 018 24 
Ecza methan 1 620 240 15 K r e d i v e istikrazlar 17 867 917 28 
iaşe 36 466 11 Muhtelif alacaklılar 26 865 449 40 
Cer atelyeleri 3 823 312 41 
Motor atelyesi 50 724 97 
Travers fabrikası 1 474 84 
Matbaa 155157 82 
Dikimevi 
Elbise 161 50 37 977 272 71

F
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Berat taleplerinde aranan formalitelere mütaallik Avrupa 
Anlaşması ile ihtira beratlarının milletlerarası tasnifi 
hakkında Avrupa Anlaşmasına iştirak edilmesine 

dair Kanun 

Kanun No : 6749 K a b u l t a r i h i : 22/6/1956 

Madde 1 — Avrupa Konseyi Vekiller Komitesince : 
a) 11 Aralık 1953 tarihinde Paris'te imzalanan Berat Taleplerinde 

aranan Formalitelere mütaallik Avrupa Anlaşması» ile, 
b) 19 Aralık 1954 tarihinde Paris'te imzalanan «İhtira Beratları

nın Milletlerarası Tasnifi hakkında Avrupa Anlaşması», 
iht i v a ettikleri esaslar dâhilinde tasdik edilmiştir. 
Bu anlaşmalara iltihaka Hükümet mezundur. 
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya i c r a Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
27/6/1956 

Berat taleplerinde aranan formalitelere mütaallik 
Avrupa Anlaşması 

Avrupa Konseyi Âzası olup imza koymuş devletler, iktisadi, içtimai 
kültürel, ilmî, hukuki ve idari sahalarda anlaşmalar akdi ve müşterek bir 
hareket tarzının kabulü suretleriyle âzası arasında bilhassa iktisadi ve 
içtimai terakkiyi geliştirmek maksadıyle daha sıkı bir birlik meydana 
getirmek gayesinin Avrupa Konseyi tarafından takibedilmekte olduğu 
göz önünde tutularak, berat talepleri için muhtelif millî mevsuat ile ara
nılmakta olan formalitelerin imkân dâhilinde basitleştirilmesi ve birleş
tirilmesinin umumi menfaat icabı olduğunu mülâhaza ederek 20 Mart 
1883 tarihinde Paris'te imza edilmiş olup 14 Aralık 1900 tarihinde Brük
sel'de, 2 Haziran 1911 tarihinde Waşhington'da, 6 Kasım 1925 de L a Ha-
ye'de ve 2 Haziran 1934 de Londra'da tadil edilmiş olan Sınai Mülkiyet 
himayesine mütaallik Milletlerarası Mukavelenamenin 15 nci maddesine 
tevfikan aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır. 

Madde — 1. 
1. Âkıd her bir devlette bir berat talebi : 
a) Bu anlaşmanın ikinci maddesi hükümlerine tabi tutulabilir, 
b) Bu Anlaşmanın üçüncü maddesinde talebedilen hususlar yerine 

getirilmiş olduğu takdirde şekle mütaallik sebepler dolayısiyle tevdiden 
doğan hakları kaybetmeyecektir, 

c) Bu Anlaşmanın 4 ve 6 ncı maddelerinde talebedilen hususlar 
yerine getirildiği ve diğer kanuni şartlar i f a olunduğu takdirde reddedil-
miyecektir. 

2. Âkıd devletler bu Anlaşmadaki şekle mütaallik esaslar haricin
de başka şartların ifasını mecburi kılamıyacaklardır. Bununla beraber 
bu Anlaşmadaki şartların hepsine de riayeti mecburi kılmıyabilirler. 

Madde — 2. 
1. Berat talebeden kimse aşağıdaki bildirilen vesaikin tevdiine mec

bur tutulabilir : 
a) B i r dilekçe; âkıd devletler bu istidanın i k i nüsha olmasını iste

yebilirler. 
b) ihtiraın bir tarifnamesini, i k i nüsha olarak; berat taleplerinin 

yeniliğini tetkik eden veya ettiren âkıd devletler bu tarifnameden bir 
üçüncü nüsha da istiyebilirler, 

c) Tarifnamenin izahına lüzumlu resimler, i k i nüsha olarak, veya 
talebin tevdi edildiği devletin kanunu icbar ettiği takdirde üç nüsha ola
rak, 

d) Talebin tevdi edildiği devletin kanuna göre istenilen numune-
ler, 

e) B i r vekil tâyin edilmiş olduğu takdirde bir vekâletname ve ta
lebin tevdi edildiği memleketin kanunu icbar ediyorsa, bu vekâletin ve
k i l tarafından kabul edildiğinin' beyanı, gerek imza ve mühürlerin ve ge
rek muhteviyatın tasdikına hiçbir veçhile lüzum yoktur, 

f) Talebi yapan kimse, talebin tevdi edildiği memleketin kanunu
na göre bizzat ihtira sahibi değilse ve bu kanun lüzum gördüğü takdirde 
ihtira sahibinin kanuni halefi olmak veya berat talebinin bir kanuni ha
lef vasıtasiyle tevdii hususunda muhteriin muvafakatini lalmış bulun
mak gibi vasıflardan hangisine istinadediyorsa bunu gösteren bir vesika, 

g) Tevdi için tediyesi lâzımgelen hare parası veya bunun yatırıl
dığını gösteren vesika, 

2. Dilekçe ve ekleri talebin tevdi edildiği memleketin lisaniyle ve
yahut bu memleketçe kabul edilmiş lisanlardan biriyle yazılmış olacak
tır. B i r talebi veya bir munzam ihtira vesikası talebi dolayısiyle tevdi 
edilen tarifnamenin esas berat talebinin yapıldığı lisanla yapılmış olması 
emrolunabilir. 

Madde — 3. 
1. Tevdi tarihinden doğan haklardan istifade, 4 üncü madde hüküm

lerine muvafık olmasa dahi dilekçeye aşağıdaki vesikalar raptedilmiş ise 
reddedilemez. 

Yapılmakta olan işler 
Cer atölyeler 2 238 919 40 
Motor ATÖLYESİ 45 254 18 
Travers fabrikası 58 655 14 
Matbaa 59 378 29 2 402 207 01 

Kasa, bankalar, tahvilât 
Vezneler 3 235 205 74 
Bankalar 158 442 85 
Menkul kıymetler 018 759 32 4 412 407 91 
İştiraklerimiz 34 306 76 
Bütçeden ödenecek vadeli 
borçlar 288 038 240 89 
Muhtelif borçlular 92 269 670 00 
Kâr, zarar 147 784 547 40 

1 402 601 522 20 İ 402 601 522 26 

K Â R V E ZARAR HESABI 
B o r ç L i r a K. A l a c a k L i r a K. 

İşletme gideri 184 492 874 87 işletme geliri 167 697 968 32 
Satın alma taksitleri 8 197 741 48 Muhtelif matluplar 2 960 323 07 
i t f a sermayesi 8 656 359 95 1951 yılına devrolunan zarar 147 784 547 40 
Tecdit sermayesi 7 924 487 30 
Muhtelif zimmetler 43 872 09 
1949 yılından müdevver zarar 109127 503 10 

318 442 838 79 318 442 838 79 



Saihifes 14688 

a) TalebJi tevdi edildiği memleket l isanında veyahut bu hususta 
m e z k û r memleke tçe kabul edilmiş bir lisanda yazılmış vakıfnameden bir 
nüsha, (Bu tarifname beşinci madde hükümler ine tevafuk etmese dahi), 

b) Tarifnamenin anlaş ı lması için lüzumlu resimlerden birer nüs 
ha, (Bu resimler 6 ncı madde hükümler ine tevafuk etmese dahi), 

c) Hare bedeli veya bunun tediye edildiğini gös ter i r vesika, 

2. Talebin yapıldığı memleket mevzuat ı , ik inc i maddede zikredi
len diğer ves ikalar ın tevdi edilmesi veya tevdi edilen ves ika lar ın düzel
tilmesi için müddet le r koyabilir . 

3. Âkıd devletler bir vekil in göster i lmesi veya tebligata salıh hır 
adresin bildirilmesi hususunda millî mevzuatla hükümle r vaz' ı hususun
daki hak la r ı mahfuz kalmak şar t ıyla taleplerin posta ile gönderi lmesine 
müsaade edeceklerdir. 

Madde — 4. 

1. Dilekçe, 29 ilâ 34 santimetre boyunda ve 20 ilâ 22 santimetre 
eninde sert ve beyaz bir kâğ ıda yazılmış olduğu takdirde şekil ve kâğ ı 
dın cins itibariyle makbul addedilir. 

2. Dilekçe, bu A n l a ş m a y a merbut tip dilekçe formüllerinden bi
rine göre tanzim edilmiş veya ik inc i maddenin ikinci f ıkrası hükümleri--
ne tevatuk et t iği ve aşağ ıdak i husus la r ı iht iva eylediği takdirde muva
fık sayıl ır . 

a) Tevdi edenin ad, soyadı, (Şirket lerde t icari unvan), tâbi iyet , 
tam şekilde i k a m e t g â h veya ticaret adresi, 

b) Y e k i l t ây in edilmiş olduğu takdirde adı ve t am adresi, 
c) i h t i r a ın fantaziye k a ç m ı y a n mücmel ve sarih unvanı , 
d) Talep tevdi edildiği memleket kanununca istenildiği takdirde 

tevdi edecek hakik i ve i lk muhteri olduğunu veya hak ik î ve i l k muhteriin 
halefi o lduğunu gös teren bir beyanname, 

e) Asıl berat, i thal bera t ı , ıs lah bera t ı , munzam berat veya mun
zam vesika yahut p a r ç a l a m a talebedılmesine göre bir beyan ıslah bera t ı 
munzam berat, munzam vesika veya p a r ç a l a m a istenmesi hallerinde bu 
talebin t aa l lûk e t tğ ı be ra t ı n veya berat talebinin n u m a r a s ı kaydedile
cektir. 

f) Tevdi edenlerin t aaddüdü ve m ü ş t e r e k bir veki l in b u l u n m a m a s ı 
halinde resmî tebligata muhatabolacak bir şahs ın göster i lmesi , 

g) Dilekçe sahibinin imzası , veya imzaya salahiyetli kıldığı veki l i 
nin imzası (Tevdin yapıldığı memleket k a n u n l a r ı n a uygun şeki lde) , eğer 
dilekçeden i k i n ü s h a tale 'cedıyorsa yalnız bir nüshas ı imza edilecektir. 

h) Talebin tevdi edildiği memleket kanunu h ü k m ü n e tevfikan ik in 
ci maddede zikredilip dilekçeye rap t ı lâzımgelen evrak ın bir listesi, 

i ) Talep sahibinin, talebin yapıldığı memlekette, i kame tgâh ı olma
dığı ve bu memleket kanununa göre bir veki l t ây in etmesi lâz ımgelme-
diği takdirde, bir hizmet adresinin gösteri lmesi , 

Madde — 5. 

Tarifname ikinci maddenin ik inc i f ıkras ı hükümler ine ve aşağ ıdak i 
ş a r t l a r a tevafuk et t iğ i takdirde şekil bak ımından makbul addedilir. 

a) Tarifname 29 ilâ 34 santimetre boyunda ve 20 ilâ 22 santimetre 
eninde sert ve beyaz k â ğ ı t l a r d a n bir veya bi rkaçının bir t a r a f ı na yazıl
mış olacakt ı r . Yapraklar , ayr ı lmas ı kab i l olacak ve tekrar bir leşt ir i le
bilecek şekilde fasıkul halinde olacak ve bu şekildeki bağ lanma , okun
mas ında hiçbir güçlük tevlidetmiyecektir. Sayfalar n u m a r a l a n m ı ş ola-
cakt ı r . 

b) Tarifname el ile veya makine ile yahut linografi veya t ab ı 
suretiyle okunakl ı bir surette koyu ve değışmiyen mürekkep le tanzim 
edilmiş o lacakt ı r . 

c) Y a p r a k l a r ı n sol t a r a f ında daima 3 ilâ 4 santimetrelik bir ke
nar b ı rak ı lacak ve i l k sayfanın yukar ı s ında son sayfanın aşağ ıs ında 8 
santimetrelik bir boşluk olacakt ı r . 

d) Sa t ı r l a r ın a ras ında tashihat yap ı lmas ına m ü s a i t kâf i boşluk 
olacakt ı r . 

e) Tar i f namede grafik şekiller, k imyevi ve r iyazi formüller müs 
tesna olmak üzere resim olmıyacakt ı r . 

f) Ağır l ık ve uzunluk işare t ler i metre sisteme, hararet i şare t ler i 
santigrada, izafi sıklet, kesafet ve elektrik vahitleri için mi l le t le raras ı 
tatbikatta kabul edilen esaslar, k imyevi formüller için umumiyetle kul la
nı lan anasır sembolleri, atomik sıkletler ve moleküller, formüller için 
talebin tevdi edildiği memleketle umumiyetle is t imal edilen usullere r ia
yet o lunacakt ı r . 
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g) T a r i f n a r e m ü m ü n mertepe, kazınt ı , s i l int i ve tashihden â r i 
o lacakt ı r . Asıl n ü s h a d a vâki olan bu g ib i haller sayfa kena r l a r ı na veya 
tarifnamenin sonuna i şare t edıleıek parafe edilecektir, butun nüsha la r da 
aynı şekilde o lacakt ı r . 

h) Baş l ık ta talepte bulunanın adı ve soyadı (Şi rket lerde unvanı 
ticaret) ve ih t i ra ın unvanı yazı lacakt ı r . 

i) Talebi tevdi edildiği memleket kanunu hükümler ine tevfikan 
bir veya mutaadd ı t nüsha lar , tevdi eden veya veki l i t a r a f ından imza edil
miş o lacakt ı r . 

Madde — 6. 

Resimler aşağ ıdak i ş a r t l a r a tevafuk e t t iğ i takdirde makbul sayılır. 

a) Resimli n ü s h a l a r d a n bir adedi şeffaf, yumuşak , dayanıkl ı ve 
p a r l a m ı y a n bir veya m u t a a d d ı t yapraklar üzerine yapı lmış olacakt ı r , 
i l k nüshan ın aynı olan diğer munzam iki n ü s h a beyaz, sert, üzer i düz 
ve parlak o lmıyan kâğ ı t l a r üzerine yapı lacakt ı r . B u sonuncu nüsha l a r i y i 
cins 1 nografik kopye şeklinde de olabilir. Şeffaf ve y u m u ş a k maddeden 
mamul yaprak üzer ine yapı lmış olan n ü s h a cır nevi t ab ı u s u l u ile meydana 
get i r i lmiş ise, diğer nüsha la r aynı k l ş e ile yapılabilir . Mamafih Âkıd 
Devletler bu sonuncu nüsha l a rdan bir tanesinin hiçbir atıf i şaret ini ih t i 
va etmemesini ş a r t koşabilir . 

b) Her yaprak 29 i lâ 34 santimetre boyunda ve 21 santimetre 
eninde ve istisnai olarak 42 santimetre eninde olur. 21 santimetrelik en 
kullanıldığı takdirde is t imal edilen sat ıh, 25x17 santimetreyi geçemez. 

c) Resim, b ü t ü n a k s a m ı n d a koyu (Kabilse siyah), bozulmayan, 
parlama ve renkli o lmıyacak ve fo toğraf la veya Streo tip şeklinde teksir 
edilmeye müsa i t o lacakt ı r . 

d) Makta lar mai l tarama çizgileriyle göster i lecek ve bunlara ko
nan işaret ler in ve çizgilerin sarih bir şekilde görünmes ine m â n i olmıya
cakt ı r . 

e) Resimlere ait mikyas ı , resimlerin ka r ı ş ık o lması derecesine gö
re t ây in edilecektir. 3/2 nispetinde fotoğraf la u fa l t ı l a rak yapı lan kopye-
de teferruat hiçbir güç lüğe m â r u z ka lmaks ız ın görülebilecek bir şekilde 
o lacakt ı r . 

Mikyas resmin üzerine yapıldığı takdirde tersim edilecek ve fakat 
yazı ile ifade edilmiyecektir. 

f) Muhtelif şekiller yekdiğer inden sarih bir surette kabi l i tefrik 
olacak ve kabi l olduğu kadar az miktarda muhtelif yapraklar üzer ine 
yapı lacakt ı r . B u y a p r a k l a r ı n adedine bakı lmaksız ın şekil ler numara s ı ra
s ına göre n u m a r a l a n a c a k t ı r . 

g) Resimler üzerinde bulunan rakamlar, harfler ve atıf i şare t ler i 
basit ve açık olacakt ı r . Harfler ve r a k a m l a r ı n yüksekl iği en aşağı 0,32 
santimetre olacakt ı r . Şekillerin muhtelif k ıs ımlar ı tarifnamenin anlaşıl
mas ı ıçm lâzım olduğu miktarda aynı atıf i şaret ini t a ş ı m a k ve ta r ı fna-
meye uygun olmak suretiyle tertibedilecektir. 

h) Resim üzerinde hiçbir izahat bu lunmıyacak t ı r . Ancak «su» «bu
ha r» «A. B . ye göre makta «açık» «kapalı» gibi remizler bulunabilir ve 
elektrik tes i sa t ına ait şemala r veya bir k imyevi t eamüle ait safhalar ın ı 
gös te ren şamal ı diyagramlar için bunlar ı izah edecek kâf i kay ı t l a r bu
lunabilir. B u remiz ve kay ı t l a r talebin tevdi edildiği memleket l isanında 
veya o memlekette bu hususta kabul edilmiş lisanlardan b i r i ile olacak
t ı r . 

i ) Her y a p r a ğ ı n k e n a r ı n d a va rak l a r ın yekûn adedi ve n u m a r a s ı , 
tevdi adenin veya veki l inin imzası o lacakt ı r . 

ı) Resimler fotoğraf la kopya edilmesine mânı teşki l edecek şekil
de k a t l a n m ı ş ve çizilmiş o lmıyacakt ı r . 

Madde — 7. 

1. Âkıd devletlerden her birinde sınai mülk iye t in himayesi için 
Par is İ t t ihadı Mukavelenamesi hükümler ine tevfikan evvelce yapmış ol
duğu bir t evd ım r ü ç h a n h a k k ı n d a n istifade etmek istiyen kimse bu hu
susta beyanda bulunmak için bana t e k a d d ü m eden tevdi tarihinden i t i 
baren hesabedı lmek üzere en az i k i ayl ık bir müdde t t en istifade edecek 
tir. 

Bununla beraber Âkıd devletlerden her b i r i bu beyan ın mezkûr İt-
tihat Anlaşmas ında rüçhan h a k k ı için derpiş edilmiş olan müddet dâhi
linde yapı lmasını talebetmek h a k k ı m muhafaza eder. 

2. B i r rüçhan hakk ı beyanı , bu maddemi bir inci f ıkras ında derpiş 
edilmiş ş a r t l a r dairesinde yapı lacağı vakit , bu hususta m ü r a c a a t t a bu
lunacak kimseden asıl m ü r a c a a t a ait tarifnarne ve resımlerıyle son tev
di i yapıldığı memleket kanunu ile talebedilebilecek sair ves ikalar ın mu-

saddak bir suretini vermesi istenebilir. 

(Resmî Gazete) 
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3. B u maddenin ikinci i ı k r a s m d a zikredilen ve Almanca, ingil izce 
veya Frans ızca olarak yazı lmış veya bu dillerden birine resmen tasdikli 
t e rcümes i m e ı b u t evrak için berat talebinin tevdi edildiği memleket l i 
san ına veya bu memleketçe kabul edilen lisanlardan birine te rcümesin in 
de yapı lması , salahiyetli makamlar aksini ta lebetmedıkçe, lâzımgelmi-
yecektir. 

Madde — 8. 
1. B u A n l a ş m a Avrupa Konseyi aza la r ına imza edilmek üzere açık 

tutulur. B u a n l a ş m a tasdik edilecek ve tasdik ves ikalar ı Avrupa K o n 
seyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir. 

2. İşbu An la şma t a sd ıka mutaa l l ık dördüncü ves ikanın tevdiini t..-
kibeden ayın birinde mer ' ıye te girer. 

3. B u An la şmay ı sonradan tasdik edecek olan sair imzacı devlet
ler için o devletin bu husustaki tasdik vesikasının tevdiini tak ıbeden ayın 
i lk günü mer'iyete girer. 

\ 
Madde 9. 

1. B u A n l a ş m a mer'iyete girdikten sonra s ınai mülk iyem hima-
mayesi için mi l le t le raras ı İ t t i h a t âzas ı devletlerin i l t ihakına açık tutula
cakt ı r . 

2. B u il t ihak i l t ihakı mübeyyin bir ves ikanın Avrupa Konseyi Ge
nel Sekreterine tevdi edilmesiyle yapı lmış olacak ve ves ikanın tevdiini 
t ak ıbaden ay ın bir inci gününden itibaren h ü k ü m ifade edecektir. 

Madde 10. 

A v r u p a Konseyi Genel Sekreteri a şağ ıdak i husus la r ı konsey aza-
sına, bu Anlaşmaya i l t ihak e tmiş olan devletlere ve sınai mülkiyet in h i 
mayesi için Bern'deki Mil le t lerarası Büro Müdür iye t ine tebliğ edecektir. 

a) B u Anlaşmanın mer'iyete girme tar ihi ve Anlaşmayı tasdik et
miş olan konsey âzası devletlerin isimlerini, 

b) 9 ncu madde hükümler in in tatbiki suretiyle yapı lmış olan i l t i 
haklara ait b i lûmum ves ika la r ın tevdiini, 

c) 11 nci madde hükümler in in tatbiki hususunda a lmış olduğu bi
l û m u m tebl igat ı . 

Madde 11. 

1. B u A n l a ş m a müddet le mukayyedo lmaks ı zm mer ' ıye t t e kala
cakt ı r . 

2. Her Âkıd Devlet bir sene evvel Avrupa Konseyi Genel Sekrete
rine, A n l a ş m a y a nihayet vermek maksadiyle ihbarda bulunmak suretiy
le bu Anlaşmanın kendisi için tatbikine nihayet verebilir. 

Yukardak i hükümler i t a sd ik in bu hususta usulü veçhile salahiyetli 
k ı l ınmış olan imza sahiplen bu Anlaşmayı imza etmişlerdir . 

Paris'te 11 Ara l ık 1953 tarihinde F rans ı zca ve İngilizce olarak tan
z i m edilmiş olan ve aynı k ıymet i haiz bulunan i k i metin tek bir nüsha 
olarak A v r u p a Konseyi arşivine tevdi edilecektir. Genel Sekreter imza 
ve i l t ihak eyliyen b i lûmum devletlerlele, s ınai mülk iye t in himayesine mah
sus Bern'deki Mil le t lerarası Büro Müdürüne bu Anlaşman ın musaddak 
kopyala r ın ı gönderecekt i r . 
Belçika Kıral l ığı H ü k ü m e t i na- Danimarka Kırall ığı Hüküm-eti na
mına : mına : 

P . W . Zeeland E . Waerum 
F r a n s ı z Cumhuriyeti H ü k ü m e t i na- Federal A lmanya Cumhuriyeti H u 
mma : kumeti n a m ı n a : 

Bidault Adenauer 
Yunan Kırall ığı H ü k ü m e t i n a m ı n a : iz landa Cumhuriyeti H ü k ü m e t i na-

Stephanopoulos m m a : 
İ r l anda H ü k ü m e t i n a m ı n a : Kr ı s t ınn Gutxundsson 

P r ö m i a s Mac Aogame i t a lya Cumhuriyeti H ü k ü m e t i na-
L ü k s e m b u r g Büyük Düşelıği Hü- mına : 
kumeti n a m ı n a : Ludovico Benvenut ı 

Bech Hollanda Kıı allığı H ü k ü m e t i na-
Norveç Kıral l ığı H ü k ü m e t i na- mma : 
mu ıa : J . W . Beyen 

Halvard Lance Sar H ü k ü m e t i n a m ı n a : 
İsveç Kırall ığı H ü k ü m e t i n a m ı n a : (Vekiller Komitesinin «53» 30 sa-

Östen Undan yılı k a r a r ı n a istinaden) 
B ü y ü k Br i tanya ve Şimalî İ r l and a P . W . Zeeland 
Birleşik Kırall ığı H u k u n c ı na- Türk iye Cumhuriyeti n a m ı n a : 

mına : F . Köprülü 
Anthony Nut t ing 

( işbu An laşman ın imzası s ı ras ında (Man Adası dâhil) Birleşik Kı-
ral l ık Hükümet in in Mil le t lerarası münasebet in i temin et t iğ i b ü t ü n ül
keler har iç imzamın yalnız Birleşik Br i tanya Kırall ığı ve Şimalî İ r l anda 
için i lzam et t iğini beyan ederim.) 

E k : 1 
Berat Talepnamesi 

Aşağıda imzas ı ( İmzalar ı ) bulunan (1ar) (1) 

hareket ederek 
Kendi n a m ı n a (namlar ına) 

, n a m ı n a (2) 
unvanl ı ilişik tarif name (ve esimle

rin) mevzuunu teşki l eden bir ih t i ra için iherat talebeder (defler). 
İ h t i r a m hakik î ve i lk muhte r ı i o lduğunu (o lduklar ın ı t 
beyan eder (ederler). 
İçlerinden nın hak ik î ve i lk muhle, ol

duğunu (olduklarını) beyan eder (ederler). 
. nin hak ik î ve i lk muhteri ol-

Talep sahibi 
(sahipleri) 

duğunu (olduklarını) kabul eder (ederler). 
C H a k k ü l halef (Ieri) 

Muhterim Mümessil i (leri) 
y Şahsi mümessi l i (leri) 

olduğunu (olduklarını) 
beyan eder (1er) 

j ( 3» mucibince)

nýn

 

Bera t ın (4) Bera t ı olarak veya 

tar ihl i ve n u m a r a l ı talepname ile talebolunan 

Berata (5) verilmesini talebeder (1er). 

(6) 
B u muhtelif maksatlar için aşağ ıdak i ev rak ı ilişik olarak sunar (1) 
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Not : Lüsumsusýzzolan olanlarniz.ırýsiliniziz.. siliniş. 

İ Z A H A T 

1 — Aşağ ıdak i ma lûma t ı yas ınız : 

a) Talepname bir veki l in tavassutu olmaksızın verilmişse, (Müs-
tedinin hak ik î şahıs olduğuna göre) adı, soyadı, tâbi iyet i ve tam adresi 
( H ü k m i şahıs o lduğuna göre) : Ticaret unvan ı ve merkezi, 

b) Talepname bir veki l vası tas ıyle veri lmiş ise, adı, soyadı ve tam 
adresi. (Not : Bazı memleketlerde vekiller dilekçe veremezler). 

2 — 1 - b de derpiş edilen halde, 1 - a da istenilen m a l û m a t ı yaz ı -
nız. 

3 — İcabı halinde devir veya" fe rağ muamelesine ait ma lüma t ı yazı
nız. 

4 — Talebedilen berat nevini yazınız. (Esas berat, i thal berat ı , e-
kemoıül berat:, munzam berat veya munzam şahade tname ve ilâh...) 

5 — İcabında, meselâ bir munkasem berat talepnamesine yapı lan 
be ra t ın n u m a r a s ı veya bu berat henüz i ta edı lmemişse talepnamenin ta
r ih ve numaras ın ı yazınız. 

6 — İcabet t ığ i takdirde, talepnamenin tevdi edildiği memlekette bir 
veki l t ây in ine mütaal l i m a l û m a t veya vek i l yoksa o memlekette bir iş ad
resi göster i lmesine mütaa l l ik sair talebedilecek kay ı t l a r ı yazınız. 

Ek : 2 
Aşağ ıda imzası ( imza la r ı ) bulunan (Bulunanlar) (1) 
Kendi n a m ı n a (Namla r ına ) hareket ederek işbu talepname ile 
(2) n a m ı n a aşağ ıda yazılı memleket (Memleketlere) 

da tarihinde 
t a ra f ından 

da tarihinde 
t a r a f ından 

da tarihinde 
t a r a f ından 
bir (Birkaç) iht ira için berat talepnamesi (Talepnameleri) verildiğini ve 
bu talepnamenin (Talepnamelerden her birinin) mukaveleye dâhil bir 
memlekette i lk olarak veri lmiş olduğunu beyan eder. (ederler). 

le hakkull ıalef olduğunu (olduklarını) 
(3) şahıs mümessi l i (mümessilleri o lduğunu ' (olduklar ım) beyan eder 
(ederler). 
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i l işik tarif name (ve resimlerin) mevzuunu teşki l eden 
unvanl ı ih t i ra için a n l a ş m a y a dâhil b i r (b i rkaç) memlekette yukarda 
yazılı tarihte (tarihlerde) veri lmiş olan talepname (talepnameler) tari
hinden itibaren r ü ç h a n h a k k ı t an ı l an bir berat verilmesini talebeder (eder
ler) . 

be ra t ı n (4) unvaniyle veya 
n u m a r a l ı berattan (5) tarih ve 

n u m a r a l ı talepname ile (6) verilmesini talebeder 
(ederler). 

/ / 9 
i şbu talepnameye ilişik evrak : 

Not : Lüzumsuz malûmatıatý siliniz. 

İ Z A H A T 

1 —• Aşağ ıdak i m a l û m a t ı yazınız. 

a) Talepname bir veki l in tavassutu olmaksız ın veri lmiş ise, adı, 
soyadı, tabiiyeti ve tam adresi (Hakikî ş ah ı s l a rda ) , ticaret unvanı , t ica
ret merkezi (Hükmi ş a h ı s l a r d a ) ; 

b) Talepname bir veki l vası tas iyle veri lmiş ise adı , soyadı ve tam 
adresi, (Not : Bazı memleketlerde vekiller dilekçe veremezler). 

2 — 1 - b de derpiş edilen halde, 1 - a da istenilen m a l û m a t ı yazı
nız. 

3 — İcabında devir veya f e rağ muamelesine ait ma lûma t ı yazınız. 

4 — Talebedilen berat nevini dercediniz. (Esas berat, i thal bera t ı , 
t e k e m m ü l bera t ı , munzam berat veya munzam ş a h a d e t n a m e ) . 

5 — İcabında munkasem bir bera.t talepnamesine atıf yapı lan bera
t ın n u m a r a s ı veya bu berat .henüz ver i lmemiş ise talepnamenin tarih ve 
numaras ın ı yazınız. 

6 — İcabediyorsa, talepnamenin tevdi edildiği memlekette bir vek i l 
t ây in ine dair m a l û m a t veya veki l yoksa, o memlekette bir hizmet adresi 
göster i lmesine mütaa l l ik sair talebedilecek kay ı t l a r ı yazınız. 

İhtira beratlarının milletlerarası tasnifi halikında 
Avrupa Anlaşması 

Avrupa Konseyinin gayesi, âzas ı a r a s ında bilhassa iktisadi, iç t imai , 

kül türe l , ilmî, hukuk î ve idari sahalarda an l a şma la r akdi ve m ü ş t e r e k 
bir hareket ta rz ın ın kabulü suretiyle ikt isadi ve içt imai te rakkiyi geliş-
t i rmek maksadiyle daha sıkı bir birliği ge rçek leş t i rmek olduğunu, 

Beratlarda yeknesak bir tasnif kabul edilmesinin umumi menfaata 
t ekabü l edeceğini ve milletlerin hukuki sistemlerini ahenkleş t i rmeye ya-
rıyacağını , 

Berat taleplerinin iht iva et t iği yeniliğin tetkikini umumi leş t i rmeye 
matuf olarak A v r u p a Konseyi Naz ı r l a r Komitesinin 12 Eylü l 1952 tar i 
hinde karar ve rmiş bulunduğunu, 

Naza r ı i t ibara alan Avrupa Konseyi âzas ı ve a şağ ıda imzası mev
zu hükümet le r , s ınai mülk iye t in himayesi hususu Paris 'de 20 Mar t 1883 
tarihinde imza edilmiş Brüksel 'de 14 Ara l ı k 1900. Washington'da 2 H a 
ziran 1911, L a Haye'de 6 K a s ı m 1925 ve Londra'da 2 Hazi ran 1934 tarih
lerinde tadi l edilmiş Mukavelenamenin 15 inci maddesine müsteniden 
aşağ ıda yazılı husus la r ı ka ra r l a ş t ı rmış l a rd ı r . 

Madde 1. 

1. İşbu A n l a ş m a a h k â m ı mahfuz kalmak şar t iyle , Âkıd Taraflar
dan her b i r i bu A n l a ş m a y a il iştiri lmiş ih t i ra be ra t l a r ına ait tasnif siste
mini ve 2 nci maddenin 2 nci p a r a g r a f ı a h k â m ı mucibine bu An la şmada 
mer'iyete girecek olan tevsileri ve tadilleri kabul eder. B u sistem sonra 
yap ı lacak tevsi ve tadilleriyle beraber «Millet lerarası tasnif» tabiriyle gös
ter i lmişt i r . 

2. Âkıd Taraflardan herbiri Mil le t lerarası tasnifi esası veya yar
dımcı sistem olarak tatbik etmek hususundaki ih t iyar ını muhafaza eder. 

Madde — 2. 

1. Avrupa Konseyi Berat İşleri Eksperler i Komitesi , Mil le t lerarası 
Tasnifin işlenmesini takip ve Âkıd Taraflardan her hangi bi r i t a r a f ından 
teklif edilebilecek her tadi l h a k k ı n d a onlara f ik r in i (beyan etmekle m ü 
kelleftir. 

2. B u Komite t a ra f ından tasdik edilmiş olan her tevsi veya tadil 
bu tasnifin Âkıd Taraflara tebl iğinden itibaren hesabedilecek alt ı ayl ık 
bir müddet in dolmasını m ü t a a k ı p mer'iyete girecektir. Meğer k i , zikredi
len müdedt ın h i t amından en geç bir ay evvel taraflardan en a.z ik is i tek
lif edilen tevsi veya tadile k a r ş ı i t i razlar ını Konseyin Genel Sekreter l iğ ine 
bi ldirmiş olsunlar. 

Madde 3. 

1. Âkıd Taraflarca i t â edilmiş olan bera t la r ın matbu nüsha la r ı 
veya bu nüsha la r ın mevcut o lmaması halinde bunla r ın yerini tutmak üze
re Âkıd Taraflardan bir inin neş re tmiş olduğu hu lâsa la r veya mümas i l 
vesikalar, işbu An laşman ın mer'iyete girdiği tar ihi t ak ıbeden al t ı ayl ık 
bir müddet in h i t amında millî idarelerce Mil let lerarası tasnif işaret ler i ile 
tam olarak işaret lenecekt i r . 

2. İh t i r a l a r ın yeniliğini tetkik hususunda be ra t l a r ın tasnifine git-
miyen ve imzasını koyan veya i l t ihak eden her H ü k ü m e t , işbu An la şma
nın imzası , tasdik vesikasının tevdii veya i l t ihakın iş 'arı anında, birinci ve 
ikinci maddelerinde derpiş edilmiş olan tasnif sisteminin tevsilerine mü-
taall ik sembollerini tamamen veya k ı smen berat nüsha la r ı veya hu lâsa 
lar ı yahut mümas i l ves ikalar ı üzerine vazetmekle mükellef olamıyacağını 
beyan edebilir. 

3. «Millet lerarası Tasnif kaydını veya bunun bir k ısa l tmasın ı ta
kiben mil le t leraras ı tasnif sembolleri ves ika lar ın baş ına kal ın harflerle 
bas ı lacakt ı r . 

4. Yukardaki f ıkra la r hükümle r i bü tün Âkıd Taraf la r ın kendi millî 
idareleri t a ra f ından neşredi lmiş vesikalarda b a ş k a sembollerin bulunma-
sini emreylemek hususundaki h a k k ı n a hiçbir halel getirmez. 

Madde — 4. 

1. İşbu A n l a ş m a Avrupa Konseyi Azasının imzas ına açıkt ır . Anlaş 
ma tasdik edilecektir. Tasd ıka ait vesaik Avrupa Konseyi Genel, Sekrete
rine tevdi edilecektir. 

2. 6 nci madde a h k â m ı mahfuz kalmak şar t iyle işbu Anlaşma, dör
düncü devletin tasdik vesikasının tevdiini takibeden ayın birinci günün
den itibaren mer'iyete girecektir. 

3. İşbu An la şma altıncı madde a h k â m ı mahfuz kalmak şar t iy le 
sonradan imza edip tasdik edecek her h ü k ü m e t için tasdika ait vesaikin 
tevdiini takibeden ayın birinci gününden itibaren mer'iyete girecektir. 

Madde — 5. 

1. İşbu Anlaşma , mer'iyete girmesinden sonra, sınai mülkiyet in h i 
mayesine mahsus mi l le t le raras ı İ t t iha t âzas ı olduğu halde A v r u p a K o n 
seyi âzas ı o lmıyan b ü t ü n hükümet le r in i l t ihakına açık olacakt ı r . 

2. B u ilt ihak, sınai mülkiyet in himayesine mahsus A n l a ş m a y a dâhil 
aza sair bü tün hükümet l e re ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterine, i sviç
re Federal H ü k ü m e t i t a ra f ından tebl iğ edilecektir. B u i l t ihak İsviçre Fe 
deral Hüküme t i t a ra f ından yapı lmış olan tebliğin gönderi lmesini tak i 
beden bir ay sonra h ü k ü m ifade edecektir. 

Madde 6. 

1. İ m z a eden veya i l t ihak eyliyen her h ü k ü m e t kendisi için işbu 
An laşman ın imzası veya tasdik vesaikinin tevdii yahut i l t ihakın ihbar ı 
an ında bu Anlaşmanın ancak Federal A l m a n Cumhuriyeti , Holânda ve 
B ü y ü k Br i tanya ve Şimalî i r landa Birleşik Kıral l ığı H ü k ü m e t l e r i t a ra f ın 
dan tasdikini m ü t a a k ı p yü rü r lüğe gireceğini beyan edebilir. 

Madde — 7. 

1. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri aşağ ıda yazılı hususa t ı Avrupa 
Konseyi aza la r ına ve sınai mülkiyet in himayesine mahsus mi l le t le raras ı 
Bern Bürosu Müdürüne tebl iğ edecektir. 

a) İşbu Anlaşmanın yü rü r lüğe girdiği tarih ve An laşmay ı tasdik 
edecek olan A v r u p a Konseyi azasının isimleri , 

b) İkinci maddenin ik inc i f ıkras ında i şa re t edilmiş olan tevsi veya 
tadillerin tasdikini ve bu tevsi veya tadillerin mer'iyete girmesini, 

c) Sekizinci maddenin ik inc i f ıkras ı ahkâmın ın t a t b i k a t ı dolayısiyle 
a l ınmış olan her t ü r l ü tebl igat ı , 

2. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyinin Sınai Mül
kiyetin himayesine mahsus mil le t leraras ı i t t ihada dâhil olmayan aza la r ı -
nı, beşinci madde a h k â m ı mucibince yapı lmış olan i l t ihaka ait vesaikin 
tevdiinden ve 8 inc i maddenin 3 üncü f ıkras ı a h k â m ı mucibince yapı lmış 
olan her tü r lü ay r ı lma ihbar ından haberdar edecektir. 
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Madde 8. 

1. İ şbu A n l a ş m a müddet le mukayyet olmaksızın y ü r ü r l ü k t e kala
cakt ı r . 

2. İ şbu An laşmay ı imza ve tasdik e tmiş olan her Avrupa Konseyi 
âzas ı Anlaşmanın tatbikini kendisi iğin feshet t iğini bir sene evvel Konsey 
Genel Sekreterine ihbar etmek şar t iy le A n l a ş m a y a son verebilir. 

3. Her il t ihak eden Hüküme t , s ınai mülkiyet in himayesine mahsus 
Mukavelenamenin bu cihete t ekabül eden maddesine tevfikan i sv içre 
Federal Hükümet ine diplomasi yoliyle ihbarda bulunmak suretiyle işbu 
An la şman ın t a tb ik ına son verebilir. 

İsviçre Federal Hüküme t i bu ihbar ı s ınai mülkiyet in himayesine 
mahsus ittihat âzas ı bü tün hükümet l e re ve Avrupa Konseyi Genel Sekre
terine tebliğ eder. 

Yukardak i husus la r ı kabul ve tasdik z ımnında aşağ ıda âzası bulu
nan şahsiyet ler , haiz bu lunduklar ı sa lâhiyete binaen işbu Anlaşmayı i m 
za ettiler. 

19 Ara l ık 1954 tarihinde Paris ' te birbirine tamamen uygun olan 
F rans ı zca ve İngilizce metnin her i k i nüshas ı bir tek n ü s h a olarak A v 
rupa Konseyi arş ivler ine tevdi edilecektir. Genel sekreter metnin asl ına 
uygun tasdikli nüsha la r ın ı bü tün azalara ve sınai mülkiyet in himayesine 
mahsus Mil le t lerarası Bern Bürosu Müdürüne gönderecekt i r . 

Belçika Kıral l ığı H ü k ü m e t i namı 
na: 

P . H . Spaak 
Danimarka Kıral l ığı H ü k ü m e t i na
mına : 

H . C. Hausen 
F r a n s ı z Cumhuriyeti H ü k ü m e t i na
m ı n a : 

Mendese - France 
İşbu An la şman ın imzası s ı ras ın
da, Anlaşmanın 3 üncü maddesi
nin ik inc i f ıkras ında bahsedilen 
haktan, F r a n s ı z Hükümet in in is
tifade etmeyi ta lebet t iğ ini beyan 
ederim. 

Yunan Kırall ığı H ü k ü m e t i namı 
na : 

Stephanapoalos 
iz landa Cumhuriyeti H ü k ü m e t i na
mına : 

L ü k s e m b u r g B ü y ü k Düşesi H ü k ü 
meti namına : 

Holânda Kıral l ığı Hüküme t i namı 
na : 

J . W . Beyen 

Norveç Kırall ığı Hüküme t i namı 
na : 

Halvord Lauge 

Sar H ü k ü m e t i n a m ı n a : 
Naz ı r l a r Komitesinin 54/68 sayı
lı k a r a r ı n a müs ten iden 

Stephanopoulos 

İsveç Kırall ığı Hüküme t i namına 
K . P . Westmon 

T ü r k Cumhuriyeti Hüküme t i na
mına : 

F . Köprülü 

B ü y ü k Br i tanya ve Şimalî İ r landa 
Birleşik Kırall ığı Hüküme t i namı
na : 

Anthony Eden 

İ r l anda Hükümet i namına : 
L i a m Cosgrave 

i t a lya Cumhuriyeti H ü k ü m e t i na
mına : 

G. Mart ino 

i şbu Anlaşmanın imzası s ı ras ında imzanın yalnız Birleşik Büyük 
Br i t anya Kırall ığı ve Şimalî i r landa için muteber olduğunu beyan ederim. 
(Man Adası dâhi ldir) bununla beraber Birleşik Kıral l ık Hükümet in in mi l 
le t le raras ı münasebet in i temin et t iğ i bü tün ülkeler bundan har iç t i r . 

Ek 
Not 

i şbu sistemin t a tb ik ında aşağ ıdak i kaidelere riayet edilmesi icabe-
der. 

1 — Maddelere ait tâ l i sınıflar yalnız maddeleri değil, bu neviden 
maddeleri istihsale ya r ıyan usulleri, ameliyeleri, cihazları da ihtiva eder. 
Şu kadar k i , bu usul, ameliye, ve cihazlar ı umumi bir şekilde tavsif eden 
diğer tâ l i bir sınıf mevcut olmasın. 

Misaller : Kalemler ve bunlar ın imal i B 43 b sınıfına aittir. 
Ö r m e iç çamaşı r ı , ö rgüsü bak ımından D 04 b ve dokumas ı bak ımın

dan D 03 d sınıfına dâhil bulunmakla beraber A 41 to sınıfını teşki l et
meleri lâzımgelir . 

2 — Ö ğ ü t m e veya toz haline getirme gibi ameliyat veya ça l ı şma 
usulüne t aa l lûk eden tâli sınıflar, aynı zamanda bu ameliyelere 
kabi l i tatbik usulleri ve bu ameliyelerin icabet t i rd iği malzeme veya cihaz
lar ı iht iva edip bu suretle elde edilmiş olan m ü s t a h s a l â t a şâmi l değildir
ler. 

3 — Mübeddilelere veya t ü r b ü n makineleri gibi cihazlara ait olan sı
nıflar yalnız bu makine veya cihazlara şâmildir ler . Hiçbir suretle imal 
usullerine, veya makine veya cihazlar ın ist imal meto t l a r ına teşmil edil
mezler. 

4 — Savak inşaa t ına ait sınıflar yalnız bu in şaa t a ait sınıfları ve bu 
inşaat ı tahakkuk ettirmek için is t imal edilmiş olan hususi meto t la r ı ih
tiva edip bu gayenin tahakkuku ist imal edilen cihazları iht iva etmez. 

B E R A T L A N D I R I L A N İ H T Î R A L A R I N T A S N İ F S Î S T E M l 

Kısımlar ve tâliikýsýmlarlart kısımlar 

A ) Beşerî iht iyaçlar , Ziraat 
Tâli k ı s ımlar : Beslenme 

Melbusat 
Tababet ve hıfzıssıhha 

B ) Muhtelif ameliyeler, A y ı r m a ve k a r ı ş t ı r m a 
Tâli k ı s ımlar : İşleme 

Matbaacı l ık 
Münaka l â t 

C) K i m y a ve maden sanayii, K i m y a 
Tâli k ı s ımlar : Maden sanayii 

D) Mensucat ve kâğ ı t , Mensucat 
Tâl i k ı s ımla r : Kâğ ı t 

E ) Sabit inşaat , Bina 
Tâli k ı s ımlar : Maden işletmesi 

F ) Mihanik, tenvir ve teshin, Motorlar 
Tâli k ı s ımlar : Tenvir ve teshin 

G) F i z ik , Aletler 
Tâl i kıs ımlar : Nüve fiziği 

H ) Elekt r ik , 
Tâli k ıs ımlar : Elek t r ik . 

B E R A T L A N D I R I L A N İ H T l R A L A R I N T A S N Î F S İ S T E M l 

Sınıf başlıklarılarý 

Beşeri ihtiyaçlarçlar 

K I S I M A 

Sınıflar r

Ziraat - Besleme : 

A 01 — Ziraat (Ormancıl ık dâhi l ) , hayvan ye t i ş t i rme kara ve su 
avcılığı 

A 21 — Ekmekç i l ik ve hamur işleri, 
A 22 — Kasap l ık ve etin haz ı r lanmas ı , 

A 23 — Diğer s ınıf lara dâhil edilmiyen gıda maddeleri ve bunların 
haz ı r lanmas ı , 

A 24 — Tü tün , sigaralar ve purolar; t ü t ü n içenlere mahsus malze
me, 

Melbusat : 

A 41 — G i y i m eşyası , 
A 42 — Şapkacıl ık, 
A 43 — Ayakkabıcı l ık , 
A 44 — Çerçi ve kuyumculuk, 

A 45 — Şahsi eşya ve seyahat eşyası , 
A 46 — Fırçacı l ık, 

A 47 —
 Mefruşat

, ev eşyası ve aletleri, 

Tababet ve hıfzıssıhhaha: : 

A 61 — Hekiml ik , veterinerlik ve hıfzıssıhha i l imleri , 

A 62 — Kur t a rma ve yangın la mücadele , 

A 63 — Sporlar, oyunlar ve eğlenceler. 
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Muhtelif ameliyeler , Maden sanayii : 

K I S I M B C 21 — Demir sanayii, 

Sınıflar C 22 — Maden sanayii, (Demırsel olmıyan madenleri \e ıleuııif.cl Sınıflar 
olan halitalar dilıil olmak üzere bilûmum halitalar, 

Ayırma ve karıştırma 
Mihaniki olmıyan usulleıle madenlerin muamele ve işlenC 23 - Mihaniki olmıyan usulleıle madenlerin muamele ve işlen

B 01 — Umumiyet itibariyle kimya ve fiziğe ait usuller ve cihazlar mesi, 
B 02 — öğütme, öğütmeye tekaüdüm eden i l l i muameleler, kırma, 

öğütme, kuru yoğurma ve eleme usulleri, Mensucat ve kâğıt B 03 — Maden cevherinin yıkanma ve ayıklanması, yakıtlar, baki Mensucat ve kâğıt 
yeler, küller ve cüruflar, K I S I M D 

B 04 — Savurucular (Santirıfijörler), 
Sınıflar B 05 — Umumiyetle püskürtme ve tepin t, U'/ıumıyetle mavilerin ba Sınıflar 

tılılar üzerine tatbiki, Mensucat : 
D 01 — ipekliler ve uzvi elyaf (Tabii ve sum), 

İşleme : D 02 — îplik imalâtı, 
B 21 — Saclar, borular ve madenî teller, D 03 — Dokuma (Dokuma fıılı), 
B 22 — Dökümhane, D 04 — Örgü ve tentene imalâtı, makine ile örme işlen, n:ınucılık 
B 23 — Madenlerin makine ile işlenmesi, işleri, mensuç olmıyan kumaşlar, 
B 24 — Tesviye ve cilalama, D 05 — Nakış ve dikiş işleri, 
B 25 — Punonatik aletler dâhil el aletleri, 

Nakış ve dikiş işleri, 

B 26 — E l ile yontmaya mahsus aletler ve yaralayıcı silâhlar, D 06 — Mensucatın kasarlama. yıkama, boyanma, apre ve bajıl-
B 27 — Kerestenin işlenmesi ve muhafazası, ması, boyanma ve kaşarlanması, yatak tüyleri, duvar kâ
B 28 — Çimento, k i l ve taşın işlenmesi ve bırket cenderesi, ğıtları ve yere serilmeye mahsus kâğıtlar, 
B 29 — Plâstik maddelerin, kauçuk ve boynuza müşabih barka yer D 07 — ipler ve halatlar, kablolar (Elektrik kabloları harı';). 

lerde zikredilmemiş maddelerin eşlenmesi, (Makme ile olar. 
kısmı), Kâğıt 

B 30 — Cendereler, D 21 - Kâğıt mamulâtı; selüloz istihsali. 
B 31 — Kâğıt eşya imalı, kâğıtların işlenmesi, 

Kâğıt mamulâtı; selüloz istihsali. 

Matbaacılık : Sabit inşaat Sabit inşaat 
B 41 — Matbaacılık, çizgi takımları, yazı makineleri, damgalar, 
B 42 — Ciltçilik, albümler, klasörler ve hususi matbaalar, K I S I M E 
B 43 — Yazı ve resim malzemesi, Sınıflar 
B 44 — Heykeltraşlık, ressamlık ve tezyini sanat, 

Sınıflar 
Heykeltraşlık, ressamlık ve tezyini sanat, 

Binalar 
Münakalât : E 01 — • Yol, demiryolu ve köprü inşaatı, 
B 61 — Demiryolları, E 02 — - Su işleri ve tesisler, 
B 62 — Raysız nakil vasıtaları \ E 03 — - Su isalesi ve kullanılmış suların tahliyesi, 
B 63 — Gemiler, gemi inşaatı ve teçhizi, | E 0 4 -- Binalar, 
B 64 — Balonculuk ve tayyarecilik, E 05 — - Kilitl e r , anahtarlar, kapı, pencere ve kasalara ait donatım 
B 65 — E l ile işleme, paketleme ve depolama, malzemesi, 
B 66 — Kaldırma aletleri, 
B 67 — Maiyatm el ile işlenmesi, i Maden isletmesi : 
B 68 — Semercilik ve kıtık doldurulması işleri, 

E 21 — - Maden işletmesi, 

Kimya ve maden sanayii 
K I S I M c Mihanik, tenvir ve teshin 
Sınıflar K I S I M F 

Kimya Sınıflar 
C 01 — Gayriuzvi kimya, Motorlar : 
C 02 — - Su, tortulu suların veya bir i k i n t i suların tasfiyesi (Takdir, F 01 -- Buhar makineleri ve buhar akümülâtörleri, 

süzme, ayırma - B 01 de), - Dahilî ihtiraklı motorlar ve hususi akar yakıtla çalışan moC 03 — - Cam, maden ve cüruf yünleri, F 02 -- Dahilî ihtiraklı motorlar ve hususi akar yakıtla çalışan mo
C 04 — - Çimentolar, harçlar, çini mamulâtı, sum taşlar ve taşın iş torlar, yaylı ve persenkli motorlar, 

lenmesi (Kimyevi kısım) fırınlar, F 03 -- Rüzgâr ve su motörleri, 
C 05 — - Gübre imali, F 04 -- Kompresörler, körük makineleri ve hava tulumbaları, 
C 06 -- Patlayıcı maddeler ve kibritler, F 05 -- Tulumbalar ve maiyet elevatörü, diğer cihazlar, 
C 07 — - Uzvi kimya, F 06 -- Makine parçaları, C 08 -- Büyük moleküller mürekkebatı ve bunların hazırlanması ve F 06 -- Makine parçaları, 

kimyevi bir surette istimali ve uzvi plâstik müıekkebat F 07 -- Silâhlar ve mühimmat, 
(îplik, elyaf, ipek kıllar ve suni şeritler. D 01), 

Tenvir ve teshin : C 09 -- Boyalar, boyalı maddeler, cilâ maddeleri, tabii reçineler, Tenvir ve teshin : 
yapıştırıcı maddeler ve muhtelif tertipler ve maddeler, F 21 -- Tenvir, havagazının tevzii ve istimali, 

C 10 -- Yakıtlar, yağlayıcı maddeler, bitümler, F 22 -- Buhar istihsali, 
C 11 -- Hayvani ve nebati yağlar, kaim yağlar V e yağlı maddeler, F 23 -- Ocaklar ve tesisat, balmumları ve bunların yağlı asitleri, temizleyici maddeler, F 23 -- Ocaklar ve tesisat, 

mumlar, F 24 -- Binalarda havalandırma ve ısıtma tesisatı, 
C 12 -- Tahammür sanayii, bira, ispirtolu içkileı, şaraplar, sirke, F 25 -- Soğutma, buz imalı ve depolanması, hararetin tebdili, güç 

bira mayası, teksif edilebilen gazların mıhakinî surette mayi haline ge
C 13 -- Şekerler nişastalar, bunlara «benzer karbonhidratlar, tirilmesi, 
C 14 -- Ham deriler, kürk derileri ve işlenmiş deri ve köseleler, F 26 -- Kurutma, kurutma tesisatı dâhil etüvler, kavurma cihazları, 

BaWe: 14692 
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Fizik c) Süt ve sütlü maddeler ima!, pastörüzasyon takim ve muhafa

K I S I M G za (Kimyevi kısım), K I S I M G d) Suni tereyağlar, yenilebilen zeytinyağ ve katı yağlar, (istihsal, 
Sınıflar tasfiye ve muhafaza C 11), 

Aletler : f) Kahve, çay ve bunlaıın yerine kullanılan maddeler, bunların Aletler : 
imal ve ihzar ve menkulan, 

G 01 — Meteoroloji (Ölçme), g) Kakao, çikolata, şekerleme, buzlu kremler, 
G 02 — Optik, h) İspirtosuz diğer içkiler, 
G 03 — Fotoğraf ve sinema makineleri, j) Proteinler ve teksif edilmiş gıda maddeleri, 
G 04 — Horometri (Saatçilik), k) Hayvan yiyecekleri ve bunların hazırlanmasına mahsus cihaz
G 05 — Tanzim ve kumanda cihazları, lar, 
G 06 — Hesap ve muhasebe, 1) Başka yerde zikredilmiyen gıda maddelerinin hazırlama ve mu
G 07 — Kontrol tertibatı, hafazası; hazırlanmış ve konseıve edilmiş maddeler, (Kupaj ve kabuk 
G 08 — îşaret cihazları, çıkarma A 47 J, A O I F ) 
G 09 — Reklâmcılık ve tedrisat, m) Gıda maddelerini pışııme ve konserve haline getirmek için 
G 10 — Müzik ve ses aletleri, kullanılan kaplar (Mutfak aletleri A 47 J) , 

Nüve fiziği : A 2!j — Tütün, sigara ve purolar, tütün içenlere mahsus malzeme . 
G 21 — Nüve fiziği, b) İçme, çiğneme ve burnuna çekme tütünün imali ve hazırlan

ması, (Tütün ve enfiye dâhil), 
Elektrik c) Sigara ve puro imaline mahsus makineler, 

K I S I M H d) Sigara ve purolar, 
i ) Çakmaklar dâhil olmak üzere sigara içenlere mahsus malzeme, 

Sınıflar 
Elektrik . A l t l — Giyim eşyası : 

H 01 — Elektro - teknik unsurlar, b) Iç çamaşırları, 
H 02 — Elektrik enerjisinin istahsıli, tahvil ve tevzii, c) Korseler, 
H 03 — Elektrik ihtizaz ve pulse tekniği, d) Ust elbiseleri ve teferruatı, 
H 04 — E l e k t r i k l i haberleşme tekniği, f) Giyim eşyasına mahsus iliştirme ve askı malzemesi, 
H 05 — Hususi elekti ik tekniği, g) Suni çiçekler ve tüyler, takma saçlar ve maskeler, H 05 — Hususi elekti ik tekniği, 

h) Terzilere mahsus cihazlar (Dikiş makineleri D 05 b), 

A 42 — Şapkacılık : 

Sınıfların bölümleri h) Şapka ve diğer başlıklar, 
c) Şapka ve diğer başlık ve bunlara ait süslerin imalı, 

A 01 — Ziraat, ormancılık dâhil; hayvan yetiştirme, kara ve ıu (v -
c) Şapka ve diğer başlık ve bunlara ait süslerin imalı, 

alığı . A JfS — Ayakkabılar : 
b) Toprağın işlenmesi, b) Ayakkabılar, 
c) Tescir, ekme ve kuvveı mıbatiyevı artırma, 

b) Ayakkabılar, 

d) Hasat, c) Tokalar, bağlar, teferruat, mahmuzlar ve saire, 
f) Hasadın işi, ot ve saman preseleri, meyvalar.n depolanmasına aıc d) Makineler, aletler ve teçhizat; imal usulleri, ' 

tertibat, büyük miktarda sebze ve meyvalarm kabuklarını çıkrrma ve 
kesme makineleri, A M — Çerçi ve kuyumculuk : 

g) Sebze, çiçek ve meyva yetiştirme, bağ ve ömurolu ziraatı or b) Düğmeler, toplu iğneler, firketeler, tokalar ve saire, 
mancılık, püskürtme ve sulama, c) Kuyumculuk eşyası, bilezikler ve saire, 

h) Nebati yenilikler, 
c) Kuyumculuk eşyası, bilezikler ve saire, 

j) Sütlü müstahsalât imali (Makine ile olan kısım), A J/.S — Şahsi eşya ve seyahat eşyası . 
k) Hayvan yetiştirme, balık yetiştirme, canlı balık nakline mah

A J/.S — Şahsi eşya ve seyahat eşyası . 

sus tesisat, balık avı, b) Bastonlar, şemsiyeler, yelpazeler, 
1) Nalbantlık, c) Para çantası, seyahat çanta ve sepetleri, valizler, 
M) Hayvanların tuzakla yakalanması, muzir hayvanların ve nebat d) Tuvalet takımı ve malzemesi, 

ların imhasına mahsus cihazlar. f) Seyahat ve kamp malzemesi, 
n) Hayvanların ve nebatların himayesi, hayvanların ve nebatların 

yetiştikleri iklimlerden diğer iklimlere intibak ettirilmesi, toprağın kim A 46 — Fırçacılık : 
yevi muamelesi, muzır hayvan ve nebatların imhası (Bükimya), 

A 46 — Fırçacılık : 
yevi muamelesi, muzır hayvan ve nebatların imhası (Bükimya), 

b) Fırçalar, 
A Sİ — Ekmekçilik ve hamur işleri : c) Fırça sapları ve bunların yerine tesbıt usulü, 

b) Fırınlar, ekmekçiliğe ait makine ve malzeme, d) Fırça imali, 
c) Hamurların hazırlanması ve işlenmesi için malzeme ve maki A 47 •— Mefruşat, ev eşyası ve aletleri : neler, A 47 •— Mefruşat, ev eşyası ve aletleri : 
d) Hamuru hazırlama ve pişirme usulleri, kimyevi mayalar, pişir b) Masalar, yazıhaneler, dolaplar ve çekmeli mobilyalar, 

meye mahsus maddeler, bisküviteilik, pastacılık, (Çekmeler dâhil) 
c) iskemleler, kanepeler ve karyolalar, 

A 82 — Kasaplık ve etin hasırlanması : d) Çocuklara mahsus mobilyalar, 
b) Hayvan kesme, f) Bürolar, mağazalar, umumi mahaller, ve saire için hususi mab) Hayvan kesme, hiyette yapılmış mobilya ve teferruatı (Tomar halindeki kâğıtları kes
c) E t i n işlenmesi flKonserve yapılması A 23 b), ete ait müstah meye parçalamaya mahsus cihazlar dâhil), 

salât, g) Mutfak ve sofra takımları (Bıçaklar B 26 b), 
h) Kapı ve pencere donanımı, (Teferruatı E 05), 

A 23 — Diğer sınıflarda dâhil olmıyan maddelerin ve bunların ha j) <.<G» ye dâhil olmıyan mutfak ve ev cihazları, 
zırlanması : k) Sıhhi cihazlar ve tesisler (Su ve lâğım tesislerine bağlananlar 

b) Et, balık, yumurta, meyva, sebze, un ve ekmek konserveleri E 03 te), 
ve bunların kutu içine konulmuş olanları; konserve müstahsalâtı (Ve 1. Evlerin yıkanma ve ev eşyasının temizlenmesi. (Fırçalar A 46 
bunların kutu içine konulmuş olanları), b, kasarlama D 06 f ) , 
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A 61 — Hekimlik, veterinerlik ve hıfzıssıhha ilimleri : 
b) Teşhis usul ve aletleriyle cerrahlık aletleri, doğurtmaya mah

sus aletler ile nasırlo,rı kesme ve aşılama aletleri dâhil, 
c) Dişçilik tekniği, suni diş imali, dişlerin temizlenmesi, kürdan

lar, ağız ve diş hıfzıss:hhasma ait aletler, ağız çalkalama cihazı, ((Diş 
fırçaları A 46 b de) 

d) Veterinerliğe ait alât ve cihazlar, 
f) Suni âza, cebire, kasık bağı, haricen ilâç tatbik etme, göz ve 

kulakların muhafazası, (Suni diş imali c de) 
g) Hasta nakline mahsus vasıtalar ve teferruatı, (Sürgüler dâhil), 

ameliyat masa ve sandalyeleri ve dişçi koltuklan, ölü gömme usulleri, 
h) Tıbbi ve teneffüsi jimlâstikler, suni teneffüs, masaj, banyo, 

hususi ahvalde ve vücudun muayyen kısımlarını temizleme usulleri, 
j) Eczacılığa ait alât ve cihazlar; ilaçlan vermeye mahsus tertibat, 

emzikli şişeler ve emzikler, tükrük hokkalan, 
k) Tıbbi metotlar (Cerrahi olmıyan), ilâçlar, dişçi tekniği (Kim

yevi kısım), güzellik müstahzaratı, 
1) Dezenfeksiyon ve tâkim cihaz ve usulleri, pansuman ve tahnit 

malzemesi, 
m) Emme, pompalama, toz ve buhar haline getirmek için tıbbi 

tertibat, vantuz, süt çekme aleti, tenkiye aleti, püskürtme aletler;, üf-
leyiciler, tebhir ve hava verme aleti, umumi ve mevzii hissi iptal etme 
cihazları, sondalar, genişletme cihazları, ilâçları vücudun mesamatına 
zerk etme cihazları, 

A 62 — Kurtarma ve yangınla mücadele : 

b) Kurtarma cihazları tertibatı ve usulleri (Denizlerde B 63 b) 
c) Yangınla mücadele malzemesi, 
d) Yangın söndürmeye mahsus müstahzarat, yangına ve zehirli 

gazlara karşı mücadeleye ait kimyevi usuller, 

A 63 — Sporlar, oyunlar ve eğlenceler : 
b) Beden terbiyesi, jimnastik, yüzme, eksrim malzemesi, top oyu

nu, antraman malzemesi, 
c) Patinaj, kayak ve su kayağı, tekerlekli patenler ve beden ter

biyesine mahsus tekerlekler, oyun sahaları ve pistleri, 
d) Top oyunları, ingil i z blârdosu, blârdo, 
f ) Oyun kâğıdı, zarlar, rulet, kızma birader, küçük at oyunları ve 

bunlara müşabih oyunlar, 
g) Manejler, salıncaklar, basküllü atlar, kızaklar, montagnes 

russes ve benzeri bilûmum eğlenceler, 
h) Topaç, bebek, çenber ve inşa oyunları gibi oyuncaklar, 
j ) Tiyatrolara ve sirklere mahsus tertibat ve saire, hokkabazlık 

eşyası ve müşabihleri, 
k) Yarış meydanları, bunların teçhizat ve teferruatı, 

lar , 
B 01 — Umumiyet itibariyle kimya ve fiziğe ait usuller ve cihaz-

b) Kaynatma aletleri ve kazanlar, 
c) Kireçleme, izabe, izabe cihazları, kimyaya mahsus izabe fırın

ları, 
d) Tephir, taktir, tebellür ettirme, süzme, imtisas, tefrik cihazları 

(Eleme B 02 f, savurgan B 04), 
f) Halita, meselâ eritme, müstahlep, dağıtma (Kuru maddeleri 

yoğurma B 02), 
g) Katılaştırma, 
h) Sifonlar, asitlere mahsus kaplar, besi usulleri, beslenmenin ve 

boşaltılmanın ayarlanması, 
j) F i z i k i ve kimyevi muameleler ve bunlara ait cihazlar, (Kata

na, koloidal kimyası), 
k) Elektroşimiye ait usuller ve cihazlar, 

B 08 — Öğütme ve öğütmeye tekaddüm eden i l k muameleler, kır
ma ve öğütme, kuru yoğurma ve eleme tertibatı ve umumi teknikten is
tifade usulleri : 

b) Öğütmeden evvel zahireyi yıkama, kurutma, fırçalama, kabu
ğunu ayıklama, kılçıklarını çıkarma, kenarını düzeltmeye mahsus ma
kineler, zahireyi tasfiye ve parlatma yoliyle ticari bir sürüm temin etme
ye mahsus makineler, (Cilalama makineleri, arpa değirmenleri), 

c) Öğütme metotları ve değirmenler (Değirmen taşlarını düzelt
me makineleri dâhildir), dairevi değirmenler, terazi gözlü oyma değir
menleri, toz haline getirme değirmenleri, kahve değirmenleri, baharat 
değirmenleri, küçük taneleri kesme ve yarmaya mahsus makineler ve 

hububat için uf k i taşlı kırma makineleri, (Öğütülmüş maddeleri ezici 
satıhlardan ayırmaya mahsus makineler, raspalar), 

d) b - c fıkralarındakiler hariç kırma usulleri ve makineleri, umu
miyetle kırma ve öğütme, 

f) Elekler, ayırma makineleri, değirmen taşı çamurlarını temiz
leme makineleri, 

g) Kuru maddeleri yoğurma makineleri, 
h) Değirmenlere mahsus toz süzgeçleri, 

B 03 — Maden cevherlerinin yıkanma ve ayıklanması, yakıtlar, 
tortular, küller ve cüruflar : 

b) Mıknatıs, elektrik ve yüzdürme usullerinden başka diğer bütün 
usullerle yıkama ve ayırma, 

c) Mıknatıs ve elektrik usulleri ile ayırma, 
d) Çalkanma ve diferansiyel tortulaştırma usulü ile ayırma, 
B OJf — Kavurucular (Santrifüjörler) : 
b) Savuru aletler, 
c) Deniz tulumbaları, 

B 05 — Umumiyetle püskürtme ve tebhir, umumiyetle mayilerin 
satıhlar üzerine t a t b i k i : 

B 21 —• Saclar, borular ve madenî teller : 
b) Haddeleme, 
c) Haddelemeden gayrı usullerle imalât, 
d) Sac levhaların ve madenî boruların makine ile işlenmesi, boru

ların makine ile tıkanma ve kesilmesi, 
f) Madenî tellerin makine ile işlenmesi ve muamelesi, 
g) Toplu iğne, dikiş iğnesi ve çivi imali, 
h) Vida, ufak tekerlek, halka, silindir, bilya yuvarlak gibi hususi 

maddelerin haddeleme suretiyle imali, 

BB2222 — Dökümhane : 
b) izabe fırınları ve diğer fırınlar, 
c) Kalıp ve çekirdeklere mahsus kalıplama makineleri, 
d) Alelûmum döküm ve kalıplama işleri, 

B 23 — Madenlerin makine ile işlenmesi : 
b) Tornalama ve delme, 
c) Frezeleme ve kalıplama, 
d) Plânyalama, lâmba açma ve doğrama, zımba ile kesme, içini 

oyma ve perdahlama, destereleme ve eğeleme, raspalama, ayırma ve 
besleme, 

f) Dişli çarkların, dişli çubukların imali, 
g) Vida, civata ve somunların imali, 
h) Eğe ve törpülerin imali, 
j ) Çekiçler, demir döğme presleri, perçin makinaları, 
k) Döğme, uçlarını kıvırma, kemerleme, lehimleme, kaynak yap

ma, hamlaçla kesme ve bu muhtelif usuller için kullanılan ocaklar, 
1) Döğme eşyanın imalâtı, meselâ at nalı, perçin çivisi, civata, kü

çük tekerlek gibi benzeri diğer maddeler, 
m) Zincir imali, 
n) Maden tozlan ve bu tozlar yardımı ile imal edilen maddeler, 
p) Maden işlemeye mahsus diğer mihaniki usuller, muhtelif ameli

yat, alelûmum makineler, alet ve edevat, 

B 24 — Tesviye ve cilalama : 
b) Muhtelif şeyleri, satıhları ve maddeleri çarkla (Bileği taşı ile) 

düzeltmek ve cilalamak için kullanılan makineler, tertibat ve usuller, bi
leği taşı ve değirmen taşlarını birbirine sürterek düzeltme ve cilalama 
İçin koruma tertibatı ve makinelerin aşındırıcı maddelerle beslenmesi, 

c) Kum püskürtmeli cilalama ve pas temizleme usulleri, 
d) Disk şeklinde değirmen taşlarını inceltme ve bilemeye mahsus 

aşındırıcı malzeme imali, 

B 25 — Pnömatik aletler dâhil el aletleri : 
b) Bağlamaya veya birleştirmeye, ayırmaya ve tutmaya mahsus 

aletler ve vidalar, 
c) Çivi çakmaya, kaplamaya ve mıhlamaya mahsus aletler, 
d) Çekiçler ve si v r i kazmalar, 
f) Mürekkep aletler veya alelûmum el aletleri, 
g) Alet sapları, alet kutuları, 
h) Tezgâhlar, 
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B 26 — E l ile yontmaya mahsus aletler ve yaralayıcı silâhlar : 
b) Yontma aletleri, j 
c) Kesici silâhlar:, 

B 27 — Kerestenin işlenmesi ve muhafazası : 
b) Testereler, 
c) Rendeleme, delme, frezeleme, tornalama ve alelümum ağacın 

işlenmesine ait makineler, 
d) Kaplama, tesviye ve cilalama, çerçeve ve pervaz imalâtı, 
f) Lâmba, zıvana, kurt, ağzı, zıvana açma makinesi, çizgi maki

nesi, eşya ve ambalaj sandıkları imali, 
g) Müteferri makineler ve cihazlar, aletler testereleri muhafaza 

tertibatı dâhil olmak üzere korunma tertibatı, 
h) Kemer açma (Tahtaları kemerleme, fıçı ve tekerleklerin 

İmali), 
j) Kamış, saz, mantar ve diğer mümasil maddeleri, makine ile 

işleme, 
k) Kurutmalı veya kurutmasız zerk ve doyurma (Tenşif) usulleri, 

(Cihazları muhafaza, yanmaz hale getirme, boyama dâhil), 
1) Ağacın kabuklarını soyma, kaplama, tahtalarının hazırlanması, 

ağaç elyafı ve yongaları, 
m) Pedavra tahtaları, tazyik edilmiş tahtalar kamalar imalâtı 

gibi hususi işlere mahsus usuller ve makineler, 
n) Tazyik edilmiş ağaç elyafı, suni tahta, 

B 28 — Çimentonun, killerin ve taşın işlenmesi, briket cenderesi : 
b) Briketlerin preslenmesi, 
c) Çimento ve alçının işlenmesi, 
d) taşın işlenmesi, 

B 29 — Plâstik maddelerin, kauçuk ve boynuza müşabih başka 
yerlerde zikredilmemiş maddelerin işlenmesi makine ile olan kısmı) : 

b) İmal edilecek maddelerin ihzar ve i l k işlenmesi, 
c) Umumiyetle imal, meselâ kalıplama, kemerleme, kesme ve yığ

ına, 
d) Hususi maddeler imaline mahsus usuller ve cihazlar, 
f) Termo plâstiğe mahsus hususi usuller ve cihazlar, 
g) Hararetle sertleşebilen maddelere mahsus hususi usuller ve 

cihazlar, 
h) Tabiî ve suni kauçuklara mahsus hususi usuller ve cihazlar, 
j) Boynuz, fildişi, kükürt gibi yukarda derpiş edilmemiş olan mad

delere mahsus usul ve cihazlar, 

B 30 Cendereler 
b) Mayilerle işliyen cendereler, 
c) Mihaniki cendereler, 

B 31 — Kâğıttan mamul maddelerin imali ve kâğıdın işlenmesi : 

b) Kutu, mukavva, zarf ve kese imali, 
c) Boru gibi sarılmış maddeler imali, 
d) Kâğıttan diğer maddeler imali, 
f) Kesme ve kırpma dâhil munzam teçhizat, 

B 41 — Matbaacılıkta kullanılan çizgi takımları, yazı makineleri, 
damgalar : 

b) Harfleri imal, tertip ve dağıtmaya mahsus makineler ve tefer
ruatı, harfler, 

c) İstinsah ve baskı satıhlarının imal ve teksirine ait usuller (Fo
to mekanik usulleri hariç), 

d) Baskı satıhlarının teksirine mahsus cihazlar (Galvano plâstik 
usuller hariç), 

f) Seri hareketli silindirli presler, rotatifler, bürolara mahsus bas
kı makineleri ve plâtinli presler, hususi makineleri» istimalini istilzam 
eden baskı usulleri, 

g) Delme, katlama, aşındırma, tunç rengi vermeye mahsus alet
ler ve teferruatı ve cihazları, 

h) Cetvel takımları (Ayar etmeye mahsus makineler), 
j) Yazı makineleri ve teferruatı, 
k) Mühürler, damgalar, damgalama ve numaralama cihazları, 
1) Teksir cihazları, 
m) Basma ve teksir usulleri, renkli basma, 
n) Baskı plâkları ve baskı plâkları için malzeme, mürekkep, mer

danelerine mahsus tertibat, ıslatıcı, temizleyici ve benzerleri. 

B 42 — Ciltçilik, albümler, klasörler, hususi matbualar : 
b) Cüzleri dikme usulleri, aletleri ve malzemesi, (Elle dikme ve 

çengel takma aletleri B 25 c), 
c) Ciltçiliğe mahsus aletler ve malzeme ve usuller, kesmeye mah

sus aletler dâhildir. 
d) Kitaplar, kitap kapları müteharrik sayfalar, kart postallar ve 

formüller, 
f) Tasnif ve tanzim cihaz ve tertibatı, meselâ; fiş dolabı gibi, 

BB4343 Yazı ve resim malzemesi .azýý 
b) Kurşun kalemleri, dolma kurşun kalemleri, kalem sapları ve ka

lemlere ait tertipler, 
c) yazı kalemleri, kalemlere ait uçlar, kalem sapları, mürekkepli 

kalemler, mürekkep doldurma aletleri, kalem uçlarını çıkarmak ve te
mizlemek usulleri, 

d) Sıra hokkaları, mürekkep şişeleri ve yazıhane hokkaları, 
f) Kurutma tamponu, kopya işleri için nemlendirme cihazları, 

damga ve mühürler, mühürleme ma'zemesi, etiketleri tesbit etme terti
batı, el ve kol mesnetleri, 

g) Taş tahtalar, kara tahtalar, silgiler, resim çivileri, kalem ve 
Kurşun kalem kutuları, kalemtıraşlar, 

lı) P.esim cihazları, aletleri ve teçhizatı, cetveller, pergeller, t r i -
hngler, trama tertibatı, pantograflar, pespektif resim yapmaya mahsus 
tertibat, 

B 44 — Heykeltraşlık, ressamlık ve tezyini sanatlar : 
b) Nakşetmek, traşlamak, taslak yapmak, kopya etmek, hakket-

ı.ıek, menevişlemek, kakma yapmak için kullanılan makineler, cihazlar 
ve aletler, 

c) Tezyinata mahsus kopya usulleri (Mozayık, oymacılık, kakma
cılık da dâhil), 

d) Ressamlık ve dekor işleri, boya tabancaları, 
f) Gravürler ve hususi resimler, 

B 61 — Demiryolları : 
b) Muhtelif demir yolu sistemleri (Havai hatlı, tazyik edilmiş ha

valı, kaymalı kademeli, dişli demir yolu, yüksekten geçen demiryolu, 
asma demiryolu, kablolu demiryolu, yer altı demiryolu, ve şehir demir
yolu) c den f ye kadar olan bentlerde zikredilmemiş bulunan malzeme, 

c) Lokomatifler ve otoraylar (Bunların elektrikli olmıyan ava
danlıkları ve elektrikli lokomotiflerin elektrikli olmıyan avadanlıkları), 

d) Vagonlar, düz yük vagonları, derezin velosipetli derezin, (Ray 
üzerinde velosipetler) ve demiryolu malzemesi, müsademe vukuunda hi
maye ve emniyet vasıtaları olarak kullanılan tampon vagonlar, 

f) A l t dingiller, dingilleri ayarlama tertibatı, ray yatakları, te
kerlekler, nakil dingilleri, emniyet tertibatı, 

g) Bağlamalar, koşumlar, tamponlar, 
h) Vagonlara tesbit edilen frenler, (Elektro pnömatik frenler), 
j) Aktarma arabaları, devvar plâklar, hidrolik maçuna-

lar, besleme sütunları), müsademe tamponları, ayırma (Triage) sis
temleri, vagonların nakline mahsus vagonlar, yolcuları indirmeye ve bin
dirmeye mahsus tertibat (Aktarma tertibatı ve benzerleri), 

k) Demiryollarının yardımcı teçhizatı : (Teshin müş'iri, yolun fe
na durumda olan kısımlarını göstermeye mahsus lokomotiflerde ve va
gonlarda bulunan cihazlar, jantları ölçmeye mahsus cihazlar, vagonla
rın yerlerini değiştirmeye mahsus cihazlar, akümlâtör kudretli frenler, 
hat frenleri, tevkif takozları, vagonları hat üzerinden durdurmaya ve 
hattan çekmeye mahsus cihazlar, vagonları yedeğe alma cihazları, va
gonları yıkama sistemleri, posta torbalarını almaya mahsus tertibat ve
saire), 

1) Makas tertibatı (İrtibatlı makaslar hariç) hem zemin geçit 
maniaları, işaretler (Garlara ait müşir levhalar dâhil) trenlerin seyrini 
temin eden muhtelif emniyet sistemleri, 

m) E l e k t r i k l i şimendiferler, (Umumiyetle demiryolu inşaatına 
taallûk etmek şartıyle), cereyanı nakil ve tecrit maksadiyle raylar ve 
cebireler üzerine tesbit edilen tertibat, havai ve yeraltı temas hatları, şu-
beleme sistemi, yerden alman cereyanlara karşı emniyet tertibatı, mon
taj ve tamir vagonları, 

n) Demiryollarına mahsus elektrikli teçhizat, elektrikli ray ve 
muhtelif ray vasıtasiyle nakliyat usulü, (Aynı zamanda diğer enerji kay
naklarında kullanmak suretiyle) kuvvet alma tertibatı, ayrı vagonlar 
veya tam trenler için motor kumanda cihazları dâhil olmak üzere motor
lar, makineli frenleme, elektrikli veya muhtelif frenler, 

(Resmi Gazete) 
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B 62 — Raysız nakil vasıtaları 
b) E l arabaları, çocuk arabaları, kızaklar, 
c) Hayvanla, çekilen vesaiti nakliye, 
d) Motöıliı vesaiti nakliye (Şasıler, intikal hareket mekanizması, 

motorun teshıtı, direksiyon cihazları, vesaire), kamyonlar, römorklar, 
f) N a k i l vasıtaları ve biaıkietleıe mahsus tekerlekler, dingiller ve 

yataklar, 
g) zatülhareke arabalara, bisikletlere ve sair vesaiti nakliyeye 

mahsus lâstikler, hava pompaları ve supaplar, 
h) Bisiklet mesnetleri, çalmaya mâni cihazlar, bisiklete binmeyi 

öğretmeye mahsus cihazlar, 
j) Bisiklet seleleri ve sair teferruat (Bisikletin mütemmim aksa

nımdan iseler ihbar ve işaret aletler,, portbağajlar, karteller çamur
luk), 

k) Bisiklet kadroları, takma borular, gidonlar, direksiyon aletleri 
(Kadronun aksamından) kateller, 

1) Bisiklet firenleri, 
m) Bisikletlerin tahriki ve tek tekerlekli velosıpetler, motorlu ve

ya motorsuz kızaklar , üç veya daha fazla tekerlekli arabaların kondok-
torlar tarafından tahriki, 

B 63 — Gemiler, gemi inşaatı ve teçhizatı : 
b) Gemi inşaatı, gemiler, gemilerin donatım ve teçhizatı, (İşaret 

tertibatı, can kurtaran simitleri), garni tesisleri ve helâlar, gemilerin 
yalpa&ım tarassut ve ölçmeye mahnus cihazlar, gemmm hareket ve 
mukavemetini ölçmeye mahsus cihazlar, deniz altılar, römorklar, dalgıç 
cihazları, dalgaların şiddetli azaltıcı cihazlar, 

c) Geminin denize indirilmesine mahsus kızaklı havuzlar ve kuru 
havuzlar, gemilerin tamir ve inşaatına mahsus denize indirme ve yedeğe 
çekme cihazları, yüzen doklar, tahlisiye gemılcıı (Tahlisiye kemerleri ve 
yelekleri dâhil) denizde kurtarma, 

d) İnsan tarafından ve hayvan kuvvet ile çekilen deniz vasıta
ları dâhil olmak üzere şalopa ve diğer gemiler, 

f) Torpiller, mayınlar, 
g) Gemilerin zırhlanması ve askerî teçhizat, 
h) Gemilerin tahrik vasıtaları, (Yandan çarklar, uskurlar ve diğer 

tahrik cihazları ve sek ve tahrike mahsus tesisler, 
j) Yardımcı cihazlar ve makineler, 

B 64 — Balonculuk ve tayyarecilik : 
b) Balonlar, 
c) Uçaklar ve helikopterler, 
d) Tayyarecilik donatımı ve tahrik organlarının tertibatı, 
f) Tayyareciler için (Tayyare meydanları, fenerler, balisier gibi) 

zemin tesisleri, 

B 65 — Tahmil ve tahliye, denkleme ve depolama : 
h) Denkleme makineleri aletleri, usulleri (Çivilemeye, çırpıştırma

ya, kenetlemeye, zımbalamaya mahsus aletler,) 
c) Etiketleme makine ve aletleri, 
d) Ambalajlar, kabiar, sandıklar, çerçeveler, fıçılar, çuvallar, pos

ta kutuları, borular, kasnaklar ve sehpalar, ambalaj bezleri, mukavva
lar, mesnetler, bağlama, mühürleme sistemleri gibi teferruat, 

f) Döküntü ve çöplüklerin kaldırılması, 
g) N a k i l ve depolama aletleri, meselâ yükseltmeye mahsus nakil 

vasıtaları ve nakli kuliivarlar ve basküller (Vagonları yükleme aletleri 
B 66 f ) , hazneler, antrepolarda bizatihi ihtirakı menetme usulleri, tica
rethaneler için nakil vasıtaları, borulu hava taz y i k l i nakil vasıtaları, 
postanın ayrılma ve tevzii, 

E 66 — Kaldırma aletleri . 
b) Asansörler, 
c) Maçunalar, 
d) Bocurgatlar, vinçler ve edevatı (Palangalar ve makaralar) 
f) Kaldırma cihazları, vagonları yükseltmeye mahsus aletler, kre-

majerli krikolar, yük kaldırıcılar, su ve hava kuvveti ile işleyen kaldır
ma ve itme aletleri, 

B 67 — Mayatın işlenmesi . 
b) Kablar, bidonlar ve şişeler ve bidonları açıp kapamaya mah

sus aletler, maiyatı muhafasay . mahsas tapalar, kabiar, meşrubat, ka
yıt makineleri, bira bardakları için hasırlar, tirbuşonlar, kutu açan adet
ler, 

c) Şişelerın, bardakların ve boruların temizlenmesi, doldurulması 
ve boşaltılması, 

d) Bira tulumbaları, perakende satış için mayıatı çekme aletleri, 
sifonlar, supaplar, ve benzerleri, 

B 68 — Semercilik ve kıtıklama6060 

b) Koşumlar, hayvanların huysualanrnasma mânı ve çabucak 
semero alışmalarına mahsus sistemler, hayvanları ve diğer koşum hay
vanlarım terbiye etmek ve kıskıvrak bağlama sistemleri, gem mesnetleri 
ve eyer örtüleri, kemerler ve emsali, 

c) Eyerler ve üzengiler, 
d) Eyer imaline mahsus avadanlıklar ve makineler, 
f) Sahtiyan mamulâtı kanavıçe ve emsali maddeler, 
g) Yastıkları ve şilteleri doldurmaya ve kıtıklama işlerine mah

sus ücretler, makineler, 

C 01 — Gayriuzvi kimyayrimenkulkim: a : 

b) Şıbih madenler ve mürekkebatı (c bendinde zikredilmemiş olan
lardan maadası), 

c) Amonyak, siyanojen ve bunların mürekkebatı, 
d) Kalevi madenler mürekkebatı (Lıtyom, sodyom, potasyom, nı-

bıtyom, kalsiyum), 
r) Beriliyom, magnezyom, alummyom, kalsiyom, istirontıyom, 

baryom, radyom, thınyom madenlerinin mürekkebatı ve nadir topraklar, 
g) Yukarda derpiş edilmemiş olan madenlerin mürekkebatı, 

C 02 — Su, tortulu suların veya birikinti suların tasfiyesi (Taktır, 
suzine. ayırma, B 01 de) : 

b) Cihazlar, usuller ve miyarların kullanılması dâhil olmak üzere 
suları muamelesi, sularda kırecin teşekkülüne ve varsa kirecin çıkarılma
sını sağlıyan maddeler, 

c) Pis ve tortulu suların tasfiyesi, 
d) C 02 de zikredilen sulardan sele suları veya diğer gazları havı 

sular, 

C 03 -- Camlar, madeni ve cüruf yünleri . 
b) İmal, şekilleme ve diğer muameleler, 
c) Kimyevî terkibat, camın tezyini (Cam sathını tadıl etmek su

retiyle) cam üzerine sır ve madenî Ulalar, iksalar, ayna imalı, renkli 
cam, 

C 04 — Çimentolar, har çim, çiniler, suni taşlaı ve caşm işlenmesi 
(Kimyevi kısım) fırınlar : 

b) Çimento, harçlar, ateşe dayanan maddeler, çimler ve bunların 
cilâlanması, suni taş ve tabii ve suni taşların ve istimal edilen iptidai 
maddelerin muhafaza, boyama, sertleşme ve diğer muameleler, 

c) Tuğlaları, toprak mamulâtını (Pişmiş topraklar), porselen ve 
emsali maddeleri pişirmeğe, mineleme, ve tekrar pişirmeğe mahsus fırın 
lar tuğla, çimento, kireç, alçı ve emsali maddeleri pişirmeğe mahsus fı
rınlar, bu fırınlara bağlı iseler etüvler, 

C 05 — Gübre imali : 
b) Fosfatlı gübreler, 
c) Azotla gübreler, 
d) Diğer gayriuzvi gübreler, 
f) P i s i k l e r i n muamelesinden husule gelen gübreler dâhil olmak 

üzere diğer uzvi gübreler, 

C 06 - Patlayıcı maddeler ve kibritler 
b) Patlayıcı maddeler ve patlayıcı madde halitalarının ve gayri-

muayyen bünyeli patlayıcı maddeler murekkebatının imali (Saf müs-
tahsalât; C 01, C 07, C 08), 

c) Patlatıcılar, iştial kapsolları, hava tazyikli amorslar da dâhil 
olmak üzere ateşlemfe tertibatı ve mürekekbatı, müsademe kapsolları, ta
paları infilâk barut hakkı, berhava etme usulleri, proforık maddeler, 

d) Elâbı nârıye mürekkebatı, duman, sis imalı usulleri, tarraka ile 
patlayıcı maddeler, (Sülmınat maddeleri), 

f) K i b r e t ve bunların imali, 

C 07 - Uzvi kimya 
İzahat : 
(Meselâ gayridevri (Asiklik) bir zıngır ve başka d e l i l l i bir halkayı 

ihtiva eden bir mürekkep peterosıklik bir mürekkep gibi bir steıel an-
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cak siklopentanof enantı en gibi) albomımer, protemleı, '..e. l a l * n;e! 
alkolohitler, meçhul bünyeli gazlar, g de bulunması lizımgclen ınuıek-
kebata misaldııler. (Oksitler, sülfürler ve oksısüffur do karbonlu, su-
yanojen, fosfojen ve bunların mılıhleri gibi mürekkebat C 01 deu'i (Bo
yayıcı maddeler C 09, büyük moleküller mutekkobıt C 08, ihtima. s-
tahsilâtı C 12), 

b) Umumi usuller ve uzvi kimyaya ait cihazlar, 
c) A k s i l i k murekkebatı ve karbonsilikler, 
c l . Hidrokarbürler, 
c2. Hidrojenli veya hidrojensin karbon ve halojen murekkebatı, 
c3. Hidrojen ve hplojcm ihtiva eden veya etmıyen kar Don VS oksi

jen murekkebatı, 
c4. Hidrojen ve halojeni ve oksijeni ihtiva eden veya etmeyen kar-

bon ve azot murekkebatı, 
cö. Hidrojen, halojen, oksijen ve azotu ihtiva eden veya etmiyen 

karbon, kükürt sılenyum veya tillur murekkebatı, 
c6. Siklopentanofenantern murekkebatı, 
d) Heterosilık mürekkebat, 
d1. Hetero - eleman olarak yalnız oksijeni ihtiva eden, 
di . Hetero - eleman olarak yalnız azotu ihtiva eden, 
d3. Hetero - eleman olarak yalnız kukürdü belenyuvJen ,03 veya 

bur ihtiva eden, 
d4. Hetero - eleman olarak d3 de derpiş edilen mürettebattan 

ka ıkı veya ikiden fazla elemanla mürekkep halde oksijen, azot, k t k ^ r t , 
selenyum ve telbur ihtiva eden, 

d5. Oksijen, azot, kükürt, selenyum ve telburdan gıy: elemanlarıarı 
zıt eleman olarak muhtevi bulunan mürekkebat, 

f) Her nevi müvcler dışında, hidrojen, halojen, oksijen, azot, kü
kürt, selenyum ve telburdan gayrı elemanlarla bu elemanları ihtiva, eden 
veya etmiyen asıklik karbosıklik ve heterosıkiık murekkebatı, 

g) Kimyevi hazırlanmış ve muamelek-rı dâhil olmak üzere makro 
moleküller murekkebatı ve organa plâstik terkipler, 

C 08 — Büyük moleküller murekkebatı ve bunların hazırlanması vc 
kimyevi bir surette istimali ve uzvi plâstik mürekkebat (iplik, elyaf, 
ipek, kıllar ve suni şeritler D 01); 

b) Polisakkaritler ve müştakları, (Selülus ve ısuhsali D 21, nişas
ta,, şeker ve karbonhidrat ve emsali.istihsali C 13),

millet

 
b 1. Hazırlanması, 
b2. Terkibat, 
b3. İşlenmesi (Muamelesi) 
c) Tabii kauçuk ve müştakları, 
c l . Hazırlanması, 
c2. Terbikatı, 
c3. İşlenmesi (Muamelesi), 
d) Sentetik kauçuk, 
d l . Hazırlanması, 
d2. Terkibatı, 
d3. İşlenmesi (Muamelesi), 
f) Sentetik kauçuklar hariç ve fakat gayrımeşbu tekâsitten mu

tehassıl polımerızalor dâhil polrnerızasyon müstahzaratı, 
f 1. Hazırlanması, 
f2. Terkibatı, 
f3 . İşlenmesi (Muamelesi), 
g) Policondansasyon ve pohadisyon (Teamül ha'mele birbirinden 

ayrı i k i grup), 
g1 . Hazırlanması, 
g2. Terkibatı, 
g3. İşlenmesi (Muamelesi), 
h) Büyük moleküller* murekkebatı ve başka yerde derpiş edilme

miş olan organo plâstik mürekkebat, 
h 1. Hazırlanması, 
h2. Terkibatı, 
h3. İşlenmesi (Muamelesi), 
j) Hazırlama ve muameleye ait umumi usuller, 
k) Umumiyet itibariyle kullanılan yardımcı maddeler. 

C 09 — Boyalar, boyalı maddeler, cilâ maddeleri, tabii reçineler, 
yapıtına maddeler, muhtelif terkipler ve maddeler : 

b) Uzvi boyayıcı maddeler ve boyayıcı maddeler husule getirmek 
için sıkı surette uygun mürekkebat; astar boyaları ve lâklar, 

c) Boya maddeleri, 
d) Mürekkepler, boyalar, boyaları silip çıkarmaya mahsus kimyevi 

maddeler; renkli nakiş ve basma için hamur ve ekmekler, 
f) Reçineler, vernikler ve lâklar, ispirtolu vernikler, kurutucu mad 

deler, 

g) İspirtolu verniklerden gayrı ve mik mürettebatın manı 
maddeler, 

h) Tutkalların hazırlanması, 
j) Tutkallarcan gayrı yapıştın maddeler, umum üyetle yapıştırmı 

usulleri, 
k) Muhtelif madde ve terkipler, 

O 10 — Yakıtlar, yağlayıcı maddeler, bıiuraleı 
b) Kuıu takdir, karbonizasyon, kok ve gazın, meselâ taş kömür 

gazının birlikte istihsali, 
e) Katranlar ve katranların muamelesi, asrt Pırolıgnö (Odun sir

kesi), 
d) Briketler, ateş yakmaya mahsus yanar maddeler, akar yakıtları 

sulb haline getirme, sulb halindiki yakıtlar ve bunların ıslahı, 
f) Turbun kesilmesi, kurutulması ve muamelesi, 
g) b de derpiş edilen usullerden gayiı usullerle gayrımuayy^n ve 

g a y r i u t gazlı, mayı ve sulb drokarbür 1 usule getirmek için - bı-
tumler ve bal mumları dâhil - olmak ürere ıdıkarbürlerle diğer karbon
lu maddelerin meselâ kregıng, idrojenle mürekkep kregmg, polımerır.as-
yon, izoınerııasyon, yeniden teşekkül, krogmg vo zpolımerızasyon gibi 
tahavvulâtı, tabii maddeler ve yukarda zikredilen tahavvuiâctan husule 
gelen maddeler dâhil olmak üzere ıdrokarbür ihtiva eden madde'erden 
başlıyarak yağlar ve sadece yağ halitaları istihsali, kabili ihtırak idro-
karburlerın tasfiye ve tablitı, madenî mumlar ve bunlardan yapılacak ha
litalar, 

h) Ratıp usul ile asetilen istihsali ve bunun tasfiyesi, 
j) Sulu, havalı, gazojen gaz istihsali ve bunların halitaları, 
k) Taş kömüründen çıkarılan gazın, sulu gattn, havalı gazın ve ga-

zojen gazının tasfiyesi, 
1) Başka yerde işaret edilmiyen yakıtlar, 
m) Yağlayıcı maddeler, madenî yağlara ait müstahlepler, 

C 11 - Hayvani ve nebatı yağlar, ve yağlan, yağ ve mum madde-
leri ve bunların yağlı asitleri temizleyici maddeler 

b) İç yağlarının, mumlar yağlı maddelerin (Meselâ lânolın gibi), 
yağlar ve yağlı bal mumları (Rüsuptan başlıyarak istihraç dâhil) istih
sali (Tazyik ve istihraç) tasfiyesi ve muhafazanı, ıtriyat, 

c) Greslerden başlıyarak elde edilen yağlı asitler, zıyut ve balmum-
lar; mumlar, şalimi yağlarla yağlı asitlerin fMeselâ idroyenleme yoliyle) 
kiniveyi muamelesinden elde edilen gresler ve yağlı zıyut, 

d) Umumiyet üzere temizleyici maddeler, sabun ve sabunhane (Kâ
ğıtların yapıştırılmasına mahsus reçine sabunu dâhildir) gliserin. 

C 12 — Tahammur sanayii, bira, ispirtolu içkiler, şaraplar, sirke, 
bira mayası : 

b) Fermantasyon usulleri, cihazlar, kültür muhitleri, umumiyetle 
kullanılan maddeler, 

c) Malt, şira ve ömürotu, etilik tahammür Etanol, bira, bira ma-
yası,) 

d) Tahammür suretiyle elde edilen diğer uzvi mürekkebat, meselâ 
diğer alkoller, asitler, asetonlar, 

f) Tahammür eden rnahluillerin t a k t i r i ve tasfiyesi, tâli maddelerin 
eski haline ircaı, alkolün tağşişi ve tağşiş edilmiş alkol, 

g) Şarap ve diğer ispirtolu içkiler Buradan gayrı) ve bunların ha
zırlanması, 

,h) Pastörizasyon, takım, muhafaza, tasfiye, süzme ve dinlendirme, 
j) Sirke ve hazırlanması, 
k) (Bira mayasından gayrı) mıkro organizma ve bunların ihzarı, 
1) Fıçıların temizlenmesi, ziftlenme ve zif t i n i çıkarma makineleri, 

fıçıların alazlanması, bira yapma, usulleri, mahzen malzemesi, 

C 13 — Şekerler, nişastalar ve bunlara benzer karbon hidratlar 
b) Şeker pancarı, şeker kamışı ve patatesin yıkanması, 
c) Bıçaklı tertibat, ayırıcı bıçaklar, küsbe cenderesi, 
d) Şekerli usarenin istihsali ve tathiri, 
f) Ham şeker, şeker ve şurupların ihzar ve işlenmesi, 
g) Tebhir cihazları, pişirme tekneleri, 
h) Şekeri kesmeye, tasnife ve paketlemeye mahsus makineler, 
j) Melastan şeker istihracı, 
k) Glikoz, dekisrez ile levıioz karışımı laktoz, maltoz ve diğer şe

kerler, 
1) Nişasta, dekstrin ve benzeri karbon hidratlar, 
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C 14— Ham deriler, kürk dertleri ve işlenmiş deri ve köseleler : 
b) Umumiyetle derelerin ve köselelerin mekanik işlenme ve şekil 

değiştirmeleri, kürk kırkma makineleri, transmisyon kayışyan imali, ba
ğırsak yarma makineleri, kösele imaline mahsus tertibat, 

e) Dibagata takaddüm eden kimyevi muamele, dibagat usulleri, 
aletleri ve vasıtaları, (Emdirme) tenşif ve muhafaza (Derinin boyan
ması ve beyazlatılması - C 06), 

C 21 — Demir sanayii : 
b) Demir cevherinin ilk işlenmesi, ham font istihsali, direkt usul, 

yüksek fırınlar, hava ile ısıtıcı cihazlar dâhil olmak üzere demir ve çelik 
imali, 

e) Ham fontun işlenmesi (Dövme demir ve çeliğin tasfiye ve imar 
U), 

d) Demir ve çeliğin sertleştirılmesi ve tavlanması (Aletler ve ben
zeri maddelerin de), karborun izalesi, semantasyon, su verme ve diğer 
muamelelerle madenin elle işlenebilir hale getirilmesi, 

G 22 — Maden sanayii : (Demirsel olmıyan madenler) ve demirsel 
olan halitalar dâhil olmak üzere bilûmum halitalar : 

b) d paragrafında derpiş edilen usullerden gayri şekilde maden
lerin istihsal ve tasfiyesi, maden cevherlerinin i l k işlenmesi ve cürufun 
işlenmesi (Cüruf yünü C 03), 

c) Demirsel halitalar dâhil olmak üzere halitalar, 
d) Madenlerin elektrolik ve elektrotermik istihsal ve tasfiyesi, 
f) Demir ve çelikten gayrı madenlerle ve halitaların f i z i k i bünye

lerinin tadili, 

C 23 —• Mihaniki olmıyan usullerle madenleri muamele ve işlenme-
si : 

ib) Satıhların elektrolitik muamelesi, elektrolitik kaplama galva.-
noplasti, 

c) Galvanik usuller hariç, maden kaplama için cihazlar ve usul
ler, yayma usulleri, 

d) Madenlerin emaye edilmesi ve parlatılması, 
f) b - d bentlerinde işaret edilen satıhların kimyevi işlenmesi, baş

ka yerde derpiş edilmiyen madenlerin paslanmaya mâni vasıtalar (Boya -
b 44, suyun yumuşatılması ve tasfiyesi C 02) 

g) Madenî eşyanın yağının giderilmesi ve temizlenmesi, 

D 01 — İplikler ve uzvi elyaf (Tabii ve suni) : 
b) tplik yapmaya mahsus t a b i i l i f i maddelerin mihaniki işlenmesi, 
c) İplik yapmaya mahsus tabii l i f i maddelerin kimyevi muamelesi, 

karboranizasyon, 
d) İplik, elyaf, kıl (İpek) ve suni şeritlerin imaline mahsus usuller 

ve mekanik cihazlar, 
f) İplikler, elyaf, kıllar (İpek) ve suni şeritler imaline ait kimyevi 

kısım, 

D 02 — İplik imalâtı : 
b) Yapağı k i r ve yağlarının çıkarılması, 
c) İplik imaline mahsus elyafın i l k muamelesi, 
d) İnce eğirim ve büküm, iplikler, 
f) İpliklerin çile, bobin ve paketlenmesi, 

D 03 — Dokuma (Dokuma f i i l i ) : 
b) İhzari işleme makineleri, 
c) Ağızlık husule getirmeye mahsus tertibat (Jakar ve bağlantı 

makinelerinde) 
d) Tüysüz kumaşların dokunması, tüysüz kumaşlar, 
f) Tüylü kumaşların dokunması, kadifeler, peloşlar ve saçak'ar, 
g) Saz, saman ve ağaç elyafının dokunması, 
h) Madenî tellerin dokunması, 
j) Çeşitli aletler ve edevat 
k) Dokuma işlerinde yekdiğeriyle irtibatı olarak kullanılan makine

ler (Çözgülerin çaprazlanması, çözgülerin bağlanması, tesbiti ve dokun
ması, patron ve kartların imali), 

D 04 —• Örgü, dantelâların imali, makine ile dokuma, sırmacilık, 
mensuç olmıyan kumaşlar : 

b) Trikotaj, makine ile örülenleri dâhil olmak üzere örme eşya, 
c) Örgü dantelâların imali (Şişle veya mesnetsiz işlenenler ve ör

gü ve makineleri dâhil), 
d) Sırmacilık, 
f) Halıcılık (Halı ve benzerlerinin imali), 
g) Ağ imali (Madenî olanlar - B 21 f ) , 
h) Fotürler, (Keçe,) 
j) Mensuç olmıyan diğer kumaşlar, 

D 05 — Nakış ve dikiş işleri : 
b) Dikiş, 
c) Nakış, 

D 06 — Mensucatın kaşarlanma, yıkanma, boyanma, apre ve basıl
ması, derinin boyanma ve kaşarlanması; yatak tüyleri, duvar kâğıtları 
ve yere sermeye mahsus kâğıtlar : 

b) İplik imal edilecek elyafın, ipliklerin, mensucatın ve diğer tekstil 
mamulâtının yıkanması, emprenyasyonu, merserize edilmesi, boyanması, 
kaşarlanması mensucat ve benzerlerine apre verilmesi, derinin boyanma 
ve kaşarlanması (Mihaniki kısım), 

c) Elyafın, mensucatın ve örgü işi eşyanın, ıslâh ve tezyini (Miha
nik i kısım), 

d) Elyafın, mensucatın ve örgü işi eşyanın, zemin (Döşeme) ve du
var kaplamalarının basımı, (Mihaniki kısım), 

f) Apre dâhil kasarlama (Mihaniki kısım), 
g) Çuvalların temizlenmesi, yatak tüylerinin temizlenmesi ve i s t i 

male elverişli hale getirilmesine mahsus makineler, yatak tüylerinin ha
zırlanması, 

h) İpliklerin, mensucatın ilâh... katlanması, i k i kat edilmesi, ke
silmesi, ölçülmesi, sarılması, kupajı, ihzarı, ambalajı, (Mihaniki kısım), 

j) Pilelemek ve rüşlü pileleme, 
k) Duvar ve zemin kaplarnalıkları, mantarlı muşamba, lenkrusta, 

yağlı veya mumlu muşamba duvar kâğıdı, deri taklidi ve saire (Mihaniki 
kısım), 

1. Mensucatın yıkanması, kaşarlanması (Azurage dâhil) ve kuru 
temizlenmesi, derilerin kaşarlanması, (Kimyevi kısım), mensucatın 
(Umumiyet itibariyle) ıslatıcı, köpürtücü ve müstahlep maddelerle mua
melesi, 

m) Mensucatın apresi ağırlandırılmadı, merserizasyonu, empren
yasyonu ve beyazlatılması, ('Kimyevi kısım), 

n) Kaplama malzemesi (Mantarlı muşamba, mumlu ve yağlı mu
şambalar, deri taklidi, bitümlü kaplamalar ve benzerleri (Kimyevi kısım), 

p) Mensucatın ve derilerin (boyama ve astarlanması (Astar boyası 
yapılması) (Kimyevi kısım), 

q) Satıhların tezyini ve mensucatın basımı (Kimyevi kısım), 
r) Mensucatı asit ve kalevilerin tesirlerine karşı muhafaza maksa

dına mâtûf maddelerin tatbiki, 

D 07 — İpler ve halatlar, kablolar (Elektrik kabloları hariç) : 

D 21 —• Kâğıt mamulâtı, selüloz istihsali : 
b) Ham maddeler ve bunların mihaniki işlenmesi, (Kimyevi kısım), 
c) Selüloz istihsali ve bu işlerde kullanılan cihazlar, 
d) Kâğıt makinesine geçmeden evvel hazırlanan maddelerin işlen

mesi, 
f) Kâğıt makineleri ve kâğıdın bu makinelerle imal usulleri, 
g) Kâğıt imaline mahsus makinelerin teferruatı, 
h) Kâğıt ve mukavva ve bunların (f) bendinde zikredilen usuller

den başka usullerle imali, 
j) Kâğıt hamurundan başlıyarak kâğıt eşya imali, maşe kâğıt. 

E 01 — Yollar, demiryolu ve köprüler inşaatı : 
b) Şoseler ve demiryolları, şose ve demiryolları için makine ve alet

ler, her nevi demiryolu inşaatına mahsus makineler, 
c) Yolların, spor sahalarının ve ilâh. inşa ve iksaları, inşaat ve 

tamirata mahsus makineler ve teferruatı, 
d) Köprü ve viadük inşaatı ve köprülerin heyeti umumiyesine ait 

inşaat, 
f) Yolların teçhizi ve rıhtımlar, işaretler, kar siperleri ve ilâh. gibi 

tamamlayıcı faaliyetler, 
g) Tünel inşaatı, 
h) Sokakların, şoselerin ve demiryollarının temizlenmesi, 
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E 02 — Su işleri ve tesisler : 
b) A k a r suların tanzimi, sahillerin takviyesi, savaklar, su bentleri, 

su setleri, barajlar, liman inşaat ve tanzimi, inşaatı bahriye, kanallar, 
ızgaralar ve kurutma gibi su işleri, 

c) Gemilere mahsus kaldırma makineleri ve aletleri, 
d) Tesisler, 
f) Tarama ve tesviyei turabiye, 

E 03 — Su isalesi ve kullanılmış suların tahliyesi : 
b) Suların aranması için usuller ve tesisat, borularla muayyen bir 

yere getirilmesi ve tevzii, 
c) Meskenler için su tesisatı, 
d) Otomatik yıkama tertibatlı helalar, işeme yerleri ve dezenfek 

siyon cihazları, musluk takımları dâhil, 
f) Lâğımlar, pislik kuyularının boşaltılması ve havalandırılması 

dâhil, 

E 04 — Binalar : 
b) İnşaat (Tecrit dâhil) duvarlar, çatılar, tavanlar, 
c) İnşaat malzeme ve unsurları, 
d) Dam örtüleri, çatı deliği, çatı pencereleri, yağmur olukları, dam 

döşeyicilere mahsus aletler, 
f) Merdivenler, döşemeler, pencereler ve kapılar gibi inşaata mö-

taallik nihai işler, 
g) İskeleler, el merdivenleri, sandıklar, bina için lüzumlu olan kap

lamalar ve sair malzeme, 
h) Hususi bina kategorileri, 

E 05 — K i l i t l e r , anahtarlar, kapı, pencere ve kasalara mahsus do
natım malzemesi : 

b) K i l i t l e r ve teferruatı '(Anahtarsız kilitler dâhil), zincirli kilitler, 
c) Kapı ve pencere için sürgü ve kapama tertibatı, 
d) Menteşeler ve rezeler, kapı ve pencereler için sair asma terti-

batı, 
f ) Kapı ve pencereler için kapama cihazları, tutma tertibatı, sair 

bilûmum çilingir donatımı, ilâh.,. 
g) Kasalar ve kasa menteşeleri, 

E 21 — Maden İşletmesi : 
b) Büyük derinlikte delme, 
c) Madenler ve taş ocaklarının işletilmesine mahsus usuller ve ma

kineler, 
d) Kuyular, kuyu kazma galeriler, galerilerin istinat duvarları, 
f) Havalandırma, emniyet tertibatı, nakliyat, imlâ, kurtarma, 

F 01 — Buhar makineleri ve buhar akümülâtörleri : 
b) Mütenavip hareketli pistonlu makineler, 
c) Devvar veya ihtizazlı pistonlu makineler, 
d) Buhar ve hava türbinleri, umumiyetle türbinlerde müşterek un

surlar, 
f) Düz ve üstüvani sürgülü tevzi ve inbisat tertibatı, 
g) Düz sürgülü » » » 
h) Supaplı » » » 
j) Makine işlemesiyle alâkalı buhar makinesi teferruatı, 
k) Buharın ve buhar akümülâtörlerinin kuvvetinden istifadeye mah

sus hususi tertibat, 
F 02 — Dahilî ihtiraklı motorlar, hava ve hususi akar yakıtla işli-

yen motorlar, yaylı ve persenkli motorlar : 
b) Pistonlu dahilî ih t i r a k l i motorlar, 
c) Türbinli » » » 
d) Kumanda ve tanzim cihazları, 
f) Esas kısımlar, 
g) Sıcak gazlı teksif edilmiş havalı pistonlu motorlar. - Haricî ih

tiraklı pistonlu motorlar, dahilî ihtiraklı müstamel gazların tekrar kul
lanılması, 

h) Hususi akar yakıt işliyen motorlar, 
j) Yaylı, persenkli ve hayvan kuvvetiyle işliyen motorlar, güneş 

enerjisiyle işliyen motorlar, 
k) Tepkili, 
1) Yerleştirilmiş makineler ve birleştirilmiş tesisat, 

F 03 — Rüzgâr ve su motorları : 
b) Türbinler ve hidrolik çarhlar, 
c) Su ile çalışır diğer makineler, meselâ hidrolik tazyikli makine

ler, med ve dalga enerjisi ile çalışan motorlar, 
d) Rüzgâr motorları, 

F 04 — Kompresörler, körük makineleri ve hava tulumbaları : 
b) Körükler, 
c) Pistonlu kompresörleri ve mütenavip hareketli pistonlu hava 

tulumbaları, 
d) Devvar kompresörler, körük makineleri, hava tulumbaları, 
f) Vakum pompası enjeksiyon pompası ve enjeksiyonlu kompresör

ler, 
g) Sıvıların yer değiştirmesi suretiyle işliyen ve b ve c bentlerine 

dâhil bulunan vakum kompresörleri ve pompaları, 

F 05 — Tulumbalar ve mayiat elevatörü, diğer cihazlar : 
b) Mütenavip hareketli pistonlu tulumbalar, diyaframlı tulumbalar, 

bükülebilir hortumlu tulumbalar, 
c) Santrfüjlü tulumbalar vesair türbo - pompalar, 
d) Polzometreler, tazyik edilmiş hava ile işliyen tulumbalar, enjek

siyon tulumbaları, su ile işliyen şahmerdan, 
f) Kepçeli cihazlar, kepçeli çarklar, ve diğer hidrolik yükseltme 

tertibatı, 
g) b ilâ f bentlerinde dâhil olmıyan tu tumbalar, 

F 06 — Makine parçaları : 
b) Çivi, somunlu Vida, çember, kamalar misillû makine parçaları

nı, birbirine raptetmeye ve geçirmeye mahsus tertibat, 
c) Miller ve yataklar, 
d) Bağlama, kavrama ve frenler, 
f) Yaylar, amortisörler, ihtizaz amortisör cihazları, 
g) Zincirler ve kayışlar, 
h) Dışlıklar, dişliler, 
j) Piston, silindir ve donatım (Packing), 
k) Supaplar ve musluklar, 
1) Borular ve rakorlar, tecrit ve paslanmaya karşı korunma va

sıtaları, 
m) Makine şasileri ve çatkıları, 
n) Yağlama tertibatı, 
p) Alelumum emniyet tertibatı, 
q) Dakik makinelere mahsus unsurlar, 
F 07 —• Silâhlar ve mühimmat : 
b) c ve k da işaret edilenlerden gayrıları ateşli el silâhları ve ak

samı, 
c) Tazyik edilmiş havalı filintalar, yaylı filintalar ve çocuklara 

mahsus filintalar, kestane fişenkli ihbar cihazları (Muhbirler) yay ve ok
lar, mermilerin atılmasını sağlıyan tertibat, 

d) Topçuluk, toplar ve bunların taşınması (Alev makineleri için j 
ye müracaat) 

f) Mühimmat, mühimmatın ambalaj ve nakli, 
g) Hedef, hedef mesnetleri ve mermi siperleri, 
h) Nişan tertibatı ve makanizması, (Nişan alma tertibatı dâhil), 
j) Zırh, zırhlı kuleler, arabalar ve levhalar, alelumum taarruz ve 

müdafaa vasıtaları, 
k) Hafif otomatik silâhlar, makineli tüfekler, otomatik toplar, 
1) Mermi kozaları, 
F 21 —• Tenvir, havagazmın tevzi ve istimali : 
b) Fenerler, meşaleler, madenci lâmbaları, lâmba aksamı, 
c) Işığın şiddetlendirilmesi ve tevzii, reflektörler, projöktörler, 

ışıkları gizleme tertibatı, 
d) Muhtelif ışık kaynaklarının terkipleri, 
f) Gazometreler, havagazmın tevzii, havagazı boruları ve musluk

ları, gaz tazyiki regülâtörleri, gaz karıştırıcı ve tazyik cihazları, 
g) Gaz yakma aleti ve havagazı lâmbalarını yakma ve söndürme 

tertibatı, 
h) A k k u r (Müteşehip) gömlekler ve saire, 
k) F i t i l l i lâmba makinesi (Diğerleri F 23 - d ve f de) 
F 22 — Buhar istihsali : 
b) Buhar kazanları (Evlerde teshin için F 24 - d ye müracaat), 
c) Buhar istihsalinde hususi metotlar, kazanların, önceden ısıtılmış 

maddelerle ısıtılması, kapalı ocak buhar istifade tertibatı, 
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d) Verilen suyun önceden. ısıtılması ve tesfıyesı, devranın bes

lenmesi ve ayarlanması, 
f) Su seviyesi müşirleri, işaret ve emniyet tertibatı, 
g) Buhar boruları, buharın kurutulması ve fazla ısıtılması, Kon-

dansiyon suyu kapakları, 
h) Buhar kazanlarının ve kazan borularının temizlenmesi, 
j) Boruların tesbiti ve izolâsyonu, 

F 23 — Ocaklar ve munzam tesisat : 
b) Katı yakıtları yakma cihazları, 
c) Toz haline gelebilen yakıtlar yakma cihazları, 
d) Akar haline gelebilen yakıtlar yakma cihazları, 
f) Gazlı yakıtları ve madeni izabe fırınlarını yakmaya mahsus 

cihazlar, 
g) Süprüntülerı ve ölüleri yakmaya mahsus fırınlar, 
h) Izgaralar (Temizleme ve kazıma dâhil) 
j) Ocak tesisatı, ocakların ve kazan borularının temizlenmesi, kül

lerin kaldırılması, duman kurumunun toplanması, 
k> Ocaklara yakıt temini, 
1) Hava verme ve çekme tertibatı, 
m) Ateş sandıkları ve teferruatı, 
n) Ihtirakm tanzim ve kontrolü, 
p) Hararet istihsaline ait hususi usuller, 

F 24 — Binalarda havalandırma ve ısıtma tesisatı : 
b) Katı yakıtlara mahsus sobalar ve ocaklar, 
c) Sair sobalar ve ocaklar, 
d) Merkezi ısıtma, 
f) Havalandırma ve hava temizleme, 
g) Suyun ısıtılması (Su ısıtıcı) ve sıcak su ikmal tesisleri, 

F 25 — Soğutma, buz imali ve depolanması, hararetin tebdili, güç 
teksif edilebilen gazların mihaniki surette mayi haline getirilmesi. 

b) Soğutma makineleri, 
c) Buz dondurma imali (Soğutma makineleri - b), 
d) Soğutma cihazları, soğuk odalar, buz dolapları, 
f) Su buharı ve diğer buharlara mahsus kondansatörler, 
g) Açık ısıtma tertibatı, 
h) Kapalı ısıtma tertibatı, 
j) Gazların mayı haline getirilmeleri ve mayı haline getirilmiş gaz 

karışımlarının ayrılması, yüksek tazyikli gazların depolanmasına mah
sus gaz şişeleri ve bunların doldurulmaları, 

F 26 — Kurutma, kurutma tesisatı dâhil etüvler, kahve kavurma 
cihazları : 

b) Kurutma makineleri, usulleri ve cihazları, etüvler (Kurutması 
cihazları C 12. C de), 

c) Kavurma cihazları (Kahve kavurma cihazları ve benzeri), 

G 01 — Metroloji (ölçme) : 
b) Uzunluk ve kalınlık ölçme aletleri, taksim etme tertibatı, çaplar, 

atelyede kullanılan ölçme aletleri, seviye ölçmeye mahsus çubuklar ve 
saire, 

c) A r a z i mesahasına, denizciliğe, havacılığa ve jeofiziğe mahsus 
ölçme aletleri, fotogrametri, 

d) Umumi olarak ölçmeyi ilgilendiren mukayyit ve müş'ir cihaz
ları, 

f) Hacım, akım ve mayı seviyelerini ölçmeye mahsus aletler, 
g) Teraziler, basküller ve tartı aletleri, 
h) Alçak ve yüksek seslen ölçmeye ve tahlil etmeye mahsus ci

hazlar, yüksek seslerin tekevvünü ve kombine ölçümü, 
j) Enfiraruj Ziyanın ölçülmesi ve tahlili, fotometreler ve kalori

metreler gibi görülen veya ültravıyole şua, 
k) Termometreler, meselâ bolometre ve optik pirometreler, mete

orolojik aletler, kalorimetreler, termosansibl elemanlar, 
1) Dinamometreler, manometreler, müşi'rler, mukavemet ve su 

sızmazlığım ölçmeye mahsus gibi kuvvet ölçme aletleri, 
m) Makinelerin denenmesi, meselâ muvazenenin ölçülmesi, 
n) Kimyevi veya f i z i k i hassaların denenmesi Lâboratuvar alât ve 

edevatı dâhil) 
p) Sürat ölçmeye mahsus aletler, 
q) Sayaç makanizmaları, devir sayaçları, pödometreler, taksimet

reler, 
r) Elektrik takatini ölçmeye mahsus aletler, 

G 02 — Optik : 
b) Basari unsurlar ve sistemler, meselâ adeseler, menşurlar, ba

sarı aynalar, 
c) Gözlükler, 
d) Basari cihazlar, 

G 03 — Fotoğraf ve sinema makineleri . 
b) Fotoğraf cihazları, sinema cihazları, projektörler ve bunların 

teferruatı, 
c) Fotoğraf usulleri, satıhlar, plâklar, peliküller ve hassas kâğıt

lar, renkli, fotoğraf radyografi, mücessem fotoğraf ve sinematograf, fo
to - sükülptür, 

d) Fotoğraf malzemesi, karanlık odalar (Lâboratuvarlar), 
f) Fotomekanik teksir, 

G 04 — Horometri (Saatçilik) 
b) Büyük saatler, ve cep ve kol saatleri ( E l e k t r i k l i olmıyanlar, 

takvimli saatler, saat makineli takvimler), 
c) E l e k t r i k l i saatler, 
d) Saatçilik makineleri ve aletleri, 
f) Dakik sistemler dâhil olmak üzere küçük zaman fasılalarının 

ölçümü, 

G 05 — Tanzim ve kumanda cihazları : 
b) Prensipler ve esas elemanlar, servomotorlar ve hassas eleman

lar gibi, 
c) Muharrik makinelerle sair makineler için sürat tanzim tertibatı 

ve takat kumanda tertibatı, 
d) E l e k t r i k l i olmıyan her ebattaki regülâtörler (c dekiler hariç), 
f) E lektrik takatlerini ve elektrik makinelerine mahsus regülâ

törler, 
g) Kumanda tertibatı, 

G 06 — Hesap ve muhasebe : 
b) Esas unsurlar, 
c) Numaralı mihaniki hesap makineleri (Toplama, çıkarma, çarp

ma, bölme), 
d) Elektriklı numaralı hesap makineleri (Elektronitler için «f» 

ye müracaat,) 
f) Delikli kâğıt şeritler veya miknatısi işaretleri hâmil kâğıt şe

ritlerle işletilen makineler dâhil olmak üzere elektronik hesap makineleri 
ve diğerleri, 

g) Mihaniki ve elektriki hesap makineleri ve hesap kaideleri, 
h) Mukayyet kasalar, 
j) Muhasebe makineleri ve defter tutmaya mahsus makineler, 
k) İstatistik makineleri, istatistiğe ait malûmatı muhtevi kart

ları, kâğıtları ve ilâh. işaretlemeye, tadat ve tefrika mahsus tertibat, 
kartlara, kâğıtlara ve ilâh. Cetvel çizme tertibatı mutaları kaydetmiye 
mahsus makineler, 

G 07 — Kontrol tertibatı : 
b) Biletleri basmayı ve kesmeye mahsus cihazlar, biletlerin fiyat

larını yazmaya mahsus cihazlar, mersulâtı pullama cihazları, 
c) Giriş ve çıkışları kontrol aletleri, makinelerin sağladığı işi he

saplama, rey verme cihazları ve piyango cihazları, 
d) Para verme ve bozuk paralan ayırma cihazları, 
f) Para atılarak harekete getirilen cihazlar, ve ilâh. 

G 08 — İşaret cihazları: 
b) E v ve otellerde işaret verme tertibatı ve alarm tertibatı, çın

gıraklı z i l tertibatı, 
c) Durumların ve ölçülü kıymetlerin uzak mesafeden bildirilmesi, 
d) Emirleri nakleden cihazlar, itfaiye ve polisi İmdada çağırma 

sistemi, 
f) Gözle görülen ve kulakla işitilen işaretler, düdükler, canavar 

düdükleri, sis düdükleri ve ilâh. 
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G 09 — Reklamcılık ve tedrisat : 
b) Tedris malzemesi (Musiki G 10 g de), küreler, coğrafya hari

taları, 
c) Kot ile şifre yazma ve şifre çözme cihazları, 
d) Demiryollarına ve saireye mahsus işaret cihazları, sürgülü tak

vimli (Saat gibi çalışanlar G 04 b de), 
f) Yayın yoliyle ve geziciler vasıtasiyle göz ve kulağa hitabederek 

yapılan reklâmlar, (Mağazalara mahsus mefruşat A 47 f de), 
g) Muhtelif reklâmlar ve yayınlar (Mağazalara mahsus mefruşat 

A 47 f de), 

G- 10 — Müzik ve ses a l e t l e r i : 
b) Orglar ve armonikler, 
d) Piyanolar, 
c) Orkestra aletleri, telli müzik aletleri, armonikalar ve akordi-

yonlar dâhil, 
f) Mihaniki aletler otomatik olanlar, 
g) Musiki öğretimine mahsus cihazlar ve malzeme, 
h) Elektrokonik musuki aletleri (Elektrikle husule getirilen ses

ler), 
j) Sesin kaydedilmesi ve teksiri, 
k) Başka yerlerde zikredilmiş akustik, 

O 21 — Nüve fiziği : 
H 01 — Elektro teknik unsurlar : 
b) Kablolar, nakiller ve izolatörler, 
c) Rezistanslar, reostalar, 
d) Mıknatıslar, elektromanlar ve bunların bobinleri, 
f) Yüksek frekans bobinleri, 
g) Kondansatörler, 
h) Rolöler, 
j) E l e k t r i k deşarj tüpleri ve deşarjlı lâmbaları, 
k) Müteşehip lâmbalar, 
1) Yarı nakil unsurlar, meselâ kuru redresörler veya elektrolitik 

redresörler, jermanyum kri s t a l l i tertibat, selenyumlu selloller, 
m) Piller ve akümülâtörler (Termo - elektrik pilleri dâhil), 
n) E l e k t r i k cihazlarına mahsus mahfazalar, 

H 02 — El e k t r i k enerjisinin istihsali, tahvil ve tevzii, 
b) Tevzi tabloları ve tevzie ait teçhizat, 
c) Entreüptörler, komutatörler, dişjonktörler, 
d) Himaye tertibatı, meselâ sigortalar ve patlayıcı deşarjerler, 
f) İrtibat ve kutuplar, 
g) Elektrik kablo ve hatlarının tesisi, 
h) Elektrik çarpmasına karşı canlı varlıkların korunması, 
j) Makinelere, alet ve edevata ve hatlara ait tertibat, 
k) Dinamo elektrik makineler, 
1) Transformatörler, şok bobinleri, 
m) Alternatif cereyanı yine alternatif cereyana, alternatif cere

yanı daimî cereyana ve daimî cereyanı yine daimî cereyana çevirmeye 
mahsus cihazlar, 

(Müteharrik alemanlıların de) 
n) Diğer jeneratörler, motorlar ve konvertörler, 
p) Jeneratörlerin, motorların ve konvertörlerin kumandası, 

H 03 — Ele k t r i k ihtizaz ve (Pulse) tekniği : 
b) İhtizazların tevlidi, 
c) Modülâsyon ve manipülâsyon, 
d) Domodülâsyonlar ve modülâsyonların hâmil bir dalgadan di

ğer bir hâmil dalgaya nakli, 
f) Anplifikatörler (Yükselticiler), 
g) Sesin tevlit ve teşdinin ayarlanması, 

h) Zahiri mukavemet şebekeleri, rezonas devreleri, rezenatörler, 
j) Rezonatörlerin akordu, 
k) Pulse tekniği, 

H 04 — E l e k t r i k i haberleşme teknişi : 
b) N a k i l muhit vasıtasiyle ve tedahüllerin ve parazitlerin temdidi 

veya izalesi suretiyle karakterize olan elektrik nakli, 
c) Modülâsyon metodiyle karakterize elektrik nakli, 
d) Antenler ve besleme hatları (Feeders), 
f) E lektrik naklinin senokronize sistemleri, 
g) Güdümlü elektrik nakli, 
h) Radyofonik iletme, 
j) Mültipleks iletme, 
k) Giz l i iletme ve iletmenin karıştırılması, 
1) Telgrafla muhabere, 
m) Telefonla muhabere, 
n) Telef oto ve televizyonla muhabere, 
p) istikamet verme, işaretleme,'radyo ile mesafe ve sürat ölçümü, 

radyo - navigasyon, sistemleri, 

H 05 — Hususi elektrik tekniği : 
b) Elektrikle teshin ve kaynak, başka yerde zikredilmemiş olan 

elektrikle tenvir, 
c) Elektriklendirilmiş bölmeler, 
d) Giz l i kütlelerin meydana çıkarılması ve jeolojik aramalar, 
f) Atmosferik elektrik, sitatik elektrik ve arzdaki cereyanlar, 
g) Elektro radyo ve miknatis ile tedavi ve (x şuaları tekniği), 
h) Elektrikle şarj edilmiş cüzutamların ve nötronların istihsali, 
j) Elektronik optik. 

— 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti 
arasındaki 4 Temmuz 1950 tarihli Ödeme Anlaşmasına Ek 

Protokolün tasdiki hakkında Kanun 

Kanun No : 675p Kabul tarihi: 22/6/1956 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hü
kümeti arasında 17 Aralık 1953 tarihinde imzalanan, 4 Temmuz 1950 
tarihli Ödeme Anlaşmasına E k Protokol kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya i c r a V e k i l l e r i Heyeti 

memurdur. 

27/6/1956 

E K PROTOKOL 

Türk Hükümeti ve İsrail Devleti Hükümeti, aralarındaki tic a r i mü
badeleleri artırmak arzusu ile, Türk Hükümeti ile İsrail Devleti Hükü
meti arasında 4 Temmuz 1950 tarihinde Ankara'da imzalanan Ödeme 
Anlaşmasının 5 inci maddesine mezkûr kredi haddinin 840 000 A. B. D. 
dolarından 1.500.000 A. B. D. dolarına yükseltilmesi hususunda mutabık 
kalmışlardır. 

İşbu Protokol, Türkiye ile İsrail Devleti arasında 4 Temmuz 1950 
tarihinde imzalanan Ödeme Anlaşmasının bir cüz'ünü teşkil edip 21 
Aralık 1953 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

17 Aralık 1953 tarihinde Ankara'da Fransızca i k i nüsha olarak ya
pılmıştır. 

Türkiye Hükümeti adına İsrail Devleti Hükümeti adına 
Haydar Görk Maurice Fischer 

E K PROTOKOL, 

Türk Hükümeti ve i s r a i l Devleti Hükümeti, aralarındaki tic a r i mü
badeleleri artırmak arzusu ile, Türk Hükümeti ile i s r a i l Devleti Hükü
meti arasında 4 Temmuz 1950 tarihinde Ankara'da imzalanan Ödeme 
Anlaşmasının 5 inci maddesine mezkûr kredi haddinin 840 000 A. B. D. 
dolarından 1.500.000 A. B. D. dolarına yükseltilmesi hususunda mutabık 
kalmışlardır. 

işbu Protokol, Türkiye ile i s r a i l Devleti arasında 4 Temmuz 1950 
tarihinde imzalanan Ödeme Anlaşmasının bir cüz'ünü teşkil edip 21 
Aralık 1953 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

17 Aralık 1953 tarihinde Ankara'da Fransızca i k i nüsha olarak ya
pılmıştır. 

Türkiye Hükümeti adına 
Haydar Görk 

i s r a i l Devleti Hükümeti adına 
Maurice Fischer 

27/6/1956 
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İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararlan 
ÖZETÎ : Diyarbakır İnhisarlar içki Fabrikasın-

*da çalışan işçileri temsilen Diyarbakır Tekel îş-
E. No : 1012-7-1 çileri Sendikası ile işveren arasında çıkan top-
K. No : 623 lulukla iş uyuşmazlığı hakkında. 

Diyarbakır inhisarlar içki Fabrikasında çalışan işçileri temsilen 
Diyarbakır Tekel işçileri Sendikası ile işveren arasında çıkan toplulukla 
iş uyuşmazlığına dair Diyarbakır Vilâyeti Hakem Kurulunca verilen ka
rara taraflar i t i r a z etmiş olduklarından 3008 sayılı kanunun 83 üncü 
maddesine göre Çalışma Vekâletince vukubulan davet üzerine : 

Devlet Şûrası Bi r i n c i Daire Reisi A v n i Türel'in Reisliği altında : 
1 — Ankara Hukuk Fakültesi Prof. den Hüseyin Cahit Oğuzoğlu, 
2 — Çalışma Vekâleti Çalışma Genel Müdürü Ekmel Onbulak, 
3 — İktisat ve Ticaret Vekâleti Sanayi İşleri Umum Müdürü yerine 

Enver Öcal, 
4 — Adliye Vekâleti Hukuk İşleri Umum Müdürü Reşat Tesal, 
5 — Çalışma Vekâleti İkinci Hukuk Müşaviri Kemal Başkal, 
6 — Dahiliye Vekâleti Hukuk Müşaviri Ekrem Vardarlı-
dan teşekkül eden İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu 

15/3/1956 tarihinde Çalışma Vekâletinde toplandı. 
Diyarbakır Vilâyeti Hakem Kurulunca verilen karara karşı taraf-

ların yapmış oldukları itirazların, İş Kanununun 82 nci maddesinin (D) 
fıkrasında yazılı müddet içinde vukubulduğu bittetkik anlaşılmış oldu
ğundan kabulüne karar verildikten sonra işin esasının incelenmesine ge
çildi. 

Sendika ile işveren arasında çıkan ve gerek mahiyet ve gerekse 
nisap bakımından kanuni şartları haiz bulunduğu ve Iş Kanununa göre 
geçmesi lâzımgelen uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından da geç
tiği anlaşılan iş uyuşmazlığının mevzuu : 

İşçi baremi dolayısiyle işçinin % 60 inin zam alamaması, 
Hayat şartlarının günden güne ağırlaşması, 
İşçinin '% 98 inin meskensiz bulunuşu ve aldıkları ücretlerin yarı

sını kiraya vermeleri, 
1953 senesinden beri ücretleri aynı olduğu halde hersene aileleri 

fertlerinin çoğalması dolayısiyle idarelerini teminde güçlük çektiklerin
den ücretlerine % 50 nispetinde zam yapılması talebinden ibarettir. 

Vilâyet Hakem Kuruluna Hukuk İşleri Müdürlüğü sıfatiyle iştirak 
etmiş olduğu anlaşılan Beşir Yalçın'ın Hukuk İşleri Müdürüne vekâlet 
etmiye yetkili olup olmadığı Dahiliye Vekâletinden sorulmasına dair Ku
rulumuzca verilen 14/3/1956 tarihli ara kararı üzerine Kurulumuz âza
sından Dahiliye Vekâleti Hukuk Müşaviri Ekrem Vardarlı, mensup ol
duğu Vekâlette yaptığı tetkikat neticesine göre adı geçen Beşir Yalçın'ın 
Diyarbakır Hukuk İşleri Müdür vekâletine resmen tâyin edilmiş oldu
ğunu ifade ve beyan etmiş olduğundan işin esasının tetkikına geçildi. 

Vilâyet Hakem Kurulunun 20/2/1956 tarihli kararında aynen : 
(İşyerinde çalışan işçilerden : 
A - Saat ücreti 60 kuruşa kadar olanlara % 50 
B - Saat ücreti 61 kuruştan 80 kuruşa kadar olanlara % 25 
C - Saat ücreti 81 kuruştan 100 kuruşa kadar olanlara % 10 
D - Saat ücreti 101 kuruş ve daha yukarı olanlara % 5 

nispetinde zam yapılmasına ve bu zamların toplantımız tarihinden mu
teber tutulmasına 20/2/1956 tarihinde ittifakla karar verildi.) denilmek
tedir. 

İşveren Fabrika Müdürü tarafından verilen 5/3/1956 tarihli ve 501 
sayılı itiraz dilekçesinde hulâsatan: 

(Vilâyet Hakem Kurulunca yapılan zam, nüfus üzerine iptina etti
rilmek istenen kıstasa muhaliftir. Zira kıstas, işçinin bakmakla mükellef 
bulunduğu nüfus adedi olduğu takdirde, zam nispetlerinin de buna göre 
tanzim ve ta k d i r i gerekirdi. Halbuki nüfus adedi hiç nazara alınmıyarak 
işyerine yeni girmiş acemi veya çırak durumunda olan ve dolayısiyle be
kâr işçilere yüksek nispetlerden zam verilmiş olması, hem kararın da
yandığı mucip sebebe aykırı bulunmuş ve hemde henüz acemilik devre
sinde bulunan bir işçiye yüksek nispetlerde zam verilerek yetişkin bir 
işçi derecesinde ücret alması gibi işyeri ahengini bozacak ve adaletle 
kabili telif olmayacak bir şekilde makûs neticeler doğurmasına sebep 
ve zemin hazırlamıştır. Kaldıki, işçinin bakmakla mükellef bulunduğu 
ailesi efradı üzerinden ücret takdiri cihetine gidilmesi de işverenleri be
kâr işçi aramaya ve dolayısiyle kesirül aile olan işçilerin iş bulamama

ları gibi sosyal nizamı bozacak şekilde arzu edilmeyen neticeler tevlit 
etmesi muhtemel bulunması hasebiyle yersiz bulunmuştur. 

Bundan başka, işyerimize emsal teşkil etmeyen Karayolları, Devlet 
Demiryolları gibi müesseselerde işçilere verilen ücretlerle, tanınan diğer 
hakların mukayeseye esas olarak alınması, işe göre ücret prensibine 
uygun düşmemektedir. Aynı mahiyette ve aynı muhit şartlarına tabi Ga
ziantep İçki Fabrikası işçilerinin saat ücretleri, fabrikamız işçilerine 
verilen saat ücretlerinden daha dun olduğu halde bu fabrika işçilerinin 
aynı tarihlerde ve aynı mevzuda çıkarmış bulundukları toplulukla iş ih t i 
lâfı Gaziantep II Hakem Kurulunca reddedilmiştir. 

Ayrıca Fabrikamız işçileri 1950 senesinde Yüksek Hakem Kurulu 
kararı ile % 50, 1953 de % 15 zam almışlardır. 1953 tarihinde ihtilâf 
tarihine kadar işçi ücretlerine esas olan barem, hayat pahalılığı ile mü-
tenasiben artan bir seyir takip etmiştir. Dosya arasında mevcut cetvel
lerde 1953 ten bu yana yapılan zamlar müfredatlı olarak gösterilmiştir. 
6452 sayılı kanunla yapılan ilâve tediye ile de 1953 den bugüne kadar 
hayat şartlarında husule gelen artış karşılanmış bulunmaktadır.) denil
mekte ve bu sebeplerle Diyarbakır Vilâyeti Hakem Kurulunca verilen 
kararın bozularak işçilerin taleplerinin reddi istenmektedir. 

Sendika tarafından verilen 7/3/1956 tari h l i itiraz dilekçesinde hulâsa 
olarak : 

1 — Fabrikanın kurulu bulunduğu Diyarbakır Vilâyetinin hayat 
pahalılığı itibariyle geçim endeksinin birinci sırasını işgal ettiği ve 1953 
senesine göre hayat pahalılığının % 100 arttığı ve bu ciheti teyit eden 
ticaret ve sanayi odasının 6/12/1955 tarih ve 1/1134 sayılı yazısı muhte
viyatının dosyada bulunduğu, 

2 — İşyerinde çalışan işçilerin çoğunun ağır işlerde çalıştığı ve ek
serisinin 6-7 ve 15-20 senelik kalifiye işçi oldukları, 

3 — İşçilerin % 90-95 inin meskensiz olduğu ve kazançlarının büyük 
bir kısmını ev kirasına yatırmakta oldukları, 

4 — İşyerinde tatbik edilmekte olan işçi bareminin tatminkâr ol
madığı bu yüzden çoğunun senelik zamdan mahrum bırakıldığı, zam alan 
cüzi bir kısmının ise saat başına 2 ve 4 kuruş aldığı, bunun ise bugünkü 
hayat şartlariyle asla kabili telif olmadığı, 

5 — II Hakem Kurulu kararı ile yapılan zamların adalet prensip
lerine uymadığı ve kıdem, dereee gibi iş hayatında nazarı itibara alın
ması lâzımgelen hususların dikkate alınmadığı, 

6 — İşçilerin almış oldukları saat ücretlerinden vergiler, sigorta 
primleri ve ev kiraları düşüldükten sonra ellerinde kalan cüz'i bir para 
ile bugünkü hayat şartları karşısında geçimlerini temin etmekte zor 
duruma düştükleri, 

7 — Muhitimizde ve diğer işyerlerinde çalışan işçilerin yevmiye
lerinin daha yüksek olduğu ve bundan başka prim, çocuk zammı gibi 
ilâvelerde aldıkları, 

8 — Teklif edilen % 50 zammın maliyet fiyatları üzerinde herhangi 
bir tesir yapmıyacağı, 

9 — Ücretlere zam yapıldığı takdirde rakı fiyatlarına bir zam ya
pılmasının bahis mevzuu olamıyacağı ve bu zamdan dolayı istihsalin 
litresine ancak 5-6 kuruşluk bir işçilik isabet edeceği, 

i l e r i sürülerek % 50 zam yapılmasına karar verlimesi talep edil
mektedir. 

Diyarbakır Valiliğinin Bölge Çalışma Müdürlüğü ifadesiyle yazılan 
9/3/1956 tarihli ve 618 sayılı yazısına bağlı dosya içersinde bulunan bütün 
evrak ile İktisat ve Ticaret Vekâleti Konjonktür Servisinin gıda endeks
leri vasatisi de okunup incelendikten gereği konuşulup düşünüldü : 

K a r a r : 
ihtilaflı işyerinde çalışan işçilerin 1953 senesinde çıkardıkları toplu

lukla iş ihtilâfı neticesinde Kurulumuzun 3/12/1954 tari h l i kararı ile bu 
işçilerin ücretlerinde bir ayarlama yapılmış ve bu ayarlamadan itibaren 
bugüne kadar geçen zaman zarfında geçim şartlarında % 24 nispetinde 
bir yükselmenin vukubulduğu İktisat ve Ticaret Vekâleti konjonktür li s 
tesinin tetkikından anlaşılmış ve ancak bu yükselmenin takriben (% 9) 
unun 6452 sayılı kanuna dayanılarak işçilere yapılan ilâve tediye ile kar
şılanmış olup geri kalan (% 15) inin, işçilerin heyeti umumiyesi itibariyle 
karşılanmamış olduğu anlaşılmakta bulunmasına ve karşılanmamış olan 
bu kısmın ise, işçilerin ücretlerine aksettirilmesi muadelet ve hakkaniyet 
icaplarından görülmüş bulunmasına, binaen, Diyarbakır Vilâyeti Hakem 
Kurulunun 20/2/1956 tarihli kararının bozularak : 



29 HAZİRAN 1956 (Resmi Gazete) 
İhtilaflı işyerinde çalışan bütün işçilere, ihtilâf çıkardıkları tarihte 

almakta bulundukları ücretlere seyyanen (% 15) yüzde onbeş nispetinde 
zam yapılmasına ve bu zammın 1/3/1956 tarihinden itibaren yürütülme-
sine ve bu kararın Resmî Gazete ile ilânına 15/3/1956 tarihinde ittifakla 
karar verildi. 

Reis Aza 
Devlet Şûrası Bi r i n c i Daire Reisi Ankara Hukuk Fakültesi Prof'den 

Avni Türel Hüseyin Cahit Oğuzoglu 
Aza 

Çalışma Vekâleti Çalışma Genel 
Müdürü 

Ekmek Onbulak 

Âza. 
Adliye Vekâleti Hukuk İşleri 

Umum Müdürü 
Reşat Tesal 

Âza 

Aza 
İktisat ve Ticaret Vekâleti 

Sanayi İşleri Umum Müdürü Y. 
Enver Öcal 

Âza 
Çalışma Vekâleti İkinci Hukuk 

Müşaviri yerine 
Kemal Başkal 

E. No : 1012-10-4 
K. No : 625 

Dahiliye Vekâleti Hukuk Müşaviri 
Ekrem Vardarlı 

ÖZETİ : Millî Müdafaa Vekâleti Hava Kuvvet
leri Kumandanlığı Eskişehir İkmal Merkezi Ge
nel Müdürlüğü Tayyare Tamir Fabrikasında 
çalışan işçileri temsilen Eskişehir Hava Sanayi 
işçileri Sendikası ile işveren'idare arasında çı-
kan toplulukla iş uyuşmazlığı hakkında 

Millî Müdafaa Vekâleti Hava Kuvvetleri Kumandanlığı Eskişehir ik
mal Merkezi Genel Müdürlüğü Tayyare Tamir Fabrikasında çalışan işçi
leri temsilen Eskişehir Hava Sanayii İşçileri Sendikası İle işveren İdare 
arasında çıkan toplulukla İş Uyuşmazlığına dair Eskışehir Vilâyeti Ha
kem Kurulunca verilen karara taraflar itiraz etmiş olduklarından 3008 
sayılı kanunun 83 üncü maddesine göre Çalışma Vekâletince vuku bulan 
davet üzerine : 

Devlet Şûrası Birinci Daire Reisi Avni Türel'ın Reisliği altında : 
1 — Ankara Hukuk Fakültesi Profesörlerinden Hüseyin Cahit Oğuz-

oğlu, 
2 — Çalışma Vekâleti Çalışma Genel Müdürü Ekmel Onbulak, 
3 — İktisat ve Ticaret Vekâleti Sanayi işleri Umum Müdürü yerme 

Enver Öcal, 
4 — Adliye Vekâleti Hukuk İşleri Umum Müdürü Reşat Tesal, 
5 — Çalışma Vekâleti Çalışma Genel Müdür Muavini Muaffak Sami 

Onat, 
6 — Dahiliye Vekâleti Hukuk Müşaviri yerine Hamdi Ömeroğlu'-
dan teşekkül eden İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu 

30/3/1956 tarihinde Çalışma Vekâletinde toplandı. 
Eskişehir Vilâyet Hakem Kurulunca verilen karara karşı tarafların 

yapmış oldukları itirazların İş Kanununun 82 nci maddesinin (D) fık
rasında yazılı müddet içinde vukubulduğu bittetkik anlaşılmış olduğun
dan kabulüne karar verildikten sonra işin esasının incelenmesine geçildi. 

İşveren ile Sendika arasında çıkan ve nisap bakımından kanuni şart
lara haiz bulunduğu ve İş Kanununa göre geçmesi lâzımgelen uzlaştırma 
ve kesin uzlaştırma safhalarından da geçtiği anlaşılan iş uyuşmazlığının 
mevzuu : 

1 — Her bir işçiye saat başına verilen 7 kuruşluk yemek priminin 
15 kuruşa çıkarılması, 

2 — İşçilere verilen senelik izinlerde, normal çalışan bir işçi gibi 
ücret tediyesi, 

Talebinden ibarettir. 
Vilâyet Hakem Kurulunun 9/12/1955 tarihli kararında aynen : 
(1 — Mevcut iş yeri doktoru raporunun tetkikatı aynı yeknesak 

İçyönetmeliğin tatbik olunduğu askerî iş yerlerinden Taşkızak Tersanesi 
iş yerinde çıkarılan aynı mevzudaki toplulukla İş ihtilâfım hal yoluna 
bağlayan 24/5/1954 tarih ve 394 karar numaralı Yüksek Hakem Kurulu 
kararının incelenmesi sonunda ve 1947 ye nazaran 7 kuruşluk yemek pi-
riminin kâfi gelmiyeceği sonucuna varıldı. Bölge Çalışma Müdür vekili 
Mustafa Göksoy'un yapılacak zammın salahiyetli mercilerin hazırlıyacak-
ları hayat pahalılığı endekslerine uymıyacağı yolundaki muhalif oyuna 
mukabil yukarda bahis konusu Yüksek Hakem Kurulu kararı karar ta
rihinden bu güne kadar geçen bir senelik zaman zarfında geçen seneye 
nazaran başlıca gıda maddeleri fiyatlarındaki yükselmenin gayrıkabılı 
inkâr bulunması ve mevzubahs işyerinin harb sanayi işyerlerinden olup 
işçilerin daimi dikkat sarfını gerektirir mahiyette bulunması ve yalnız 
öğle yemeğinin 1500 kaloriyi ihtiva etmesinin icap etmesine mukabil halı 

hazırda ödenen saat başına 7 kuruşluk primle sadece 800 kalorinin sağ
lanabilmesi ve bunun gayrikâfı olduğunu salahiyetli tabip raporu ile müs
pet bulunması gibi mucip sebepler dıkate alınarak saat başına ödenen 
pirimlerin 7 kuruştan 8 kuruşa çıkarılmasını ekseriyetle, 

2 — 15 günlük senelik izinlerde işçiye ücret verilmesi keyfiyetinin 
bir kanun ve bütçe meselesi olması mümasil askerî işyerlerinde de sene
lik izinlerde ücret ödenmemekte bulunması işçilerin taleplerinin yersiz 
olduğunu meydana koyduğundan Bölge Çalışma Müdür vekili Mustafa 
Göksoy'un bu kabîl kararlarda kanuni mesnet aranmaması gerektiğin
den bahisle hakem kurullarının pek çok kararlarında meselâ : Ücretlerin 
artırılması keza 7 kuruşluk yemek jıriminin 8 kuruşa çıkarılmasında ka
nuni bir mesnet aranmadığı, bu mevzuda da aynı şekilde hareket edi
lebileceği sosyal adaletin işçinin moralinin yükselmesinin bunu icabettir-
dıği yolundaki beyanı ve muhalif oyuna mukabil bu husustaki talebi red
dine ekseriyetle, 

Alınan kararın karar tarihinden itibaren mer'iyetme ittifakla karar 
verildi denilmektedir. 

İşveren tarafından verilen 22/12/1955 tarih ve 49660/107430 sayılı 
itiraz dilekçesinde hulasaten : 

(Saat başına 7 kuruş olarak verilmekte olan yemek yardımının 8 
kuruşa çıkarılmasının yanlış olduğu, pek çok işyerlerinde 7 kuruşun dû
nunda yemek yardımı verildiği halde yalnız işyerimizde 8 kuruşa çıka
rılması Yönetmeliğin ihlalinden başka bir fayda temin etmiyeceği, Türk 
ordusunda bir erin hatta bir talebenin bir öğle yemeğinin 50 kuruşa mal 
olduğundan hiç bir esasa ve hesaba istinat etmiyen kararın birinci mad
desinin bozulmasını ve ikinci maddesinde mutabık olduğumu bilvekâle 
arz ve rica ederim.) denilmektedir. 

Sendika tarafından verilen 26/12/1955 tarihli itiraz dilekçesinde ise 
hulâsatan : 

(1 — II Hakem Kurulu işverenin ifadesine göre karar verdiğinden, 
yemek primlerinin 7 kuruştan 8 kuruşa çıkarılması ile aradaki bir ku
ruşluk farkın işçiyi tatmin etmiyeceği ve yemek primlerinin 15 kuruşa 
çıkarılmasında İsrar ettiğimizi, 

2 — 15 günlük dinlenme izinlerinde de ücret ödenmesini istediği
mizi ve bu dileklerimizin yerine getirilmesi için gereğinin yapılmasını 
arz ve talep ederiz.) denilmektedir. 

Eskişehir Valiliğinin Eskişehir Bölge Çalışma Müdürlüğü ifadesiyle 
yazılan 8/3/1956 tarih ve 885 - 24-6/1063 sayılı yazısına bağlı dosya içer
sinde bulunan bütün evrak incelendikten sonra gereği konuşulup düşünül
dü : 

Karar : 
1 — Azadan Hüseyin Cahit Oğuzoğlu, Reşat Tesal ve Hamdi Ömer-

oğlu, yemek pirimlerinin, diğer bazı işyerlerinde (60) kuruşa iblâğ edil
mek suretiyle verilmekte bulunan miktarlarla mütenazır olmasını temin 
için çoğaltılması istenilen primlerin saat başına (20) para ilâvesiyle 
(7,5) yedibuçuk kuruşa iblâğı lâzım geleceği reyinde bulunmuşlarsa da 
son sene zarfında gıda maddelerinde müşahede edilen yükselmeler göz-
önünde tutularak Eskişehir Vilâyeti Hakem Kurulunun, işçilere saat ba
şına verilmekte bulunan yedi kuruşluk yemek priminin (8) kuruşa iblâ
ğına mütaallik hüküm fıkrasının tasdikına ekseriyetle, 

2 — İşçilerin, senelik izinlerde ücret verilmesi hakkındaki taleple
rine gelince : İhtilaflı işyerinde ücretli izm usulü esasen tatbik edilme
mekte bulunduğuna ve binaenaleyh, işyerinde halen bu mahiyette mer'i 
bir iş bulunmadığına göre toplulukla iş ihtilâfına mevzu teşkil etmesine 
kanunen imkân bulunmayan bu talebin vazife noktasından reddine, 

3 — Birinci fıkraya göre yemek pirmine yapılan zammın, bu kara
rın işverene tebliğ edildiği günün ertesi iş gününden itibaren tatbikına, 

4 — Bu kararın Resmî Gazete ile ilânına 30/3/1956 tarihinde ittifakla 
karar verildi. 

Reis Aza 
Devlet Şurası Bi r i n c i Daire Reisi Ankara Hukuk Fakültesi Prof. den 

Avni Türel Hüseyin Cahit Oğuzoğlu 
A z a 

Çalışma Vekâleti Çalışma Genel 
Müdürü 

Ekmel Onbulak 
Aza 

Adliye Vekâleti Hukuk İşleri 
Umum Müdürü" 
Reşat Tesal 

Aza 
Dahiliye Vekâleti Hukuk Müşaviri 

Ekrem Vardarii 

Âza 
İktisat ve Ticaret Vekâleti Sanayi 

İşleri Umum Müdürü yerine 
Enver Öcal 

Âza 
Çalışma Vekâleti İkinci Hukuk 

Müşaviri 
Kemal Başkal 

Sahife: 14703 

Âza 
A n k a r a Hukuk Fakü l t e s i Profden 

HÜSEYIN CAHIT OĞUZOĞLU, 
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T A M İ M L E R 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinden : 

Âdi madenden tekemmül etmiş elektrikle işleyen un fabrikalarında 
kullanılan un beyazlatma cihazı (Teka-Elektro-Mehlveredler) in tar i 
feye temsilen tatbikında tereddüt edildiği görülmüştür. 

Aspiratör, transformatör ve kumanda cihazından müteşekkil şehir 
cereyanını 18/2000 volta yükselterek bu yüksek cereyanla elde edilen kı
vılcımlar sayesinde havada bulunan oksijeni ozan gazına tahvil ederek 
münhasıran unu beyazlatma vesterilize işlerinde kullanılacağı anlaşılan 
bu eşyanın «değirmenciliğe, hububat ve kuru sebzelerin imal ve ihzarına 
mahsus makine ve cihazlar» ihtiva eden 84.29 pozisyonuna tatbiki ge
rekir. 

Keyfiyet; Gümrük Kanununun 16 ncı maddesi mucibince tamimen 
tebliğ olunur. 

Vitamin B-12 diye isimlendirilen eşyanın tarifeye tatbikında tered
düde düşüldüğü görülmüştür. 

Bahis mevzuu eşyanın tahlilinde «asiklik alkollerden olan mantol 
isimli bir cisimle binde bir nispetinde karıştırılmış bulunduğu» tesbit edil

miş olduğuna ve manitol sadece taşıyıcı ve tıbbi müstahzaratın ihzarında 
tartıyı kolaylaştırıcı bir vaziyet gösterdiğinden vitaminlik vasfı değiş
meyen bahis mevzuu vitamin B-12 nin Gümrük Kanununun 16 ncı mad
desinin 1 inci fıkrasının 3/a bendi gereğince eşyayı belirli şekilde ifade 
eden 29.37 pozisyonuna tatbiki icabetmektedir. 

Keyfiyet tamimen tebliğ olunur. 

— — 

Ziraat Vekâletinden : 

10/1/1956 tarihli ve 4/6447 sayılı İcra Vekilleri Heyeti kararı ile 
mer'iyete konulan K/1004 sayılı karara ve İktisat ve Ticaret Vekâletinin 
16/6/1956 gün ve Tetkik Heyeti Reisliği 11/477 sayılı muvafakatine i s t i 
naden, 31.02 ilâ 31.05 pozisyon numaralı kimyevi gübrelerle beraber, 31.01 
pozisyonundaki gübrelerden yalnız ithal malı olanları da - Şili güherçı-
lesi, Şili nitrat, natriyum nitrat isimleriyle anılanları dâhil - bu tebliğin 
neşri tarihinden itibaren tahsis ve tevzie tabi tutulmuştur. 

İlgililere tebliğ olunur. 

TEBLİĞLER 
iktisat ve Ticaret Vekâletinden : 

No. 1 
20 Haziran 1956 tari h l i Resmî Gazete'de neşredilen K/1020 sayılı 

kararın 15 inci maddesi «Memleket dâhilinde imal edilen dokumalar ha
riç olmak üzere her türlü kullanılmış veya kullanılmamış giyim, ku
şam eşyası ile manifatura ve tuhafiyecilik mevzuu eşyasının seyyar 
satıcılık sureti ile müstehlikin ayağına götürülerek satışa arzedilmesi 
veya satılması yasaktır.» hükmünü ihtiva etmektedir. 

Bu hüküm bir takım fırsatçıların her türlü kontrolden azade ka
larak müstehlikin ayağına gitmek suretiyle murakabesi imkânsız sa
tışlar yapılmalarını önlemeğe, bu gibi eşyanın bu ellere düşmesi imkâ
nını bertaraf ederek müstehlikin normal yollar ve fiyatlarla ihtiyaçla
rını tedarik etmelerini sağlamağa matuf bulunmaktır. 

Bu itibarla, halkımızın da bu tedbirin tatbikına yardımcı olmaları, 
memnuiyete rağmen bu gibi satış teklifleriyle karşılaşmaları halinde key
fiyetten kontrol veya emniyet mercilerini haberdar etmeleri faydalı olur. 

Ancak belediyenin sarih müsaadesine bağlı pazar yerleri, tahdit 

edilen mahallerde kalmak ve kontrol altında tutulmak kaydı ile bun
dan müstesnadır. 

K/1020 sayılı kararın muvakkat maddesinin tatbikatı 
hakkında tebliğ 

No. 2 
6731 sayılı kanunun muvakkat birinci maddesi müstehlike satış 

yapacak mağaza teşkilâtına malik bulunan hakikî ve hükmi şahıslar
dan ithalâtçı veya toptancılara, durumlarını mezkûr kanuna intibak ettir
mek üzere 6 aylık mehil tanınmıştır. 

Bu durumda olanların perakende satışlarında K/1020 sayılı karara 
göre maliyet hesaplarını yapmaları ve kâr hadlerini almaları caizdir. 

Ancak bu kâr hadleri mezkûr karara ek (1) sayılı listede veya 
Millî Korunma Kanununun 6731 sayılı kanunla değişik 31 inci madde
sinin I X uncu bendinde gösterilen miktarları geçemez. 

Tevzie tabi mallarda ithalâtçılar perakendeci kârı alamazlar. 
Keyfiyet tavzihen tebliğ olunur. 

İLÂNLAR 
M. M. V. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından 
Askerî birlikler ihtiyacı için 100 ton sığır eti satınalınaeaktır. Tali

mini tutarı 180.000 l i r a olup geçici teminatı 10.250 liradır, ihalesi : 
18/7/1956 günü saat 11.30 da kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Evsaf 
ve şartlar hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmın
da görülebilir, isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline ka
dar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 
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Askerî birlikler ihtiyacı için 100 ton sığır eti satmalmacaktır. Tali
mini tutarı 180.000 l i r a olup geçici teminatı 10.250 liradır, ihalesi : 

18/7/1956 günü saat 11.00 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Evsaf 
ve şartlar hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmın
da görülebilir, isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline ka
dar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

2346 / 4-1 

M. M. V. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile Comednoreast karargâh binası 1 inci kısım 
inşaatı yaptırılacak. Keşif bedeli 1.487.529,50 l i r a olup geçici teminatı 
58.376,60 liradır, ihalesi 4/7/1956 Çarşamba günü saat 11.00 da Komis-
y- l a yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün öğleden evvel Komis-
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yorıda ve İst. Lv Â. ilân Ks. da görülebilir. Ve 50.00 kuruşluk makbuz 
mukabilinde Komisyondan verilir. 

İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Dnz. İs. tnş. Grp. 
Bşk. lığına müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttıı. lâlıpleıuı 2<i„0 
sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacaklaıı teklif i.arflaıım 
ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Kom syon Başkanlı
ğına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir su
retle kabul edilmez. 

2 İSO / 4-4 

Kapalı zarf usulü ile top alayı elektrik tesisatı yaptırılacak. Keşif 
bedeli 51.262,05 lira olup geçici teminatı 3814 liradır. İhalesi 4/7/1956 
Çarşamba günü saat 11.30 da Komisyonda yapılacskl.ı Keşif ve şartna
meler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İst. Lv. Â. ilân kısmında gö
rülebilir. Ve 300 kuruşluk makbuz mukabilinde Komisyondan verilir. 

. İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel K. K. Is. D. 2. Mv. 
müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı ka
nunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarım ihale saatin
den bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verme
leri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir suretle kabul 
edilmez. 2200 / 4-4 

Kapalı zarf usuliyle Gülhane As. Tıp. Akd. sıhhi ve havalandırma 
tesisatı işi yaptırılacak. Keşif bedeli 29.980,93 l i r a olup geçici teminatı 
2.250 liradır, ihalesi 16/7/1956 Pazartesi günü saat 11 de Komisyonda ya
pılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve 
ist. Lv. Â. ilân kısmında görülebilir ve 300 kuruşluk makbuz mukabi
linde Komisyondan verilir. 

isteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel K. K. Is. D. Bşk. 
lığına müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sa
yılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını 
ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkan
lığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir 
suretle kabul edilmez. 
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Maliye Vekâletinden : 

Yapılacak iş : Maliye Vekâletine ek 1 No. lu binaya asansör ilâvesi 
Keşif bedeli : 22.550,00 liradır. 
Teminat : 1.691,25 liradır. 
Eksiltme mahalli ve tari h i : 9/7/1956 Pazartesi günü saat 16 da Ma

liye Vekâleti Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile ya-
yapılacaktır. Şartname mezkûr mahalden bedeli mukabilinde alınabilir. 

Eksiltmeye iştirak etmek isteyenler bu iş için Nafıa Vekâletinden 
alacakları ehliyet belgesini Komisyona ibraz etmeleri şarttır. 
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Devlet Malzeme Ofisi; izmit deposu büro ve atelyeleri yapımı 
işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 —• işin keşif bedeli 205.478 lira 57 kuruş olup muvakkat teminatı 
11.525 liradır. 

3 — ihale 10/7/1956 tarihine rastlıyan Salı günü saat 16 da Genel 
Müdürlük binasında toplanacak olan Satınalma Komisyonu huzurunda 
yapılacaktır. 

4 — ihaleye iştirak edeceklerin; 1956 yılma ait ticaret odası vesi
kasını, usulüne göre yatıracaklar muvakkat teminat belgesini, ihale 
bedeli en az 150 bin li r a olan bu mahiyet ve ehemmiyetteki resmî bir 
işi başarı ile ikmal edip katî kabulünü yaptırdıklarına veya aynı mahi
yetteki bir işi kontrol veya idare ettiklerine dair alâkalı daireden ala
cakları belgeyi teklif mektuplarına ekleyerek ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde Satınalma Komisyonu Başkanlığına 
tevdi etmeleri şarttır. Postada vâki olacak gecikmeler nazarı itibara 
alınmaz. 

5 — ihale 2490 sayılı kanunun hükümlerine tabi değildir. 
6 — Bu işe ait ihale evrakı mesai saatleri içinde olmak üzere; An

kara'da Genel Müdürlük inşaat Şubesinde, istanbul'da Devlet Malzeme 
Ofisi Depo Müdürlüğünde görülebilir. 

7 — Ofis ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte ser
besttir. 

2321 / 2-2 

SaHfc: K 7 0 5 
m m m — m m ^ — w ^ — • • • — • — — 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden : 

İtalyan kredisinden muhtelif malzeme alınacak 
1 — Türkiye - it a l y a Kredi Anlaşmasından şartnamesinde müfre

datı yazılı 9 kalem malzeme teklif alma yoliyle satın alınacaktır. 
2 — Teklifler 3/8/1956 günü saat 17 ye kadar Umum Müdürlüğe 

verilmiş veya bu saate kadar Umum Müdürlükte bulunacak şekilde 
postalanmış olacaktır. 

3 — Malların tamamı için teklif verildiği takdirde teklifle birlikte 
10.000 liralık geçici teminat verilecektir. Kısmi tekliflerde her kalem 
mal için 1000 liralık teminat verilir. 

4 — Bu mubayaa ile i l g i l i idari ve teknik şartnameler Ankara'da 
Umum Müdürlük (Karanfil Sokak No. 56) Ekonomi İşleri Müdürlüğün
den, (Tel. 26895), istanbul'da Yollama Memurluğumuzdan (Galata Ke-
meraltı Cad. Zürafa Sok. No. 41) bedelsiz olarak verilir veya buralarda 
görülebilir. 

5 — idare bu mubayaayı kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta 
veya dilediğinden yapmakta serbesttir. 

2291 /3-2 • 
Karayolları Umum Müdürlüğünden : 

1 — Bedeli pazarlık esnasında mütaahhit tarafından teklif edilmek 
ve FOB bedeli Umum Müdürlükçe açtırılacak akreditiften ödenmek 
üzere E P U memleketleri menşeli olmak kaydiyle 15 aded çeşitli asfalt 
pompası, 8 aded muhtelif buhar kazanı, 233 aded muhtelif valf ve 466 
aded çeşitli valf yayı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 — Birinci maddede yazılı malzemelerin pazarlığı 25 Temmuz 
1956 Çarşamba günü saat on beşte Umum Müdürlük Malzeme Şubesinde 
yapılacaktır. 

3 — ihaleye iştirak teminatı 10.000,— l i r a muvakkat teminat olup 
şartname Umum Müdürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünden bedelsiz 
alınabilir. 
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Başvekâlet istatistik Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Baş
kanlığından : 

1 — Kapalı zarf usuliyle ihalesi yapılacak olan her bir aylığı 6-9 
formadan ibaret 8 aylık istatistik bültenidir. 

2 — Adıgeçen kitapların her bir aylığı 2000 nüsha olacaktır. 
3 — Bu eserin 16 sahifelik beher formasının baskısı için kâğıdı 

Dairemizden verilmek suretiyle 350 l i r a fiyat teklif edilmiştir. 
4 — ihaleye iştirak edebilmek için baskı işinin tutarı olan 25.200 

li r a üzerinden % 7,5 hesabiyle 1.890 ,(Bin sekiz yüz doksan) liralık mu
vakkat teminat vesikası alınacaktır. 

5 — Eksiltme 1956 senesi Temmuz ayının 16 nci Pazartesi günü 
saat 15 te Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Komisyonda ya
pılacaktır. 

6 — Bu işe ait kapalı zarfların ihaleden bir saat evvel Komisyona 
verilmesi lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

7 — Adıgeçen baskı işi için verilecek teminatlar Hazine veyahut 
Merkez Muhasebesine yatırılarak makbuzları zarfa konulacaktır. 

8 — Baskı işlerine ait şartnama Komisyon Kâtipliğinden bedelsiz 
olarak alınabilir. 

2387 / 4-1 
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Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. tinden : 

Şirketimizin sermayesine iştirak eden ortaklarımızın taahhüt et
miş oldukları sermayeden henüz tediye edilmemiş 2 ve 3 üncü % 25 
kısmının talep edilmesine, idare Meclisimizce karar verilmiş bulunmak
tadır. 

Mezkûr karara müsteniden ve esas mukavelenamemizin hükümleri 
gereğince ilân tarihinden itibaren 20 gün zarfında hissedarlarımızın 
taahhütlerini yerine getirmeleri rica olunur. 
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Petrol Dairesi Reisliğinden : 

Petrol hakkına mütaallik karar 
No: 163 Tarihi : 15/6/1956 

Devreden şirketin adı 
Merkezi 

Türkiye'deki adresi 

Devralan şirketin adı 

Merkezi 

Türkiyevdeki adresi 
Devredilen petrol hakkının mahiyeti 
Müracaat tarihi 

Mobil Oil Türk Anonim Ortaklığı 
İstanbul, Harbiye Cumhuriyet 
Caddesi Pegasus E v i 
İstanbul, Harbiye Cumhuriyet 
Caddesi Pegasus E v i 
Mobil Exploration Mediterranean 
Inc. 
Birleşik Amerika'da New York 
Şehrinde 26 Broadway N. Y. 
Ankara, Yenişehir Tuna Cad. No. 2 
Arama ruhsatnamesi 
8/5/1956 

Devredilen arama ruhsatnamelerinin 

Bölgesi Saha işareti 
Yüzölçümü 

Vilâyeti (Hektar) Hak sıra No. 

V No. l u Sürt MOT/V/C Diyarbakır 49687 
» MOT/V/F Diyarbakır 49725 
» MOT/V/G Diyarbakır, Siirt 49569 
» MOT/V/H Siirt 50000 
» MOT/V/J Diyarbakır, Mardin 

ve Siirt 50000 
» MOT/V/K Diyarbakır, Mardin 50000 
» MOT/V/L Mardin 49900 
» MOT/V/M Mardin 49850* 

VI No. lu G. Antep MOT/VI/D Ur f a 50000 
» MOT/VI/F U r f a 35580 
» MOT/VI/E U r f a 50000 
» MOT/VI/t Urfa 50000 
» MOT/VI/K Urfa 49800 
> MOT/VI/L U r f a 50000 
» MOT/VI/M U r f a 26040 
» MOT/VI/H U r f a 49950 

VII No. lu Adana MOT/VII/A Adana 50000 
» MOT/VII/I Seyhan 50000 
» MOT/VII/C Adana 49510 
» MOT/VII/E Adana ve içel 50000 
» MOT/VII/D Adana 49793 
•» MOT/VII/F Adana 50000 
» MOT/VII/G Adana ve içel 50000 
» MOT/VII/J içel 49600 

AR/M.O.T./69 
AR/M.O.T./72 
AR/M.O.T./73 
AR/M.O.T./74 

AR/M.O.T./228 
AR/M.O.T./229 
AR/M.O.T./231 
AR/M.O.T./268 
AR/M.O.T./78 
AR/M.O.T./254 
AR/M.O.T./253 
AR/M.O.T./256 
AR/M.O.T./258 
AR/M.O.T./269 
AR/M.O.T./270 
AR/M.O.T./259 
AR/M.O.T./79 
AR/M.O.T./226 
AR/M.O.T./81 
AR/M.O.T./83 
AR/M.O.T./82 
AR/M.O.T./84 
AR/M.O.T./85 
AR/M.O.T./227 

Mobil Oil Türk Anonim Ortaklığının 6326 sayılı Petrol Kanunu hü
kümlerine göre muhtelif tarihlerde iktisap etmiş olduğu yukarda bölgesi, 
saha işareti, vilâyeti, yüzölçümü ve hak sıra numaraları gösterilen yirmi 
dört aded petrol arama ruhsatnamesini dosyada mahfuz vesikalarda ya
zılı şartlarla Mobil Exploration Mediterranean Inc. Şirketine devretmek 
ve Mobil Exploration Mediterranean Inc. Şirketinin aynı şartlarla mez
kûr ruhsatnameleri deviralmak talebine ait müracaatları ve dosyaları 
incelendi. 

Talebin Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine şeklî ve esas 
şartlar bakımından uygunluğu tesbit edildikten sonra 6326 sayılı Petrol 
Kanununun 36 ncı maddesine tevfikan ve dosyada mahfuz vesikalarda 
yazılı şartlarla mezkûr yirmi dört aded petrol arama ruhsatnamesinin 
Mobil Exploration Mediterranean Inc. Şirketine devrine karar verildi. 

Yukarda yazılı karar mucibince Mobil Oil Türk Anonim Ortaklı
ğının yirmi dört aded petrol arama ruhsatnamesi 19/6/1956 tarihinde Mo
bil Exploration Medeterranean Inc. Şirketine devrolunmuştur. 

2330 

Kütahya Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

956/213 
Kütahya'nın Servi Mahallesinden Ahmet Arslan tarafından, izmir 

Kahramanlar Mahallesi 1411 Sokak No. 8 de mukim karısı Huriye Ars
lan aleyhine açtığı zina sebebiyle boşanma dâvasında : 

Resmî Gazete ile davetiye tebliğ edildiği anlaşılan dâvâlının 13/7/1956 
Cuma günü saat 9 a bırakılan duruşmaya da gelmediği takdirde gıya
bında cereyan edeceği gıyap kararı tebliği yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 

2317 

Kayseri i k i n c i Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Kayseri'nin Hacı Kılmç Mahallesinden Elmayi Kilimlıoğlu Şaban 
Zekiye Mürekepcı tarafından Kayseri'nin Yenice ismail Mahallesin
den A r i f Varkaç vekili Avukat Mehmet özateş ve Şazimet aley
hine açılan tescil dâvasından dolayı verilen hüküm aleyhine Elmayı, Şa
ban ve Zekiye taraflarından 5/5/1956 günlü istida ile temyiz edilmiş ve 
dâvâlı Şazirıet'm ikametgâhı bulunamamış ve çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ gelmiş olduğundan dâva'ı Şazırnet'm adresi bulunanı?dığ'ndan tem
yiz istidası suretinin Resmî Gazete ile ılânen tebliğine karar verilmiş 
olduğundan 15 gun zarfında kanuni yollara müracaat etmediği takdirde 
evrakın temyize gönderileceği ilân olunur. 

2313 

Bursa - Yenişehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden 

956/111 
Yenişehir'in Cihadıjre Köyünden Fikriye Fişne tarafından aynı köy

den Cafer Fişne aleyhine açılan boşanma dâvasında : 
Dâvâlı Cafer Fışne'nin adresi meçhul kaldığından kendisine Resmî 

Gazete ile- ilânen (Gıyap) kararının tebliğine ve duruşmanın 18/7/1956 
Çarşamba günü saat 9.45 e talikına mahkemece karar verilmiş karar 
dairesinde keyfiyet ilân olunur. 

2314 

Kurşunlu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

956/68 
Kurşunlu'nun Atkaracalar Nahiyesine bağlı Bozkuş Köyünden Ra-

miz P i l tarafından karısı Of Kazasının Hayret Hakse Köyünden Mustafa 
kızı Nazife P i l aleyhine açtığı boşanma dâvasının Kurşunlu Asliye Hu
kuk Mahkemesinde yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlı namına çıkarılan davetiyeye verilen meşruhatta gösterilen 
adreste bu namda kimse bulunmadığı bildirilmiş ve mahkemece ilânen 
tebligat yapılmasına ve muhakemenin 18/7/1956 Çarşamba saat 9,10 a bı
rakılmasına karar verildiğinden dâvâlının belli günde mahkemeye gel
mesi veya kendisini temsilen bü- vekil göndermesi göndermediği takdirde 
hakkında gıyap kararı verileceğinden davetiye yerine geçmek üzere ilân 
olunur. 

2302 

Fakılı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

956/58 
Fakılı Nahiyesinin Kanlıca K. den Hanıfi oğ. Hasan Unsal tarafın

dan Çayıralanm Ürneç K. den Duran Bozkurt ve ismail Bozkurt aleyh
lerine ikame edilen alacak dâvasının yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlılardan Duran Bozkurt adına çıkarılan mütaaddıt davetiyeler 
adı geçenin ikametgâhı meçhul olduğu için bilâ tebliğ iade edildiğinden 
ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla işbu ilânın davetiye 
yerine kaim olacağı ve duruşma günü olan 19/9/1956 tarihinde duruşma
da bulunmadığı ve kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde teb
liğ edileceği ilân olunur. 

2290 . / 
Samsun Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

954/938 
Samsun Kale Mahallesinde kâin ve tapunun ada 30 parsel 1 de ka

yıtlı gayrimenkul davacı Niyazi Irtürk ve Şürküye Öztürkmen ve keza 
dâvâlı Şerafettin Özdurmuş ve Mehmet Irtürk müşterek murislerinden 
int i k a l ettiğinden müddebıt gayrimenkul mirasçılar arasında kabili tak
sim olmadığından şüyuunun izalesine karar verilmesini istemiş olmakla : 

Kayıtlarda görülen hissedar Sakibe Demırel'm vereseleri olan ve 
adresleri meçhul bulunan Talat, Rifat, Bekir, Sıtkı, Necmettin, Şerafet
tin, Mehmet, Niyazi ve Şürküye'ye davetiyenin Resmî Gazete ile ilân 
ettirildiği halde mahkemeye müracaat olmadığından bu kere yine Resmî 
Gazete ile ilânen gıyap çıkarılmasına karar verilmiş olduğundan mu
hakemenin bırakılmış olduğu 13/7/1956 tarihinde mahkemeye gelmeyen 
veya kendisini bir vekille de temsil ettirmediklerinde dâvanın gıyapların
da devam edeceğini bildirir ve gıyap makamına kaim olmak üzere ilân 
olunur. 

2289 
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Of Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Sayı : 956/28 
Dâvâlı : O f un Zisino K. den Osman oğlu is m a i l Bayraktar 
Davacı : Zisino K. den Ahmet kızı Mehmet karısı Asiye Yeşilyurt 

tarafından aleyhinize 145 li r a alacak dâvası 14/2/1956 tari h l i istida ile 
dâva edilmiştir. 

Mahkemenin 27/7/1956 Cuma günü saat : 11,15 e muallâktır. Du
ruşma günü bizzat veya vekilinizin hazır bulundurulması ikametgâhınızın 
meçhul olması sebebiyle gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 2268 • 

Erzurum Bi r i n c i Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

954/188 
Davacı Fik r i y e Kontlar tarafından açılan gaiplik dâvasının ys pılan 

duruşmasında : 
Davacı F i k r i y e Kontlar'ın oğlu Nevzat Kontlar 29 Kasım 1950 ta

rihinde Kore'de Kunuri Savaşında şehit olup olmadığı tesbit edilmediği 
gibi yurda dönen esirler arasında da bulunmadığı ve o tarihden bu ana 
kadar da mevcudiyetinden bir haber alınmadığı gaip Erzurum'un Hasanı 
Basri Mahallesinde Nevzat Kontlar hakkında bilgisi olanlar Erzurum 1 
in c i Asliye Hukuk Mahkemesinin 954(188 dosyasının muallâk bulunduğu 
1/7/1956 tarihli duruşmasından evvel mahkememize bildirmeleri ilân olu
nur. 2250 

956/4 
Erzurum Çırçır Mahallesi Rüzgâr Sokakta No. 10 da mukim Gülü 

Saytan tarafından kocası aynı mahalle ve adreste bulunan Nurettin Say
fan aleyhine ikame eylediği boşanma dâvasının yapılan duruşması sıra
sında : 

Dâvâlının adresine çıkarılan davetiye bilâ tebliğ iade edilmiş ve ad
resi meçhul kalmış olduğundan mahkemece ilânen tebligat icrasına karar 
verilmiştir. Karar gereğinin icrası ile dâvâlı Nurettin Saytan adına 
18/7/1956 günü saat 9 için davetiye makamına kaim olmak üzere ilânen 
tebüğ olunur. 2253 

Ankara Vilayeti Daimî Encümeninden • 

Kazası : Balâ, Köyü : Emirler, t i p i : P.6, keşif bedeli : 25.000 lira, 
geçici teminatı : 1.875 liradır. 

Yukarda mevkii, tipi, keşif bedeli ve geçici teminat miktarı yazılı 
ilkokul binasının birinci kısım inşaatı açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

ihalesi 5/7/1956 Perşembe günü saat 15 te Vilâyet Konağında Daimî 
Encümende yapılacaktır. 

a) Bu işe ait evrak: 
Genel şartname, eksiltme şartnamesi, sözleşme projesi, fennî ve 

hususi şartname, birim fiyat listesi ve keşif cetvelidir. 
b) istekliler bu evrakı Daimî Encümende tetkik edecekler ve ek

siltmeden evvel kabul ettiklerine dair imza edeceklerdir. 
c) isteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuz veya mektubu, 

ticaret odası • vesikası ve ihaleden üç gün evvel (Tatil günleri hariç) 
Vilâyet makamına müracaatla bu iş için alacakları fennî yeterlik bel
gesiyle Encümene müracaatları. 

2227/4-4 

Çankırı Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

955/38 
Çankırı Taşmescit Mahallesinden Recep Tekbaş, Nazire Tekbaş ve

ki l l e r i tarafından Çankırı Tabanhane Mahallesinden No. 7 de Ahmet 
Tekbaş ve Karataş Mahallesi Uzunyolda No. 18 de Hayriye kocası A l i 
Çevik aleyhlerine açılan izalei şüyu dâvasının yapılmakta olan duruşma
sı sırasında : 

Dâvâlılardan A l i Çevik'in gösterilen adresde bulunmadığından tebli
gatın ilânen yapılmasına ve duruşmanm devamımnda 12 Temmuz 1956 
Perşembe saat 11 e talikma karar verilmiştir. 

Adı geçenin belirli gün ve saatte duruşmaya gelmesi veya kendisini 
temsil ettirmesi tebligat makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân olu
nur. 

2319 

Kandıra Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

954/262 
Davacı Edirne Kubuzcu Alıbey Mahallesi 49 numaralı hanede sicili 

nüfusa kayıtlı Kandıra Orhan Mahallesinde Fatma Şıkfotın, tarafından 
dâvâlı kocası Ahmet Şıkfotin aleyhine ikame eylediği esas defterinin 
1954/262 numarasında kayıtlı boşanma dâvasının duruşması sonunda : 

Dâvâlı Ahmet Şıkfotin'in adresi tesbit edilemediğinden dâva arzu
hali ve gıyap kararı ilânen tebliğ dâvâlının gıyabında 18/11/1955 gün ve 
262/255 sayılı kararla tarafların, yekdiğermden boşanmalarına 17 l i r a 
30 kuruş ilâm hare ve masrafı ile 14 l i r a 93 kuruş mahkeme masrafının 
dâvâlıdan tahsiline karar verilmiş, bunca aramalara rağmen dâvâlının 
adresi tesbit edilemediğinden ilâm sureti bilâ tebliğ iade edildiği cihetle, 
dâvâlıya ilâm sureti tebliği makamına kaim olmak üzere tarihi ilân
dan itibaren 15 gün içinde kanun yoluna gidilmediği surette hükmün ke
sinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 

2318 
8 — — — 

Sivrihisar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

955/160 
4753 ve 5618 sayılı kanun dairesinde Sivrihisar'ın Erten Köyünden 

Mustafa oğlu Kanber Kamalı'ya verilip namına tapusu yapılan i k i parça 
tarlayı aher kimseye ortak olarak vermiş bulunmasından tapunun iptaliyle 
Hazine adına tesciline dair Hazine vekili Avukat Fazlı Kalyoncu tara
fından açılan dâvanın yapılan duruşmasında : 

Dâvâlıya gösterilen adreste davetiye tebliğ edilmiş ise de hakkında 
çıkarılan gıyap kararının dâvâlı göçebe olup nerede bulunduğu biline
mediğinden gıyap kararının bilâ tebliğ iade edilmiş mahkemece gıyap 
kararının ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan : 

Dâvâlı Kanber Kamalının 7/9/1956 tarihine müsadif Cuma günü 
saat 9 da Sivrihisar Asliye Hukuk Mahkemesinde bizzat veya bir vekil 
ile kendisim temsil ettirmesine aksi takdirde aleyhine açılan dâvanın 
gıyabında cereyan edeceğini bilmesi (Gıyap kararma kaim olmak üzere) 
ilân olunur. 

2315 

Ankara Doğumevi Baştabipliği ve Ebe - Hemşire Okulu Müdürlüğünden : 

Grup C i n s i 
Patates 
Soğan 

Sebze 
Yaş Meyva 
Sebze 
Yaş meyva 

Tarihi ve saati 

5/7/1956 10.30 

5/7/1956 10.45 
5/7/1956 11.00 
5/7/1956 11.15 
5/7/1956 11.30 

Miktarı 

6000 Kilo 
3000 » 

15 Kalem 
12 » 
18 » 
12 » 

Tutarı 
L i r a 

3.600 
2.100 

5.700 
23.650 
26.275 
10.350 
7.725 

G. teminatı 
L i r a , K. 

270 00 
157 50 

427 50 
1.773 75 
1.970 63 
776 25 
579 38 

Eksiltme şekli 

Açık eksiltme 

Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Açık eksiltme 
Açık eksiltme 

İ z a h a t 

Müessese için 

Müessese için 
Müessese için 
Okul için 
Okul için 

Yukarda cins, miktar ve tutarı, geçici teminatları yazılı 5 grup yiyecek ihtiyacımızın eksiltmeleri 5/7/1956 Perşembe günü tesbit edilen 
saatlerde Doğumevinde teşekkül edecek Komisyon tarafından yapılacaktır. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümlerine uygun oîarak dolduracakları teklif zarflarını tâyin olunan tarih ve saatten bir saat evveli Ko
misyon Başkanlığına tevdi etmeleri ve açık eksiltmeler için de geçici teminat makbuzu ve gerekli vesikaları ile birlikte Komisyona müracaatları 
ilân olunur. 

Liste ve şartnameler Doğumevi idaresinden istenebilir. 
2278 / 4-4 
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Afyon Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

956/237 
Gaip : Afyon İsçehisar Nahiyesinden Mehmet oğlu H a l i l Arık. 
îsçehısar Nahiyesinden İbrahim oğlu Ahmet A y tarafından aleyhi

nize açılan izalei şüyu dâvasının görülmekte olan duruşması sırasında : 
Adresiniz ve ikametgâhınız meçhul kaldığından gıyap kararının na

mınıza ılânen tebliğine karar verilmiştir. 
Karar gereğince duruşmanın muallâk olduğu 12/7/1956 tarihinde 

bizzat mahkemede bulunmaz veya kanuni bir vekil ile kendinizi temsil 
ettirmediğiniz takdirde hakkınızda gıyap kararı yerine kaim olmak üze
re keyfiyet ilânen tebliğ olunur. » 

2295 

Ayvacık Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Ayvacık Kazası Adatepe Köyünden Mehmet Günsür vekili Avukat 
Mustafa Bilgin tarafından aynı köyden Ünzüle Kasapoğlu, Osman Ka-
sapoğlu, Gönül Kasapoğlu, Seyit A l i Demir ve Ayvacık Tapu Sicil Me
muru aleyhlerine açılan mesaha tashihi, hudut tesbitı ve men'i müdahale 
dâvasının 1955/87 sayılı dâva dosyasının yapılmakta olan muhakeme
sinde : 

Dâvâlılardan Fahri Kasapoğlu'nun ikametgâhı meçhul bulunduğun
dan gıyap kararının kendisine ilânen tebliğine karar verilmiş olup mu
hakeme 19/9/1956 Çarşamba günü saat 9 a bırakılmıştır. 

Muayyen gün ve saatte muhakemede hazır bulunmadığı veya bir ve
k i l göndermediği takdirde muhakemenin gıyabında devam edeceği gıyap 
kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2316 • 
Kandıra Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

3/9/1954 tarihinde Orman Kanununa muhalefeten maznun Sakarya 
Vilâyeti Karadere Divanı Elmalı Köyünden Rifat oğlu 15/8/1939 tarihinde 
Nokta'dan doğma, Akçakoca Kazası Tahirlı Köyü silici nüfusa kayıtlı 
Hasal Dal namı diğeri Kazdağ, Mahkememizin 25/1/1956 tarih ve 216/27 
sayılı ilâmiyle 3116 sayılı kanunun muaddel 105/2 nci maddesine tevfikan 
bir hafta müddetle hapsine 40 l i r a ağır para cezasiyle tecziyesine, 
yaşı sebebiyle T. C. K. nun 53/3 üncü maddesi gereğince tenzilât yapıla
rak neticeden 4 gün hapis ve 26 li r a 60 kuruş ağır para cezasiyle teczi
yesine, 250 kuruş hare 90 kuruş muhakeme masrafının, maznundan tah
siline, Orman İdaresine ait tazminat, masraf ve vekil ücretlerinin maz
nundan alınarak müdahil idareye verilmesine, gıyaben karar verildiğinden, 
maznunun gösterilen adreslerde bunca aramalara rağmen bulunamadı
ğından gıyabi kararın ilânen tebliğine karar verildiğinden tarihi ilândan 
15 gün zarfında kanun yoluna gidilmediği surette hakkındaki gıyabi hük
mün kesbi katiyet edeceği karar sureti tebliği makamına kaim olmak 
üzere tesbit olunur. 

2312 

T. C. Merkez Bankasından 

A K T İ FF 
T. L. 

23 Haziran 1956 Vaziyeti 
T. L. 

•illin : 
Safi K g 127.626,981 402.123.262,28 

Döviz borçluları : 
a - 3133 sayılı kanuna göre : 

Hariçteki muhabirler 21.284.822,89 
Muhtelif 2.594.225,84 

b - 5256 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 74.244.370,65 
Muhtelif 98.933.065,56 

c - K l i r i n g 102.294,12 197.158.779,06 

Ufaklık para 1.256.096,12 

818.235,04 Dâhildeki muhabirler : 
Senetler cüzdanı : 

a - Hazine bonoları ve Hazine kefa
letini haiz bonolar 1.362.588,492,74 

b - Ticari ve zirai senetler 1.132.425.657,58 2.495.014.150,32 

Tahviller cüzdanı 

Avanslar : 
Altın ve döviz üzerine 49.956,72 
Tahvil üzerine 146.228.031,25 
Hazineye kısa vadeli 440.881.000 — 

Mahsuba tabi matlubat: 
(6571 sayılı kanuna göre) 

Muhtelif 
T O P L A M 

28.888.384,42 

587.158.987,97 

467.920.061,41 

145.319.489,77 

4.325.657.446,39 

6 Haziran 1956 tarihinden itibaren : Iskonto haddi % 6 
28 Haziran 1955 tarihinden itibaren : Altın üzerine avans % 3 y2. 

P A S İ F 
T. L. T. L. 

Sermaye : 
İhtiyat akçesi : 

Âdi ve fevkalâde 
Herde vukuu muhtemel zarar kar
şılığı 
(Bankalar Kanunu madde : 31) 

47.558.173,86 

9.087.358,93 

tedavüldeki banknotlar : 
Mevduat : 

Resmî , 
Bankalar 
Muhtelif 

Altın alacaklıları : 
Resmî safi K g 49.114,772 
Muhtelif safi K g 

DÖviz alacaklıları : 
a - 3133 sayılı kanuna göre : 

Hariçteki muhabirler 
Mevduat 
Muhtelif .......... 

b - 5256 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 
Mevduat 
Muhtelif 

c - K l i r i n g 

144.267.019,41 
645.817.919,57 
81.148.928,81 

154.749.350,50 

15.000.000,— 

56.645.532,79 

2.050.928.397,— 

871.233.867,79 

— , — 154.749.350,50 

349.851.324,72 
15.151.913,10 
27.954.445,63 

154.696.593,15 
3.241.022,41 

116.360.411,08 
8.423.626,47 

Muhtelif : 
T O P L A M 

675.679.336,56 

501.420.961,75 

4.325.657.446,39 

2293 

Başvekâlet Devlet Matbaası 



29 Haziran 1956                                  RESMİ GAZETE                                                           Sayı:9345 

   

 

 

  

 

                                                             İÇİNDEKİLER 

 

Kanunlar                                                                                                                                             Sayfa 
 

6738  İl idaresi Kanununun 42 nci Maddesinin (E ) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   1 

6739  Telsiz Kanununun 31 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun     1 

6740  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Muvakkat Bir Madde Eklenmesi Hakkında  

          Kanun             1 

6741  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 53 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine  

          Dair Kanun             1 

6742  Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremeyenler Hakkında 30 Mayıs 1949 Tarih ve 5401 Sayılı  

          Kanunun 3 ncü Maddesinin Tadili Hakkında Kanun        2 

6743  4273 Sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun Muaddel 11 nci Maddesinin Tadiline 

          ve Bu Maddeye Muhtelif Kanunlarla Eklenen Fıkralar ile 4554 Sayılı Kanuna 4798 Sayılı  

          Kanunla Eklenen Maddelerin ve Muvakkat Maddenin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Muvakkat  

          İki Madde Eklenmesine Dair Kanun          2 

6744  Astsubay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 31 inci maddesinin Yürürlükten               

          Kaldırılmasına ve Muvakkat Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun      3 

6745  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 75 inci Maddesinin Tadili ve Bu Kanuna Bir  

          Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun         3 

6746  Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve Denizli Vilayetlerinde  

          1955-1956 Yılında Tabii Afetlerden Zarar Görenlere Yapılacak Yardım Hakkında Kanun  3 

6747  Şeker Kanunu             5 

6748  Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe Yılı Hesabıkati  

          Kanunu             7 

6749  Berat Taleplerinde Aranan Formalitelere Mütaallik Avrupa Anlaşması ile İhtira Beratlarının            

          Milletlerarası Tasnifi Hakkında Avrupa Anlaşmasına İştirak Edilmesine Dair Kanun   11 

6750  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasındaki 4 Temmuz 1950 Tarihli  

          Ödeme Anlaşmasına Ek Protokolün Tastiki hakkında Kanun      25 

 

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararları 
 

623  Diyarbakırlar İnhisarlar İçki Fabrikasında Çalışan İşçileri Temsilen Diyarbakır Tekel İşçileri  

        Sendikası ile İşveren Arasında Çıkan toplulukla İş Uyuşmazlığı Hakkında Karar    26 

625  Milli Müdafaa Vekaleti Hava Kuvvetleri Kumandanlığı Eskişehir İkmal Merkezi Genel  

        Müdürlüğü Tayyere Tamir Fabrikasında Çalışan İşçileri Temsilen Eskişehir Hava Sanayii  

        İşçileri Sendikası ile İşveren İdare Arasında Çıkan Toplulukla İş Uyuşmazlığı Hakkında Karar 27 

 

Tamimler 
 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden Tamim          28 

Ziraat Vekaletinden Tamim            28 

 

Tebliğler 
 

İktisat ve Ticaret Vekaletinden Tebliğ          28 

K/1020 Sayılı Kararın Muvakkat Maddesinin Tatbikatı Hakkında Tebliğ      28 

 

İlanlar     28 

 

 

 

 




