
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 

tdare v» yazı işleri için 
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

20 MART 1954 

CUMARTESİ Sayı: ,8663 

KANUNLAR 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
olan 3656 saydı kanana bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanon 

Kanun No: 6347 Kabul tarihi: 10/3/1954 

Madde 1 — 30/6/1939 tarihli ve 3656 sayılı Devlet Memurları Ay
lıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Maliye Vekâleti kısmından ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
kaldırılmış ve yerine ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

Madde 2 — Lise mezunu olup da talimatnamesi gereğince en az 
ücl yıl kurs gören maliye memurları apaşından seçilerek 10 uncu derece
deki mataıüdürlükleri ile muhasebe müdürlüklerine tâyin edilecek olan
lar hakkında bu vazifelerde kaldıkları müddetçe haklarında 3656 sayılı 
kanunun 4598 sayılı kanunla değiştirilen 7 net maddesinin 5 inci fıkra
sının hükmü Maliye Vekilliğince tatbik olunur. 

Muvakkat madde 1 — Bu kanunla kadroları kaldırılanlardan kanu
nun mer'iyete girdiği tarihte geçici görev, hastalık, izin gibi kanuni se
beplerle vazifesi başında bulunmıyanlara, Vekâlet teşkilâtında maaşlı 
vazifeye tâyin olundukları takdirde işe başlama kaydı aranmaksızın al
makta oldukları maaşlarının verilmesine devam olunur. 

Kanunun mer'iyete girdiği tarihte memur bulunanlardan kadro maaş 
ve unvanları değiştirilmemiş olanların yeniden tâyinine lüzum olmayıp 
haklarında yukarki fıkra hükümleri tatbik olunur. (Eski memurluk 
unvanlarının karşılığı bulunan kelimelerle ifadesi kadro unvanında deği
şiklik sayılmaz). 

Muvakkat madde 2 — Aylık ücretli dâva takip memuru kadrola
rında bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte müstahdem olup da- Maliye 
Vekâleti Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Umum Müdürlüğü teşki
latındaki hizmet müddeti üç yıldan fazla olanların imtihana tabi tutul
maksızın tahsil derecelerine göre girebilecekleri derece maaşlariyle mez
kûr teşkilât isin bu kanunla alınan memur kadrolarına tâyinleri yapı
labilir. 

Muvakkat madde 3 — Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte mal-
müdürlükleri ile muhasebe müdürlüklerinde müstahdem olan veya Ma
liye Okulu kurs kısmında bulunanlardan bu kurstan pek iyi veya iyi 
derece ile mezun olmuş veya olacaklardan 10 uncu derecedeki mezkûr 
memuriyetlere tâyin edilecek olanlar da bu kanunun 2 nci maddesi hük
münden İstifade ettirilebilirler. 

Muvakkat madde 4 — 1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin Maliye Vekâleti' taşramdan ilişik (3) sayılı cet

velde yazılı kadrolar çıkarılmış ve yerine '(4) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar konulmuştur. 

Madde S — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini icraya Jcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
13/3/195

4 

(1)
 SAYIL

I
 C E T V E

L 
D. Memuriyetin nev'i

1 1sayýlý cetvel 

 Aded Maaş 

MERKEZz 
Teftiş Kurulu Kalemi 

8 Müdür 1 50 
10 1 inci Mümeyyiz H 85 
11 2 nci Mümeyyiz 2 30 
12 Memur 1 25 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür 1 100 
5 Genel Müdür Yardımcısı (Aynı zamanda bir şube

nin müdürü) 1 80 
5 Hesaplar Tetkik Müdürü 1 80 
6 Şube Müdürü 2 70 
7 Şube Müdür Yardımcısı 3 60 
7 Kontrolör 4 60 
8 Servis Şefi 4 50 
9 Servis Şefi 10 40 

10 1 inci Mümeyyiz 21 35 
11 2 nci Mümeyyiz 34 30 
12 Memur 37 25 
13 » 6 20 

Merkez Saymanhği 

6 Sayman 1 70 
7 Sayman Yardımcısı 1 60 
8 1 50 
9 Şef 2 40 

10 1 İnci Mümeyyiz 9 35 
11 2 nci Mümeyyiz 6 30 

T.C 
Resmî Gazete 
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D. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
8 
9 

10 
11 
12 

G 
7 
8 
9 

10 
11 

Memuriyetin nev'i Adeti via as 

12 Memur 
ı7 Başveznedar 
9 Veznedar 

10 Veznedar Yardımcısı 
10 Sayman Mutemedi 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
8 Geliıler kontrolörü 

8 Raportör 

Vergiler Temyiz Komisyonu 

Muvazzaf İtiraz komisyonları 

9 Raportör 
8 Raportör 

Hazine Genel Müdürlüğü 
4 Hazine Saymanlık Müdürü (Aynı zamanda Hazi

ne Saymanıdır.') 
6 Hazine Sayman Yardımcısı 
6 Raportör 
8 Kontrolör 
6 Kambiyo Kontrolörü 
8 Kambiyo Kontrolörü 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü 
10 Veznedar 

Mitti Emlâk Genel Müdürlüğü 
12 Millî Emlâk Memuru 

Özlük İşleri Müdürlüğü 

15 

25 
20 

İLLER 
Defterdar (İstanbul) 

Defterdar Yardımcısı 
Malmüdürü 

Saymanlık müdürleri 

İl Saymanlık Müdürü (İstanbul) 
> (Ankara) 

» - (İzmir, Bursa) 

1 
6 

11 
15 
20 
11 
4 
6 

70 
105 
150 
131 

1 
1 
2 
7 

18 
16 
21 

25 
60 
40 
35 
35 

50 

50 

40 
50 

90 
70 
70 
50 
70 
50 

35 

25 

4 Müdür 1 90 
6 Şube Müdürü 2 70 
8 Kontrolör 1 50 10 
9 Şube Müdür Yardımcısı 2 40 12 
9 Kalem Şefi 2 40 14 
9 Sicil Muhafaza ve Evrak Mahzeni Âmiri 1 40 

10 Sicil Muhafaza ve Evrak Mahzeni Memuru 1 35 
10 1 inci Mümeyyiz 3 35 ¡9 11 
12 

2 nci Mümeyyiz 
Memur 

4 
6 

30 
25 

10 
11 
12 
7 

13 
7 

» 
Doktor 

Levazım ve kıymetli kâğıtlar Müdürlüğü 

8 
1 

20 
60 

10 
11 
12 
7 

4 Müdür 1 90 
6 Müdür Yardımcısı 1 70 
8 Ayniyat 'Saymam 1 50 9 

10 1 inci Mümeyyiz 3 35 9 
11 11 2 nci Mümeyyiz 2 30 
9 

11 
12 Memur 4 25 12 
13 Memur 3 20 13 
11 Mubayaa Memuru 1 30 13 
11 Mutemet ve *.ml)?.r Memuru t 30 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
80 
50 
40 
35 
30 
25 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

D. 

10 
11 
12 
13 
14 
10 
11 
12 
13 
11 
13 
14 
13 

9 
9 

14 
13 
11 
12 
14 
14 

D. 

Memuriyetin nev'i Aded Maas 

Saymanlık memurları 

Saymanlık Memuıu 

Kâtibi 

Veznedar 

» Yardımcısı 
» » 

Tevzi Memuru 

Gelir memurlar' 

Gelir Müdürü 
Vergi Dairesi Müdürü 
Vergi Memur Yardımcısı 
İcra Memuru 
Veznedar 

Evrak Memuru 
Tahsildar 

Kambiyo müdürleri 

4 Kambiyo Müdürü 
7 Kambiyo Müdür Yardımcısı 

Milli emlâk memurları 

Millî Emlâk 'Şefi 
» » Memuru 

Levazım, sicil ve evrak 

Şef 
1 inci Mümeyyiz 
2 nci Mümeyyiz 
Memur 

Doktor 

İstanbul basılı kâğıt ambarlan ve mahzenleri 

Ambar Memuru 
Mahzen Memuru 
Ambar Memuru 
Mutemet ve Yollama Memuru 
Memur 
Sayıcı 

(2) SAYILI C E T V E L 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Teftiş Kurulu Kalemi 

8 Müdür 
9 Kaleım Şefi 

10 Birinci Mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdür 

3 Hukuk Müşaviri 
(12 Memur 
13 » 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

3 Umum Müdür 
4 Muhasebet Umum Müdürlüğü Müşaviri 
5 Umum Müdür Muavini 
5 Hesaplar Tetkik Müdürü 

10 
54 

134 
169 
411 

5 
11 
61 

108 
345 

5 
6 

14 

11 
19 

100 
10 

5 
5 

30 
300 

2 
1 

8 
10 
48 

6 
10 
10 
15 

1 

ı 
1 
i 
1 

lüğü 

35 
30 
25 
20 
15 
35 
30 
25 
20 
15 
20 
15 
20 

40 
40 
15 
20 
30 
25 
15 
15 

90 
60 

35 
25 
15 

40 
35 
30 
25 
60 

40 
40 
30 
25 
20 
20 

Aded Maaş 

50 
40 
35 
30 
25 

100 
25 
20 

100 
90 
80 
80 
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Memuriyetin nev'i Aded Maas 

6 Şube Müdürü 
7 » Müdür Muavini 
7 Kontrolör 
8 Servis Şefi 
9 » V 

10 İkinci Mümeyyiz 
11 2 nci Mümeyyiz 
12 Memur 

Merkez Muhasebeciliği 
4 Muhasebeci 
7 Muhasip Muavini 
8 » » 
9 Şef 

10 1 inci Mümeyyiz 
11 2 nci Mümeyyiz 
12 Memur 
7 Başveznedar 
9 Veznedar 

10 » Yardımcısı 
10 Muhasip Mutemedi 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
6 Gelirler Kontrolörü 
7 » » 

2 
3 
4 
4 
8 

17 
25 
33 

6 Raportör 
7 » 

6 Raportör 
7 » 

12 Memur 

Vergiler Temyiz Komisyonu 

Muvazzaf .İtiraz komisyonları 

Hesap Uzmanları Kurulu Kalemi 

Hazine Genel Müdürlüğü 

1 
1 
1 
3 

10 
10 

5 
1 
1 
1 
2 

7 
5 

10 
5 

20 
25 

4 Hazine Hesap İşleri Müdürü 
6 Hazine Mesul Muhasibi 
6 Başraportör 
7 Raportör 
6 Başkontrolör 
7 Kontrolör 
8 Şef 
9 'Kambiyo Şefi 

10 1 inci Mümeyyiz 
11 2 nci Mümeyyiz 
12 Memur 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü 

6 
10 
2 
8 
1 
5 

10 
10 
11 

70 
60 
60 
50 
40 
35 
30 
25 

90 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
69 
40 
35 
35 

70 
60 

70 
60 

70 
60 

25 

90 
70 
70 
60 
70 
m 
50 
40 
35 
30 
25 

D. 

4 
6 
7 
9 

11 
12 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
12 

6 
7 

9 
10 
11 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
ı9 

10' 
11 
12 
13 

3 
4 

Memuriyetin nev'i Aded Maas 

6 Başkontrolör 1 70 8 
8 Veznedar 1 50 9 

10 
Elçilikler, Maliye Müşavirlikleri ve Mümessillikleri 

12 Memur 1 « 4 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 5 
6 

7 Raportör 2 60 

Özlük İşleri Müdürlüğü 7 
g 

4 Müdür 1 90 9 
6 Şube Müdürü 2 70 10 
6 idari Dâvalar Müşaviri 1 70 

10 

7 •Şube Müdür Muavini 2 60 
8 Raportör 1 50 8 
8 Kontrolör 1 50 9 
9 Kalem Şefi 3 40 10 
9 ıSicil Muhafaza ve Evrak Mahzeni Âmiri 1 40 11 

10 Sicil Muhafaza ve Evrak Mahzeni Memuru 1 35 12 
10 1 inci Mümeyyiz 4 35 13 
11 2 ncı » 3 30 14 
12 Memur 8 25 8 
13 8 20 9 
6 Doktor 1 70 10 

Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü 

Müdür 
» Yardımcısı 

Ayniyat ıSaymanı 
Ambar Memuru 
Sevk Memuru 

> » 
Masa Şefi 
Tetkik Memuru 
Mubayaa Memuru 
Dosya Şefi 
1 inci Mümeyyiz 
Mutemet 
Mubayaa Memuru 
2 nci Mümeyyiz 
Memur 

Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü 
Dış Sipariş İşleri Raportörü 
Kontrolör 
Kambiyo İşleri Şefj 
Malzeme Şefi 
Mutemet 
1 nci Mümeyyiz 
2 nci » 

VİLÂYETLER 
Başhukuk Müşavirliği memurları 

Müşavir Avukat 
Avukat 

Avukat 
» 

Dâva Kalemi Şefi 
» » » 
5> » » 

Memur 
» 

Defterdarlıklar ve malmüdürlükleri 
Defterdar (İstanbul) 
Defterdar (Ankara, İzmir, Bursa, Seyhan, Eski
şehir, Konya, Balıkesir, İçel, Zonguldak) 
Defterdar (Aydın, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, 
Hatay, Kayseri, Malatya, Manisa, Sivas) 
Defterdar 

» 
» Muavini 

Malmüdürü 

Muhasebe müdürleri 
Vilâyet Muhasebe Müdürü (İstanbul) 
Vilâyet Muhasebe Müdürü (Ankara, İzmir) 
Vilâyet Muhasebe Müdürü (Eskişehir, Bursa, Kon
ya, Balıkesir, Seyhan) 
Vilâyet Muhasebe Müdürü 

Muhasebe memurları 
Şef 
» 

Memur 

Veznedar 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 

3 
2 
3 
3 

10 
15 

5 
5 
5 

11 
40 

9 

9 
14 
31 
4 

20 
40 

100 
302 

1 
2 

5 
7 

10 
16 
23 

20 
40 

100 
150 
170 
170 
170 

6 
10 
35 

90 
70 
60 
40 
30 
25 
50 
40 
40 
40 
35 
35 
30 
30 
35 

70 
60 
50 
50 
40 
35 
30 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
85 
30 
25 
20 

100 

90 

80 
70 
60 
80 
60 
50 
40 
35 

90 
80 

70 
60 
50 
40 
35 

50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
50 
40 
35 
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D. 

8 
8 
9 
6 

11 
9 

10 
11 
9 

10 
11 
12 
12 
13 
ao 
11 
12 
9 

10 
11 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
11 
12 
11 
12 
13 

4 
8 

10 
12 

4 
6 
8 

10 
11 
12 

6 
8 

10 
12 

6 
8 

Memuriyetin nev'i 

11 Veznedar 
12 » 
,13 » 
14 » 
10 » Muavini 
11 » » 
12 » ' » 
12 Tevzi Memuru 

Gelir memurlan 
Gelir Müdürü (Antalya, Aydın, Diyarbakır, Erzu
rum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Malatya, Manisa, 
Sivas, Trabzon) 
Vergi Dairesi Müdürü (Seyhan) 
Vergi Dairesi Müdürü (Eskişehir) 
Vergi Dairesi Müdürü (Konya, Kecaeh, îçel, Sam
sun, Balıkesir, Zonguldak) 
Vergî Dairesi Müdürü (Antalya, Aydın, Diyarba
kır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Malat
ya, Manisa, Trabzon, Sivas) 
Vergi Dairesi Müdürü 

•» » » Muavini 
» » » •» 

Vergi Kontrol Memuru 
istihbarat Vergi Memuru 
Servis Şefi 

Vergi Memuru 
» » 
» » 

» » Muavini 

Yoklama Memuru 
» ». 

• •» ı» 
îera Memuru 

» » 
Veznedar 

» 

•p 
Evrak Memuru 

» » 
Muhafaza Memuru 

Tahsildar 

İstanbul Kambiyo Müdürlüğü 
İstanbul Kambiyo Müdürü 
Şef 
1 inci Mümeyyiz 
Memur 

İzmir Kambiyo Müdürlüğü 

tzmir Kambiyo Müdürü 
» » » Yardımcısı 

Şef 
1 inci Mümeyyiz 
2 nci » 
Memur 

îçel Kambiyo Müdürlüğü 

îçel Kambiyo Müdürü 
Şef 
1 inci Mümeyyiz 
İMermir 

iskenderun Kambiyo Müdürlüğü 
İskenderun Kambiyo Müdürü 
Şef 

Aded Maaş 

50 
125 
150 
150 

6 
10 
12 
14 

11 
2 
2 

30 
25 
20 
15 
35 
30 
25 
25 

60 
70 
70 

70 
50 
85 
25 

70 
60 

6 70 
11 

11 60 12 
17 50 
4 50 (6 

21 40 
10 70 8 

9 
10 
11 
12 

2 30 8 
9 

10 
11 
12 

3 
14 

8 
4 

40 
35 
30 
40 

8 
9 

10 
11 
12 

15 . 35 
29 30 
11 

115 
25 
25 

G. 

12 20 
1 
4 
7 

35 
30 
25 

5 
5 

3 40 
2 35 

14 30 « 5 50 
5 40 
3 

16 
35 
30 

5 
5 

32 25 6 
3 20 

6 

2 30 
25 

100 
205 

30 
25 

G. 

1 20 

1 90 5 

1 50 
4 35 

10 25 

1 90 4 

1 70 
1 60 4 
1 ' 35 
3 30 
2 25 6 

D. 

10 
12 
9 

12 
9 

9 
10 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

1 nci Mümeyyiz 
Memur 
Kambiyo Şefi ,(Samsun Kambiyo Murakıplığı için) 
Memur (Samsun Kambiyo Murakıplığı için) 
Kambiyo Şefi (Antalya, Trabzon Kambiyo İşlerini 
tedvir etmek için) 

Millî Emlâk memurları 
8 Kontrol Memuru 
9 Millî Emlâk Şefi 

11 » » Memuru 
13 » » :» 

Defterdarlık büroları 
Şef (Sicil ve levazım işlerine bakacaklardır) 
1 inci Mümeyyiz (ıSlciî ve levazım işlerine baka
caklardır) 
2 nci Mümeyyiz (Sicil ve levazım işlerine baka
caklardır) 
Memur (Sicil ve levazım işlerine bakacak
lardır) 
Doktor 

İstanbul basılı kâğıt ambarlan ve mahzenleri 
Ambar Şefi 
Mahzen Memuru 
Ambar Memuru 
Mutemet ve Yollama Memuru 
Memur 

2 
10 
30 
78 

16 

30 

45 
1 

(3) SAYILI C E T V E L 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 
Dâva Takip Memuru 

Aded 

3 
1 

Elçilikler, maliye müşavirlikleri ve mümessillikleri 

Mahallî Kâtip f(Ecnebi olabilir) • 

VİLÂYETLER 

Dâva Takip Memuru 

Vilâyet Hademesi 

(4) SAYILI C E T V E L 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 
Memur 

» 

Daktilo 

3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 

Devlet Kağıt ve Basım Genel Müdürlüğü 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 1 

Elçilikler, maliye müşavirlikleri ve mümessillikleri 
Yabancı dil bilen steno ve daktilo (Ecnebi ola
bilir) 1 

Bahçıvan ve bekçi (Ecnebi olabilir) 1 

VİLÂYETLER 
Daktilo 

1» 

» 
Bekçi 
Hademe 

1 
1 

18 
17 

1 

35 
25 
40 
25 

9 
37 

1 

Aded 

40 

50 
40 
30 
20 

40 

35 

30 

25 
70 

50 
40 
35 
30 
25 
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1706 sayılı Jandarma Kanununun 15 inci maddesinin "değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesine dair 

Kanun 

Kanun No : 6372 Kabul tarihi: 10/3/1954 

Madde 1 —• 1708 sayılı Jandarma Kanununun 15 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 15 — Jandarma subay ve astsubayları umumiyetle atlıdırlar. 
Hayvanları Devletçe tedarik olunur ve maliyet bedelleri subay ve ast
subaylardan üç sene zarfında taksitle tahsil edilir. 

Bu hayvanlar Tayinat ve Yem Kanununa göre Devletçe beslenir. 
Jandarma subay ve astsubaylarından arzu edenlere at almamak 

şartiyle orduca kabul edilecek tiplerde motosiklet almır ve bedelleri dört 
yılda taksitle kendilerinden tahsil olunur. 

Bunların akar yakıt, onarma, lâstik yenilenmesi ve diğer giderleri 
Devletçe ödenir. Bu masrafların yıllık yekûnu motor başına (600) lirayı 
geçemez. Ancak iktisadi durum icaplarına göre bu miktar icra Vekilleri 
Heyeti karariyle değiştirilebilir. 

Motosiklet alımı, kullanılması, hizmetten çıkarılması hususları Da
hiliye Vekâletince tesbit olunur. 

Geçici madde 1 — 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı ,(A/1) işaretli 
cetvelin Jandarma Umum Kumandanlığı kısmındaki 405 inci bölümün 
adı (Motosiklet ve hayvan satmalına ve tavizi ve ölenlerin tazmini ile 
hasara uğrayan motosikletlerin tazmini) şeklinde değiştirilmiştir. 

Geçici madde 2 — Bu kanun gereğince satınalınacak motosikletlerin 
umum işletme, onarma ve yenileme giderleri 1954 yılı Jandarma Umum 
Kumandanlığı Bütçesinin 309 uncu (Taşıt giderleri) bölümünün ilgili mad
delerinden ödenir. 

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

memurdur. 
12/3/1954 

. . &eaml 
Düarar Guetı 

B u l * Tertip Cilt Salih Sarı 

İ lgi l i Kanun : 
1706 Jandarma Kanunu 22/6/1953, 3 11 1845 1526 

— 

Doğu vilâyetlerimizde kurulacak (Atatürk Üniversitesi) 
inşaatı için gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi 

hakkında Kanun 

Kanun No : 6373 Kabul tarihi : 10/3/1954 

Madde 1 — 25/2/1953 tarihli ve 6059 sayılı kanunla doğu vilâyetle
rimizde kurulmasına mezuniyet verilmiş elan üniversiteya .(Atatürk Üni
versitesi) adı verilmiştir. 

Madde 2 — Atatürk Üniversitesinin bilûmum inşaat ve tesisatı için 
yıllık ödeme miktarı (12) milyon lirayı geçmemek üzere i(60) milyon l i 
raya kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere girişmeğe Nafıa Vekili ve 
faizleri ile birlikte (30) milyon lirayı geçmemek üzere bono çıkarmaya 
Maliye Vekili salahiyetlidir. Bu taahhütlerin gerektirdiği tahsisat her yıl 
Nafıa Vekâleti bütçesinde hususi bir fasla konulur. 

Geçici madde — Maarif Vekâleti 1954 yılı Bütçesinin 772 nci (Doğu 
Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar) fas
lına konulmuş olan ödenekten lüzum görülecek miktarı Nafıa Vekâleti 
Bütçesinde 203 üncü fasıl ile bu kanunun 2 nci maddesinde yazılı hiz
metler için yeniden açılacak bir fasla aktarmaya Maliye Vekili salahi
yetlidir. 

Madde 3 — ' B u kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya tera Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
12/3/1954 

B M K I 
Düatur Gftcete 

No. Baeheı Tertip Cilt Sahile SSTI 

İlgili Kanun : 
6059 Doğu Üniversitesi kuruluş hazırlıkları hakkında Kanun 

2 8 / 2 / 1 9 5 3 3 34 630 8347 

istanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik Okulu 
açılmasına dair Kanun 

Kanun No : 6374 Kabul tarihi : 10/3/1954 

Madde 1 — Mimarlık ve muhtelif mühendislik şubelerini ihtiva 
etmek üzere İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik okulu 
açılmıştır. 

Madde 2 — Teknik Okulunun organları, bunların vazife ve salâhiyet
leri ve Teknik Üniversite organlariyle münasebet tarzları vs diğer her tür
lü yönetim ve öğretim işleri, okulda yeniden şubeler açılması, şubelerin bir
leştirilmesi veya kaldırılması İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunca 
hazırlanıp Millî Eğitim Vekilince onanacak talimatnamelerde belirtilir. 

Madde 3 — Teknik Okulu Müdürü ve öğretmenleri, Rektörün tek
lifi ile Millî Eğitim Vekili tarafından; müdür yardımcıları, şube şefleri, 
öğretmen yardımcıları, atelye şef ve öğretmenleri, uzmanlar, okutman
lar ile diğer memur ve hizmetliler Rektör tarafından tâyin edilir. 

Madde 4 — İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerine, Tek
nik Okulunda alacakları vazifeler dolayısiyle ödenecek maaş veya üc
retler, Üniversiteler Kanununa göre verilen tazminata halel getirmez. 

Madde 5 — Teknik Okulu merguplarının her türlü disiplin işleri 
Senatoca hazırlanacak bir nizamname ile belirtilir. 

İMadde 6 — öğrencilerin her türlü işlemleri 2 nci madde gereğince 
yapılacak yönetmelikte belirtilecek yetkili kurulca incelenir. Bunlardan 
yazılma, çıkarılma, disiplin, öğretim ve imtihanlara ait olanlar hakkın
da takdire bağlı ve kesin kararlar verilir. Ancak çıkarılma kararlarına 
karşı, ilgililere bildirildiğinden başlıyarak (10) gün içinde Üniversite 
Yönetim Kuruluna itiraz olunabilir. Bu kurulların kararlarına karşı baş
ka hiç bir mercie baş vurulamaz. 

Madde 7 — Teknik Okulunun ita âmiri Rektör veya tevkil edeceği 
kimsedir. 

Madde 8 — Teknik Okulunun kuruluş kadrolarına ait ilişik (1) 
sayılı cetvel, 7 Temmuz 1948 tarihli ve 5246 sayılı İstanbul Teknik Üni
versitesi Kuruluş kadroları hakkındaki kanuna bağlı (1) sayılı cetvele 
eklenmiştir. 

Madde 9 — Teknik Okulunun kuruluş kadrolarına ait ilişik (2) 
sayılı cetvelde gösterilen ek görev kadroları 5246 sayılı İstanbul Tek-
nif Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvele eklenmiştir. 

Madde 10 — Bu kanunun hüküm koymadığı hallerde genel hü
kümlere uyulur. 

Geçici madde 1 — İstanbul Teknik Üniversitesi 1954 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine (627 377) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

Geçici madde 2 — İstanbul Teknik Üniversitesi 1954 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (L) işaretli cetvele, ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar eklenmiştir. 

Geçici madde 3 — İstanbul Teknik Üniversitesi 1954 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (D) işaretli cetvele, ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar eklenmiştir. 

Madde 11 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 12 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
12/3/1954 

(1) SAYILI C E T V E L 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

İstanbul Teknik Üniversitesi Teknik Okulu 
a) öğretim Heyeti üyeleri 

3 öğretmen 6 100 
4 » 12 90 
5 18 80 
6 24 70 
7 » 22 60 
8 » 22 50 
9 6 40 

10 6 35 
6 öğretmen yardımcısı 9 70 
7 » 15 60 
8 » » 18 50 
9 18 40 

10 15 35 
11 15 30 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

6 
7 
8 
9 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
7 
8 
9 

10 
11 
7 
8 
9 

10 
11 

Atelye şefi 

Atelye öğretmeni 

Uzman 
» 

Okutman 

70 
60 
50 
40 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
60 
50 
40 
35 
30 
60 
50 
40 
35 
30 

b) Memurlar 

İstanbul Teknik Üniversitesi Teknik, Okulu 
a) Öğretim Heyeti üyeleri 

3 Öğretmen 5 100 
4 » 10 90 
5 » 12 80 
6 » 18 70 
7 16 60 
8 16 50 
6 Öğretmen yardımcısı 7 70 
7 » » 13 60 
8 » » 15 50 
9 15 40 

10 » » 13 35 
11 » » 15 30 
6 Atelye şefi 1 70 
6 Atelye öğretmeni 1 70 
7 » » 1 60 
8 » » 1 50 
9 1 40 

10 1 35 
11 1 30 
8 Uzman 2 50 
9 1 40 
7 Okutman 1 60 
8 1 50 
9 > 1 40 

10 1 35 
11 » 

6̂  Memurlar 
1 30 

11 Büro memuru 1 30 
12 > > 2 25 
11 Hesap memuru 1 30 
11 Şube kâtibi 2 30 

217 4644 sayılı kanun gereğince verilecek ek görev 
tazminatı 

17 Teknik Okulu ek görev tazminatı 
301 Büro masrafları 

3 7 Teknik Okulu kırtasiye 
27 » » döşeme 
37 » » demirbaş 
47 » » öteberi 

Fasıl yekûnu 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
17 Teknik Okulu 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
17 Teknik Okulu posta ve telgraf masrafları 
27 Teknik okulu telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

306 Giyecekler 
307 Yolluklar 

27 Geçici görev yolluğu 
420 Lâboratuvar ve atelyeler işletme masrafları 

17 Lâboratuvar işletmesi 

UMUMİ YEKÛN 

8 
8 

Büro şefi 
Kitaplık şefi 

2 
1 

50 
50 

(5) SAYILI CETVEL 
Eklener 

11 Büro memuru 4 30 F. M. Tahsisatın nev'i Lira 
12 4 25 12 4 25 
11 Hesap memuru 2 30 201 Maaşlar 
11 Ayniyat memuru 1 30 17 Teknik okulu 345 00« 
11 Kitaplık memuru 1 30 202 Ücretler 
11 Şube kâtibi 6 30 27 Teknik Okulu 114 30( 
11 Kitaplık kâtibi 

(2) SAYILI CETVEL 

1 25 206 

27 

4598 sayılı kanun gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Teknik Okulu memurları çocuk zammı 1 50 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 209 5434 sayılı kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

Müdür 1 210 11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış 
Müdür yardımcısı 2 170 farkları 25 26 
Sube sefı 6 170 12 % 1 ek karşılığı 4 59 

(3) SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i 

14 Sandık yönetim masrafları 1 78 

V. 

(3) SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maat, Fasıl yekûnu 31 63 

(4) SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Ücrt 

Şef teknisiyen 
Teknisiyen 

» 
Desinatör 
Usta 

» 
Daktilo 
Laborant 

Başhaderne 
Gece bekçisi 
Hademe 
Bahçıvan 
Meydancı, silici, temizleyici 

1 62e 
1 55( 
1 47e 
1 40C 
1 35< 
2 40C 
8 35C 
2 30C 
2 25C 
1 30C 
2 25f 
2 22r 
1 20( 
1 121 
2 101 
4 10C 
1 12i 
1 121 

Bııiıcı 
Düstur G 
Tertip Cilt Sukif» 

İ l g i l i K a n u n : 
İ s t a n b u l T e k n i k Ü n i v e r s i t e s i K u r a l u g K a d r o l a r ı 'Kanunu 

32/7/1948 



20 MART. 199i fiReaml Gazete) Safaİfe: 6727 

"Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasında, 
Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşme" nin ve Kuzey At
lantik Nazır Yardımcıları Konseyinin, işbu Sözleşme metni
nin tadiline mütedair, 4 Nisan 1952 tarihli karan ile Atlantik 
Konseyinin 25 Ağustos 1953 tarihli kararının ve "Kuzey 
Atlantik Andlaşması Teşkilâtının, Millî Temsilcilerin ve 
Milletlerarası Personelin Statülerine dair Sözleşme" nin ve 
Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin, işba Sözleş
me metninin tadiline mütedair, 4 Nisan 1952 tarihli kararı
nın ve "Kuzey Atlantik Andlaşması mucibince kurulmuş 
Milletlerarası Askeri Karargâhların Statüsüne dair Proto

kol" ün, kabulüne dair Kanun 

Kanun No : 6375 Kabul tarihi: 10/3/1954 

Madde 1 — 19 Haziran 1951 tarifemde tıosâra'da İmzalanan, «ttCuzey 
Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasında, Kuvvetlerinin Statü
süne dair Sözleşme» ile Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin, 
işbu Sözleşme metninin tadiline mütedair 4 Nisan 1952 tarihli kararı 
ve Kuzey Atlantik Konseyinin 25 Ağustos 1952 tarihli kararı ; 

20 Eylül (1951 tarihinde Ottawa'da imaaianaaa, «Kuzey Atlantik. And
laşması Teşkilâtının, Mi l l i Temsilcilerinin ve Milletlerarası Personelin, 
Statülerine dair Sözleşme» ile Kuzey Atlantik Nazır Yardım cilan Kon
seyinin, işbu Sözleşme metninin tadiline mütedair, 4 Nisan 1932 tarihli 
kararı; 

28 Ağustos 1952 tarihinde Paris'te imzalanan «Kuzey Atlanta*. And
laşması mucibince kurulmuş Milletlerarası (Askerî Karargâhların Statü
süne dair Protokol» kabul edilmiştir. 

Madde % — 1 inci maddede yazılı Sözleşmelerle Protokolde, alâka
dar Devletler arasında yapılacak ikiı taraflı Anlaşmalarla tesbit edile
ceği tasrih olunan hususlar için, î c ra Vekilleri Heyeti, Kuzey AAlamtâk 
Andlaşmasına taraf Devletlerle i k i Taraflı Anılaşmalar yapmaya ve bun-
lar* tatbik» yetkilidir. 

Madde 3 — B u kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 4 ' — Bu kanun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
12/3/1954 

Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasında, 
Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşme 

4 Nisan 1949 da Vaşington'da imzalanan Kuzey Atlantik Andlaş
masına Taraf Devletler, 

Taraflardan birinin Kuvvetlerinin, anlaşma voliyle, hizmet için diğer 
bir Tarafın ülkesine gönderilebileceğini nazarı itibara alarak; 

S u kuvvetlerin gönderilmesi hususundaki kararın ve gönderilme 
şartlarının, şart lar İşbu Sözleşme ile tesbit edilmemiş bulundukça, i lgil i 
Taraflar arasında ayrı anlaşmalara mevzu teşkil etmekte devam ede
ceklerimi gözönünde bulundurarak; 

ıBu gibi kuvvetlerim diğer bir Tarafın ülkesinde bulundukları sırada 
tabi olacakları Statüyü* tâyin arzusu ile, 

Aşağıdaki {hükümler üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Madde — I 

1. iîşfcU Sözleşmedeki 
|(a) «Kuvvet» tâbiri ile, bir Âkıd Tarafın resmî'vfieife ile diğer bir ' 

Akıd Tarafta Kuzey 'Atlantik, Anlaşması sahası Sçlnâe&ti. ülkesinde bu
lunan kara, deniz veya hava silâhlı kuvvetlerine mensup personeli kas
dolunur; şu kadar k i , muayyen şahısların, birliklerin veya teşkillerin, 
işbu Sözleşme bakımından bir kuvvet yahut bir kuvvete dâhil sayı tanıya
cakları: hususunda üki alâkalı Akıd Taraf birbirleriyle anlaşabileceklerdir., 

I(ib) «Sivil unsur» tâbiri ile, bir Akıd Tarafın torwetlerime refaı-
kat eden ve bu Tarafın ordusu hizmetinde bulunan ve tâfoiiyetsJz, K u 
zey Atlantik Andlaşmasına Taraf olmıyan bir devletin veya ülkesinde 
kuvvetin vazifeli bulunduğu devletin uyruğu olmıyan, yahut mûtaden o 
devletin ülkesinde mukim bulunmayan şahıslar kasdolunur. 

(c) «Yakım» tâbiri ile, bir kuvvet veya sivil unsur mensubunun eşi 
veyahut nafakası kuvvet veya sivil unsur mensubuna ait çocuklar kas
dolunur. 

(d) «Gönderen Devlet» tâbiri İle, kuvvetin mensup bulunduğu Akıd 
Taraf kasdolunur. J 

i(e> «Kabul eden Devlet» tâbiri ile, kuvvetin veya sivil unsurun 
İster devamlı surette, ister geçici olarak, ülkesinde bulunduğu Akıd Taraf 
kasdolunur. 

>(f) «Gönderen Devletin Askeri Makamları» tâbiri ile, bu Devletin 
kendi mevzuatına göre askeri kanunlarımı, kuvvetleri ve sivil unsur
ları mensuplarına tatbik salâhiyetini haiz makamlar kasdolunur. 

'(g) «Kuzey Atlantik Konseyi» tâbiri ile, Kuzey Atlantik Amdlaş-
masunm 9 uncu maddesi ile kurulmuş olan Konsey veya onun namına ha
rekete yetkili her hangi bir tâli uzvu kasdolunur. 

% 8 u Sözleşme, Akıd Tarafların merkezi makamlarına olduğu gibi, 
X X nci madde hükümlerine göre Sözleşmenin tatbik veya teşmil edileceği 
ülkelerin sınırları içinde, onların, tâli siyasi teşekküllerine de tatbik olu
nacaktır. Bu şartla k i , tâli siyasi teşekküllere ait mallar, VIII inci madde 
anlamına göre, bir Akıd Tarafa ait sayılmayacaktır. 

Madde — II 

Bir kuvvet ve bir sivil unsur ve bunlarım mensuptan ile yakınları, 
kabul edem Devletin kanunlarına riayet edecekler ve o Devletin ülkesinde 
bu Sözleşmenin ruhuna uygun olmıyan hareketlerden ve hassaten her 
tüttü siyasi faaliyetten çekineceklerdir. Gönderen Devletin makamları 
da bu maksatla gereken tedbirleri almakla mükelleftirler. 

Madde — I H 

1. jBu maddenin 2 nci fıkrasında tasrih edilen şartlar altında ve 
ibir kuvvetin veya mensuplarının giriş ve çıkışları hakkında kabul eden 
Devlet tarafından konulmuş formalitelere riayet olunmak şartiyle, bir 
kuvvetim mensupları, kabul eden Devlette ülkesine girerken veya bu ül
keyi terkederken pasaport ve vize mizamatından: ve muhaceret servis
lerinin kontrolünden muaf tutulacaklardır, ©ir kuvvet veya mensupları 
kezalik, kabul «den (Devletin, yabancılarını tescili Üe murakabesine mü-
taaHik nizamlarına tabi olmıyacaklardır, ancak, kabul eden Devletin 
ülkesinde devamlı surette oturmaya veya ikametgâh tesisine hak kazan
mış sayıtanıyacaklardır. 

2. B i r kuvvet mensuplarından istenilecek vesikalar yalnız şunlar
dan ibaret oluç feu ves&sai&r istenildiğinde ibraz edilecektir: 

,(a) Hâmilinin adlarım, doğum tarihini, rütbesini, (Mevcut İse) 
sicil numarasını ve servisini gösterir, gönderen Devlet tarafından veril
miş fotoğraflı hüviyet varakası; 

)(bX Hâmilinin veya bir grup teşkil eden hâmillerinin kuvvet men-> 
sufou. veya mensupları Statüsünü haiz bulunduklarını ve emredilen hare
keti teysikan, hem gönderen Devlette resmî dilinde hem de Fransızca 
ve ingilizce yazılmış ve gönderen Devletin veya Kuzey Atlantik And-
taşması Teşkilâtının yetkili; bir •makamı tarafından verilmiş olan ferdî 
veya müşterek hareket emri. Kabul eden Devlet,- yetkili temsilcisi tara
fından İmzalanmak, suretiyle, hareket emrinin: tasdikini talebedebilir. 

3. Sivi l unsur mensupları ve yakınların ellerindeki pasaportlar, 
hâmillerinin bu sıfatlarını gösterir kayıtları İhtiva edecektir. 

4. S i r kuvvet veya sivil unsur mensubu, gönderen Devletin hiz
metinden çıkar ve yurduna iade edilmez ise, gönderen Devletin makam* 
îar ı keyfiyeti derhal kabul eden Devletin makamlarına ihbar ederek bu 
hususta lâzumgelen bilgileri vereceklerdir. Gönderen Devletin makamları 
kezallk, müsaadesiz gaybubeti 21 günü aşan her hangi bir mensubu kabul 
eden Devlet makamlarına ihbar edeceklerdir. 

5. Kabul eden Devlet, bir kuvvet veya sivil unsur mensuplarından. 
felnSa ülkesinden çıkarılmasını talebeylediğl veyahut bir kuvvetin 
ve'ya sivil unsurun eski bir mensubu veya bir mensubun yahut eski bir 
mensubun yakını hakkında sınırdışı etmek kararı, aldığı takdirde, gön
deren Devlet makamları, bahis mevzuu şahsı kendi topraklarına kabul 
eylemek veya o şahsın kabul eden Devlet ülkesi haricinde başka bir 
yere gönderilmesini sağlanurikta mükellef olacaktır. Bu fıkra münha
sıran kabul eden Devletin uyruğu olmayan ve bu Devletin ülkesine, 
bir kuvvetin veya «ivil unsurun mensubu sıfatiyle yahut Mr kuvvete 
veya sivil unsura intisap maksadiyle girmiş bulunan şahıslar ile ya
kınları hakkmda tatbik olunur. 

Madde — IV 
(a) Kabul eden Devlet, gönderen. Devlet veya onun taH uzuvları 

'tarafından bir kuvvet veya sivil unsur mensubuna' verilmiş şoför veya 
askerî şoför ehliyetnamesini, hâmilini İmtihana veya harca tabi tut-
maksızın muteber sayacak.; yahut 

(b) Gönderen Devi** veya onun tâli uzuvları tarafından verilmiş 
şoför veya askerî şoför ehliyetnamesini hâmH her haneri bir kuvvet veya1 
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sivil unsur mensubuna, İmtihana taıbi tutmaksızın kentti şoför ehliyet
namesini verecektir. 

20 MART 1961 

Madde — V 

l j B i r kuvvet mensupları normal olarak üniforma giyerler. Gön
deren Devlet ile kabul eden Devlet Makamlarının, bunun hilafını derpiş 
eden ibir Anlaşma yapmak hususundaki hakları mahfuz kalmak' şartiyle, 
kabul eden Devletin kuvvetleri mensuplarının tabi oldukları şartlar da
iresinde sivil elbise giyebileceklerdir. B i r kuvvetin, usulüne uygun olarak 
kurulmuş birlikleri veya teşkilleri hududu geçerken üniforma giymiş 
olacaklardır. 

2. Bi r kuvvetin veya sivil unsurun hizmete mahsus nakil vasıtaları, 
(kayıt numaralarına ilâveten milliyetlerini gösteren bir işaret taşıyacak
lardır. 

Madde — VT 

Kendi talimatnameleri cevaz vermek şartiyle, bir kuvvetin mensup
ları silâh bulundurabilir ve taşıyabilirler. Gönderen Devletin Makam
ları, kabul eden Devletin bu hususla ilgili taleplerini hayırhahlıkla tet
kik edeceklerdir. 

Madde — VII 

1. İşbu maddenin hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, 
(a) Gönderen Devletin askeri Makamları, mevzuatlarının kendile

rine bahşettiği ceza! ve inzibatî kaza salâhiyetini, kendi askeri kanun
larına tabi bütün şahıslar hakkında kabul eden Devletin ülkesinde kul
lanmak hakkım haizdirler. 

I(b) Kabul eden Devlet Makamları, kabul eden Devlet ülkesinde 
işlenilen ve bu Devletin kanunlarına göre cezayı müstelzlm olan suçlar 
dolayıslyle bir kuvvet veya sivil unsur mensupları ile yakınları üzerinde 
kaza salâhiyetini haiz olacaklardır. 

2. -((a) Gönderen Devletin askeri makamları, bu Devletin emniye
tine taallûk eden suçlar da dâhil olmak üzere, gönderen Devlet kanun
larına göre cezayı müstelzim olup ve fakat kabul eden Devlet kanun
larınca cezayı müstelzim otauyan suçlar dolayıslyle, gönderen Devletin 
askeri kanunlarına tabi şahıslar hakkında mutlak kaza salâhiyetini kul
lanmak hakkını haiz olacaklardır. 

(b) Kabul eden Devlet Makamları, bu Devletin emniyetine taallûk 
eden suçlar da dâhil olmak üzere, kendi kanunlarına göre cezayı müs
telzim olup ve fakat gönderen Devletin kanunlarınca cezayı müstel
zim olmıyan suçlar dolayıslyle bir kuvvet veya sivil unsur mensuplariy-
le yakınları hakkında mutlak kaza salâhiyetini kullanmak hakkını haiz 
olacaklardır. 

(c) İşbu fıkra ve bu maddenin 3 üncü fıkrası bakımlarından, bir 
Devletin emniyetine karşı İşlenmiş suçlar şunlardır : 

(I) Vatana hiyanet; 
ı(ii) Sabotaj, casusluk yahut Devletin sırlarına veya onun savun-

maslyle İlgili sırlara mütaal l ikher hangi bir kanunun ihlâli. 
3. itki tarafın kaza salâhiyetlerinin tedahülü hallerinde şu kaide

ler tatbik olunacaktır : 
(a) Gönderen Devletin askeri Makamları, aşağıdaki hallerde, bir 

kuvvet veya sivil unsur mensubu hakkında kaza salâhiyetlerini rüçha-
niyetle kullanmak hakkını haiz olacaklardır: 

(i) Münhasıran gönderen Devletin malına veya emniyetine veya 
münhasıran bu Devlet kuvveti veya sivil unsuru mensubunun veya bir 
yakının şahsına veya malına karşı işlenen suçlar; 

(II) Resmi vazifenin ifası dolayıslyle bir fii l veya ihmalden müte
vellit suçlar. 

(b) Bunların haricindeki her hangi bir suçun işlenmesi halinde, 
kabul eden Devletin Makamları kaza salâhiyetlerini rüçhaniyetle kullan
mak hakkım haiz olacaklardır. 

(c) Rüçh&niyet hakkını haiz olan Devlet, kaza salâhiyetini kul
lanmamaya karar verecek olursa, diğer Devletin Makamlarım mümkün 
olan süratle keyfiyetten haberdar edecektir. Rüçhaniyet hakkını haiz olan 
Devletin Makamları, bu haktan feragat etmeleri hususunda diğer Dev
letin Makamlarınca yapılacak talebi, feragat keyfiyetine işbu Devletçe 
hususi bir ehemmiyet atfedilen hallerde, hayırhahlıkla tetkik edeceklerdir. 

4. İşbu maddenin yakardaki hükümleri, gönderen Devletin askeri 
Makamlarına, kabul eden Devletin tebaası olan veya mûtat İkametgâh
ları bu Devletin ülkesinde bulunan şahıslar, hakkında kaza salâhiyetini 
kullanmak hakkım vermez, meğer k i bu şahıslar gönderen Devletin kuv
vetine mensup olalar. 

5. (a) B i r kuvvet veya sivil unsur mensupları ile yakınlarının, ka
bul edeü Devletin ülkesinde tevkif ve yukardaki hükümler gereğince ka
za salâhiyetini kullanacak Makama teslim edilmeleri hususunda, kabul 
eden Devletin Makamları ile gönderen Devletin Makamları birbirlerine 
yardım edeceklerdir. 

>(b) Kabul eden Devletin Makamları, bir kuvvet veya siyi! unsurun 
her hangi bir mensubunun veya bir yakınım tevkifinden, gönderen Dev
letin askeri Makamlarını derhal haberdar edeceklerdir. 

(c) Kabul eden Devletin, hakkında kaza salahiyetini kullanacağı-
bir kuvvet veya sivil unsur mensubu sanık, gönderen Devletin elinde bu
lunuyorsa, kabul eden Devlet cezai takibata başlayıncaya kadar bu sa
nığın muhafazasından gönderen Devlet mesul olacaktır. 

6. ı(a) Suçla ilgili eşyanın zaptı ve indeühace teslimdi de dâhil ol
mak üzere, suçlara mütaalMk gerekli tahkikatın İcrası ve delillerin top
lanıp meydana çıkarılması hususlarında kabul eden Devletin Makam
ları ile gönderen Devletin Makamları ile birbirlerine yardım edecek
lerdir. Mamafih, suçla ilgili eşyanın teslimi, teslim eden Makamca 
tesbit edilecek bir müddet zarfında iade olunması şartına bağlanabilir. 

(b) Âkıd Tarafların Makamları, kaza salâhiyetlerinin tedahülünü 
mucip olan dâvaların neticelerinden yekdiğerine haberdar edeceklerdir. 

7. (a) Kabul eden Devletin kanunlarınca mümasil bir halde ölüm 
cezası verilmiyorsa, bu Devletin ülkesi üzerinde gönderen Devlet Ma
kamları tarafından bir idam hükmü infaz olunamaz. 

(b) Bu maddenin hükmüne tevfikan gönderen Devletin Makamları 
tarafından kabul eden Devlet Ülkesinde verilmiş bir hapis hükmünün in
fazına yardım edilmesi için gönderen Devlet Makamlarınca yapılacak 
talebi, kabul eden Devletin Makamları hayırhahlıkla tetkik edeceklerdir. 

8. Bir sanık bu maddenin ahkâmına tevfikan bir Âkıd Tarafın 
Makamlarınca yargılanıp beraet karar ı almış yahut hüküm giyip ceza
sını çekmiş veya çekmekte veyahut affedilmiş ise, aynı ülkede aynı suç
tan dolayı diğer bir Âkıd Tarafın Makamlarınca tekrar yargılanamaz. 
Bununla beraber bu fıkranın hiçbir hükmü, gönderen Devlet Askeri Ma
kamlarının, kendi kuvvetlerinin diğer bir Âkıd Taraf, Makamlarınca 
yargılanmış bulunan bir mensubunu, bu yargılanmaya mevzu olan suçu 
teşkil eden fii l i veya İhmali neticesinde disiplin kaidelerinin ihmali do
layıslyle yargılamalarına mâni değildir. 

9. Bir kuvvet yahut sivil unsur mensubu veya bir yakın, kabul 
eden Devlet kazasına tabi olup da hakkında bu Devlet Makamlarınca 
takibat yapıldığı takdirde, şu haklara sahip olacaktır : 

(a) Süratle yargılanmak; 
(b) Duruşmadan önce, kendisine İsnadolunan suç veya suçlardan 

haberdar edilmek; 
(c) Aleyhindeki şahitlerle yüzlestirilmek; 
(d) Lehindeki şahitleri, kabul eden Devlet kazasına tabi iseler, 

ihzaren getirtmek; 
'(e) Kendi seçeceği avukat tarafından veya kabul eden Devletin 

mert usullerine tevfikan adlî müzaheret yoliyle tâyin edilecek bir mü
dafi tarafından müdafaa olunmak; 

.(f) Lüzum görüyorsa, yanında ehliyetli bir tercüman bulundurmak; 

.(g) Gönderen Devlet Hükümetinin bir temsilcisi İle temas etmek 
ve mahkeme usulleri cevaz verdiği takdirde, bu temsilciyi duruşma es
nasında hazır bulundurmak. 

10. (e) Bir kuvvetin usulüne göre kurulmuş askerî birlikleri veya 
teşkilleri kabul eden Devletle vaki bir Anlaşma neticesinde işgal ettik
leri kamplarla tesisler veya binalarda asayişi temin etmek hakkını haiz 
Olacaklardır. İşbu kuvvete bağlı askeri İnzibat teşkilâtı, buralarda asa
yiş ve emniyeti temin için lüzumlu bütün tedbirleri alabilir. 

(b) Bahsi geçen yerler dışında askeri inzibat teşkilâtı, ancak, ka 
bul eden Devlet Makamlariyle yapılacak Anlaşmalar dairesinde ve bu» 
makamlarla irtibat halinde, kuvvet mensupları arasında disiplin ve İnti
zamın, muhafazası bakımından lüzumlu olduğu nispette kullanılacaktır. 

11. Her Âkıd Taraf, ülkesi üzerinde, bulunan diğer Âkıd Taraflara 
ait tesislerle teçhizat, mal, evrak ve resmî malûmatın tam emniyetini) ve 
hüsnü muhafazasını sağbyacak ve bu maksatla vaz'edilmlş kanunları ih
lâl edecek şahısların tecziyesi için lüzumlu gördüğü teşrii tedbirleri 
tevessül edecekti» 

Madde — vm 
1. Aşağıdaki hallerde, Âkıd Taraflardan her biri, kendiatoe alt olup 

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan oıaUaiTO fka eni-
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len zarar ve hasardan dolayı diğer bir Âkıd Taraftan bütün tazminat 
taleplerinden feragat eder : 

(i) Zarar ve hasar, diğer Âkıd Tarafın silâhlı kuvvetlerinin bir 
mensubu veya hizmetlisi tarafından Kuzey Atlantik AndlaşrrrM tatbi
katı ile ilgili vazifelerinin ifası sırasında ika olunmuş ise; 

(lii) Zarar ve hasar, diğer Âkıd Tarafa ait olup onun silâhlı kuv
vetleri tarafından kullanılan her hangi bir nakil vasıtası, gemi veya uça
ğın istimalinden mütevellit bulunuyorsa. Şu kadar ki , zarar ve hıyarı 
iras eden nakil vasıtası, gemi veya uçağın Kuzey Atlantik Andlaşması-
nm tatbikatı ile ilgili olarak kullanılmakta olması, yahut bu şekilde kul
lanılmakta olan bir malın zarar ve hasara uğramış bulunması şarttır. 

Bir Âkıd Tarafın diğer her hangi bir Âkıd Tarafa karşı, kurtarma 
ameliyesinden mütevellit tazminat taleplerinden, kurtarılan gemi veya 
hamule bir Âikıd Tarafın malı olması ve bu Devletin silâhlı kuvvetleri 
tarafından Kuzey Atlantik Andlaşmasmın tatbikatı ile ilgili olarak kul
lanılmakta bulunması şartiyle, feragat edilecektir. 

2. (a) Bir Âkıd Tarafın kendi ülkesindeki diğer mallarına 1 inci 
fıkrada tasrih olunduğu şekilde iras olunan zarar ve hasar halinde, ilgi
l i Taraflar arasında hilâfına bir Anlaşma yapılmazsa, diğer Âkıd Tara
fın sorumluluğu ve ödenecek tazminatın miktarı bu fıkranın (b) bendi
nin hükümlerine tevfikan seçilecek tek bir hakem tarafından tâyin ve 
tesbit edilir. Hakem, aynı zamanda işbu hâdiseden mütevellit mukabil 
tazminat taleplerini de karara bağlar. 

(b) Yukardaki (a) bendinde zikri geçen hakemi, ilgili Âkıd Ta
raflar birbirleriyle anlaşarak kabul eden Devletin adliye hizmetlerinde 
yüksek bir memuriyet işgal eden veya etmiş bulunan vatandaşları ara
sından seçeceklerdir. Âkıd Taraflar iki ay zarfında hâkem üzerinde 
anlaşamadıkları takdirde, her hangi biri, Kuzey Atlantik Teşkilâtı Nazır 
Vekilleri Konseyi Başkanına müracaatla, zikri geçen vasıfları haiz bir 
şahıs seçmesini talebedebilir. 

(c) Hakem tarafından abnacak karar her iki Âkıd Taraf için kati 
ve bağlayıcı mahiyette olacaktır. 

(d) Hakem tarafından kararlaştırılacak tazminatın miktarı bu 
maddenin 5 inci fıkrasının (e), (i), (ii) ve (iii) bentlerinin hükümlerine 
göre tevzi olunacaktır. 

(e) Hakeme verilecek ücret alâkadar Âkıd Taraflar arasında An
laşma yolu ile tesbit olunacak ve vazifesinin ifasından mütevellit gerekli 
masraflarla birlikte mezkûr Taraflar beyninde mütesaviyen taksim edi
lerek ödenecektir. 

(f) Bununla beraber, zarar ve hasar aşağıda gösterilen miktarlar
dan daha az ise, Âkıd Taraflardan her biri tazminat talebinden feragat 
edecektir : 

Belçika 70 000 Belçika Frangı 
Kanada 1 460 Dolar 
Danimarka 9 670 Kuron 
Fransa 490 000 Fransız Frangı 
İzlanda 22 800 Kuron 
İtalya 850 000 Liret 
Lüksemburg 70 000 Lüksemburg Frangı 
Holânda 5 320 Filorin 
Norveç 10 000 Kuron 
Portekiz 40 250 Eskudo 
İngiltere 500 Sterlin 
A. B. D. 1 400 Dolar 

Malları aynı hâdise neticesinde zarar ve hasara uğrıyan diğer her
hangi bir Âkıd Taraf da, yukardaki miktarları aşmıyan tazminat talep
lerinden feragat edecektir. Bu paraların kambiyo rayiçleri arasında bü
yük tahavvüller husule gelirse, Âkıd Taraflar gerekli ayarlamalar üze
rinde mutabık kalacaklardır. 

3. Bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkraları bakımından, bir geminin 
bahis mevzuu olduğu hallerde, «Bir Âkıd Tarafa ait» tâbiri, bu Âkıd 
Tarafça donatılmış olarak kiralanmış veya donatılmamış olarak el ko
nulmuş yahut harb ganimeti olarak zaptedilmiş olan gemilere de şâmil
dir. Lâkin riziko veya malî mesuliyetin işbu Âkıd Taraftan gayri bir 
şahsa terettübetmesi hali bundan, müstesnadır. 

4. Âkıd Taraflardan her biri, silâhk kuvvetleri mensuplarından 
birinin resmî vazifesini ifası sırasında yaralanmasından veya ölümünden 
mütevellit olarak diğer bir Âkıd Tarafa karşı bütün tazminat taleple
rinden feragat edecektir. 

5. Mukavelelerden mütevellit ve bu maddenin 6 nci veya 7 nci fık
ralarının şümulüne giren tazminat talepleri hariç olmak üzere, bir kuv-

Sahife: 8729 

vct veya sivil unsur mensubunun resmî vazifesini ifa sırasında vâki her
hangi bir fiil veya ihmalinden yahut bu kuvvet veya sivil unsurun hu-
kukan mesuliyetini mucip olup kabul eden Devletin ülkesinde Âkıd Ta
raflardan gayrı 3 üncü şahıslara hasar ve zarar iras eden diğer herhangi 
bir fiil, ihmal veya hadiseden mütevellit tazminat talepleri, kabul eden 
D ndetçe aşağıdaki hükümler dairesinde muameleye konulacaktır : 

ı a.) Tazminat talepleri, kabul eden Devletin kendi silâhlı kuvvetle-
ılnin fa'iliyetinden mütevellit tazminat taleplerine mütaallik kanun ve 
nizamlara tevfikan muameleye konulur, tetkik ve intaç edilir. 

(b) Kabul eden Devlet, bu gibi tazminat taleplerini sulhen intaç 
edebilir. Üzerinde mutabık kalman veya hüküm olunan meblâğ kabul 
eden Devletin parası ile ödenir. 

(c) Gerek sulhen tesviye yoliyle veya kabul eden Devletin salahi
yetli mahkemesi tarafından verilen karar mucibince yapılmış bulunan 
böyle bir ödeme, gerek tazminat talebinin reddi hakkında salahiyetli mah
kemece verilecek karar Âkıd Taraflar için katî ve bağlayıcı mahiyette 
olacaktır. 

(d) Kabul eden Devletçe ödenen her tazminata ait malûmat, ge
rekli tafsilâtı havi bir rapor ve aşağıdaki (e), (i), (ii) ve (iii) bentlerine 
tevfikan hazırlanmış bir tevzi teklifi ile birlikte, alâkadar gönderen Dev
letlere ulaştırılacaktır, i k i ay zarfında cevap alınmadığı takdirde, tak
sim teklifi kabul edilmiş sayılacaktır. 

(e) Bu maddenin 2 nci fıkrasına ve yukardaki bentlere tevfikan 
tazminat taleplerini karşılamak üzere sarf olunacak meblâğ Âkıd Taraf
lar arasında şu şekilde taksim edilecektir : 

(i) Yalnız bir gönderen Devletin sorumlu olduğu hallerde, tesbit edi
len veya hüküm olunan tazminat miktarının % 25 i kabul eden Devlet, 
% 75 i gönderen Devlet tarafından ödenecektir. 

(ii) Zarar ve hasardan birden fazla Devletin sorumlu olduğu hal
lerde, tesbit edilen veya hüküm olunan tazminat miktarı aralarında 
mütesaviyen taksim olunacaktır. Bununla beraber, kabul eden Devlet 
sorumlu Devletlerden biri değilse, tazminata iştirak hissesi diğer gönde
ren Devletlerden her birinin hissesinin yarısı kadar olacaktır. 

(iii) Zarar ve hasar Âkıd Devletlerin silâhlı kuvvetleri tarafından 
iras edilmiş olmakla beraber bu kuvvetlerden birine veya birkaçına ka
tiyetle kabili izafe değilse, tesbit edilen veya hüküm olunan tazminat, i l 
gili Âkıd Taraflar arasında mütesaviyen taksim olunacaktır. Bununla be
raber, kabul eden Devlet, silâhlı kuvvetleri zarar ve hasara sebebiyet ve
ren Devletlerden biri değilse, tazminata iştirak hissesi ilgili gönderen 
Devletlerden her birinin hissesinin yarısı kadar olacaktır. 

(iv) Her 6 ayda bir, tazminatın yüzde esası üzerinden taksimi kabul 
edilmiş her vaka ile ilgili olarak, mevzuubahis 6 aylık devre zarfında ka
bul eden Devlet tarafından yapılan tediyeleri gösterir bir cetvel hazırla
nacak, hisselerinin ödenmesi talebiyle birlikte alâkalı gönderen Devlet
lere ulaştırılacaktır. 

(f) Bu fıkranın (b) ve (e) bentleri hükümlerinin tatbiki bir Âkıd 
Tarafı ciddî surette müşkül bir duruma düşürecek olursa, bu Taraf, baş
ka bir hal şekli bulmasını Kuzey Atlantik Konseyinden talep edebilir. 

(g) Resmî vazifenin ifasından mütevellit ihtilâfların bahis mevzuu 
olduğu hallerde, bir kuvvet veya sivil unsur mensubu hakkında kabul 
eden Devlet ülkesinde verilen hükümler icra yoliyle infaz olunamaz. 

(h) işbu maddenin 2 nci fıkrasının şümulüne giren tazminat talep
lerine, işbu fıkranın (e) bendinin tatbik edildiği haller hariç olmak üze
re, bu fıkranın hükümleri bir geminin seyrüseferinden veya işletilmesin
den yahut bir hamulenin tahmil, nakil ve tahliyesinden mütevellit tazmi
nat taleplerine tatbik olunamaz; meğer ki, bir şahsın ölümü veya yara
lanması bahis mevzuu olsun ve işbu maddenin 4 üncü fıkrası kabili tat
bik olmasın. 

6. Bir kuvvet yahut sivil unsur mensuplarının kabul eden Devle
tin ülkesinde resmî vazife dışında vâki zarar ve hasarı mucip fiil veya 
ihmallerinden mütevellit tazminat talepleri aşağıdaki şekilde muameleye 
konulacaktır : 

(a) Kabul eden Devletin makamları, zarar gören şahsın hareket 
tarzı da dâhil olmak üzere, hâdise ile münasebettar bütün şartları nazarı 
itibara almak suretiyle tazminat talebini tetkik ederek talep sahibine 
verilecek tazminatı adalet ve hakkaniyete uygun olarak tesbit edecek 
ve bu hususta bir rapor hazırhyacaklardır. 

(b) Rapor, gönderen Devletin makamlarına tevdi olunacak, bu ma
kamlar da, vakit geçirmeden, cemile olarak bir tazminat teklif edilip 
edilmiyeceğini, edilecekse miktarının ne olacağını kararlaştıracaklardır. 

(c) Cemile olarak bir ödeme yapmak teklifinde bulunulduğu ve bu 
teklif alakadarlarca matlup tazminatın tam karşılığı olarak kabul olun-
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duğu takdirde, gönderen Devletin makamları tediyeyi bizzat yapacak ve 
kabul eden Devlet makamlarını bu kararlarından ve ödedikleri meblâğın 
miktarından haberdar edeceklerdir. 

(d) Talebi tamamen tatmin eden bir tazminat verilmedikçe veya 
böyle bir tazminat verilinceye kadar, bu fıkranın hiçbir hükmü, kabul 
eden Devlet mahkemelerinin bir kuvvet veya sivil unsur mensubu hak
kında adlî takibatta bulunmalarına mâni teşkil etmiyecektir. 

7. Bir gönderen Devletin silâhlı kuvvetlerine ait herhangi bir na
kil vasıtasının müsaadesiz kullanılmasından mütevellit tazminat talep
leri hakkında bu maddenin 6 nci fıkrasına göre muamele ifa olunacaktır. 
Bir kuvvet veya sivil unsurun kanunen sorumlu olmaları hali bundan 
müstesnadır. 

8. Bir kuvvet veya sivil unsur mensubununun zarar ve hasarı mu
cip fii l veya ihmalinin resmî vazifesinin ifası sırasında vukubulmuş olup 
olmadığı veya bir gönderen Devlete ait herhangi bir nakil vasıtasının mü
saadesiz kullanılıp kullanılmadığı hususlarında ihtilâf çıktığı takdirde, 
mesele, bu maddenin 2 nci fıkrasının (b) bendi mucibince tâyin edilmiş 
bir hakeme havale olunacak ve hakemin mezkûr hususlar hakkında vere
ceği karar katî ve nihaî olacaktır. 

9. işbu maddenin 5 inci fıkrasmnı (g) bendinde derpiş edilen haller 
hariç olmak üzere, gönderen Devlet, bir kuvvet veya sivil unsur mensu
bu için kabul eden Devlet mahkemelerinin hukukî kaza salâhiyetinden 
muafiyet talep edemez. 

10. Âkıd Tarafları ilgilendiren tazminat taleplerinde, tahkikatın 
hakkaniyette uygun bir şekilde yapılması ve karara varılması için gere
ken delillerin toplanması hususunda gönderen Devletin makamları ile ka
bul eden Devletin makamları yekdiğeri ile işbirliği yapacaklardır. 

Madde — IX 

1. Bir kuvvet veya sicil unsur mensupları ile bunların yakınları, 
şahsî istihlâkleri için lüzumlu malları ve muhtaç oldukları hizmetleri ka
bul eden Devletin vatandaşları ile aynı şartlar altında mahallinde muba
yaa ve temin edebilirler. 

2. Bir kuvvet veya sivil unsurun iaşesi için mahallî kaynaklardan 
tedariki icabeden maddeler normal olarak kabul eden Devletin silâhlı 
kuvvetleri için bu gibi nıevadı mubayaa eden makamlar tarafından sa
tın alınacaktır. Bu gibi mubayaatm kabul eden Devletin ekonomisi üze
rinde menfi herhangi bir tesir hasıl etmesini önlemek için, bu Devletin 
yetkili makamları, indelhace, satmalınması tahdit veya menedilecek mad
deleri tesbit ve irae edeceklerdir. 

3. Halen mer'lyette bulunan ve kabul eden ve gönderen Devlet
lerin yetkili ' temsilcileri arasında bundan böyle akdedilebilecek sözleş
meler ahkâmı mahfuz kalmak şartiyle, bir kuvvet veya sivil unsur için 
lüzumlu bina ve arsaların tedarikine ve bu hususla ilgili hizmet ve ko
laylıkların teminine muktazı tertibatı almaktan yalnız kabul eden Dev
letin makamları sorumlu olacaktır. Bu Sözleşmelerle tertipler, imkânın 
müsaadesi nispetinde, kabul eden Devletin mümasil personelinin iskân 
ve ibatesine mütaallik nizamlara uygun olacaktır. Hilafını derpiş eden 
sarih bir mukavele mevcut olmadıkça, binalarla arazinin işgal veya 
istimalinden ve istifade olunacak hizmetlerle kolaylıklardan doğan hak
larla vecibeleri kabul eden Devletin kanunları tâyin edecektir. 

4. Bir kuvvet veya sivil unsurun mahallî sivil el emeğine olan ih
tiyaçları, kabul eden Devletin mümasil ihtiyaçlarının tabi olduğu usullere 
göre, bu Devletin makamlarının yardımı ve mahallî iş bürolarının tavas
sutu ile karşılanacaktır. Iş verme ve çalışma şartları, hassaten ücret
lerle sair ek ödemeler ve işçiyi koruma şartları, kabul eden Devletin 
kanunlarına tevfikan tesbit edilecektir. Bir kuvvet veya sivil unsur ta
rafından istihdam olunan bu gibi sivil işçiler, ne maksatla olursa olsun, 
bir kuvvetin veya sivil unsurun mensubu telâkki edilmiyeceklerdir. 

5. Bulunduğu yerdeki hasta bakımı veya diş tedavi servisleri gay-
rikâfi olan bir kuvvetin veya sivil unsurun mensupları ile onların ya
kınları, kabul eden Devletin mümasil personeli ile aynı şartlar altında, 
hastane tedavisi dâhil, tıbbi ihtimam ve diş bakımı görürler. 

6. Bir kuvvet veya sivil unsur mensuplarına seyahat hususunda 
kolaylıklar gösterilmesi ve bilet ücretlerinde tenzilât yapılması için vu-
kubulacak talepler, kabul eden Devlet tarafından en müsait şekilde tet
kik olunacaktır. Bu gibi kolaylıklarla tenzilât, alâkadar Hükümetler ara
sında yapılacak hususi anlaşmalara mevzu teşkil edecektir. 

7. Âkıd Taraflar arasında yapılacak umumi veya hususi mahi
yette her türlü malî anlaşmaların hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, 
bu maddenin 2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve icabında 5 inci ve 6 nci fıkralarına 
tevfikan tedarik edilmiş eşya ile sağlanmış mesken ve hizmetleri, kuvve
tin ait olduğu makamlar vakit geçirmeden mahallî para ile ödiyeceklerdir. 

8 . Bir kuvvet veya sivil unsur veya bunların mensupları ile ya
kınlar, işbu maddeye dayanarak kabul eden Devletin malî mevzuatına 
göre eşya mubayaatınm ve hizmetlerin tabi olduğu vergi ve resimler 
hususunda muafiyetten istifade edemezler. 

Madde — X 
1. Kabul eden Devlet ülkesinde her hangi bir verginin tarhı, mü

kellefin orada ikametgâh tesis etmesine yahut oturmasına bağlı bulu
nuyorsa, bir kuvvet veya sivil unsur mensubunun bu sıfatla bu Devlet 
ülkesinde geçirdiği müddetler vergi bakımından ikamet devresi telâk
ki edümiyecek ve ilgili şahıs ikametgâh veya mesken değiştirmiş sayıl-
mıyacaktır. Bir kuvvet veya sivil unsur mensuplarının bu sıfatları do
layısiyle gönderen Devletten aldıkları maaş ve muhassesat veya kabul 
eden Devlet ülkesinde mevcudiyeti sırf sahiplerinin muvakkaten orada 
bulunmasından ileri gelen bütün maddi menkul emvali her türlü mahallî 
vergilerden muaftır. 

2. Bu maddenin hiçbir hükmü, bir kuvvet veya sivil unsur men
subunun bu sıfatı ile ilgili faaliyeti dışında kabul eden Devlet ülkesinde 
girişeceği kâr getiren her hangi bir teşebbüsten vergi alınmasına mâni 
teşkil etmiyeceği gibi, mesken veya ikametgâhı kabul eden Devlet ülke
si dışında sayılsa bile, 1 inci fıkrada bahsi geçen maaş ve muhassesatı 
ile maddî menkul malları hariç olmak üzere, onun, mahallî kanunlara 
göre vergiye tabi tutulmasına engel olamaz. 

3. Bu maddenin hükümleri X I inci maddenin 12 nci fıkrasındaki 
tarifin mevzuu olan «resim» lere tatbik olunmaz. 

4. Bu madde bakımından, kabul eden Devletin vatandaşları «bir 
kuvvet mensubu» tâbirinin şümulüne ginmiyecektir. 

Madde — X ı 

1. işbu Sözleşmede mevcut hilâfına sarih hükümler mahfuz kal
mak şartiyle, bir kuvvet veya sivil unsur mensupları ile onların yakın
ları, kabul eden Devletin gümrük makamlarınca tatbik edilen kanun ve 
nizamlara tabi olacaklardır. Kabul eden Devletin gümrük makamları, 
hassaten, bu Devletin kanun ve nizamlarınca derpiş edilen umumi şart
lar dairesinde, bir kuvvet veya sivil unsur mensupları ile onların yakın
larının üstlerini, eşyalarmı ve nakil vasıtalarını aramak ve kanunlarla ni-
zamata tevfikan müsaderelerde bulunmak hakkını haizdirler. 

2. (a) Bu Sözleşmenin ekinde gösterilen şekilde bir Triptik'in 
ihrazı üzerine, bir kuvvete veya sivil unsura ait zatülhareke hizmete mah
sus nakil vasıtalarının ıbilârüsum muvakkaten ithaline ve tekrar ihracına 
müsaade edilir. 

(b) Bu gibi nakil vasıtalarından zatülhareke olmıyanların muvak
katen ithali (bu maddenin 4 üncü fıkrası, tekrar ihracı ise 8 inci fıkrası 
hükümlerine tabidir. 

(c) Bir kuvvet veya sivil unsurun hizmete mahsus nakil vasıtaları, 
vasıtaların yollarda istimali üe ilgili vergilerden muaftır. 

3. Resmî mühürle mühürlenmiş resmî evrak gümrük muayenesine 
tabi değildir. Sıfatları ne olursa olsun, bu gibi evrakı nakleden kuriyeler, 
III üncü maddenin 2 (b) bendinde zikrolunan «ferdi hareket emri» ni. 
hâmil olacaklardır. Bu hareket emri, nakledilen mazrufların sayısını gös
terecek ve bunların yalnız resmî evrakı ihtiva ettiklerini tevsik edecektir. 

4. Bir kuvvet kendi teçhizatını ve münhasıran kendisinin ve kabul 
eden Devletçe müsaade edilen hallerde, sivil unsurla yakınların isti
maline mahsus mâkul miktarlarda yiyecek, ikmal maddeleri ve sair eş
yayı gümrük resminden muaf olarak ithal edebilir. Gümrük resminden 
muaf olarak bu surette ithalâtta •bulunulabilmesi için, giriş noktası güm
rük dairesine, kararlaştırılacak gümrük vesikaları ile birlikte şekli, gön
deren Devlet ile kabul eden Devlet arasında tesbit olunmuş ve gönderen 
Devletçe bu hususta salâhiyettar kılınan bir şahıs tarafından imzalanmış 
bir belgenin tevdii lâzımdır. Bu belgeleri imzaya yetkili şahsın tâyini, ka
bul eden Devletin gümrük makamlarına bildirilecek ve imzasının örneği 
ile kullanacağı mühürlerin numuneleri de bu makama gönderilecektir. 

5. Bir kuvvet veya sivil unsur mensubu, vazifeye başlamak üzere, 
veya yakınları kendisine mülâki olmak üzere, kabul eden Devlet ülkesine 
İlk gelişlerinde şahsi eşyaları ile ev eşyalarmı hizmet müddeti için giim-
rük resminden muaf olarak ithal edebilirler. 

6. Bir kuvvet veya sivil unsur mensupları, kendileriyle yakınları
nın istimaline mahsus motorlu hususi nakil vasıtalarını gümrük resmin
den muaf olarak muvakkaten ithal edebilirler. Bu madde mucibince, hu
susi nakil vasıtalarına, bunların yollarda istimali ile ilgili vergilerden 
muafiyet tanınması mecburiyeti yoktur. 
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7. Münhasıran bir kuvvet ve onun sivil unsurunun istimali için ya
pılan ithalât ile işbu maddenin 5 ve 6 nci fıkraları mucibince yapılan it
halât haricinde, bir kuvvetin makamları veya bir kuvvet yahut sivil 
unsur mensupları tarafından yapılan ithalâta işbu madde gereğince güm
rük resminden muafiyet 'tanmmıyacagı gibi bu ithalât diğer şartlardan 
da istisna edilmez. 

8. Yukardaki 2 nci fıkranın (,b) bendi ile 4 üncü, 5 inci veya 6 nci 
fıkralar mucibince gümrük resminden muaf olarak ithal edilmiş bulunan 
eşya, 

(a) Şerbetçe tekrar ihraç edilebilir; şu şartla ki , eşya 4 üncü fıkra 
mucibince ithal edilmiş ise, gümrük dairesine aynı fıkraya tevfikan tan
zim ed.lmiş bir belge tevdi edilecektir. Ancak, gümrük makamları, tek
rar ihraç edilen eşyanın belgede gösterilen ve hakikaten 2 nci fıkranın 
(b) bendi, 4 üncü, 5 inci veya 6 nci fıkralar mucibince ithal edilmiş eşy 
olup olmadığını tahkik edebilirler. 

(b) Kabu' eden Devlet ülkesinde ne satış, ne de hibe yoliyle âhara 
ferağ olunamaz. Bununla beraber, muayyen hallerde, kabul eden Devle
tin alâkadar makamlarınca tesbit olunacak şartlar altında, (Meselâ ge
reken resim ve vergiler ödenmek ve dış ticaret ve kambiyo murakabe
sinin icaplarına tevfikan hareket olunmak suretiyle) böyle bir ferağ mua
melesine müsaade olunabilir. 

9. Kabul eden Devlet ülkesi dâhilinde satın alman eşya, ancak bu 
Devletin yürürlükte bulunan nizamatma tevfikan ihraç olunabilir. 

10. Usulüne uygun olarak kurulmuş birlik veya teşkillerin hududu 
geçişleri için, usulü dairesinde önceden haberdar edilmek şartiyle, ilgili 
gümrük makamlarınca hususi kolaylıklar gösterilecektir. 

11. Bir kuvvete veya onun sivil unsuruna ait hizmete mahsus na
kil vasıtaları, uçaklar ve gemilerde kullanılacak yakıt, yağ ve makine 
yağlarının bilcümle vergi ve resimlerden muaf olarak teslim edilebilmesi 
için kabul eden Devlet tarafından hususi tertibat alınacaktır. 

12. İşbu maddenin 1 ilâ 10 uncu fıkralarındaki: 
«Rüsum» tabiriyle, yapılmış hizmetlerin karşılığını teşkil eden te

kâlif ve vergiler müstesna olmak üzere, icabı hale göre, ithalât ve ihra
cat üzerinden alman Gümrük resimleri ve bütün diğer resim ve vergiler 
kasdoîunur. 

«ithalât» tâbiri, mallar kabul eden Devletin ülkesinde yetiştirilme
miş, istihsal veya imal edilmemiş olmak şartiy e, bunların gümrük an
trepolarından çekilmesine veya devamlı surette bu antrepolarda muha
faza edilmesine de şâmildir. 

13. işbu maddenin hükümleri yalnız, bahse konu malların kabul 
eden ülkesine ithalini ve oradan ihracını değil, aynı zamanda transit su
retiyle bir Âkıd Tarafın ülkesinden geçmesi halini de derpiş eder. Bu 
itibarla işbu maddelerdeki «kabul eden Devlet» tâbiri, malların ülkesin
den transit olarak geçtiği her hangi bir1 Âkıd Tarafa da şâmil olacaktır. 

Madde — X n 

1. Kabul eden Devletin gümrük ve maliye makamları, bu Sözleş
me ile derpiş olunan gümrük «ve malî hususlardaki muafiyet ve imtiyaz
ların bahsim, suiistimali önlemek üzere vaz'ma lüzum görecekleri hüküm 
lere riayet olunmasına meşrut kılabilirler. 

2. Mezkûr makamlar, kabul eden Devlet ülkesinde yetiştirilmiş, 
istihsal veya imal edilmiş olup ihraç edilmedikleri takdirde verilmesi 
lâzım gelen vergi ve resimler ödenmeksizin veya bunların iadesi 
suretiyle ihraç edilmiş bulunan malların ithali halinde, bunlar hakkında 
işbu Sözleşmede derpiş edilen muafiyetleri tanımaktan imtina edebilir
ler. Gümrük antreposunda mahfuz bulunmaları dolayısiyle « ihraç edil
miş» sayılan mallar, antrepodan çekilmeleri halinde ithal edilmiş telâkki 
olunur. 

Madde — XIII 

1. Kabul eden Devletin makamları ile gönderen Devlet makamları, 
gümrük ve maliye kanun ve nizamlarının ihlâlinden mütevellit suçlar 
hakkında tahkikat icrası ve delil toplanması hususlarında birbirlerine 
yardım edeceklerdir. 

2. Kabul eden Devletin gümrük ve maliye makamlarınca veya on
lar namma müsadere edilebilecek maddelerin Ibu makamlara teslimini te-
minen, bir kuvvetin makamları ellerinden gelen her yardımı yapacak
lardır. 

3. Bir kuvvetin makamları, kuvvetin veya sivil unsurun mensup
ları ile onların yakınları tarafından tediyesi gereken vergi, resim ve para 
cezalarının ödenmesini teminen ellerinden gelen yardımı yapacaklardır. 

4. Bir kuvvet veya sivil unsur mensubuna değil de, bir kuvvete ve
ya sivil unsura ait olan ve gümrük veya malî kanun ve nizamların ihlâ
line mütaallik bir suç dolayısiyle kabul eden Devlet makamları tarafın
dan müsadere edilmiş bulunan hizmete mahsus nakil vasıtaları ve mad
deler ilgili kuvvetin alâkadar makamlarına teslim olunacaktır. 

Madde — XIV 

1. Bir kuvvet, sivil unsur, bunların mensupları ve yakınları gön
deren Devletin kambiyo nizamatma tabi kalacak ve aynı zamanda kabul 
eden Devletin nizamlarına uyacaklardır. 

2. Gönderen ve kabul eden Devletlerin kamtoiyo makamları, bir' 
:uvvete, bir sivil unsura veya mensuplarına ve yakınlarına tatbik edil-
nek üzere hususi nizamlar vazedebilirler. 

Madde — XV 

1. Bu madden'n 2 nci fıkrasının hükümleri mahfuz kalmak şar-
:iyle, Kuzey Atlantik And!aşmasının tatbikini icabettlrecek muhasema-
nn tahaddüsü halinde işbu .Sözleşme yürürlükte Kalmakta devam ede-
aeıktir. Şu kadar ki, VIII inci maddenin 2 nci ve 5 ine; fıkralarının, taz-
ıninat taleplerine mütedair hükümleri harb hasar ve zararlarına şâmil 
mmıyacak ve işbu Sözleşmedeki hükümler, betahsts III üncü ve VII nci 
naddeler, alâkadar Âkıd Taraflarca derhal yeniden gözden geçirilecektir. 
Mezkûr Âkıd Taraflar, Sözleşmenin tatbiki bakımından şayanı aızu bu-
acakları tadilleri yekd.ğeriyle anlaşarak icra edebilirler. 

2. Yukarda tarif edildiği veçhile muhasemat halinde, Âkıd Taraf-
ardan-her biri, diğer Âkıd Taraflara 60 gün evvelinden ihbarda bulun
mak suretiyle, işbu Sözleşmenin her hangi bir hükmünün tatbikim kendi 
bakımından talik etmek hakkını haizdir. Bu hak kullanıldığında, Âkıd 
Taraflar, tatbiki talik edilen hükümlerin yerini alacak m.ünaslp hüküm
leri kararlaştırmak üzere derhal birbirleriyle istişarelerde bulunacak
lardır. 

Madde — X V I 

Âkıd Taraflar arasında işbu Sözleşmenin tefsir veya tatbiıkmdan 
çıkabilecek bütün ihtilâflar harici kaza merciine başvurulmadan, müza
kere yoliyle alâkadarlar beyninde hal olunacaktır. Sözleşmede hilâfma 
sarih bir hüküm mevcut olmadıkça, doğrudan doğruya müzakere yoliyle 
hal olunamayan ihtilâflar Kuzey Atlantik Konseyine havale olunacaktır. 

Madde — XVII 

Âkıd Taraflardan herhangi biri, her zaman, bu Sözleşmenin herhangi 
bir maddesinin tadilini talep edebilir. Böyle bir talep Kuzey Atlantik 
Konseyine yapılacaktır. 

Madde — XVIII 

1. işbu Sözleşme tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün olan 
süratle Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine tevdi olunacaktır. Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti, her nıümzi Devleti tasdiknamelerin 
tevdii tarihlerinden haberdar edecektir. 

2. Dört mümzi Devletin tasdiknamelerini tevdi ettikleri tarihten 
30 gün sonra işbu Sözleşme, bu Devletler arasında yürürlüğe girecektir. 
Diğer her bir mümzi Devlet için Sözleşme, bu Devletin tasdiknamesini 
tevdiinden 30 gün sonra mer'iyete girecektir. 

3. Yürürlüğe girdikten sonra, işbu Sözleşme, Kuzey Atlantik Kon
seyi tarafından tasvip olunmak ve Konseyce tesbit edilecek şartlara uy
mak kaydiyle, Kuzey Atlantik Andlaşmasına katılan herhangi bir Dev
letin iltihakına açık bulunacaktır, iltihak, Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetine bir iltihak belgesi tevdi edilmek suretiyle vukubulacak, Ame
rika Birleşik Devletleri de her mümzi ve iltihak etmiş Devleti, işbu bel
genin tevdi tarihinden haberdar edecektir, iltihak belgesini tevdi eden 
Devletler için Sözleşme, tevdiin vukubulduğu tarihten 30 gün sonra yü
rürlüğe girecektir. 

Madde — X I X 

1. işbu Sözleşme, yürürlüğe girdiği tarihin üzerinden dört yıl geç
tikten sonra, herhangi bir Âkıd Tarafça fesih olunabilir. 

2. Sözleşmenin herhangi bir Âkıd Tarafça feshi, Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetine bu Tarafça yazılı bir tebliğde bulunulmak sure
tiyle vukubulur. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, her fesih teb
liğini, tebellüğ tarihi ile birlikte diğer Âkıd Taraflara bildirecektir. 

3. Fesih, bu husustaki tebliğin Amerika Birleşik Devletleri Hükü
metince tebellüğ eylediği tarihten bir sene sonra hüküm ifade edecektir. 
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Bu bir yıllık müddetin hitamında Sözleşme, fesheden araf için yürürlük
ten çıkacak, fakat diğer Âkıd Taraflar için mer'i kalmakta devam ede
cektir. 

Madde — X X 

1. Bu maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkralarının hükümleri mahfuz 
kalmak şartiyle, işbu Sözleşme ancak Âkıd Tarafların anavatan ülkelerine 
tatbik olunacaktır. 

2. Bununla beraber, herhangi bir Devlet, tasdiknamesini yahut 
iltihak belgesini tevdi ettiği tarihte veya bilâhara, Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümetine yapacağı tebligat ile (Tebliği yapan Devletçe lüzum
lu telâkki edildiği takdirde, onun alâkadar gönderen Devletlerle ayrı ayrı 
özel anlaşmalar akdetmek hakkı mahfuz kalmak şartiyle) işbu Sözleş
menin, Atlantik Andlaşması bölgesi içinde bulunup milletlerarası müna
sebetlerinden kendi mesul olduğu ülkelerin cümlesine veya herhangi bi
rine şâmil olacağını beyan edebilir. Bu takdirde işbu Sözleşme, tebligatm 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetince tebelluğundan 30 gün sonra 
yahut icabında, özel anlaşmaların, akdi veya Sözleşmenin, X V m inci mad
dede tarif edildiği veçhile yürürlüğe girmesi tarihlerinden hangisi geç ise 
o tarihten 30 gün sonra mer'iyete girmek üzere, tebligatta mezkûr ülke 
veya ülkelere şâmil bulunacaktır. 

3. Bu maddenin 2 nci fıkrasına tevfikan, Sözleşmenin, milletler
arası münasebetlerinden mesul bulunduğu herhangi bir ülkeye şâmil ola
cağını bildirmiş olan bir Devlet, XDC uncu maddenin hükümleri dairesin
de Sözleşmeyi ayrıca yalnız bu ülke bakımından da feshedebilir. 

Keyfiyeti tasdikan, aşağıda imzaları bulunan murahhaslar işbu Söz
leşmeyi imzalamışlardır. 

1951 yılı Haziranının on dokuzuncu günü, Londra'da, her ikisi de 
aynı derecede muteber olmak üzere, İngiliz ve Fransız dillerinde ve Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti Arşivine tevdi olunacak tek nüsha ha
linde tanzim olunmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, imza-
lıyan ve iltihak eden bütün Devletlere Sözleşmenin tasdikli nüshalarım 
tevdi edecektir. 

Belçika Kıratlığı için : Holânda Kırallığı için: 
öber t de Thıeusıes A . W. L . Tjard Van Starken-

borgh - Stachouwer 
Kanada için : Norveç Kırallığı için : 

L . D. Wilgress Dag Bryn 
Danimarka Kırallığı için : Portekiz için : R. Ennes Ulrich. 

Steensen - Leth İşbu Sözleşme yalnız Avrupa 
Fransa için : Kıtasındaki Portekiz Arazi

Hervé Alphand sinde kabili tatbik olup müca
İzlanda için : vir adalara ve denizaşırı eya

Gunnlaugur Petursson letlere şâmil değildir. 
Büyük Britanya Birleşik Kırallığı 

İtalya için : ve Kuzey İrlanda için: 
A . Rossi-Longhi Herbert Morrısson 

Lüksemburg Büyük Dukalığı için : Amerika Birleşik Devletleri için: 
A . Ciasen Charles M . Spofford. 

Memleket Vekalet veya servis 
Triptik (*) 

ya kadar muteberdir. 

muvakkat ithali için :
aþaðýda mezhur hizmete mahsus nakil vasýtasýnýn yen 

 

Tip :

ek

den

 

Kayıt numarası :

ye

 Motor numarası : 

Yedek lâstikler 
Sabit muhabere teçhizatı : 

(*) Bu vesika, gönderen Devletin lisant He birlikte Franatca ve in
gilizce yazılmalıdır

m

52

.

5263

 

Triptik hamilin isim ve İmzası . 
Verildiği tarih : emriyle 

Liman veya Gümrük 
Dairenin adı : 

Muvakkat giriş ve çıkışlar 

Tarih Gümrük memurunun İmza ve 
mühürü 

Çıkış 

Giriş : 

Çıkış 

Giriş : 

Çıkış 

Giriş : 

Çıkış 

Giriş : 

Kuzey Atlantik Andlaşmasraa Taraf Devletler arasında, 
Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşme 

Mutabık kalınan zabıt 

Kuzey Atlantik Konzeyi Nazır Yardımcıları, 
Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasında, Kuvvetle

rinin Statüsüne mütaallik olarak 19 Haziran 1951 tarihinde Londra'da 
İmzalanan Sözleşme gereğince bazı vazifelerin Nazır Yardımcıları Kon
seyinin Başkanına tevdi edilmiş olduğunu; 

Ve Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtının yeniden teşkilâtlandırıl
ması neticesinde Nazır Yardımcıları Konseyi Başkanlığının 4 Nisan 1952 
de lağvedileceğini nazarı itibara alarak; 

Bahsi geçen vazifelerin bu tarihten itibaren Teşkilâtın Genel Sek
reteri, onun gaybubetinde Vekili veya Kuzey Atlantik Konseyinin ka
rarlaştıracağı diğer bir şahıs tarafından ifa olunacağını Hükümetleri na
mına kabul eylerler: 

1952 senesi Nisan ayının 4 üncü günü tanzim olunmuştur. 

Belçika için : 
André de Staercke 

Kanada için : 
L . D. Wilgress 

Danimarka için : 
Steensen - Leth 

Fransa için : 
Hervé Alphand 

İzlanda için : 
Gunnlaugur Petursson 

İtalya için : 
A . Rossl - Longhl 

Lüksemburg için : 
A . Ciasen 

Holânda iç in : 
A . R. Tammenoms Bakker 

Norveç iç in : 
Dag Bryn 

Portekiz için 
R. Ennes Ulrich 

Birleşik Kırallık iç in : 
F . R. Hoyer Millar 

Amerika Birleşik Devletleri 
iç in: 

Charles M . Spofford. 

Kuzey Atlantik Konseyi 

Nato hizmete özel 
C-Mm (52) es (Katt) 

25 Ağustos 1956 

Türkiye ve Yunanistan'ın «Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf 
Devletler arasında, Kuvvetlerinin Statüsüne dair 

Sözleşmeye» iltihaktan hakkında karar 

(Konseyin 20 Ağustos 1952 tarihli toplantısında kabul olunmuştur. 
«C - B (52) 18 remizli vesikanın II nci maddesi») 

Kuzey Atlantik Konseyi: 
Türkiye ve Yunanistan'ın Kuzey Atlantik Andlaşmasına katılmış 

olmalarını gözönünde tutarak, 
19 Haziran 1951 tarihinde Londra'da imzalanan, «Kuzey Atlantik 

Andlaşmasına Taıaf Devletler arasında, Kuvvetlerinin Statüsüne dair 
Sözleşme» nin XVIII inci maddesi ahkâmını nazarı itibara alarak; 

«Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasında, Kuvvet
lerinin Statüsüne dair Sözleşme» yürürlüğe girince, Türkiye ve Y u 
nanistan Hükümetlerini mezkûr Sözleşmeye katılmaya davet eder, ve 
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Sözleşmenin VEU inci maddesinin 2 (t) ftkrasma tevfikan, Sözleş

meye katılacak Tarafların, İltihak vesaikim tevdi ederlerken, mezkûr hü
kümde derpiş olunan zarar ve hasar : 

Yunanistan için : 21 000 000 Drahmiyi 
Türkiye için : 3 900 T. Lirasını 

aşmadığı takdirde, tazminat taleplerinden feragat etmeyi kabul ey
lemelerini tavsiye eder. 

Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtının, Millî Temsilcilerin 
ve Milletlerarası Personelin Statüleri hakkında Sözleşme 

İşbu Sözleşmeyi imzalıyan Devletler, 
Vazifelerini ifa edebilmeleri ve gayelerine erişebilmeleri için, Kuzey 

Atlantik Andlaşması Teşkilâtının, onun Milletlerarası personelinin ve teş
kilâtın toplantılarına iştirak eden Üye Devletler temsilcilerinin aşağıda 
tesbit edilen Statüyü haiz olmaları gerektiğini göz önünde tutarak, 

•şu hususlarda mutabık kalmışlardır : 

K I S I M : I 

Umumi 

Madde — 1 

îştau Sözleşmedeki : 
a) «Teşkilât» tabiriyle, Konseyden ve onun tâli organlarından mü

rekkep K U T ey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı; 
b) «Konsey» tabiriyle, Kuzey Atlantik Andlaşmasımn 9 uncu mad

desiyle tesis edilmiş olan Konsey ile Nazır Yardımcıları Konseyi; 
c) «Tâli organlar» tabiriyle, ikinci madde mucibince işbu Sözleş

menin şümulüne girmiyenlerî hariç olmak üzere, Konsey tarafından ku
rulmuş olan veya Konseyin emri altında bulunan her türlü organ, komite 
veya servis; 

d) «Nazır Yardımcıları Konseyi Başkam» tabiriyle, onun yoklu
ğunda yerine geçen Başkan Yardımcısı kasdolunur. 

Madde — 2 

Konsey başka suretle kararlastırmadıkça, işbu Sözleşme ne Kuzey 
Atlantik Andlaşması ahkâmına göre kurulmuş olan Askeri Karargâh
lara ne de diğer askerî organlara tatbik olunur. 

Madde — 3 

Adaletin lâyıklyle tevziini teshil, polis nizamâtına riayeti temin ve 
işbu Sözleşmede derpiş olunan muafiyet ve imtiyazlarla ilgili herhangi 
bir suiistimalin vukuunu men'i için, Teşkilât İle Üye Devletler daimi su
rette İşbirliği yapacaklardır. Üye Devletlerin birinde, işbu Sözleşme ile 
bahşolunan herhangi bir imtiyaz veya muafiyetin kötüye kullanıldığı zan-
nı hasıl olduğu takdirde, bunun gerçekten vâki olup olmadığını tesbit, 
vâki olmuş ise tekerrür etmemesini temin için, ilgili Devlet veya Devlet
ler üe Teşkilât arasında İstişareler yapılacaktır. Yukardaki ahkâma, veya 
Sözleşmenin diğer hükümlerine rağmen, bir Üye Devlet, herhangi bir 
şahsın, ikamet hususunda kendisine ,<f*>u Sözleşme ile tanılan İmtiyazı 
veya diğer her türlü imtiyaz veya muafiyeti kötüye kullandığına kanaat 
getirirse, o şahsın topraklarım terketmesini talep edebilir. 

K I S I M : n 

Teşkilât 

Madde — 4 

Teşkilât hükmî şahsiyeti haiz olacak; mukavele akdine, menkul ve 
gayrimenkul mal iktisap ve tasarrufuna ve mahkemelerde dâva açma
ya yetkili bulunacaktır. 

Madde — 5 

Teşkilât namına hareket eden Nazır Yardımcıları Konseyi Başka
nının muafiyetten sarahaten feragat eylemesi hali müstesna, Teşkilât 
ile onun herhangi bir yerde ve herhangi bir şahıs elinde bulunan mal ve 
paralan kazai muafiyeti haizdir. Bununla beraber, muafiyetten feraga-
tnvmallar hakkında el koyma veya icra tedbirleri alınmasına şümulü ol-
mıyacaktır. 

Madde — 6 

Teşkilâtın binaları masuniyeti haizdir. Nerede olursa olsun ve kı
rata elinde bulunursa bulunsun, Teşkilâtın mal ve parası arama, istimval, 
el koyma, istimlâk veya diğer herhangi bir müdahale şeklinden muaftır. 

Madde — 7 

Teşkilâtın dosyaları ile Teşkilâta ait olan veya onun elinde bulunan 
bütün vesaik, nerede bulunursa bulunsun, masuniyeti haizdir. 

Madde — 8 

1. Teşkilât, hiçbir mal! kontrol, nizam veya moratoryum ile tah
dit edilmeksizin, 

a) Elinde her çeşit döviz bulundurabilir ve her çeşit para üzerin
den hesap tutabilir. 

b) Paralarını serbestçe bir memleketten diğerine veya aynı mem
leket dâhilinde bir yerden diğer yere nakil ye elindeki dövizleri, halin 
İcabına göre, alım veya satım için en müsait resmî kambiyo rayici üze
rinden diğer herhangi bir dövize tahvil edebilir. 

2. Teşkilat, yukardaki biriûci fıkrada zikredilen hakkını istimal 
ederken, herhangi bir Üye Devlet tarafından yapılacak teklifleri lâyı
klyle nazarı itibara alacak ve imkânın müsaadesi nispetinde tatbik mev
kiine koyacaktır. 

Madde — 9 

Teşkilâtın kendisi, paraları, geliri ve diğer mal lan: 

a) Bütün vasıtasız vergilerden muaftır. Bununla beraber, Teşki
lât âmme hizmetlerine ait mükellefiyetlerden başka Mr şey olmıyan re
simler ile vergilerden muaf tutulmayı talep edemiyecektir. 

b) Teşkilât tarafından resmen istimal edilmek üzere ithal veya 
ihraç edilecek maddeler gümrük resminden ve miktar tahditlerinden mu
aftır. Bununla beraber, bu muafiyetlere dayanılarak ithal edilmiş eşyalar, 
ithal edildikleri memleket dâhilinde hibe veya satış yöltyle âhere devre
dilemez. Meğer k i satış veya hibe o memleketin Hükümetince tasvibedllen 
şartlar altında vukubulsun. 

c) Teşkilâta ait neşriyat, bütün gümrük resimlerinden ithalât ve 
ihracatın tabi olduğu miktar tahditlerinden muaftır. 

Madde — 10 

Teşkilât, esas İtibariyle, menkul malların satışı üzerinden alman ve 
satış fiyatına dâhil bulunan istihlâk resmi ile gayrimenkul satışlarının 
tabi olduğu ferağ vergisinden muafiyet talep edemez. Bununla beraber, 
resmen kullanılmak Üzere, bu çeşit vergilere tabi önemli mallar satın 
alındığı takdirde, Üye Devletler, imkân buldukça, bahse konu resim veya 
verginin affı veya ladesi İçin gerekli idarî tedbirleri alacaklardır. 

Madde — 11 

1. Teşkilâtın resmî muhaberatı ile sair resmî müraselâtı sansüre 
tabi tutulamaz. 

2. Teşkilât, şifre kullanmak, kuriye ile veya mühürlenmiş valizler 
içinde posta gönderip posta almak hakkını haizdir. Teşkilâtın kuriyeleri 
ile mühürlü valizleri aynen diplomatik kuriye ve diplomatik valiz muafi
yet ve imtiyazlarım haizdirler. 

Bu maddenin muhteviyatı, bir Üye Devlet ile Teşkilât namına 
hareket eden Konseyin, aralarında anlaşma yolu ile taayyün edecek uy
gun emniyet tedbirlerinin alınmalarına mâni teşkil etmez. 

K I S I M : İÜ 

Üye Devletlerin Temsilcileri 

Madde — 12 

Bir Üye Devlet tarafından başka bir Üye Devletin ülkesindeki Teş
kilât nezdine daimi baştemsüci tâyin! olunan her şahıs ile onun resmi 
personelini teşkil edip bu ülkede ikamet eden ve bir taraftan kendilerini 
tâyin eden Devlet ile Teşkilât, diğer taraftan Teşkilât ile ülkesinde ika
met edecekleri Devlet arasında mutabık kalınacak şahıslar, diplomatik 
temsilcilere ve onların muadil derecelerdeki resmî personellerine tauılan 
imtiyaz ve muafiyetlerden faydalanırlar. 
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Madde — 13 
1. Bir Üye Devletin, Konsey veya Konseyin hir tâli organı nezdin-

de bulunup da 12 nci maddenin şümulüne girmiyen her temsilcisi vazifey
le başka bir Üye Devletin ülkesinde bulunduğu müddetçe aşağıdaki im
tiyazlarla muafiyetlerden istifade eder : 

a) Tevkif ve hapsedilme hususlarında muadil derecedeki diploma
tik personele bahis olunan muafiyet; 

b) Resmi sıfatla vâki yazılı ve sözlü beyanat ve fiiller bakımından 
adlî tatbikattan masuniyet; 

c) Bütün evrak ve vesaikin dokunulmazlığı; 

d) Şifre kullanmak, kuriye ile veya mühürlü valizler içinde evrak 
veya muhaberat gönderip almak hakkı; 

e) Muhaceret tahditleri, yabancıların tesciline mütaallik her türlü 
formaliteler ve millî hizmetler hususundaki mükellefiyetler hakkında mu
adil derecedeki diplomatik personele tanılan muafiyetlerden eşi ile beraber 
faydalanmak; 

f) Para ve kambiyo nizamatı hususunda muadil derecedeki diplo
matik personele tanılan kolaylıklardan faydalanmak; 

g) Zatî eşyası hususunda, muadil derecedeki diplomatik persone
le tanınan muafiyetlerle kolaylıklardan faydalanmak; 

h) Vazifeye başlamak üzere ilk defa olarak ilgili memlekete mu
vasalatta ev ve zatî eşyasını gümrük resminden muaf olarak ithal, 
vazifenin hitamında yine resimden muaf olarak ihraç etmek hakkı. Her 
iki halde de bu hakkın istimali, hakkın kullanıldığı memleketin Hükü
metince lüzumlu mütalâa olunacak şartlara tabidir. 

i) Şahsi istimali için hususi motorlu vasıtasını gümrük resminden 
mu-'f o'ar~k muvakkaten ithal ve bilâhara yine resimden muaf olarak 
ihr-ç etmek hakkı. Her iki halde de bu hakkın istimali ilgili memleketin 
Hükümetince lüzumlu mütalâa olunacak şartlara tabidir. 

2 . İkamet şartına bağlı vergi mükellefiyetinde, bu maddenin şü
mulüne giren bir temsilcinin başka bir Üye Devletin topraklarında va-
z'feü olarak geçireceği müddet, ikamet müddeti sayılmıyacaktır. Bi l 
hassa temsilcin-'n vazifeli bu'unduğu müddetlere ait maaşları ile muhas-
sasatı vergiden muaf olacaktır. 

3. Bu rreddede geçen, «Temsilci» tab'ri, delegasyonların bütün tem
silcilerine, müşavirlerine ve teknik mütehassıslarına şâmildir. Her Üye 
Devlet, ilgili diğer Üye Devletlere, istedikleri takdirde, bu maddenin şü-
mu'üne giren temsilcilerinin isimlerin' ve bun'arın Üye Devletlerin top
raklarındaki ikametlerinin muhtemel sürelerini bildirecektir. 

Madde — 14 
Bir Üye Devlet temsilcisinin refaketinde bulunup da 12 nci veya 

13 üncü maddelerin şümulüne girmiyen sekreterlik resmî personeli, va
zifeyle başka bir Üye Devletin topraklarında bulunduğu müddetçe 13 
üncü maddenin 1 (b), (c), (e), (f), (h) ve (i) fıkralariyle ikinci fıkra
sında münderiç imtiyaz ve muafiyetlerden istifade eder. 

Madde — 15 
işbu imtiyazlarla muafiyetler Üye Devletler temsilcileriyle onların 

personellerine, şahsi istifadeleri için değil, fakat Kuzey Atlantik And
laşması ile ilgili vazifelerini serbestçe ifa edebilmelerini teminen tanın
mıştır. Binaenaleyh, adaletin tecellisine engel olacağını ve ihdasmdaki 
gayeyi haleldar etmeksizin kaldırılmasının mümkün olacağına kani bu
lunduğu hallerde, temsilcilerinin ve onların personellerinin masuniyet
lerinden feragat etmek, bir Üye Devlet için yalnız bir hak değil, fakat 
aynı zamanda bir vecibedir. 

Madde — 16 
Yukardaki 12 nci ilâ 14 üncü maddelerin hükümleri, herhangi bir 

Devleti, bu maddelerde derpiş edilen imtiyaz ve muafiyetlerden herhangi 
birini kendi vatandaşlarına, temsilcilerinden birine veya bu temsilcinin 
maiyetindeki resmî personelin bir mensubuna bahşetmeye icbar etmez. 

KISIM : IV 

Teşkilât namına vazife gören milletlerarası personel ve mütehassıslar 

Madde — 17 
18 ilâ 20 nci maddeler ahkâmının Teşkilâttaki memur kategorile

rinden hangileri hakkında tatbik olunacağı, Nazır Yardımcıları Konseyi 
Başkanı ile alâkalı Üye Devletlerden her biri arasında kararlaştırıla

caktır. Nazır Yardımcılar Konseyi Başkanı bu kategorilere dâhil me
murların isimlerini Üye Devletlere bildirecektir. 

Madde — 18 

17 nci madde gereğince kararlaştırılmış bulunan Teşkilât memur
ları : 

a) Resmî sıfatları ile ve salâhiyetleri hududu içinde vâki yazılı 
ve sözlü beyanat ve fiilleri bakımından adlî takibattan masun olacaklar
dır. 

b) Muhaceret tahditleri ve yabancıların tescili formalitelerinde 
muadil derecedeki diplomatik personele bahşedilen muafiyetlerden, eş
leri ve nezdlerinde mukim olup nafakaları kendilerine terettübeden ya
kın aile efradı ile birlikte aynen faydalanacaklardır; 

c) Para ve Kambiyo tahditleri bakımından, muadil derecedeki dip
lomatik personele tanılan kolaylıklardan aynen faydalanacaklardır. 

d) Milletlerarası buhranlarda, yurda iade edilmek hususunda mua
dil derecedeki diplomatik personele gösterilen kolaylıklardan, eşleri ile 
nezdlerinde mukim olup nafakaları kendilerine terettüp eden yakın aile 
efradı ile birlikte aynen faydalanırlar. 

e) Vazifeye başlamak üzere ilk defa olarak ilgili memlekete mu
vasalatlarında ev eşyaları ile zatî eşyalarını Gümrük Resminden muaf 
olarak ithal etmek ve vazifenin hitamında onları resimden muaf olarak 
ihraç etmek hakkını haiz olacaklardır. Her iki halde de, bu hakkın is
timali, hakkın kullanıldığı memleketin Hükümetince lüzumlu görülecek 
şartlara tabidir. 

f) Şahsi istimalleri için hususi motorlu vasıtalarını Gümrük Res
minden muaf olarak muvakkaten ithal ve bilâhara resimden muaf ola
rak ihraç eylemek hakkını haizdirler. Her iki halde de, bu hakkın isti
mali, ilgili memleketin Hükümetince lüzumlu görülecek şartlara tabi
dir. 

Madde — 19 

17 nci maddede derpiş olunan Teşkilât memurlarına, vazifeleri do
layısiyle Teşkilâtça ödenecek ücretler ile muhassasat vergiden muaftır. 
Bununla beraber, bir Üye Devlet, Teşkilât namına hareket eden Kon-
sey'e, Teşkilâtın Milletlerarası kadrosunda çalışacak tebaasını (isterse, 
mûtaden topraklarında oturmıyanları hariç tutmak suretiyle) tavzif ve 
tâyin edeceğine ve bunların ücretleri ile muhassasatmı kendi tesbit ede
ceği bir barem üzerinden kendi parasiyle ödeyeceğine dair bir Anlaş
ma yapabilir. Ödenecek ücretlerle muhassasat üzerinden ancak ilgili Üye 
Devlet vergi alabilir; diğerleri alamaz. Bir Üye Devlet böyle bir Anlaş
ma yapar da, bu Anlaşma bilâhara tadil olunur yahut sona erdirilirse, 
Üye Devletler, tebaalarına ödenen ücretlerle muhassasatı bu maddenin 
birinci cümlesine tevfikan vergiden muaf tutmakla bağlı kalmazlar. 

Madde — 20 

Teşkilâtın icra Sekreterine, Kuzey Atlantik Savunma istihsal Koor
dinatörüne ve Nazır Yardımcıları Konseyi Başkanı İle Üye Devletler Hü
kümetleri arasında müştereken kararlaştırılacak mümasil derecedeki di
ğer daimî memurlara, 18 inci ve 19 uncu maddelerde tasrih olunan mu
afiyetlerle imtiyazlara ilâveten, muadil derecedeki diplomatik personele 
tanılan imtiyazlarla muafiyetler bahşolunacaktır. 

Madde — 21 

1. Teşkilâtça görevlendirilmiş (18 inci ilâ 20 nci maddelerle İstih
daf edilen memurlardan gayrı) mütehassıslar, vazife ile bir Üye Devletin 
ülkesinde bulundukları esnada, vazifelerini lâyıkiyle ifa etmeleri için, 
aşağıdaki imtiyazlarla muafiyetlerden faydalanırlar. 

a) Şahsen tevkif ve hapsedilmeleri ve zatî eşyalarının müsadere
si bakımlarından masuniyet; 

h) Teşkilâta ait resmî vezaifin ifası sırasında vâki yazılı ve sözlü 
beyanat ve fiilleri bakımından adlî takibattan masuniyet; 

c) Para ve Kambiyo Tahdidatı ile zatî eşyası hususunda, yabancı 
Hükümetlerin muvakkat resmî vazifelerle görevlendirilmiş memurla
rına gösterilen kolaylıklardan aynen faydalanmak; 

d) Teşkilâtça verilmiş vazifelere ait bütün evrak ve vesaikin do
kunulmazlığı. 

2. Nazır Yardımcıları Konseyi Başkam, bu maddenin şümulüne 
giren bütün mütehassısların isimlerini ilgili Üye Devletlere bUdirecektir. 
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Madde 22 

işbu imtiyaz ve muafiyetler memur ve mütehassıslara şahsi isti
fadeleri için değil, Teşkilâtın nef'ine olarak bahşolunmuştur. Nazır 
Yardımcıları Konseyi Başkanı, muafiyetin adaletin tecellisine engel- ola
cağına ve onun kaldırılmasının Teşkilâtın menfaatlerini haleldar etme
yeceğine kaani bulunduğu hallerde, herhangi bir memur veya mütehas
sısın masuniyetini kaldırmak hususunda hem hak ve hem de vazife sa
hibi olacaktır. 

Madde — 23 

Yukardaki 18 inci, 20 nci ve 21 inci maddeler ahkâmı, hiçbir Devleti, 
işbu maddelerde derpiş olunan imtiyaz ve muafiyetleri kendi vatandaş
larına bahşetmekle mükellef kılmaz. Bu hükümden aşağıda zikredilen 
imtiyaz ve muafiyetler müstesnadır. 

a) Teşkilâtça verilmiş resmî vazifelerin ifası sırasında yapılan 
yazılı ve sözlü beyanat ile fiilleri dolayısiyle adlî tatbikattan masuniyet; 

b) Teşkilâtça verilmiş vazifelere ait bütün evrak ve vesaikin do
kunulmazlığı; 

c) Para ve Kambiyo Tahdidatı hususundaki kolaylıklardan, vazi
fenin lâyikiyle ifası için lüzumlu olduğu nispette, istifade. 

KISIM : V 

ihtilâfların halli 

Madde — 24 

Konsey, 
a) Teşkilâta taallûk eden mukavelelerden veya özel mahiyetteki 

anlaşmazlıklardan çıkacak ihtilâfların; 

b) Bu 'Sözleşmenin IV üncü kısmının şümulüne giren ve resmî 
sıfatı dolayısiyle muafiyetten faydalanan Teşkilâtm her hangi bir me
mur veya mütehassısının dâhil olacağı ihtilâfların (Muafiyet 22 nci mad
denin hükümlerine tevfikan kaldırılmamış bulunuyor ise), halli için ge
reken tedbirleri alacaktır. 

KISIM : VI 

Tamamlayıcı anlaşmalar 

Madde — 25 

Teşkilât adına hareket eden Konsey, bir veya daha ziyade Devlet ile, 
işbu Sözleşmenin bu Devlet veya Devletleri ilgilendiren hükümlerini 
tadil maksadiyle, tamamlayıcı anlaşmalar akdedebilir. 

KISIM : VII 

Nihai hükümler 

Madde — 26 

1. işbu Sözleşme, Teşkilâta üye Devletlerin imzalarına açık ola
cak ve tasdika tabi tutulacaktır. Tasdik vesikaları, her tevdiden müm
zi Devletleri haberdar edecek olan, Amerika Birleşik Devletleri Hükü
metine tevdi edilecektir. 

2. Altı mümzi Devletin tasdik vesikalarını tevdi eylemelerini mü-
taakıp, işbu Sözleşme bu Devletler için yürürlüğe girmiş bulunacaktır. 
Diğer her Devlet için bu yürürlük, tasdik vesaikinin tevdi tarihinden it i
baren başhyacaktır. 

Madde — 27 

işbu Sözleşme, her hangi bir Âkıd Tarafça, Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümetine yazı ile yapılacak bir fesih tebliği ile fesih olunabilir. 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti bu tebliğden her mümzi Devleti 
haberdar edecektir. Fesih, tebliğin Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti tarafından alındığı tarihten itibaren bir yıl sonra muteber olacak
tır. 

Bunu tasdikan, aşağıda imzaları bulunan murahhaslar işbu Sözleş
meyi imzalamışlardır. 

1951 Eylülünün 20 nci günü, Ottawa'da, her ik i metni de aynı de
recede muteber olmak üzere, Fransızca ve ingilizce olarak ve Amerika 

Birleşik Devletleri Arşivinde hıfzedilecek tek nüsha halinde, tanzim edil-ı 
mistir. Amerika Birleşik Devletleri her mümzi Devlete tasdikli bir nüsha 
tevdi edecektir. 

Belçika Krallığı namına : 
A. De Staercke 

Kanada namına : 
L. D. Wılgress 

Danimarka Krallığı namma : 
Steensen - Leth 

Fransa namına : 
Hernö Alphand 

izlanda namına ; 
Gunnlaugur Petursson 

italya namına : 
A. Rossı - Longhı 

Lüksemburg Büyük Dukalığı 
namına : 

A. Clasen 

Holânda Krallığı namına : 
A . W. L . Tjarda Van 
Starkenborch- Stachouwer 

Norveç Krallığı namına : 
Dag Bryn 

Portekiz namına : 
(istimlâk halinde 6 nci mad
denin ademi tatbiki hususu 
mahfuz kalmak şartiyle) 

R. Ennes Ulrıch 
Büyük Britanya ve Şimali 
irlanda Müttehit Krallığı na
mma : 

F. R. Hoyer Millar 
Amerika Birleşik Devletleri 
namına : 

Charles M . Spofford 

Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtının, Millî Temsilcilerin 
ve Milletlerarası Personelin Statüsüne dair Sözleşme 

Kuzey Atlantik Konseyi Nazır Yardımcıları, 
Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtının, Millî Temsilcilerin ve M i l 

letlerarası Personelin Statüsüne mütaallik olarak 20 Eylül 1951 tarihin
de Ottowa'da imzalanan- Sözleşme gereğince bazı vazifelerin Nazır Yar
dımcıları Konseyinin Başkanına tevdi edilmiş olduğunu; 

Ve Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtının yeniden teşkilâtlandı
rılması neticesinde Nazır Yardımcıları Konseyi Başkanlığının 4 Nisan 
1952 tarihinde lağvedileceğini nazarı itibara alarak; 

Bahsi geçen vazifelerin bu tarihten itibaren Teşkilâtın Genel Sek
reteri, onun gaybubetinde, Vekili veya Kuzey Atlantik Konseyinin ka
rarlaştıracağı diğer bir şahıs tarafından ifa olunacağını Hükümetleri 
namına kabul eylerler. 

1952 senesi Nisan ayının 4 üncü günü tanzim olunmuştur. 

Belçika namma : 
André de Staercke 

Kanada namına : 
L. D. Wilgress 

Danimarka namına : 
Steensen - Leth 

Fransa namına : 
Hervé Alphand 

izlanda namına : 
Gunnlaugur Petursson 

italya namına : 
A. Rossi - Longhı 

Lüksemburg namma : 
A. Clasen 

Holânda namma : 
A. R. Tammenoms Bakker 

Norveç namına : 
Dag Bryn 

Portekiz namına : 
R. Ennes Ulrıch 

ingiltere namına : 
F. R. Hoyer Millar 

Amerika Birleşik Devletleri 
namına : 

Charles M . Spofford 

Kuzey Atlantik Andlaşması mucibince kurulmuş olan Mil
letlerarası Askerî Karargâhların Statüsüne mütaallik 

Protokol 

4 Nisan 1949 tarihinde Vaşington'da imzalanan Kuzey Atlantik And
laşmasına Taraf olan Devletler, 

Kuzey Atlantik Andlaşması gereğince yapılacak hususi Anlaşmalar
la ülkelerinde Milletlerarası askerî karargâhlar tesis edilebileceğini göz-
önünde tutarak, ve 

Bu karargâhlarla personellerinin Kuzey Atlantik Andlaşması sa
hası içindeki statülerini tâyine istekli olarak, 

Kuvvetlerinin statüsüne dair 19 Haziran 1951 tarihinde Londra'da 
imzalanan Sözleşmeye ek işbu Protokol üzerinde mutabık kalmışlardır. 

Madde — 1 

işbu Protokoldeki, 
ı(a) «Sözleşme» tabiri ile, Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf olan 

Devletlerin, kuvvetlerinin statülerine dair olarak, 19 Haziran 1951 tari
hinde Londra'da imzalamış oldukları Sözleşme; 
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(b) «Yüksek Karargâh» tabiri ile, Müttefik Devletlerin Avrupa'da-
ki Yüksek Karargâhı; Atlantik Müttefik Başkomutanının Karargâhı ve 
Kuzey Atlantik Andlaşması gereğince kurulmuş her hangi bir muadil Mi l 
letlerarası Askerî Karargâh; 

(c) «Müttefik Karargâhı» tabiri ile herhangi bir Yüksek Karar
gâh ve Kuzey Atlantik Andlaşması gereğince kurulmuş olup doğrudan 
doğruya bir Yüksek Karargâha tabi bulunan herhangi bir Milletlerarası 
Askerî Karargâh; 

d) «Kuzey Atlantik Konseyi» tabiri ile, Kuzey Atlantik Andlaş-
masmın 9 uncu maddesi ile kurulmuş olan Konsey veya onun, namına 
harekete yetkili, herhangi bir tâli uzvu kasdolunur. 

Madde — 2 
Aşağıdaki hükümler mahfuz kalmak şartiyle, Sözleşme, bu Proto

kole Taraflardan birinin Kuzey Atlantik Andlaşmıası sahası içindeki ülke
sinde bulunan Müttefik Karargâhları ve bu karargâhların, böyle bir ül
kede resmî vazifeleri dolayısiyle bulunan askerî ve sivil personeli ve bu 
personelin, eşlerinin veya ana babalarının vazifeli olmaları dolayısiyle 
bu ülkede bulunan,, Protokolün 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a), 
(b) ve (c) bentlerindeki tariflere giren yakınları hakkında tatbik olunur. 

Madde — 3 

1. Sözleşmenin bir Müttefik Karargâhına tatbiki bakımından «kuv
vet», «sivil unsur» ve «yakın» tabirleri, Sözleşmenin neresinde geçer
lerse geçsinler, şu manâlara geleceklerdir : 

(a) «Kuvvet» tabiri ile, Kuzey Atlantik Andiaşmasma dâhil her
hangi bir Devletin kara, deniz veya hava silâhlı kuvvetlerine mensup olup 
bir Müttefik Karargâhına bağlı personel kasıt olunur. 

(b) «Sivil unsur» tabiri ile, tâbiiyetsiz, yahut Andlaşmadan hariç 
herhangi bir Devletin veya kabul eden Devletin tebaası olmıyan veya 
mûtaden bu Devletin topraklarında oturmıyan ve, 

(i) Müttefik Karargâhına bağlı olarak Kuzey Atlantik Andiaş
masma dâhil Devletlerden birinin silâhlı servislerinde hizmetlendirilmiş 
olan, veya 

(ii) Kuzey Atlantik Konseyince Müttefik Karargâhlarında hizmet-
lendirilmeleri kararlaştırılacak olan sivil personel kategorilerine dâhil 
şahıslar kasdolunur. 

(c) «Yakın» tabiri ile, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde tarif olu
nan bir kuvvet veya sivil unsur mensubunun eşi veyahut nafakası kuv
vet veya sivil unsur mensubuna ait çocuklar kasdolunur. 

2. Sözleşmenin II nci maddesinin, V inci maddesinin 2 nci fıkra
sının, VII nci maddesinin 10 uncu fıkrasının, IX uncu maddesinin 2 nci, 
3 üncü, 4 üncü, 7 nci ve 8 inci fıkralarının ve XIII üncü maddesinin 
tatbikatı için bir Müttefik Karargâhı, bir kuvvet addolunur. 

Madde — 4 

Sözleşmenin, gönderen Devlete veya onun makamlarına, kuvvetleri 
veya sivil unsurları veya yakınları hakkında bahşettiği haklar veya tah
mil ettiği mükellefiyetler, bir Müttefik Karargâhı ve onun, işbu Proto
kolün 2 nci maddesi mucibince haklarında Sözleşmenin tatbik edildiği, 
personeli ve bunların yakınları bakımlarından aşağıdaki istisnalarla, i l 
gili Yüksek Karargâha ve ona karşı sorumlu makamlara tanılacak ve 
tahmil olunacaktır : 

(a) Sözleşmenin VII nci maddesiyle gönderen Devletin askerî ma
kamlarına verilmiş olan cezaî ve inzibatî kaza salâhiyetini istimal hak
kı, ilgili şahsın, askerî kanunlarına tabi olduğu Devletin - eğer böyle 
bir Devlet mevcutsa - askerî makamlarına tanınacaktır. 

(b) Sözleşmenin II nci maddesi, III üncü maddesinin 4 üncü fık
rası, VII nci maddesinin 5 (a) ve 8 ıa) bentleri, VIII inci maddesinin 9 
uncu ve 10 uncu fıkraları ve XIII üncü maddesi ile gönderen Devlete ve
ya onun makamlarına tahmil olunan mükellefiyetler, hem Müttefik 
Karargâha, hem de silâhlı servisleri veya silâhlı servislerinin herhangi 
bir mensubu veya müstahdemi veya bu mensup veya müstahdemin ya
kınları bahse konu olan Devlete terettüp edecektir. 

(c.) Sözleşmenin III üncü maddesinin 2 (a) ve 5 inci fıkralariyle 
XIV üncü maddesinin tatbikmda, bir kuvvet mensupları veya onların ya
kınları bahse konu oldukları hallerde, kuvvet mensubu hangi Devletin si
lâhlı kuvvetine ait ise o Devlet «Gönderen Devlet» sayılacaktır. Sivil 
unsur mensuplarının veya onların yakınlarının mevzuubahis oldukları hal
de, sivil unsur mensubu hangi Devletin - eğer böyle bir Devlet mevcut
sa - silâhlı servisinde istihdam ediyorsa o Devlet «Gönderen Devlet» sa
yılacaktır. 

d) Sözleşmenin VIII inci maddesinin 6 nci ve 7 nci fıkraları ge
reğince Gönderen Devlete tahmil olunan mükellefiyetler, fiil veya ihmali 

tazminat talebine yol açmış olan şahıs hangi Devletin silâhlı servisine 
mensup ise o Devlete, veya, bir sivil unsur mensubu bahse konu olduğu 
takdirde, onu silâhlı servisinde hizmetlendirilmiş bulunan Devlete, böy
le bir Devlet mevcut değilse, ilgili şahsın mensubu olduğu Müttefik Ka
rargâhına terettüp eder. 

VIII inci maddenin 8 inci fıkrası mucibince bir hakem tâyini husu
sunda, gönderen Devletin hakları hem ilgili Müttefik Karargâhı tara
fından hem de işbu fıkra gereğince kendisine mükellefiyetler terettüp 
edebilecek Devlet varsa onun tarafından kullanılır. 

Madde — 5 

Bir Müttefik Karargâhının her mensubu, bu Karargâh tarafından 
verilmiş, fotoğraflı bir hüviyet varakasını hâmil olacaktır. Hâmilinin adı
nı, doğum tarih ve yerini, tâbiiyetini, rütbe veya derecesini, varsa sicil 
numarasını ve vesikanın muteber olduğu müddeti gösterecek bu varaka 
her istenişte ibraz edilecektir. 

Madde — 6 

1. Sözleşmenin VIII inci maddesiyle Âkıd Taraflara yüklenen taz
minat taleplerinden feragat mükellefiyeti, hem ilgili Müttefik Karargâh
ları hem de bu Protokola Taraf olan ilgili her Devleti bağlar. 

2. Sözleşmenin VIII inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarının 
tatbikında : 

(a) Bir Müttefik Karargâhın malı olan veya bu Protokola Taraf 
Devletlerden birinin malı olup da Müttefik Karargâhı tarafından kulla
nılan mallar, bir Âkıd Tarafa ait ve onun kendi silâhlı servisleri tara
fından kullanılan mal sayılacaktır; 

(b) işbu Protokolün 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında tarif edi
len bir «Kuvvetler» mensubu veya «Sivil unsur» mensubu, veyahut bir 
Müttefik Karargâhının herhangi bir diğer hizmetlisi tarafından ika edi
len zarar ve hasar, bir Âkıd Tarafın silâhlı servislerinin bir mensubu ve
ya hizmetlisi tarafından sebebiyet verilmiş bir zarar ve hasar, telâkki edi
lecektir. 

(c) VIII inci maddenin 3 üncü fıkrasındaki «bir Âkıd Tarafın ma
lı olan» tâbirine ait tarif, bir Müttefik Karargâhı hakkında da tatbik olu
nacaktır. 

3. Sözleşmenin VIII inci maddesinin 5 inci fıkrasında derpiş olunan 
tazminat taleplerine (Bir mukavelenin tatbikmdan doğan zarar ve hasar 
talepleriyle o maddenin 6 ve 7 nci fıkralarına giren talepler hariç olmak 
üzere) bir Müttefik Karargâhının herhangi bir hizmetlisinin fiil veya ih
malinden doğmuş olan, veyahut bir «Kabul eden Devlet» ülkesinde, işbu 
Protokola Tarafların birinden gayri bir üçüncü şahsın zararını mucip 
olan kanunen bir Müttefik Karargâhının sorumlu bulunduğu herhangi bir 
fiil, ihmal veya hadiseden mütevellit tazminat talepleri de dâhildir. 

Madde — 7 

1. Sözleşmenin X uncu maddesiyle bir kuvvetin veya sivil unsurun 
mensuplarına maaşları ve ücretleri hususunda tanılan vergi muafiyeti, 
bu Protokolün 3 üncü maddesinin 1 (a) ve >(b), (i) fıkralarındaki tarife 
uygun Müttefik Karargâhları personeline bu sıfatları dolayısiyle bağlı 
oldukları veya hizmetinde bulundukları silâhlı servis tarafından ödenen 
maaşlarla ücretlere de tatbik olunur; şu kadar k i bu fıkra, böyle bir 
mensup veya hizmetliyi, vatandaşı bulunduğu Devlet tarafından konul
muş vergilerden muaf kılmaz. 

2. Bir Müttefik Karargâhının, Kuzey Atlantik Konseyince karar
laştırılan katagorilere dâhil hizmetlilerine, bu sıfatları dolayısiyle Müt
tefik karariâhlarmca ödenecek maaşlarla ücretler vergiden muaftırlar. 
Bununla beraber, işbu Protokolde Taraf olanlardan her hangi biri, isterse, 
alelmûtat kendi ülkesinde oturmıyan tebaasını hariç tutarak, Müttefik 
Karargâhı kadrosunda hizmet görecek bütün tebaasını kendi temin edip 
o Karargâh emrine vereceğine ve bunların maaşları ile 'ücretlerini kendi 
tâyin edeceği bir barem üzerinden ödiyeceğine dair ilgili Müttefik Karar
gâhı ile bir Anlaşma yapabilir. Bu tarzda ödenen maaş ve ücretlerden 
bu Devlet vergi alabilir, fakat başka bir Âkıd Devlet alamaz, işbu Proto
kole Taraf olanlardan her hangi birinin akdettiği böyle bir Anlaşma son
radan tadil veya feshedilirse, Protokole Taraf olanlar artık kendi vatan
daşlarına verilen maaş ve ücretleri, bu fıkranın 1 inci cümlesi mucibince, 
vergiden muaf tutmaya mecbur olacaklardır. 

Madde — 8 
1. Müttefik Karargâhlarının yerleşmesini, inşaatmı, bakım ve faa

liyetini kolaylaştırmak üzere, bu Karargâhlar, müşterek müdafaa uğrun-
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4a ve (münhasıran kendi resmi İstifadeleri için yaptıkları masraflara mü-
taallik resim ve vergilerden İmkân nispetinde muaf tutulacaklardır. Bu 
bapta bir anlaşma akdi için Protokola Taraf olan her Devlet kendi ülke
sinde kurulu Müttefik Karargâhları ile müzakerelere girişecektir.. 

2. Her Müttefik Karargâhı, Sözleşmenin X I inci maddesi ile bir 
(kuvvete bahşedilen haklardan, aynı şart lar altında faydalanır. 

3. Sözleşmenin X I inci maddesinin S inci ve 6 ncı fıkrasındaki hü
kümler, kabul eden Devletin vatandaşlarına tatbik olunmıyacaktır; me
ğerki bu vatandaşlar, arazisinde bulunan Devletten gayrı işbu Protokole 
Taraf olan bir Devletin silâhlı servisine mensup bulunsunlar. 

4. B u maddedeki « resimler ve vergiler» tabiri, yapılan bir hizmet 
karşılığı olarak alınan resim ve harslara şâmil değildir. 

Madde — 9 

Kuzey Atlantik Konseyi başka suretle kararlaştırmadıkca, 
<(a) Bir Müttefik Karargâhının yatırım bütçesindeki milletlerarası 

fonlardan temin edilip artık Karargâha lüzumu kalmıyan mevcutlar, K u 
zey Atlantik Konseyinin tasvip edeceği tertipler dairesinde tasfiye olu
narak hasılları, Karargâhın yatırım masraflarınla İştirak hisseleri nispe
tinde, Kuzey Atlantik Andlaşmasınm Tarafları arasında teksim yahut 
onların matluplarına kaydedilecektir. Kabul eden Devlet, ülkesinde kâin 
olup bu yolda tasfiye edilen gayrimenkuUerl satınalmıak hususunda rüç-
han hakkına sahip olacaktır; şu şartla k i , teklif edeceği şartlar, bir üçün
cü Tarafın tekliflerinden daha az müsait otoııyacaktır; 

(b) Kabul eden Devlet tarafından, itibari bedelden gayrı bir bedel 
alınmamak suretiyle, bir Müttefik Karargâhının istimaline tahsis edilmiş 
olup art ık bu Karargâha, lüzumu kalmıyan arsa, bina ve sabit tesisler, 
o Devlete İade olunur. Bu gayrimenkullerin Karargâh tarafından istima
limden dolayı kıymetlerinde husule gelen artış veya eksilişler, Kuzey At 
lantik Konseyince kabul eden Devletin kabili tatbik her hangi bir kanunu 
nazarı itibara alınarak tesbit olunacak ve, Karargâhın yatırım masraf
larına iştirak nispetlerine göre, Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf Dev
letler arasında taksim yahut onlara alacak veya verecek kayıt oluna
caktır. 

Madde 10 

Her Yüksek Karargâh hüktmi şahsiyete malik olup akit yapmak, 
mal İktisap ve tasarruf etmek ehliyetini haizdir. Bununla beraber, kabul 
eden Devlet bu ehliyetin istimalini, kendisiyle Yüksek Karargâh veya 
onun namuıa hareket eden bir Tâli Müttefik Karargâhı arasındaki özel 
Anlaşmalara tabi kılabilir. 

Madde — 11 

1. Sözleşmenin V H I inci maddesinin hükümleri mahfuz kalmak 
şartiyle, bir Yüksek Karargâh gerek müddei gerek müddeialeyh sıfa-
tiyle mahkemelere müracaat edebilir. Bununla beraber, kabul eden Dev
let ile Yüksek Karargâh veya onun mezun kılacağı her hangi bir tâli 
Müttefik Karargâhı, kabul eden Devletin mahkemelerinde Yüksek K a 
rargâhın taraf teşkil edeceği dâvalarda bu Devletin Yüksek Karargâhın 
yerine kaim olması hususunda anlaşabilirler. 

2. Sözleşmenin VI I nci maddesinin 6 (a) fıkrası ile XIII üncü mad
desinde münderiç maksatlar müstesna, her hangi bir Müttefik Karar
gâhının malları veya parası hakkında hiçbir icra tedbiri veya bu mal
lara veya paraya el koymaya matuf bir tedbir alınmayacaktır. 

Madde — 12 

a. Milletlerarası bütçesini tatbik edebilmek üzere, bir Müttefik 
Karargâhı her nevi döviz bulundurabilir ve her nevi para üzerinden he
saplara malik olabilir. 

2. Her hangi bir Müttefik Karargâhının ihtiyaçlarının karşılanması 
için lüzumu hâsrl oldukça, işbu Protokola Taraf olan Devletler, bir Müt
tefik Karargâhının talebi üzerine, bu Karargâhın paralarının bir mem
leketten diğerine transferini ve bir Müttefik Karargâhının elinde bulu
nan herhangi bir dövizin diğer bir dövize tahvilini kolaylaştıracaklardır. 

Madde 13 

Bir Müttefik Karargâhının, bu Karargâha tahsis edilip onun tara
fından kullanılan binalarında veya Karargâhın usûlü dairesinde yetki
lendirilmiş herhangi bir memuru nezdinde bulunan dosyalan dle sair 

resmi evrakı, Karargâh bu muafiyetten feragat etmedikçe, masuniyeti 
haizdir; kabul eden Devletin talebi üzerine, her hangi bir evrakın bu 
maddede derpiş edilen muafiyetin şümulüne girip girmediğini tesbit için 
Karargâh, bu Devletin bir temsilcisinin huzurunda o evrakın mahiyetini 
tahkik edecektir. 

Madde — 14 
>1. Kuzey Atlantik Konseyinin kararı ile, bu Protokolün veya Söz

leşmenin bütünü veya her hangi bir kısmı, Kuzey Atlantik Amdlaşması 
gereğince kurulmuş '(İşbu Protokolün 1 inci maddesinin (b) ve (c) fık
ralarındaki tarifelere girmiyen) her hangi bir Milletlerarası Askerî Ka
rargâha veya Milletlerarası Teşkilâta tatbik olunabilir; 

2. Avrupa Savunma Birliği teessüs ettiğinde, işbu Protokol, Kuzey 
Atlantik Konseyince tesbit edilecek tarihte ve şekilde, bir Müttefik K a 
rargâhına bağlı Avrupa Savunma Kuvvetlerinin personeli ile bu perso
nelin yalanlarına da tatbik olunabilir. 

Madde — 15 
Bu Protokolün tatbik veya tefsiri yüzünden işbu Protokolün Taraf -

lan arasında veya bunlardan biriyle bir Müttefik Karargâhı arasında 
çıkan bütün ihtilâflar, her hangi bir dış kazal mercie başvurulmadan, 
ihtilaflı Taraflar arasında müzakere yolu İle halledilecektir. İşbu Pro
tokolde veya Sözleşmede hilâfına sarih hükümı olmadıkça, doğrudan 
doğruya müzakere yolu İle halledilemiyen ihtilâflar Kuzey Atlantik Kon
seyine havale edilecektir. 

Madde — 16 
1. Sözleşmenin X V ve X V I I ilâ X X nci maddeleri, işbu Protokolün 

de ayrılmaz bir cüzü mesabesindedir; fakat şu şartla k i , İşbu Protokol 
Sözleşmeden müstakil olarak o hükümlere tevfikan tadil, tâük, tasdik, 
fesih ve temdit edilebilecek ve Protokole İltihak olunabilecektir. 

2. İşbu Protokol, kabul eden Devlet ile bir Yüksek Karargâh ara
sında yapılacak ik i taraflı Anlaşmalarla tamamlanabilir. Kabul eden 
Devletin makamlan Ue bir Yüksek Karargâh, İşbu Protokolün veya Söz
leşmenin o Devletin tatbika karar vereceği her hangi bir hükmünün 
tasdikten önce İdari tedbirlerle yürürlüğe konulması hususunda mutabık 
kalabilirler. 

Bu hususları tasdikan, aşağıda imzalan bulunan Murahhaslar işbu 
Protokolü imzalamışlardır. 

Protokol 1952 senesi Ağustos ayının 28 İnci günü, Paris'te, her i k i 
metni de aynı derecede muteber olmak üzere, Fransızca ve İngilizce ola
rak, ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Arşivine tevdi edilecek 
tek nüsha halinde tanzim edilimlştir. Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti Protokolün tasdikli kopyalarını onu imzahyan ve ona katılan bütün 
Devletlere gönderecektir. 

Belçika Krallığı namına: 
Andre de Staercke 

Kanada namına : 
A . D. P. Heeney 

Danimarka Krallığı namına; 
Sandager Jeppesen 

Fransa namına : 
Herve Alphand 

Yunanistan Krallığı namına 
Pan. Pipinelis 

izlanda namuıa : 
Gunnlaugur Petursson 

italya namına : 
A . Fvossi - Longhl 

Lüxemburg Büyük Dükanhğı na
mına : 

J . Heisburg 

Holânda Krallığı namına: 
A . W. L . Tjarda Van Star-
kenborgh. S. 

Norveç Kıraliığı namına : 
S. Chr. Sommerfelt 

Portekiz namına : 
H . Oaldeira Queiroz 

Türkiye namana: 
Taha Canm 

Büyük Britanya ve Şimali İrlanda 
Birleşik Krallığı namına : 

F . R. Hoyer Millar 

Amerika Birleşik Devletleri namına: 
Wllllam H . Draper, Jr. 
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Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3858 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum 

Müdürlüğü kısmına kadrolar ilâvesi hakkında Kanun 

Kanun No : 6376 Kabul tarihi: 10/3/1954 

Madde 1 — Devlet memurları aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
olan 30/6/1939 tarihli ve 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Em
niyet Umum Müdürlüğü kısmına, ekli (1) sayılı cetvelde derecesi, me
muriyet unvanı, aded ve maaşları yazılı memuriyetlere ait kadrolar ilâ
ve edilmiştir. 

Muvakkat madde 1 — 1954 Malî yılı içinde ekli (2) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar kullanılmaz. 

Muvakkat madde 2 — 11/5/1953 tarihli ve 6085 sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu hükümleri 1954 Bütçe yılında icra Vekilleri Heyetince tes
bit edilecek bölgelerde tatbik olunur. 

Muvakkat madde 3' — 1954 yılı Muvazene! Umumiye Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kısmının 427 nci (Trafik 
teşkilâtının gerektirdiği masraflar) faslında mevcut tahsisattan lüzumlu 
görülecek miktarları (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilgili tertiplerine 
aktarmaya Maliye Vekili salahiyetlidir. 

Muvakkat madde 4 — 1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağ-
,1ı (R) işaretli cetvele, ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı formül eklenmiştir. 

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

memurdur. 
12/3/1954 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI C E T V E L 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

6 Trafik Şubesi Müdürü 1 70 
7 Trafik Şubesi Müdür Muavini 2 60 
7 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü 2 60 
6 1 inci Sınıf Emniyet Âmıirl 7 70 
7 2 nci Sınıf Emniyet Â'miri 7 60 
8 Trafik Ayniyat Muhasibi 1 50 
8 Başkomiser 17 50 
9 Komiser 52 40 

10 Komiser Muavini 177 35 
11 Polis Memuru 300 30 
12 » » 300 25 
13 » •» 540 20 

1406 

[2] SAYILI C E T V E L 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

7 
6 
7̂  
8 
9 

10 
11 
12 
13 

3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü 
1 inci Sınıf Emniyet Âmiri 
2 nci Sınıf Emniyet Âmiri 
Başkomiser 
Komiser 
Komiser Muavini 
Polis Memuru 

2 
7 
7 

16 
44 

165 
300 
300 
413 

1254 

60 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

[3] SAYILI C E T V E L 

Maliye Vekâleti 

Fasıl 752 3827 sayılı kanun gereğince satınahnacak taşıtlar. 
Madde 20 Emniyet Umum Müdürlüğü 20 otomobil. 

No. Baslıai 

İlgili Kanun : 
3656 Devle t M e m u r l a r ı A y l ı k l a r ı m ı ! Tevh i t ve T e a d ü l ü n e dair 

K a n u n 8 /7 /1939 

Raunt 
Duıtnı Guet' 
Tertip Cilt Sahtfe S ı r 

20 1397 

5676 sayılı kanunla tasdik edilen Kredi Anlaşmasına 
ek Anlaşmanın tasdikma dair Kanun 

Kanun No : 6377 Kabul tarihi: 10/3/1954 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Imaı 
ve Kalkınma Bankası arasında 7 Temmuz 1950 tarihinde akit ve 567* 
sayılı kanunla tasdik edilen «Limanların Geliştirilmesi ve inşası» na aü 
Kredi Anlaşmasına ek olarak imza edilen 26/2/1954 tarihli ve (1) numa 
ralı ek Anlaşma ve ilişikleri tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — 5775 ve 6192 sayılı kanunların 5676 sayılı kanunla ilgil 
hükümleri bu ek anlaşmaya da şâmildir. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyet 

memurdur. 
13/3/1954 

No. Baslığı 

ilgili Kanunlar : 

T ü r k i y e C u m h u r i y e t i i l e M i l l e t l e r a r a s ı Irnar ve K a l k ı n m a 
B a n k a s ı a ıas ınıda a k l e d i l e n K r e d i A n l a ş m a l a r ı h a k k ı n d a 
K a n u n 2-1./7/1950 
L i m a n l a r ı n inşa , tevsi, ı s l ah ve t eçh i z ine dair K a n u n 

1/6/1951 

Düstur 
Tertip 

Kes 
Gaz. 

Sahife Sa 

31 2151 

32 14-12 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Beynelmilel tmar ve 
Kalkınma Bankası arasında Anlaşma 

Türkiye Cumhuriyeti (Bundan böyle Müstakriz denilecektir) ili 
Beynelmilel İmar ve Kalkınma Bankası (Bundan böyle Banka denile 
çektir) arasında 7 Temmuz 1950 tarihli İstikraz Anlaşmasına (Limaı 
geliştirme ve inşa projeleri) aynı tarihli ek No. 1 in 2 nci kısmı 2 nc 
fıkrası mucibince Müstakriz 2 nci kısımda bahis mevzuu olan bütün lü 
zumlu delilleri Bankaya tetkik fırsatı vermek ve Bankanın gösterilen de 
kilerin kifayetli olup olmayacağına dair Müstakrize vereceği cevabı, te 
min için, Bankaya resmî olarak sunmadan önce 'Bankayı aydınlatıcı ma 
hiyette malûmat verecektir. 

Washington D. C. 
imza tarihi 

- , ' 1954 

Türkiye Cumhuriyeti namına 
'Salahiyetli Temsilci 

Beynelmilel İmar ve Kalkınma Bankae 
Namına 
Başkan 

İstikraz No. 28 TU 
Ek. No.l 

İSTİKRAZ ANLAŞMASINA 

Ek No. 1, Tarihi : 2612/1954 

(Liman Islah ve İnşaat Projeleri) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Beynelmilel îmar 
ve Kalkınma Bankası arasında 

7 Temmuz 1950 

E k No. 1 

(Bundan böyle kısaca Müstakriz diye adlandırılan Türkiye Cuımhı. 
rlyeti Hükümeti ve bundan böyle kısaca Banka diye adlandırılan (Bej 
nelmilel İmar ve Kalkınma Bankası arasında 26/2/1954 tarihli Anlaşma. 

Müstakriz!e Banka arasında, bundan böyle hazan kısaca Birin" 
Liman istikraz Anlaşması diye adlandırılan 7 Temmuz 1950 tarihli b 
İstikraz Anlaşması ile Banka Müstakrize bazı limanların tevsi ve inşa; 
için mezkûr Anlaşmadan hükümler ve şartlar dâhilinde 12 500 000 dok* 
tutarında veya mezkûr Anlaşmada belirtildiği şekilde bu miktarın digeı 
paralar cinsinden muadili tutarında bir istikrazda bulunmayı kabul ve> 
imiş olup; 

Birinci Liman istikraz Anlaşmasında tesbit edilen işlerin taman 
lanabilmesi için Müstakrizin ilâveten 3 800 000 dolar tutarında döviz 
ihtiyacı bulunduğundan ve 

Taraflar, Birimci Liman istikraz Anlaşması ile temin edilen krediy 
mezkûr Anlaşma ile temin edilen 12 500 000 dolarlık kredi ile 3 800 0< 
dolar muadili ilâveden teşekkül etmek üzere 16 300 000 dolar muadi 
muhtelif cinsten paralar miktarında yeni bir krediye iblâğ ve konsolk 
etmek istediklerinden; ve 
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Taraflar, bu şekilde artırılan ve konsolide edilen kredinin hüküm 
ve şartlarının 7 Temmuz 1950 tarihli İstikraz Anlaşmasında derpiş edilen 
ve bu ek ile tadil edilen şekilde olmasını uygun gördüklerinden taraflar 
aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır: 

BÖLÜM: 1 

(Birinci Uman istikraz Anlaşması tamamı aşağıdaki şekilde tadil 
edilecektir: 

istikraz Anlaşması: 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile bundan böyle (Müstakriz) deni

lecektir. -Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası bundan böyle (Banka) 
denilecektir. Arasında 7 Temmuz 1950 tarihli İstikraz Anlaşması 
(26/2/1954 tarihindeki tadilata göre) 

Madde — I 

İstikraz Nizamnamesi 

Kısım 1.01. Bu İstikraz Anlaşmasının tarafeyni 15 Ekim 1952 tarihli 
ve bu İstikraz Anlaşmasına bağlı 3 numaralı cetveldeki tadilâta tabi ol
mak üzere 3 numaralı İstikraz Nizamnamesi hükümlerini aynı kuvvet ve 
müesseriyetle bu Anlaşmada dercedilmiş gibi kabul ederler. (Bundan böy
le bu şekilde tadil edilen 3 numaralı İstikraz Nizamnamesi kısaca İstik
raz Nizamnamesi olarak zikredilecektir.) 

Madde — II 
İstikraz 

Kısım 2.01. Banka, bu İstikraz Anlaşmasında münderiç veya bu An
laşmada buluflan ahkâm ve şerait gereğince Müstakrize 16 300 000 dolar 
tutarında muhtelif dövizlerden müteşekkil krediyi'iki partide ikraz etmeyi 
kabul eder. Birinci partinin miktarı muhtelif dövizlerle 12 500 000 dolara, 
ikinci partinin miktarı ise gene muhtelif dövizlerle 3 800 000 dolara baliğ 
olacaktır. 

Kısım 2.02. Banka, Müstakriz adına bir kredi hesabı açacak ve bu 
kredi mebaliğini bu hesaba matlup kaydedecektir. Banka, hesaplarım kı
sım 2.01 de bahsi geçen kredinin her ik i partisini de ayıracak şekilde tu
tacaktır. Kredi, kredi hesabından İstikraz Nizamnamesinde derpiş edilen 
hükümler ve oradaki iptal ve talik haklarına göre istimal olunabilecektir. 

Kısım 2.03. Müstakriz, kredinin istimal edllmlyen kısmı üzerinden 
yıllık olarak Bankaya kredi resülmallnin % 1 inin 3/4 nispetinde bir taah
hüt ücreti ödiyecektir. Kredinin i lk kısmı için 2.02 kısımda derpiş edilen 
tarih 23 Ocak 1951 dir. 2 nci kısmın tarihi ise 26 Mayıs 1954 veya fiili 
tediye tarihlerinden daha evvel olanıdır. 

Kısım 2.04. Müstakriz, bu şekilde zaman zaman istimal olunan ve geri 
kalem birinci kısmın resülmali üzerinden <% 4-1/4 olarak, İkinci kısım üze
rinden de aynı şekilde yıllık % 4 - 7/8 faiz ödiyecektir. 

Kısım 2.05. Müstakriz ile Banka başka bir şekilde mutabık kalma
dıkça istikraz Nizamnamesinin 4.02. numaralı kısmı gereğince Müstakrizin 
talebi üzerine Bankaca girilecek hususi taahhütlerin ücreti zaman ve za
man cari bulunan bu gibi hususi taahhütdatın ana sermayesi üzerinden 
•% 1 inin 1/2 si nispetinde olacaktır. 

Kısım 2.06. Faiz ve diğer masraflar her yılın 1 Nisan ve 1 Ekiminde 
olmak üzere senede 2 defada ödenir. 

Kısım 2.07. Müstakriz kredi resülmalini bu İstikraz Anlaşmasına bağ
lı 1 numaralı cetvele göre itfa edecektir. 

Madde — İ Ü 

Kredinin istimali 

Kısım 3.01. Müstakriz krediyi yalnız bu anlaşmanın 2 nci cetve
linde belirtilen projelerin sağlanması için gerekli malzeme bedellerinin 
karşılanması zımnında istimal edecek ve ettirecektir. Krediden temin 
edilen 'miktar ile finanse edilecek özel malzemeler' üzerinde Müstakriz 
Ue Banka arasındaki anlaşma ile daha sonraki anlaşmalarda kabul edi
lecek tadilâta tabi olmak üzere tâyin edflecektir. 

Kısım 3.02. Bu Anlaşmanın 5.09. 'kısmında tesbit edilenin haricinde, 
kredi ile temin olunan malzeme münhasıran Müstakrizin yalnız memle
keti dahilindeki projelerin sağlanması zımnında kullanılacaktır. 

Madde — IV 
Tahvilât 

Kısım 4.01. Müstakriz İstikraz Nizamnamesi gereğince kredinin 
resülmalini temsilen tahvilât ihraç ive teslim edecektir. 

SafaSfe: 8739 

Kısım 4.02. Müstakrizin mensup olduğu memleket Maliye Vekili 
ve onun tarafından yazılı olarak tâyin edilen kimse veya kimseler is
tikraz Nizamnamesinin 6.02. kısmındaki maksatlar için Müstakrizin 
salahiyetli mümessilleri sayılırlar. 

Madde — V 

özel hükümler 

Kısım 5.01. (a) Müstakriz projeleri, dikkat ve itina ile ve mükem
mel bir ekonomik ve mühendislik faaliyetine uygun olarak tatbik ede
cek ve bu maksatlar için ehliyetli ve tecrübeli müşavir mühendisler ve 
mütaahhitler kullanacaktır. 

(b) Müstakriz, projelere ait plân ve şartnameler ve bunlar üze
rinde yapılacak esaslı tadilâtm hazırlanmaları akabinde Bankaya tevdi 
edecektir. 

(c) Müstakriz, Kredi Anlaşmasiyle finanse edilen malzemeyi be
lirtmeye, bunların projedeki kullanış şekillerini açıklamaya maliyeti de 
dâhil olmak üzere projenin inkişafım göstermeye, projenin veya bunun 
her hangi bir kısmının inşa veya çalışmasında mesul bulunan Müstak
rizin ajan veya ajanlarının mali durum ve çalışmalarım belirtmeye kâfi 
mahiyette kayıtları tutacak veya tutturacak; 

Bankanın mümessilinin projeyi, malzemeyi ve ilgili kuyudat ve ve
saiki teftişini temin edecek, kredinin istimali, proje, malzemeler ile Müs
takrizin proje veya bunun her hangi bir kısmının inşa ve çalışmasında 
mesul ajan veya ajanlarının mali durumu ve çalışmaları ile i lgil i olarak 
vukubulacak mâkul talepleri gereğince bu gibi malûmatı Bankaya ve
recektir. 

Kısım 5.02 (a) Kredi Ue sağlanması istenen gayenin tahakkuku 
için Banka ve Müstakriz tam bir iş birliği yapacaktır. Bu maksatla her 
biri diğerine İstikraz Anlaşmasının umumi durumu hakkında mâkul 
surette istiyeceği malûmatı verecektir. Müstakriz tarafından verilecek 
olan malûmat kendi memleketindeki malî ve ekonomik durumu Ue bey
nelmilel tediye muvazenesi durumunu ihtiva eder. 

i('b) Banka ve Müstakriz bu kredinin gayesi ile ilgili meseleler ve 
buna ait işlerin idamesi hususunda zaman be zaman mümessilleri va-
sıtasiyle görüş teatisinde bulunacaklardır. Müstakriz İstikraz Anlaş
masının maksadı Ue buna ait işlerin başarılmasına mâni olan veya mâni 
blma tehdidinde bulunan şartların hususu halinde hemen (Bankayı ha
berdar edecektir. 

(c) Müstakriz Bankanın salahiyetli mümessilleri tarafından ken
di toprakları üzerinde her hangi bir yerde bu kredi ile ilgili olarak ya
pacağı ziyaretleri kolaylaştırmak için bütün makûl fırsatları temin ede
cektir. 

Kısım 5.03. Banka başka bir şekil üzerinde mutabık kalmadıkça 
Müstakrizin veya onun herhangi ajanın veya bu ajanın herhangi siyasi 
tâli teşekkülünün herhangi bir malı, matlubatı veya alacağı üzerine her
hangi bir dış borcun tediyesini teminat altına almak sadedinde bir im
tiyaz priorité veya rehin tesis ederse, bu takdirde tesis edilen bu haklar 
aynı şekilde kredi veya tahvilâtın ve diğer taahhüdatın resülmal ve faiz 
tediyesinin temininde de kabili tatbik olacaktır. Ancak işbu kısım aşa
ğıdaki hallere tatbik olunmayacaktır. 

(a) Her hangi bir malın mubayaası halinde mubayaa anında mez
kûr imalın mubayaa bedelinin tediyesinin teminatı olarak tesis edil en 
imtiyaz ve rüçhan, veya 

;(b) Azami bir yıl vadeli borçları teminat altına almak gayesine 
matuf olarak ve ticari emtianın satışından mütevellit hasılat ile öden
mesi meşrut olmak kaydiyle ticari emtia üzerine mevzu her hangi bir 
rehni; veya 

(c) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca normal bankacılık 
muamelelerinin neticesi olarak âzami bir sene vadeli borçlarının teminat 
altına alınması sadedinde mezkûr Banka tarafından ımatlubatı üzerine 
tesis edilen herhangi bir rehin. 

Kısım 5.04. İstikrazdaki ve tahvilâttaki faiz ve resülmal ve diğer 
masraflar kesintisiz olarak ödenecektir. Bunlar Müstakrizin kanunları 
•veya memleketinin kanunlarının dâhilinde gösterilen vergi ve resimler
den muaftır; fakat bu hüküm şayet böyle bir tahvil Müstakrizin mem
leketinde mukim olan şahıs veya teşekkül tarafından tesahub edildiği tak
dirde Bankadan maada herhangi bir tahvilât hâmiline yapılacak tediye
ler üzerindeki vergi ve ücretlere tatbik edilmez. 

Kısım 5.05. Kredi Anlaşması ve tahvilât üzerinde veya bunların 
tanzim, ihraç tesellüm ve tescili ile ilgili olarak Müstakriz veya vergi 
koymaya salahiyetli her hangi bir makam tarafından konulacak olan 
vergilerden ve ücretlerden muaf olacağı gibi kredi ve tahvilâtın kendi 

(Resmi Gazete) 
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paraları cinsinden ödeneceği memleket veya memleketlerin kanunları 
ile konulan veya bu gibi memleket veya memleketlerin topraklarında 
cari bulunan kanunlar ile konulmuş bulunan bu gibi vergi ve ücretler 
mevcut olduğu takdirde bunlar müstakilce ödenecektir. 

Kısım 5.06. Kredi ve tahvilâtın resülmali, faizi ve bunlarla ilgili 
diğer masraflar Müstakriz veya Müstakrizin memleketindeki vergi koy
maya salahiyetli herhangi bir makam tarafından konulan bütün tah
didattan azade olarak tediye edilecektir, lâkin bu hüküm, böyle bir tahvil 
Müstakrizin memleketinde mukim bir şahıs veya teşekkül tarafından 
tesahubedildiği takdirde Bankadan gayrı bir tahvil hâmiline bu tahvil 
gereğince yapılacak tediyeler üzerindeki vergi ve ücretlere tatbik edil-
miyecektir. 

Kısım 5.07. Müstakriz, istikraz ile temin edilen eşyaların mubayaa-
larmdaki ve 'memleketine ithalindeki risklere karşı sigorta hususunda kâfi 
tedbir alındığına dair Bankayı tatmin edecektir. 

Kısım 5.08. Müstakriz projeye dâhil bulunan malzeme, makine ve 
eşyalarının işletme ile bakımını ve zaman zaman lüzumlu revizyon ve 
tamiratı iyi mühendislik icabatma göre yaptıracaktır. 

.Kısım 5.09. Banka başka bir şekil üzerinde mutabık kalmadıkça, 
Anlaşma hasılatı ile temin ettiği malzemeyi rehnedemez, satamaz, ve
remez, ipotek edemez veya başka türlü tasarrufta bulunamaz; ancak bu 
gibi eşyalar, projeler için Ir'zmeti dokunmaz şekilde yıpranır ve eskirse 
Müstakriz tarafından rehne konabilir, satılabilir, verilebilir, ipotek edile
bilir veya üstünde başka şekillerde tasarrufta bulunabilir. 

Kısım 5.10. Pı ojenin tahakkukunu temin için Müstakriz lüzumlu 
tahsisatı temin edecek veya ettirecek ve bu maksatla bu gibi tahsisatın 
talebedildiği zaman hazır bulunmasını temin için uygun tedbirleri noksan
sız ve hemen alacaktır. 

Kısım 5.11. Projelerin kifayetli bir şekilde icraı ve idamesi için Müs
takriz kifayetli miktarda personelin yetiştirilmesini temin edecektir. 

Madde — V I 

Bankanın alacağı tedbirler 
Kısım 6.01. istikraz Nizamnamesinin Kısım 5.02. (a) ve (b) fıkra

larındaki hal Bankaca vâki ihbarı takibeden 30 gün sonrasına kadar de
vam ettiği takdirde, (c) fıkrasında gösterilen vakalardan herhangi biri 
husule geldiği ve Banka tarafından Müstakrize yapılacak ihbar tari
hinden itibaren 60 gün devam ettiği takdirde Banka o ana kadar itfa 
olunmamış kredi mebaliği ile tahvilât tutarının (O ana kadar vâdesi hu
lul etmemiş olanlar) tamamının muacceliyet kesbettiğini ilân eder ve bu 
Anlaşma veya tahvilâtta bu hükme mugayir hükümler bulunsa dahi, itfa 
olunmamış resülmalin tamamı derhal vacibüttediye olur. 

Madde — VII 
Muhtelif 

Kısım 7.01. istikrazın kapanış tarihi 31 Aralık 1958 dir. 
Kısım 7.02. istikraz Nizamnamesinin 8.01 No. lu kısmındaki mak

satlar için aşağıdaki adresler gösterilmiştir : 

Müstakriz için : 
Maliye Vekâleti 
Hazine Umum Müdürlüğü 
Ankara, Türkiye 
Banka için : 

Beynelmilel imar ve Kalkınma Bankası 
1818 H. Street, N . W. 
Washington 25, D. C. 
Amerika Birleşik Devletleri 

Kısım 7.03. Müstakrizin, Maliye Vekâleti istikraz Nizamnamesinin 
Kısım 8.03 ündeki maksatlar için irae edilmiştir. 

Cetvel - I 

İtfa cetveli 

B i r i n c i pa r t i 
r e s u l n ı a l i n i n 
ö d e m e e sa s ı 

İ k i n c i p a ı t i 
ı e s ü l m a l i ı ı i n 
ö d e m e esas ı 

B i r i n c i pa r t i her 
ö d e m e d e n sonra 
itfa o lvınraamı ' j 

m i k t a ı ı 
Ö d e m e t a ı i h i 

1 Ekim 1955 
1 Nisan 1956 
1 Ekim 1956 
1 Nisan 1957 
1 Ekim 1957 

(do la r o la rak) \ ] (do lSr o l .uak ) 1*1 (do la r o la rak) \ <] 

201 000 
206 000 
210 000 
214 000 

57 000 
59 000 
60 000 
61 000 

12 500 000 
12 299 000 
12 093 000 
11 883 000 
11 669 000 

İ k i n c i pa r t i her 
ö d e m e d e n sonra 
i t f a o l u n m a m ı ş 

m i k t a r ı 
(do la r o larak) \ * \ 

3 800 000 
3 743 000 
3 684 000 
3 624 000 
3 563 000 

[*] Kredinin herhangi bir kısmının dolardan başka bir para cin
sinden Bankaya ödenmesi halinde (Bak : İstikraz Nizamnamesi Kısım 
3.02) bu sütunlardaki rakamlar istimal maksadı için tâyin edilen dolar 
muadillerini temsil eder. 

B i r i n c i p a r l i her İ k i n e pa r t i her 
Tf i ı i n c par t i İ k i ' ı c i p a ı l i Ödem den s onr a ocKm eden 1111.1 

resul m çilinin i esulnif! i n i n i t f a o l u n m a m ı ş i l l a o 'u ı ı r r anıl ' ; 
ö d e m e esa; i ö d e m e esas ı m i k t a r ı m ik ta r t 

Ö d e m e ta • i h l ( [olar o' arak) ! (do la r o la rak) [" (do la r o la rak) l~*l ( d o l î r o la ra 
t) M 

1 Nisan 1958 219 000 63 000 11 450 ooo 3 500 000 
1 Ekim 1958 224 000 64 000 11 226 000 3 436 000 
1 Nisan 1959 228 000 66 000 10 998 000 3 370 000 
1 Ekim 1959 233 000 68 000 10 765 000 3 302 000 
1 Nisan 1960 238 000 69 000 10 527 000 3 233 000 
1 Ekim 1960 243 000 71 000 10 284 000 3 162 000 
1 Nisan 1961 249 000 73 000 10 035 000 3 089 000 
1 Ekim 1961 254 000 75 000 9 781 000 3 014 000 
1 Nisan 1962 259 000 76 000 9 522 000 2 938 000 
1 Ekim 1962 265 000 78 000 9 257 000 2 860 000 
1 Nisan 1963 270 000 80 000 8 987 000 2 780 000 
1 Ekim 1963 276 000 82 000 8 711 000 2 698 000 
1 Nisan 1964 282 000 84 000 8 429 000 2 614 000 
1 Ekim 1964 288 000 86 000 8 141 000 2 528 000 
1 Nisan 1965 294 000 88 000 7 847 000 2 440 000 
1 Ekim 1965 300 000 90 000 7 547 000 2 350 000 
1 JSTisan 1966 307 000 93 000 7 240 000 2 257 000 
1 Ekim 1966 313 000 95 000 6 927 000 2 162 000 
1 Nisan 1967 320 000 97 000 6 607 000 2 065 000 
1 Ekim 1967 327 000 99 000 6 280 000 1 966 000 
1 Nisan 1968 334 000 102 000 5 946 000 1 864 000 
1 Ekim 1968 341 000 104 000 5 605 000 1 760 Q00 
1 Nisan 1969 348 000 107 000 5 257 000 1 653 000 
1 Ekim 1969 355 000 109 000 4 902 000 1 544 000 
1 Nisan 1970 363 000 112 000 4 539 000 1 432 000 
1 Ekim 1970 371 000 115 000 4 168 000 1 317 000 
1 Nisan 1971 378 000 118 000 3 790 000 1 199 000 
1 Ekim 1971 387 000 121 000 3 403 000 1 078 000 
1 Nisan 1972 395 000 124 000 3 008 000 954 000 
1 Ekim 1972 403 000 127 000 2 605 000 827 000 
1 Nisan 1973 412 000 130 000 2 193 000 697 000 
1 Ekim 1973 420 000 133 000 1 773 000 564 000 
1 Nisan •1974 429 000 136 000 1 344 000 428 000 
1 Ekim 1974 439 000 139 000 905 000 289 000 
1 Nisan 1975 448 000 143 000 457 000 146 000 
1 Ekim 1975 457 000 146 000 — . — 

Avans ve itfa primleri 

Aşağıdaki yüzdeler istikraz Nizamnamesinin Kısım 2.05, (b) si 
gereğince resülmalin her hangi bir kısmının vâdesi gelmeden evvel öden
mesi veya aynı şekilde istikraz Nizamnamesinin Kısım 6.16 sı mucibince 
tahvilâttan her hangi birinin vâdeden önce itfası halinde ödenecek prim
leri gösterir : 

Avans ve itfa müddeti Prim 

Vâdeden önce en çok 5 sene 
» » » az 5 ve en çok 10 sene 
» » » » 10 » » 15 » 
» » » » 15 » » 20 » 
» » » » 2 0 sene 
1 - 1/2 015 

% 

1/2 
1 
1 -1/2 
2 
2-1/2 

Cetvel - II 

Projelerin tavsifi 

Proje : A 

Salıpazarı Limanı Geliştirme Projesi : 
Karadeniz Boğazının batı tarafından olan Salıpazarı Rıhtımı Top

hane Rıhtımının devamıdır. Salıpazarı Limanının şimdiki uzunluğu 460 
metredir. Salıpazarı Limanına 310 metre uzunlukta ve şimdiki rıhtımın 
kenarından denize doğru 30 metre genişlikte bir ilâve yapılacak, 10,5 
metre derinliğe kadar taranmış yanaşma yerleri ve 16 000 m.2 lik bir 
sahada transit ambarları inşa edilecektir. Salıpazarı limanı kifayetli mik
tarda vinç ve deniz işaretleri ve şamandıralarla teçhiz edilecektir. Her 
transit ambarı için istif makineleri, seyyar vinçleri, traktör ve römork, 
kamyon ve palet gibi yükleme ve boşaltma makineleri temin edilecektir. 
Salıpazarı Limanının doğu ucunda 3 200 m- hk bir sahada bir merakip 
limanı inşa edilecektir. 

Proje : B 

Haydarpaşa Limanı Geliştirme Projesi : 
Haydarpaşa Limanı Marmara Denizinin doğu kıyısında olup Kara

deniz Boğazının istanbul'a açılan mahrecindendir. Bir küçük ve iki büyük 
tonajda şilep yanaşması için i lk önce bir rıhtım inşa edilecek ve bununla 
Toprak Mahsulleri Ofisinin dış tediyeden faydalanarak Bankadan istik-
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raz temini ile süratle inşa ettireceği siloya hububat yüklenmesi sağlan
mış olacaktır. Bu sebepten Haydarpaşa Limanının kuzeyindeki mevcut 
olan rıhtım duvarı 190 m. kuzeye ve 335 metre batıya doğru uzatılacak 
ve 10.5 metre derinliğe kadar taranmış yanaşma yerleri rıhtım duvarının 
her iki tevsiatma yapılacaktır. Kıyıdan takriben 500 metre açıkta 750 
metre kadar uzunlukta yeni bir dalgakıran inşa edilecektir. Rıhtım du
varının arkasındaki 30 000 m 2 İlk bir saha doldurulacak bunun üzerinde 
sahası bulunan 10 000 m2 lik transit ambarları ile yollar, demiryolları 
ve yukarda zikredilen silo inşa edilecektir. Proje (A) da sayılan aynı 
şekilde tahmil ve tahliye tesisleri yapılacaktır. Bir aded sabit vinç, kifa
yetli adedde seyyar portal vinçler ve deniz işaretleri, şamandıralar ko
nacaktır. 

Proje: O 

Alsancak Limanı Geliştirme Projesi : 
Alsancak Limanı İzmir Körfezinde müesses olup Toprak Mahsulleri 

Ofisi projesi gereğince inşa edilecek silâhlardan birinin inşa sahasını teş
k i l edecektir. Mevcut Alsancak Demiryolu İskelesi tadil edilecek ve yol 
irtibatı ve 10.5 m. derinliğe kadar taranmış takriben 680 m. uzunlukta 
yanaşma yeri tenün edilecek veçhile tevsi edilecektir ve takriben 4 000 
ma lik bir sahada transit ambarı inşa edilecektir. İskele toilâhara aynı 
rnesahai sathiyede bir transit ambarının ilâve edileceğine göre hesabe-
dileceklir. Mevcut Alsancak Demiryolu İskelesinin ayağından şarka doğ-
ı u uzanan 7.0 m. derinlikte yanaşma yerleri ve mesahai sathiyesi 3 500 m? 
lik bir transit ambarını havi, takriben 240 metre uzunlukta bir rıhtım 
inşa edilecektir. Yanaşma yerleri uygun sayıda seyyar portal vinçlerle 
transit ambarları, istif makineleri, traktör ve römorklardan ibaret miha
niki mânipülâsyon teçhizatı ile teçhiz edilecektir. Bir yol kantarı tesisatı 
tesis edilecektir. 

Proje : D 
Samsun Limanı İnşaatı Projesi : 
Karadeniz kıyısındaki Samsun'da yeni bir liman ve bu limanda 1600 

m. uzunlukta bir esas dalgakıran ve 3 000 m. uzunlukta, bir tali dalgakı
ran inşa olunacaktır. Aynı yerde 670 m. uzunlukta bir rıhtım duvarı ve 
10,5 metreye kadar taranmış yanaşma yerleri yapılacaktır. 13 000 m.2 lik 
bir sahada transit ambarları kurulacaktır. Lüzumlu eşya tahmil ve tah
liye tesisi, deniz işaret ve şamandıraları ve demiryolu yardımı temin edi
lecektir. 

Proje : E 

İskenderun Limanı Geliştirme Projesi : 
Akdeniz'deki iskendeıım Limanının derin suda inşa edilmiş 600 ka

dem uzunluğunda betonarme iskelesi vardır. Bunun üzerinde hububat, 
maden cevheri ve kömür tahmil ve tahliyesi için mihaniki tesisat inşa 
edilecektir. Maden cevheri için limanda 50 000 tonluk bir saha ayrılacak 
ve cevherin vagonlardan vapurlara mekanik olarak tahliyesi için bir konve-
yör konulacaktır. Rıhtım boyunca hareket edecek bir maden cevheri tah
mil kulesine yüksekten giden bir mekanik tesisatla maden yüklenecektir. 
Gemilerle gelen kömür rıhtımda bir portal vinç vasıtası ile ik i seyyar 
tremiye nakil olunacaktır ve buradan 20 000 tonluk depo sahasına bir 
konveyör sistemi ile nakledilecektir. Toprak Mahsulleri Ofisi Projesinin 
bir kısmı olarak inşa edilecek silodan rıhtım boyunca hareket edecek olan 
bir hububat yükleme kulesine hububat nakli için saatte 300 ton kapasi
teli bir iletici banttan ibaret konveyör sistemi konulacaktır. Hububat ile
tici sistemi bilâhara saatte 300 ton kapasiteli ikinci bir hububat bandı 
munzam bir hububat tahmil kulesine tevzi edilecek şekilde planlanacaktır. 

Proje : F 

Umumi Teçhizat Parkı : 
Ereğli ve Trabzon'da Müstakrizin Nafıa Vekâleti tarafından halen 

kullanılan ve istikraz dışında satmalmmış olan ekipmanları ihtiva eden 
vasıtalar ile krediden faydalanılarak satınalınan teçhizattan ibaret müş
terek teçhizat kaynağı teşkil edecektir. Böyle bir malzeme kaynağı hem 
Trabzon Limanı inşaatının hızlandırılmasında yukarda P, B, C, D ve E 
paragraflarında gösterilen programların ikmaline ve bundan sonra da 
Müstakrizin hudutları dahilindeki 'diğer liman inşaatlarında da kullanı
lacaktır. 

Proje : G 
Mevcut limanlarda tadilât, tamirat, yenileme ve ilâveler : 
Mevcut limanlarda daha kifayetli iş yapabilmek için aşağıda sayı

lan limanlarda, esaslı tadilât, tamirat, yenilik ve ilâveler yapılacaktır : 

1) İstanbul'da Sirkeci ve Galata Rıhtımları, 2) Haydarpaşa Rıhtımı, 3) 
İzmir Şehir Limanı, 4) Samsun'daki L i r n u n , 5) Mersin'deki Liman, 6) 
İskenderun'daki Liman. 

Proje : H 
Projeler, bunlara dâhil bulunan teçhizatın muntazaman bakımı için 

gerekli yedek parçalan da ihtiva edecektir. 
Proje, aynı zamanda yukardaki A, B, C, D, E, F ve G projeleri teç

hizatının devamlı bakımı için gerekli yedek parçaların satın alınmasını 
da ihtiva eder. 

Cetvel - III 

3 No. lu İstikraz Nizamnamesinde yapılan tadilât 

Bu Anlaşma için, Bankanın 15 Ekim 1952 tarihli 3 No. lu İstikraz 
Nizamnamesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiş telâkki edilecektir : 

a) 9.01, 9.02, 9.03 ve 9.04 No. lu kısımlar çıkartılacaktır. 
b) Kısım 5.05 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir : 
«Kısım 5.05. İstikraz Vâdelerinin İptali 
Müstakriz ile Banka arasında başka bir şekilde mutabakata varıl

madığı takdirde, bu madde gereğince yapılacak herhangi bir iptal evvel 
emirde İstikrazın ikinci kısmının itfa edilmemiş resülmaline ve İstikra
zın birinci kısmının itfa edilmemiş resülmal bakiyesine tatbik edilecek ve 
her iki halde de bu kısımların muhtelif vâdelerine, vâde arasına göre 
tatbik edilecektir; lâkin şu şartla ki Banka tarafından İstikrazın o za
mana kadar satılan kısımlarına veya Madde VI gereğince teslim edilen 
veya taiebedilen tahvilâta böyle bir iptal tatbik edilmiyecektir.» 

c) Kısım 2.05 (b) nin son cümlesi şu şekilde değiştirilecektir : 
«Müstakriz ile Banka arasında başka bir şekilde mutabakata varıl

madığı takdirde, böyle kısmî ödemeler, istikrazın ikinci kısmının muhte
lif vâdeleri için, ve varsa bakiye, birinci kısmın muhtelif vâdeleri için, 
vâde sırasiyle ıııakûsen yapılacaktır.» 

Bölüm — 2 

Ekin yürürlüğe girme tarihi, 
Kısım 1. İşbu Ek, Müstakriz namma tanzim ve teslimi gerekli 

Hükümet muameleleri ile tasvip ve tasdik olunmadıkça yürürlüğe girmi-
yecektir. 

Kısım 2. Banka ile Müstakriz arasında başka bir Şekilde mutaba
kata varılmazsa, bu Ek, Müstakrizin Bankaya Bölüm 2, Kısım 1 de bah
sedilen formalitelerin tamamlandığı hakkında kâfi delil verdiği tarihten 
15 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

Kısım 3. Bölüm 2, Kısım 2 gereğince verilecek delillerin bir kıs
mını teşkil etmek üzere, Müstakriz aşağıdaki hususları gösteren, Ban
kayı tatmin edecek ve Bankaca şayanı kabul istişari mülâhazatı Banka
ya temin edecektir : 

a) Bu Ekin Müstakriz tarafından usulü dairesinde tasvip ve tas
dik edilerek onun namma tanzim ve teslim edildiği ve bunun hükümleri 
gereğince Müstakrizi bağlayan ve muteber bir taahhüt olduğu, ve 

b) İşbu Ek ile tadil edilen Birinci Liman İstikraz Anlaşması ge
reğince tanzim ve teslim edilen tahvilâtın, bunlarda münderiç hüküm
ler gereğince bağlayıcı ve muteber taahhüdat teşkil ettiği ve bu gibi mü
lâhazatta beyan edilenler haricinde, bu maksat için başka bir imza ve 
formaliteye lüzum bulunmadığı. 

Kısım 4. Müstakriz ile Banka başka bir şekilde anlaşmaya var
mazlarsa, bu Ekin tarihinden itibaren 90 gün zarfında Bölüm 2, Kısım 
1 gereğince yapılması gerekli bütün işler yapılmamışsa ve bunların Kı
sım 2 de gösterilen delilleri Bankaya verilmemişse, bu müddetin hitamın
dan sonra herhangi bir zamanda Banka isterse Müstakrize tebligatta bu
lunarak bu Anlaşmayı nihayete erdirebllir. Ve bunun üzerinde bu iki ta
rafın bundan mütevellit mükellefiyetleri nihayete erer. 

Kısım 5. İşbu Ek Anlaşma yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bi
rinci Liman İstikraz Anlaşması gereğince bundan evvel yapılan bütün 
icraat bu Ek Anlaşma ile tadil edilmiş bulunan birinci Liman İstikraz 
Anlaşması gereğince yapılmış telâkki edilecek vc Müstakriz ve Banka
nın bütün hak ve mükellefiyetleri bundan böyle bu şekilde tadil edilmiş 
olan birinci Liman İstikraz Anlaşması hükümlerine tabi olacaktır. Lâkin 
şu şartla ki, bu gibi tadilât bu Ek Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden 
evvel birinci Liman İstikraz Anlaşması gereğince yapılan veya yapılroı-
yan işleri mutazarrır etmiyecek ve bu sebeple Banka veya Müstakrizce 
kazanılan naklara ve girişilen veya yerine getirilen mükellefiyetlere te
siri olmıyacaktır. 
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Buna sahiden, her iki taraf, usulü gereğince salâhiyet verilmiş mü

messillerine bu Ek Anlaşmayı Amerika Birleşik Devletlerinde, Distrect 
of Columbia'da yukarda yazılı gün ve yılda namlarına imza ve teslim 
ettirmişlerdir. 

T. C. 
namına 

Salahiyetli temsilci 
Beynelmilel imar ve Kalkınma 

Bankası namına 
Başkan 

Dışişleri Vekâleti ile Ankara'daki İsrail Elçiliği arasında 
teati olunan ve israil'e 30 000 ton buğday satılmasını derpiş 

eden mektuplarin tasdiki hakkında Kanun 

Kanun No : 6378 Kabul tarihi : 10/3/1954 

Madde 1 — 4 Nisan 1953 tarihinde Dışişleri Vekâleti ile Ankara'daki 
İsrail Elçiliği arasında teati olunan ve İsrail'e 30 000 ton buğday satılmasını 
derpiş eden mektuplar tasdik edilmiştir. 

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

murdur. 
13/3/1954 

Ankara, 4 Nisan 1953 
Bay Umum Müdür, 
İsrail Hükümeti tarafından 30 000 ton Türk buğdayı satmalmması mev

zuundaki konuşmalarımıza atfen, size aşağıdaki hususları teklif etmekle şe
ref kazanırını : 

İsrail Hükümeti veya salahiyetli ajanı, Türkiye'de 30 000 ton buğ
day satın alacaktır. 

2. Bu suretle satınalman buğday bedelinin % 70 i , Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankasının Avrupa Tediye Birliği âzası memleketlerinden biri 
nezdindeki, bakiyesi ay sonu mahsuplarına mevzu teşkil eden bir ahdî hesa
bı kanaliyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası lehine transfer edilecek
tir. 

Bedelin mütebaki % 30 u, 4 Temmuz 1950 tarihli Türk - İsrail Ödeme 
Anlaşmasının 2 nci maddesinde derpiş edilen ahdî hesabı zimmetine derhal 
geçirilecektir. 

3. İşbu mektubun birinci paragrafında derpiş edilen buğday mu
bayaasının icrası şartiyle, yukarda mezkûr Anlaşmanın 5 nci maddesinde 
derpiş edilen kredi plâfonu 30 Eylül 1953 tarihine kadar 1 300 000 A.B.D. 
dolarına çıkarılacaktır. Bu tarihten sonra plâfon yeniden 840 000 A. B. D. 
dolarına indirilecektir. 

4. Bir taraftan, ikinci paragraf m 2 nci fıkrasında derpiş edilen % 30 la 
rm tesviyesi ve buna müteferri masraflar neticesinde, diğer taraftan, bu kıy
mete tekabül eden munzam Türk ithalâtı neticesinde, 1 300 000 A. B. D. do
larlık plâfon aşılırsa, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Banque Leu-
mi le - Israël B. M. Tel - Aviv, işbu mektubun imzası tarihinden itibaren 
3 ay müddetle bakiyenin serbest dövizle tediyesini talep etmiyeceklerdir. 

İki Hükümetin müşterek mutabakatiyle, bu üç aylık devre, hitamında, 
üç aylık yeni ve son bir devre için uzatılabilecektir. 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını bana 
teyid eylemenizi ve derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay 
Umum Müdür. 

Yohanan Meroz 
Bay Turgut Menemencioğlu 

Umum Müdür 
Dışişleri Vekâleti 

Ankara 

Ankara, 4 Nisan 1953 
Bay Maslahatgüzar, 
Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmek

le şereî kazanırım : 
«İsrail Hükümeti tarafından 30 000 ton Türk buğdayı satın alınması 

mevzuundaki konuşmalarımıza atfen, size aşağıdaki hususları teklif etmekle 
şeref kazanırım : 

1. israil Hükümeti veya salahiyetli ajanı Türkiye'de 30 000 ton buğday 
satma lacaktır. 

2. Bu suretle satınalman buğday bedelinin % 70 i , Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasının Avrupa Tediye Birliği âzası memleketlerden biri nezdin
deki, bakiyesi ay sonu mahsuplarına mevzu teşkil eden bir ahdî hesabı kana
liyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası lehine transfer edilecektir. 

Bedelinin mütebaki % 30 u, 4 Temmuz 1950 tarihli Türk - İsrail Ödeme 
Anlaşmasının 2. nci maddesinde derpiş edilen ahdî hesabın zimmetine derhal 
geçirilecektir. 

3. İşbu mektubun birinci paragrafında derpiş edilen buğday mubayaa
sının icrası şartiyle, yukarda mezkûr Anlaşmanın 5 nci maddesinde derpiş 
edilen kredi plâfonu 30 Eylül 1953 tarihine kadar 1 300 000 A.B.D. dolarına 
çıkarılacaktır. Bu tarihten sonra plâfon yeniden 840 000 A.B.D. dolarına in
dirilecektir. 

4. Bir taraftan, ikinci paragrafın 2 nci fıkrasında derpiş edilen % 30'ların 
tesviyesi ve buna müteferri masraflar neticesinde, diğer taraftan, bu kıymete 
iekabül eden munzam Türk ithalâtı neticesinde, 1 300 000 A.B.D. dolarlık 
plâfon aşılırsa, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Banque Leumi le - İs-
rael B.M. Tel - Aviv, işbu mektubun imzası tarihinden itibaren 3 ay müd
detle bakiyenin serbest dövizle tediyesini talebetmiyeceklerdir. 

İki Hükümet müşterek mutabakatiyle bu 3 aylık devre, hitamında, 3 
aylık ve son bir devre için uzatılabilecektir. 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını bana 
teyit eylemenizi ve derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim. Bay 
Umum Müdür.» 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını size te-
teyit etmekle şeref kazanırım. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim. Bay Maslahatgüzar 

Bay Yohanan Meroz 
İsrail Maslahatgüzarı 

Ankara 

Turgut Menemencioğlu 

Deniz İş Kanunu 
Kanunun şümulü 

Kanun No : 6379 Kabul tarihi : 10/3/1954 

Madde 1 — Bu kanun denizlerde ve göllerde Türk Bayrağım taşıyan 
yüz elli ve daha yukarı grostonilâtoluk ticaret gemileriyle bu gemilerde 
çalışan gemi adamları ve bunların iş verenleri hakkında uygulanır. 

Aynı iş verene ait gemilerin mecmu grostonilâtoları yüz elli veya da
na fazla grostonilâtoya baliğ olduğu veyahut işverenin çalıştırdığı gemi 
adamları 10 dan fazla bulunduğu takdirde birinci fıkra hükmü tatbik edilir. 

Bu kanuna tabi bulunan işverenlere ait mavna, şat ve benzerleri ile bu
ralarda çalışan kimseler hakkında dahi bu kanun uygulanır. 

Bu kanunun tatbikında mavna, şat ve benzerleri de «gemi» ve bura
larda çalışanlar da «gemi adamı» sayılır. 

Yukarki fıkralarda yazılı gemilerin bu kanunun şümulüne alınmala
rı sebebiyle vâki olabilecek itirazlar Çalışma Vekâleti tarafından incelene
rek karara bağlanır. Vukubulacak itirazlar kanunun uygulanmasını durdur
maz. 

İşvere?ı ve kaptanın tarifi 

Madde 2 — Bu kanunun uygulanmasında : 
a) Donatana veya kendisinin olmıyan bir gemiyi menfaat sağlamak 

kasdiyle kendi nam ve hesabına işleten kimseye «işveren» denir. 

b) Bir iş akdine müsteniden gemide çalışan kaptan, zabit ve tayfalar
la diğer kimselere «gemiadamı» denir. 

c) Gemiyi sevk ve idare eden kimseye veya mücbir sebeple vazifesi 
başında bulunmaması halinde ona vekâlet eden kimseye «kaptan» denir. 

Kaptanın bu sıfatla gemiadamlarına karşı muamele ve taahhütlerinden 
doğrudan doğruya işveren sorumlu tutulur. 
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Yabancı gemi adamları 
Madde 3 —• İşbu kanun hükümleri, mütekabiliyet esaslarına göre Türk 

gemiadamlarma aynı mahiyette haklar bahşeden Devletlerin tâbiiyetinde 
up bu kanunun şümulüne dâhil gemilerde çalıştırılan gemiadamlartna da 
stbik edilir. 

5417 ve 5502 sayılı kanun hükümleri mahfuzdur. 

Ahdin şekli 
Madde 4 — İş akdi, işveren veya işveren vekili ile gemiadamı ara

sında yazılı olarak yapılır. 
İş akdi üç nüsha olarak tanzim edilir; birer nüshası âkıdlardan her bi

rine verilri ve üçüncü nüshası da işveren vaziyetinde bulunan kimse tara -
fmdan, geminin kaydedilmiş bulunduğu sicil dairesini çevresine alan böl
me çalışma müdürlüğüne taahhütlü olarak gönderilir. 

Ahdin muhtevası 
Madde 5 — İş akdinde : 
1 - işverenin ad ve soyadiyle ikametgâh adresi, 
2 - Gemiadamının adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, sicili ve ikamet

gâh adresi, 
3 - Gemiadamının çalışacağı geminin ismi, sicil numarası, grostomlâto-

•u ve kaydedildiği sicil dairesi (gemiadamımn aym işverenin muhtelif ge
rmilerinde çalışması ihtimali mevcutsa, bu husus iş akdinde ayrıca belirti
lir.) 

4 - Akdin yapıldığı mahal ve tarih, 
5 - Gemiadamının göreceği iş, 
6 - Gemiadamımn hizmete başlıyacağı tarih ve yer, 
7 - İş akdinin muayyen bir müddetle akdedilmiş olup olmadığı, muay-

/en müddetle akdedilmiş ise müddeti veya sefer üzerine olduğu, 
8 - Kararlaştırılan ücret esası ile miktarı, 
9 - Ücretin tediye zamanı ve yeri, 

10 - Avans şartları. 
11 - Muhtemel diğer iş şartları, 

'österilir. 
Muayyen müddet veya sefer için yapılan akit 

Madde 6 — İş akdi müddeti muayyen bir zaman veya muayyen sefer 
çin veya müddetsiz olarak kararlaştırılabilir. 

1 - Muayyen bir müddet için yapılmış olan iş akdi bu müddetin hita
nında sona erer. İş akdi gemi seyir halinde iken sona erdiği takdirde akit, 
geminin ilk limana muvasalatına ve emniyet altına alınmasına kadar devam 
eder. 

2 - Muayyen sefer için yapılmış olan iş akdi, mukavelede yazılı se
ferin sonunda geminin muvasalat ettiği limanda yükünü boşaltmasını mü-
taakrp sona erer. 

Akdin zımnen uzatılması 
Madde 7 — Muayyen bir sefer için yapılmış olan iş akdinin hitamında 

gemiadamı işveren veya işveren vekilinin muvafakatiyle hizmete devam 
ader ve gemi de sefere çıkarsa, iş akdi bu seferin devamınca uzatılmış sayı-
'ır. 

Muayyen bir müddet için yapılmış olan iş akdinin hitamında gemiada-
aıı işveren veya işveren vekilinin muvafakatiyle hizmete devam ederse iş 
gkdi aynı müddet için uzatılmış sayılır. 

Resim ve harçlardan muafiyet 
Madde 8 — Gemiadamı ile işveren veya işveren vekili arasında iş ak

di münasebetiyle tanzim edilecek olan mukaveleler her türlü resim ve harç
tan muaftır. 

Akdin feshi 
Madde 9 — Müddeti muayyen olan veya olmıyan yahut da sefer üze

rine yapılmış olan iş akdi aşağıdaki hallerde feshedilebilir : 
1 - işveren veya işveren veküi yahut kaptan tarafından : 
a) Gemiadamımn her hangi bir limanda geminin hareketinden evvel 

gemiye avdet ederek hizmete girmemesi veya gemiye hiç avdet etmemesi, 
b) Gemiadamının gemide hizmet görmesinin tevkif, hapis veya ge

mide çalışmaktan menolunması gibi sebeplerle imkânsız bir hal alması, 
c) Gemiadamının işveren veya işveren vekiline yahut ta kaptana 

karşı kanun veya içyönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmesi, 

ç) Gemiadamının işveren veya işveren vekiline yahut ta kaptana kar
şı denizcilik usul ve teamüllerini ağır bir surette ihlâl etmesi veya ahlâk 
ve âdaba aykırı ağır bir fiil ika etmesi, 

d) Gemiadamının iş akdi hükümlerine aykırı hareket etmesi. 
II - Gemiadamı tarafından : 
a) Ücretinin kanun hükümleri veya iş akdi şartları mucibince tediye 

edilmemesi, 
b) işveren veya işveren vekilinin yahut da kaptanın gemiadamma kar

cı kanun veya içyönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmesi, 

c) işveren veya işveren vekilinin yahutta kaptanın gemiadamma 
karşı denizcilik usul ve teamüllerini ağır bir surette ihlâl etmesi veya ah
lâk ve âdaba aykırı ağır bir fiil ika etmesi, 

ç) işveren veya işveren vekilinin yahutta kaptanın iş akdi hüküm
lerine aykırı hareket etmesi. 

III - işveren veya işveren vekili yahutta kaptanla gemiadamı tarafın
dan : 

a) Geminin ziyaa uğraması veya harb ganimeti ilân edilmesi veyahut 
Türk Bayrağından ayrılması, 

jb) Geminin her hangi bir sebeple (30) günden fazla bir müddet için 
seferden kalması. 

Fesih hakkını kullanma müddeti 
Madde 10 — 9 ncu meddede yazılı haller dolayısiyle işveren veya iş

veren vekili ile gemiadamı için tanınmış olan akdi feshetmek salâhiyeti, iki 
taraftan her hangi birinin bu kabîl hareketlerde bulunduğuna diğer tara
fın ıttıla hâsıl ettiği günden itibaren altı iş günü geçtikten sonra kullanı
lamaz. 

İşbu hallerden dolayı gemiadamının yahut işveren veya' işveren vekili
nin iş akdini yukardaki fıkranın müddeti içinde derhal feshetmesi takdirin
de, haklı olan taraf ayrıca dâva açarak haksız çıkan taraftan, hâkimin tâyin 
edeceği miktarda tazminat dahi alır, 

Müddeti muayyen olmıyan akitlerin feshi 
Madde 11 — Gayrimuayyen bir müddet için tanzim edilmiş bulunan iş 

akdi 9 uncu maddede yazılı haller dışında gemiadamımn hizmete alınmasın
dan itibaren 6 ay geçmedikçe ve 15 gün evvel feshi ihbar edilmedikçe ta
raflarca feshedilemez. 

Mahfuz hükümler 
Madde 12 — Ticaret Kanununun deniz ticaretinden bahseden ikinci 

kitabındaki kaptan ile donatan arasındaki münasebetlere ait hükümler mah
fuzdur. 

Fesih hükmünün mebdei 
Madde 13 — 9 ve 11 nci maddelere göre iş akdinin feshinde, fesih key

fiyeti, gemi seyir halinde ise, mukarrer limanda ve mukarrer liman değişti
rildiği takdirde ilk uğrayacağı limanda geminin emniyet altına alınmasına 
kadar talik edilmiş sayılır. 

Fesih keyfiyetinin bildirilmesi 
Madde 14 — İş akdi her ne suretle olursa olsun feshedildiği takdirde, 

feshin tarihi, mahalli ve sebebi işveren veya işveren vekili veya kaptan ta
rafından geminin kaydedildiği sicil dairesini çevresine alan Bölge Çalışma 
Müdürlüğüne taahhütlü olarak bildirüir. 

Feshi tazanmun etmiyen hal 
Madde 15 — Gemi Türk Bayrağını taşımak hakkım muhafaza ettiği 

müddetçe mülkiyetin kısmen veya tamamen her hangi bir şahsa intikali iş 
akdinin feshini tazammun etmez. 

Tazminat 
Madde 16 — İş akdinin (9) ncu maddenin (II) ve (III) numaralı bent

lerinde yazılı sebeplere müsteniden feshedilmesi hallerinde, aynı işverenin 
hizmetinde veya aynı gemide hizmet süresi üç seneden az sürmüş bulunan 
gemiadamları hakkında (30) günlük ve hizmet süresi üç seneden fazla sür
müş bulunan gemiadamları hakkında ise (60) günlük ücretleri tutarın
da tazminat verilir. 



jMhffe-J*744, 
Memlekete iade mükellefiyeti 

Madde 17 — İş akdi yabancı bir memlekette feshedilirse veya sona 
ererse işveren veya işveren vekili veya kaptan gemiadamım memleketine ia
de etmeye mecburdur. 

Yabancı gemi adamlarının memleketlerine iadeleri mecburiyeti 
Madde 18 — Is akdinde yabancı gemiadamınm memleketinin bir l i 

manına veya mukavelenin akdedildiği limana iade edileceğine dair hüküm bu
lunmadığı takdirde işveren veya işveren vekili veya kaptan, gemiadamım 
ikametgâhının bulunduğu mahal limanına iadeye mecburdur. 

İade halinde yol ve iaşe masrafları 
Madde 19 — İşveren veya işveren vekili veya kaptan iş akdinin fes

hinden veya sona ermesinden itibaren en geç bir hafta zarfında gemiadamı-
nı Türkiye'ye götürecek ve hal ve zamanın icaplarına göre intihap olunacak 
taşıt vasıtasının biletini ve Türkiye'ye avdetine kadar zaruri masraflarım 
gemiadamma vermekle mükelleftir. 

İş akdinde, gemiadamınm Türkiye'nin hangi limanı kadar getirile
ceğine dair bir sarahat bulunmadığı takdirde, işveren veya işveren vekili 
veya kaptan gemiadamım geminin bağlı bulunduğu limana kadar, birinci 
fıkrada yazılı şartlar dairesinde iadeye mecburdur. 

İş akdinin feshi, gemiadamınm ağır bir kusuru yüzünden vukubulmuş-
sa. bu masrafların gemiadamınm istihkakından tevkifi mümkün olmadığı 
takdirde, işverenin, ihtiyar ettiği masraflar hususunda, rücu hakkı mahfuz
dur. 

Memleket içinde iade mükellefiyeti 
Madde 20 — İş akdinin her hangi bir Türk limanında feshi halinde, 

mukavelede aksine sarahat bulunmadığı takdirde, gemiadamınm, işveren 
veya işveren vekili \eya kaptan tarafından 19 uncu madde hükmü dairesin
de geminin bağlı bulunduğu limana iadesi mecburidir. 

İade hakkından mahrumiyet 

Madde 21 — Yabancı bir memlekette hizmetine son verilen veya iş 
akdi yabancı bir memlekette iken sona eren gemiadamı o memlekette, de
nizcilik işleriyle alâkalı olsun veya olmasın, başka bir iş verenle her hangi 
bir işin ifası için bir akit yaptığı takdirde, gemiadamınm eski işvereni ken
disini Türkiye'ye iade ile mükellef tutulamaz. 

(17, 18, 19 ve 20 inci maddelerde yazılı hallerde, gemiadamı, hizmetine 
son verilmesi yahutta iş akdinin sona ermesi tarihinden itibaren bir hafta 
içinde memlekete iade edilmesini talebetmediği takdirde işveren veya iş
veren vekili yahutta kaptan iade ile mükellef sayılmaz. 

Bu kanunun (9) uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendin
de yazılı haller, gemiadamma atfedilemiyecek ahval ve şerait altında vu
kua gelmişse, bu maddenin ikinci fıkrasındaki bir haftalık müddet yukarda 
bahsi geçen (b) bendindeki mânilerin zail olduğu tarihten itibaren işlemeye 
başlar. 

İs müddeti 
Madde 22 —• A) Bu kanuna tabi gemilerde çalışan gemiadamlarınııı 

iş müddeti, genel bakımdan, haftada yetmiş saattir. 
B) (A) fıkrasındaki hükmün hangi sınıf gemiadamlarına ve gemiler

de yürütülen hangi çeşit işlere ne suretle tatbik edileceği, gemilere ait va
sıfların ve sefer bölgelerinin arzettiği hususiyetler de nazara alınmak ve 
ona gerekli ayarlamalar yapılmak suretiyle, çıkarılacak bir nizamname ile 
tesbit olunur. 

C) (A) fıkrasında yazılı genel hükmün dışında kalmak suretiyle 
bu müddetten daha az veya daha çok çalışılması icabeden işler (B) fıkrasın
da bahsi gecen nizamnamede ayrıca gösterilir. Şu kadar ki, nizamname ile 
tesbit edilecek müddet haftada, en çok, seksen dört saati geçemez. 

İstisnalar 
Madde 23 — Aşağıda yazılı işleri görenler bu kanunun iş müddetleri

ne ait hükümlerine tabi değildir : 
1 Kaptan veya bu kanunun (2) nci maddesinin (C) fıkrasında ya

zılı olduğu şekilde kendisine vekâlet eden kimse (şehir, körfez ve göl hat
ları kaptanlariyle kılavuz kaptanlar dâhil) ; 

2 - Başmakinist; 
3 - Telsiz telgraf ve telsiz telefon memuru ; 
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4 - Doktor ve sağlık memuru ; 
5 - Hemşire ve hastabakıcı ; 
6 - Gemi kâtibi ; 
7 - Ambar kâtibi ; 
8 - Gemide kendi nam ve hesabına çalışanlar ; 
9 - Asli vazifeleri can, mal ve gemi kurtarma ameliyelerine inhis.' 

eden kurtarma gemilerinde çalışan gemi adamları. 

Fazla saatlerle çalışma 
Madde 24 — Bu kanunun (22) nci maddesiyle bu maddeye istinadc 

neşredilecek nizamnamede iş müddetlerine ait olmak üzere gösterilmiş bu 
lunan hadlerin aşılması suretiyle yapılan çalışmalar, bu kanuna göre, «faz 
la saatlerle çalışma» sayılır. 

Yapılacak her bir fazla saat çalışma için verilecek ücret, normal ça 
lışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 25 - % 50 nispetleri araşınca 
yükseltilmesi suretiyle ödenir. Gemiadamiyle işveren veya işveren veki 
yahut kaptan bu nispetin tâyininde serbestçe anlaşırlar. 

Aşağıda yazılı haller fazla saatlerle çalışma sayılmaz : 
1 - Geminin, gemideki şahısların veya gemi hamulesinin selâmeti içir 

kaptanın yapılmasını zaruri gördüğü işler ; 
2- Gümrük, karantina ve sair sıhhi formaliteler dolayısiyle ifasır 

zaruret hâsıl olan munzam işler ; 
3 - Gemi seyir halinde veya limanda iken gemide yaptırılan (yangı; 

gemiyi terketme, denizde çatışma, denizden adam kurtarma ve savunm; 
talimleri. 

Fazla saatlerle çalışmalara tekabül eden ücretlerin kaydı için (27)nci 
maddede bahsi geçen ücret ödeme defterlerinde ayrı bir hane açılır. -Bu def 
terlerde, her gemiadamınm hesap kısmında, bu ücretlerin nispetleriyle ka 
çar saatlik fazla çalışmaya ait oldukları gösterilir. Fazla saaterle çalışma üc 
retlerinin asıl ücretler için iş akdinde gösterilmiş bulunan zaman, yer ve dev 
relerde işveren veya işveren vekili yahutta kaptan tarafından istihkak sa 
hiplerine tam olarak ödenmesi mecburidir. (27) nci maddenin son fıkra 
hükmü fazla saatlerle çalışma ücretleri hakkında da tatbik olunur. 

Ücret 
Madde 25 — Gemiadamlarına ait ücretlerin iş akdinde yazılı buluna 

zaman, yer ve devrelerde işveren veya işveren vekili yahutta kaptan tara 
fından bu kimselere tam olarak tediyesi mecburidir. 

Haklı bir sebep olmaksızın işini yapmıyan gemiadamı, keyfiyet gen 
j'urnalına kaydedilmek ve gemi jurnali yoksa bir zabıtla tevsik olunmak şaı 
tiyle, çalışmadığı müddete ait ücretten mahrum edilebilir. Bu yüzden us 
ıadığı zararın telâfisi için işverenin tazminat istemek hakkı mahfuzdur. 

Avans 
Madde 26 — İşveren veya işveren vekili yahutta kaptan, ihtiyaç ve 

talepleri halinde, gemiadamlarına verilecek avansları iş akdinde yazılı bu 
lunan esaslar dahilinde ödemeye mecburdur. 

Ücret defteri 
Madde 27 — Her gemide, noterlikçe tasdikli bir ücret ödeme defter 

tutulur. Şu kadar ki, liman seferi yapan gemilerde bu defterin işveren bü 
rosunda tutulması caizdir. 

Mukaveleleri mucibince gemiadamlarına yapılacak her nevi ödems 
lerin bu deftere kayıt edilmesi ve bu kayıtların imza veya makbuzla te\ 
siki mecburidir. 

Talep halinde, bu kayıtların tasdikli bir örneği gemiadamma veriliı 
Bu muameleler her türlü resimden muaftır. 

Vesaika müstenit olmaksızın yapılan tediye iddiaları muteber değildi 

Haciz, devir ve temlik memnuiyeti 
Madde 28 — Gemiadamı ücretlerinin ayda 00 liraya kadar olanım 

haczi veya başkasına devir ve temliki caiz değildir. 
60 liranın hesabında gemiadamınm infak, iaşe ve iskânına mecbur ol 

duğu aile fertlerine tahsis edilen meblâğlar ithal edilemez. 

İşveren hesabına iaşe 
Madde 29 — Bu kanuna tabi ticaret gemilerinde iaşe servisi kurulma 

sı mecburidir. Gemiadamları hizmete başladığı günden itibaren hizmette 
çıkış anına kadar gemide meccanen işveren tarafından iaşe olunurlar. 

TRe&mî Gazete) 



İşbu hüküm mezuniyetini gemi dışında kullanan gemiadamları hakkın
da tatbik edilmez. 

Limanlar içinde, şehir hatlarında, körfez ve göllerde yolcu ve yük nak
leden gemilerle mavna, şat ve benzerlerinde iaşe servisi kurulması mec
buri değildir. Bu takdirde, işveren iaşe mükellefiyetini nakden ödeme sure
tiyle yerine getirir. 

ikamet yerlerinin temini mecburiyeti 
Madde 30 — Gemiadamlarma, hizmete giriş tarihinden itibaren hiz

metten çıktığı güne kadar, rütbeleri, sayıları ve geminin cesametiyle müte
nasip olmak ve yalnız kendileriyle eşyalarına münhasır bulunmak üzere ge
mi dahilinde ikamet yerleri bedelsiz olarak tahsis edilir. 

Her hangi bir kaza veya sair sebep yüzünden gemiadamının, gemide is
kân ve iaşesine geçici olarak imkân olmazsa, işveren, işveren vekili veya 
kaptan tarafından münasip başka bir ikamet mahalli ve iaşe imkânı sağ
lamak için gerekli tedbirler alınır. 

ikamet yerleri ve iaşe hakkında 
Mddc 31 — Bu Kanuna tabi ticaret gemilerindeki gemiadamlarma tah

sis edilen yatma, dinlenme ve yemek yerleriyle eczane ve revirlerin haiz 
olması lâzımgelen şartlar ve gemiadamlarma verilecek iaşe maddelerinin 
miktar ve vasıflariyle bu şart ve vasıflardan hangilerinin ehemmiyetleri i t i 
bariyle esasa mücaallik ve birinci derecede ve hangilerinin ise ikinci dere
ce addedilecekleri Çalışma, Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Münakalât Ve
kâletleri tarafından müştereken hazırlanacak bir nizamname ile tesbit olu
nur. 

istisna hükmü 
Madde 32 — (31) nci maddede bahsi geçen nizamname hükümleri : 
a) 500 grostonilâtodan daha küçük gemiler ; 
b) Balık avına ve benzeri işlere tahsis edilen gemiler ; 
c) Romorköıler ; 
d) Sâbih vinçler ; 

için uygulanmaz. 
Madde 33 — 3008 sayılı İş Kanununun (6, 29 ve 30) uncu maddeleriyle 

bunların ceza müeyyidelerine taallûk eden aynı kanunun 108 inci maddesi
nin 8 ve 9 uncu bentleri hükümleri, bu kanun şümulüne g'ren ticaret gemi
leri ve gemiadamlariyle bunların iş verenleri hakkında da uygulanır. 

Yıllık ücretli izin 
Madde 34 — Aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir veya müte

addit' mukaveleye istinaden devamlı olarak en az bir yıl çalışmış olan ge
miadamı yılda bir ay mezuniyete hak kazanır, izin işveren veya işveren 
vekilinin uygun göreceği bir zamanda kullanılır ve bu müddete ait ücret 
tam olarak ödenir. 

Gemiadamı, yıllık ücretli iznini yabancı bir memleket limanında veya 
iş akdinin yapılmış bulunduğu mahalden gayrı bir yerde kullanmaya ic
bar edilemez. 

Iş akitlerine yıllık ücretli iznin hangi limanda kullanılacağı hakkında 
hüküm konulabilir. 

Madde 35 — Bu kanun hükümleri gemiadamma daha elverişli hak ve 
menfaatler sağlıyan kanun, mukavele, teamül veya âdetlerden doğan hak
lara halel getirmez. 

Bu kanunun uygulanması neticesi olarak işverene terettübeden veci
beler gemiadamlarınm ücret, ve sair haklarının daha aşağı 'hadlere indiril
mesine sebep tutulamaz. 

Sosyal sigorta 
Madde 38 — Bu kanunun şümulüne giren gemiadamları 3008 sayılı 

İş Kanununun 7nci faslı ile 4772 sayılı İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve 
Analık Sigortası, 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası ve 5502 sayılı Hastalık ve 
Analık Sigortası kanunlarına tabidirler. Bu kanunların işverenlere yük
lediği mükellefiyetler aynen gemi işverenleri hakkında da cari olur. 

Ancak, Sosyal Sigorta kanunları hükümlerinin işin mahiyetinin icap 
ettireceği şartlar dahilinde ne gibi değişik usullerle gemiadamlarma ve iş
verenlere uygulanacağı Çalışma Vekâleti tarafından hazırlanacak nizamna
melerle tâyin olunur. 

Teftiş ve murakabe 
Madde 37 — Bu kanun hükümlerinin gereği gibi yürümesini sağla-

lamak üzere yapılması lüzumlu görülecek takip, murakabe ve teftişler Ça

lışma Vekâleti tarafından ifa olunur. Bu hususta 3008 sayılı İş Kanununun 
iş hayatının murakakbe ve teftişine ait bulunan 6 nci faslı hükümleriyle ay
nı kanunun bu hükümlerle ilgili ceza maddeleri uygulanır. 

Merci 
Madde 38 — İşveren veya işveren vekilleriylc gemiadamları arasında 

bu kanuna dayanan her türlü hak iddialarından doğan dâvalar geminin 
bağlı bulunduğu liman mahkemesinde görülür. 

Madde 39 — İş Kanununda veya iş hayatiyle ilgili sair kanunlarda 
mevcut bulunan «işçi» ve «hizmetli;) tâbirleri, bu kanunun bahsi geçen ka
nunlara atıfta bulunduğu hallerde, gemiadamma matuf olarak anlaşılmak 
suretiyle tatbik olunur. 

Sendika 
Madde 40 — Gemiadamları, aralarında 5018 sayılı Kanun hükümle

ri dahilinde sendikalar kurabilirler. 

Asgari ücret 
Madde 41 — İktisadi ve içtimai zaruretler dolaytsiyle Çalışma Vekâle

tince lüzum görülecek yerlerde ve işlerde bu kanunda gösterilen işler kar
şılığı olarak gemiadamlarma ödenecek ücretlerin en aşağı hadleri ikinci 
fıkrada yazılı komisyonlar tarafından tesbit olunur. 

Bu komisyonlar aşağıda yazılı kimselerden terekküp eder : 
1 - Çalışma Vekâletinin kendi mensupları arasından seçeceği iki k i 

şi; 
2 - Münakalât Vekâletinin kendi mensupları arasından seçeceği bir 

kişi ; 
3 - «Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı»ndan bir mümes-

sil ; 
4 - Asgari ücretin tesbit edileceği mahalde gemiadamları tarafından 

kurulmuş bulunan meslek teşekküllerinin kendi azalan arasından seçece
ği iki kişi ; 

5 - Asgari ücretin tesbit edileceği mahalde donatanlar tarafından ku
rulmuş olan meslek teşekküllerinin kendi azaları arasından seçeceği bir k i 
şi; 

Komisyonun Çalışma Vekâletine mensup azalarından biri, Çalışma Ve
kilinin tensibiyle, komisyona başkanlık eder. 

Asgari ücretin tesbit edileceği mahalde gemiadamları veya donatan
lar tarafından kurulmuş meslek teşekkülleri mevcut değilse, yukarki fık
rada bahsi geçen gemiadamlariyle işverenler o mahalle en yakın bulunan 
bu kabîl meslek teşekkülleri tarafından seçilir. 

Komisyon reylerin ekseriyetiyle karar verir. Bu karar Çalışma Veki
linin tasdikıyla kesinleşir. 

Komisyonların memur âzalariyle Denizcilik Bankası Türk Anonim Or
taklığına mensup âzanm yol masrafları, seyahat ve ikamet yevmiyeleri 
kendilerine dairelerince ödenir. 

Komisyonların çalışma ve toplanma zaman ve usulleri, bu komisyon
ların memur olmıyan azalarına Çalışma Vekâletince verilecek yol masraf-
lariyle huzur hakkının miktarları, asgari ücretin teshilinde nazara alına
cak hususlar ve komisyonların gemiadamı ve işveren âzalarının seçim şe
killeri Çalışma Vekâleti tarafında tesbit olunur. 

Ceza hükümleri 
Madde 42 — 1 - İş akdinin şekli veya muhtevası hakkındaki 4 veya 5 

inci madde hükmüne aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline 100 
liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası. 

2 - İş akdinin feshi keyfiyetini alâkalı mercie bildirmiyen işveren ve
ya işveren vekili veya kaptan hakkında 100 liradan aşağı olmamak üzere 
hafif para cezası , 

3 - Gemiadamının iadesine mütaallik (17,18,19 ve 20) nci maddeler 
hükümlerine muhalif hareket eden işveren veya işveren vekili veya kap
tan hakkında 500 liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası, 

4 - Bu kanunun 24 üncü maddesinde yazılı bulunan fazla saatlerle ça
lışma ücretlerini veya kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü
ne muhalif olarak işçi ücretlerini yahutta kanunun 26 nci madddesi hük
müne aykırı hareket etmek suretiyle avansları, zaruret olmaksızın, ödemi-
yen işveren veya işveren vekili yshutta kaptana, ödenmiyen ücret veya 
ücretlerin tutarı yahutta verilmiyen avans veya avansların tutan mikta
rında hafif para cezası ; 
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5 - Ücret defterinin tutulması hakkında 27 nci madde hükmüne aykı
rı hareket eden işveren veya işveren vekili veya kaptan hakkında 200 lira
dan aşağı olmamak üzere hafif para cezası ; 

6 - 2 9 uncu maddenin iaşe mükellefiyetine ait hükümlerine muhalif 
hareket eden işveren veya işveren vekili veya kaptan hakkında 200 liradan 
aşağı olmamak üzere hafif para cezası ; 

7 — Bu kanunun 31 inci maddesinde bahsi geçen nizamnamede esasa 
mütaallik ve birinci derecede olarak gösterilmiş bulunan vas'f ve şartlara 
liayet etmiyen işveren veya işveren vekili yahut da kaptan hakkında 500 l i -
ıadan, bu nizamnamede ikinci derecede olarak gösterilen vasıf ve şartlara 
riayet etmiyen işveren veya işveren vekili yahut da kaptan hakkında ise 
250 liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası ; 

8 - 4 1 inci madde gereğince tesbit edilecek ücretleri bahsi geçen mad
denin tâyin ettiği tarz ve usullerden başka türlü hesap ederek veren veya 
daha aşağı hallerde ödeyen işveren veya işveren vekili yahut da kaptan hak
kında 100 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası; 

9 - 4772, 5417 ve 5502 sayılı kanunlarda yazılı mükellefiyetleri yerine 
getirmiyen işveren veya işveren vekillerine o kanunlarda yazıh para ceza
ları; 

hükmolunur. 
Madde 43 — Bu kanunun (35) inci maddesi hükmüne muhalif hare

ket eden işveren veya işveren vekili veya kaptan hakkında gemiadammın 
uğradığı zararın iki misli tutarında ağır para cezası hükmolunur.' 

(34) üncü madde hükmüne aykırı olarak, gemiadamma hakkı olan yıl
lık ücretli izni vermiyen veya bu izni vermekle beraber izin süresine ait üc-
ıeti gemiadamma tam olarak ödemiyen işveren veya işveren vekili hakkın
da verilmiyen izin süresine tekabül eden ücretin iki misli tutarında hafif 
para cezası hükmolunur. 

Geçici madde 1 — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay 
içinde işverenler çalıştırdıkları gemiadamlariyle bu kanurida yazılı esas
lar dahilinde mukavele akdetmeye mecburdurlar. 

İşverenlerin çalıştırdıkları gemiadamlariyle aralarında mevcut şifahi 
veya yazılı akitlerinin bu suretle yeniden tanzimi, gemiadaırilarımn bu ya
zılı mukavelelere takaddüm eden hizmetlerinden doğan haklarına halel ge
tirmez. Birinci fıkra hükmüne riayet etmiyenler hakkında 42 nci maddenin 

ı'l) numaralı* bendinde yazılı1 ceza tatbik olunur. 
Geçici madde 2„— (22 nci maddede yazılı nizamname çıkarılıncaya 

kadar bu kanunun şümulüne giren türlü mahiyetteki işler hakkında tatbiki 
muktazi iş müddetleri, (22) 'nci maddenin (B) ve (C) fıkralarındaki esaslar 
da nazara alınmak suretiyle, İcra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit edilerek 
Çalışma Vekâleti tarafından uygulanır. 

Geçici, madde 3 — Bu kanunun mer'iyeti' tarihinde gemiadarm olarak 
çalışmakta olanlar 5502 sayılı Kanunun (9) uncu maddesinin ikinci fıkrasiyle 
(14), (15), (18) ve (33) üncü maddelerinin tatbikatı bakımından bu kanuna ta
bi gemilerde çalışmış ve bu müddet içinde hastalık ve analık sigortası pirimi 
ödemiş sayılırlar. 

Geçici madde 4 — Bu kanunun .mer'iyeti tarihinde 35 yaşını geçmiş 
bulunan gemiadamlarından mezkûr tarihten önceki beş yıl içinde gemiada-
mı olarak veya İş Kanununa tabi her hangi bir iş yerinde en az bin gün 
çalışmış olan ve bu hizmet sürelerini göstermek üzere çalışmış oldukları 
gemi veya iş yerlerinden alacakları belgeleri en geç bu kanunun mer'iyeti 
tarihinden itibaren bir yıl içinde İşçi Sigortaları Kurumuna tevdi edenler, 
5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun 5937 sayılı Kanunla değiştirilen 
geçici 1 nci maddesinde yazılı şartlarla, fakat bu maddedeki (1 Nisan 1950) 
kaydı aranmaksızın ihtiyarlık sigortasından faydalanırlar. 

Madde 44 — Bu Kanunun (30) ve (36) nci maddeleriyle Geçici (3) ve 
(4) üncü maddeleri hükümleri 1 Ocak 1955 tarihinde ve diğer hükümleri ise 
neşrj tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 45 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti me
murdur. 

13.3.1954 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü Teşkilâtı hakkındaki 
3424, 4467 ve 5213 sayılı kanunların bazı maddelerinin tadili 

ile yeniden hükümler ilâvesine dair Kanun 

Kanun No : 6380 Kabul tarihi: 10/3/1954 

Madde 1 — 3424 sayılı kanunun 5 inci maddesi aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir: 

Vazifeli olaıak uçakla seyahat edenlerden kaza neticesinde ölenlerin 
maaşa müstahak ailesi efradına tahsis olunacak dul ve yetim maaşlarından 
başka kanuni mirasçılarına bir defaya mahsus olmak üzere (7.500) lira taz
minat ödenir. 

Madde 2 — 5213 sayılı kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Yurt içinde ve dışında vazife, tecrübe ve talim uçuşu yapan uçak
larda vazifeli bulunanlara katettikleri kilometre başına aşağıda yazılı oldu
ğu üzere ; 

a) Uçağın şevki idaresini deruhde eden pilotlara beher kilometre ba
sıma 3,5 kuruş, 

b) Uçakta ikinci pilotluk vazifesini yapanlarla tecrübe uçuşuna iştirak 
eden elemanlara beher kilometre başına 2,75 kuruş, 

c) Uçakta vazifeli diğer teknik elemanlara beher kilometre basma 2 
kuruş, 

d) Hosteslerle uçakta vazifeli diğer elemanlara beher kilometre başına 
1,5 kuruş, 

Üzerinden uçuş tazminatı verilir. 
Madde 3 — 4467 sayılı kanunun 5 inci maddesi aşağıda yazılı şekilde 

değiştinilmiştir : 
Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünde sıhhi sebeplerle uçuştan 

menedilenler münhal kadro varsa idare teşkilâtında diğer bir vazifeye tâ
yin olunurlar. 

Bu takdirde bunların yeni vazifelermdekı maaş ve ücretlerinden baş
ka Devlet Havayollarında gelirmiş oldukları beher hizmet senesi için pi
lotlara (20) şer, uçucu telsizci ve uçucu makinistlere (12) şer lira, aylık 
tahsisat verilir. Bu suretle verilecek tahsisatla alacakları aylıkları yekûnu 
uçuculukta aylık veya ücret olarak aldıkları miktarı geçemez. 

Madde 4 — "Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 5 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti me

murdur. 
12.3.1954 

No. Başlısı 

5213 

İlgili Kanunlar : 

Devlet Havavollan Umum Mıulur luğü Tpşkı la t (Kanunu 
14/6/1938 

Devlet H a v a y o l l a r ı Umum Mudurlugu teşk i lâ t ı hakkındaki 
3424 ve 3822 «ay ı l ı Ikanunlarda d e ğ i ş i k l i k y a p ı l m a l ı ve bu 
kanunlara bazı ıhukflımler i lâves i ıhakkmda Kanun 2 I / 7 / Î 9 4 3 
Devlet H a v a y o l l a r ı Genol M u d u ı l u ğ u t e şk i lâ t ı h a k k ı n d a k i 
3424 say ı l ı kanuna ek Kanun 9/6/194.8 

Düstur 
Tertip Cilt 

Resmî 
Gazd 

Sahife Sayı 

19 1171' 3933 

24 1531 5'65 

29 1050 (¡927 

4178 sayılı kanunun 9 uncu ve 4349 sayılı kanunun 1 inci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

Kanun No : 6381 Kabul tarihi: 10/3/1954 

Madde 1 — 4178 sayılı kanunun 9 uncu maddesinin son fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Bu zam yukarelaki nispetler dâhilinde, mülhak ve hususi bütçeli ida
relerle 3659 ve 2847 sayılı kanun ve ekleri hükümlerine tabi müesseseler 
memurlarına da verilebilir. 

Madde 2 — 4849 sayılı kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Mülhak ve hususi bütçeli idarelerle 3659 sayılı kanuna bağlı kurumlar 
ve 2847 sayılı kanun ve ekleri hükümlerine tabı TCDD memurları için bu 
yetkiyi ilgili vekiller kullanabilir. 

Madde 3 — Bu kanun 29/7/1953 tarihinden itibaren mer'iyete girer. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
12/3/1954 

No. Bajlığı 

«Mal 
Düotar Guete 
Tertip Cilt SaMfo Sayı 

İ lgi l i Kanunlar : 
4178 Memur ve m ü s t a h d e m l e r e verilecek f evka lâde zam hakkında 

K a n ı m 30/1/1942 

4849 Memur ve 'hizmetlilere verilecek o lağanüs tü 7am hakikındakı 
kanıma tik. Kanun 8/2/1946 

23 

27 

223 

897 

5020 

6227 

34.24 

4467 

3 

3 

3 

a 

3 



20 MART 1954 TRe*mî Gazete) SaMfe: 8747 

Ulaştırma Vekâleti Görevleri ve Kuruluşu hakkındaki 4770 
saydı Kanunda değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bazı 

maddeler eklenmesine dair Kanun 

Kanun No : 6382 Kabul tarihi : 10/3/1954 

Madde 1 — Ulaştırma Vekâleti Görevleri ve Kuruluşu hakkındaki 
4770 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

J) Sivil havacılık hizmetlerini, âmme emniyeti bakımından tanzim, 
murakabe ve inkişaf ettirmek, 

Madde 2 — Ulaştırma Vekâleti Görevleri ve Kuruluşu hakkındaki 4770 
sayılı Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

G) Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı . 
Madde 3 — Sivil havacılık dairesi başkanlığının görevleri şunlardır : 
A) Türkiye hava ülkesi dahilinde yerli ve yabancı sivil hava gemile-

linin seyrüseferini âmme emniyeti bakımından nizamlamak ; 
B) Hava seyrüsefer, trafik kontrol ve muhabere hizmetlerini ifa et

mek ; 
C) Türk sivil hava gemilerinin uçuşa elverişlilik şartlarım tâyin ve 

belgelerini tanzim etmek ve sicillerini tutmak ; 
D) Türk sivil hava gemilerinde vazife alan hava adamlarının ehliyet 

şartlarını tâyin ve belgelerini tanzim etmek ve sicillerini tutmak ; 
E) Türkiye hava ülkesi dahilinde faaliyette bulunan yerli ve yabenc* 

sivil hava gemilerinin uçuşa elverişlilik şartlarını ve mürettebat ehliyetleri
ni mevzuatına göre murakabe etmek ; 

F) Yurt içinde ve dışında hava ulaştırma faaliyetlerinde bulunmak 
istiyen yerli ve yabancı hakikî veya hükmi şahıslara verilecek müsaadele
rin esas ve şartlarını hazırlamak ve faaliyetlerini murakabe etmek; 

G) Sivil havacılık eğitim müesseselerinin kuruluş ve çalışma esas
larını tâyin ve murakabe etmek; 

H) Hava seyrüsefer emniyeti bakkımmdan hava meydanlarının tek
nik vasıflarını ve işletme esaslarını tâyin etmek ve tatbikatını murakabe 
etmek ; 

I) Alâkaklı Devlet makamlarının mütalâaları alınmak suretiyle yerli 
ve yabancı sivil hava gemilerinin kullanacakları hava trafik yollarını ve ha
va meydanlarını tâyin etmek ; 

J) Türkiye hava ülkesi dahilinde hava arama ve kurtarma hizmet
lerinin ifası hususunda alâkalı vekâletler ile iş birliğini sağlamak ve sivil 
hava kazalarım tetkik etmek ; 

K) Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı ile işbirliğini temin etmek; 
L) Sivil havacılık mevzuatının tatbikatım temin etmek . 
Madde 4 — Bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı kadrolar sırasiy-

le Ulaştırma Vekâleti Görevleri ve Kuruluşu hakkındaki 4770 sayılı Kanu
na bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere eklenmiştir. 

Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

Madde 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Ve
killeri memurdur. 

12/3/1954 

No. B&glıgı 
D f l ı t u r 

Tertip 

Reuní 
Gueit 

Cilt Sahife Sayı 

İlgili Kanun : 
70 U l a ş t ı r m a B a k a n ] , ! 

D. 

g ö r e v l e r i ve k u r u l u ş u h a k k ı n d a K a n u n 
6/7/19-15 

[1] SAYILI C E T V E L 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı 
Başkan 
Uzman (Uçak mühendisi) 

» (Motor mühendisi) 
» (Elektronik mühendisi) 
» (Meydan mühendisi) 
» (Hava seyrüseferi) 
» ( » » ») 

100 
90 
90 
90 
90 
90 
80 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

11 

Şube Müdürü 
Şef 
Memur 

70 
50 
30 

D. 

[2] SAYILI C E T V E L 

Memuriyetin nev'i Aded Maas 

İhtisas yerleri 

4 ' Uzman (Uçak mühendisi) 
t » (Motor mühendisi) 
4 » (Elektronik mühendisi) 
4 » (Meydan mühendisi) 

90 
90 
90 
90 

Tapulama Kanununun 5 inci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna yeni hükümler ilâvesine dair Kanun 

Kanun No : 6383 Kabul tarihi : 10/3/1954 

Madde 1 — 16/3/1950 tarihli ve 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
5 inci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 5 — Arazi Kadastrosu müdür ve memurları ile kontrolörleri, 
tapu ve kadastro teşkilâtına dâhil bu işe elverişli memurlarla bu maksatla 
açılacak kurs veya okullardan mezun olanlar veya tapu ve kadastro işlerin
de ehliyeti bilimtihan tebeyyün edenler arasında res'en, memur yardımcıla
rı, arazi kadastrosu müdürlerinin inhası ile Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğünce; diğer hizmetliler arazi kadastrosu müdürünün inhası ile mahallin 
en büyük mülkiye âmiri tarafından tâyin olunurlar. 

Madde 2 — 16/3/1950 tarihli ve 5602 sayılı Tapulama Kanununa aşa
ğıda yazılı dört madde eklenmiştir : 

Ek madde 1 —> Aerofotogrametri uçug ekibini teşkil eden pilot, râsıt, 
makinist ve fotoğrafçılara aylık maaş veya ücretleri tutarının % 30 u nispe
tinde tazminat verilir. 

Ek madde 2 — Aerofotogrametri uçuş ekibine dâhil olmayıp da mu
vakkat vazife ile uçuş esnasında tayyarede vazife alanlara her uçuş saati 
basma (7) şer lira verilir. 

Ancak bu suretle bir ay zarfında verilecek para aylık, maaş veya üc
ret tutarlarının % 30 unu geçemez. 

Ek madde 3 — Uçuş kazalarından mütevellit sebeplerle tedavi veya 
hava değişimi dolayısiyle uçuş yapamıyan uçuculara kaza tarihinden 'itiba
ren bir sene müddetle uçuş tazminatı aynen verilir. 

Ek madde 4 — Vazife uçuşu yapan uçucularla, hangi meslek ve sa
nattan olursa olsun vazifeli olarak tayyarede bulunup uçuştan mütevellit 
sebeplerle ölenlerin maaşa müstahak ailelerine, yoksa, mirasçılarına kanuni 
hisseleri nispetinde tevzi edilmek üzere (7.500) lira verilir. 

Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 

Madde 4 — Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

12/3/1954 

No. BsaliBi 

Rejml 
Dû«tutf Gazete 
Tertip Cilt Sahi/e Sayı 

i l g i l i K a n u n : 

5602 Tapu lama K a n u n u 2 2 / 3 / W 5 0 
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20 MART 1954 

T E F S İ R 
Hâkimler Kanununun 43 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının tefsiri 

Tefsir No : 256 

Bir Türk Hukuk Fakültesini bitirdikten ve hâkimlik veya müddei
umumilik meslekine intisap ettikten sonra Almanca, Fransızca, italyan
ca veya ingilizce tedrisat yapan bir Garp Hukuk Fakültesinde 16 veya 

22 nci maddelerde beyan olunan tahsili yapmış olanların evvelce aldık
ları maaş ne olursa olsun derece ile mukayyet olmaksızın haklarında 43 
üncü madde hükmü tatbik olunmak suretiyle terfilerinin tensibi ve tâ
yinlerinin yapılması iktiza eder. 

9/3/1954 

—osa 

K A R A R N A M E L E R 
4 

Karar Sayısı : 2407 

1954 Malî yılı iğinde eksiltmeye çıkarılacak inşa ve tamir işlerine 
ait eksiltme şartnamelerinin ilgili maddelerine ilişik metnin eklenme
si; Bayındırlık Vekâletinin 10/2/1954 tarihli ve 1335 sayılı yazısı üzerine, 
icra Vekilleri Heyetince 15/2/1954 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

15/2/1954 

REİSİCUMHUR VEKİLİ 
R. KORALTAN 

Başvekil Devlet Vekili Devlet Vekili Adalet Vekili Millî Savunma Vekili 
A. MENDERES C. YARDIMCI O- §. ÇİÇEKDAĞ K. YILMAZ 

İçişleri Vekili 
E- MENDERES 

Dışişleri Vekili 
F. KÖPRÜLÜ 

Mauve Vekili 
H. POLATKAN 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. BURÇAK 

Bayındırlık Vekilli Eko. ve Ticaret Vtekıili 
K. ZEYTİNOĞLU F. ÇELtKBAS 

Sa. ve So. Y- Vekili G- ve Tekel Vekili 
Dr. H. ÜSTÜNDAĞ E- KALAFAT 

Tarım Vekili 
N. ÖKMEN 

Ulaştırma Vekili 
Y. ÜRESlN 

Çalışma VelkdTi 
H. ERKMEN 

İşletmeler Vekili 
5. Y1RCALI 

Ancak 
1) Keşif fiyatlarına esas teşkil eden yerli malı çimentonun be

tonarme demirinin veya profilli demirlerin fabrika resmî fiyatlarında, 
eksiltmenin yapıldığı tarihten sonra değişiklik olması halinde, değişmiş 
fiyatlar üzerinden satın alman ve inşaat bünyesine girmek suretiyle 
kullanılan yerli malı çimento, betonarme demiri veya profilli demir için 
bunların eksiltmenin yapıldığı tarihteki fabrika resmî fiyatları ile sa
tın alınmaları anındaki fabrika resmî fiyatlarına göre hesaplanacak be
del farkı, 

2) Yerli malı Portlant çimento yerine idarenin izni ile yerli malı 
süpersiman kullanılması halinde, inşaat bünyesine girmek suretiyle kul
lanılan yerli malı süpersiman için yerli malı Portlant çimentosunun iş 
yerine en yakın istasyon, iskele veya limanda ve eksiltmenin yapıldığı 
tarihteki resmî rayici ile süpersimanın bu istasyon, iskele veya limanlar
daki hakikî rayiçlerine göre hesaplanacak bedel farkı, 

3) idarenin izni ile yerli malı yerine ithal malı çimento betonar
me demiri veya profilli demir kullanılması halinde inşaat bünyesine gir
mek suretiyle kullanılan ithal malı çimento, betonarme demiri veya pro
filli demir için - yerli malı çimento, betonarme demiri veya profilli de
mirin iş yerine en yakın istasyon, iskele veya limanda ve eksiltmenin 
yapıldığı tarihteki resmî rayici ile ithal malı mezkûr malzemenin bu is
tasyon, iskele veya limanlardaki hakikî rayiçlerine göre hesaplanacak 
bedel farkı. 

Eksiltme tenzilâtına tabi tutulmaksızın mütaahhldin hak edişine 
ilâve veya tenzil olunur. 

ithal malı çimento, betonarme demiri veya profilli demir için tes
bit edilen hakikî rayicin mahallî ticaret odalarından o tarihlere ait alı
nan rayiçlerden fazla olması halinde fazlası nazarı itibara alınmaz. 

Karar Sayısı 
4 

2429 

5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu hükümlerinin 
1/4/1954 tarihinden itibaren Adana ve içel vilâyetlerinde tatbiki; Çalış

ma Vekâletinin 27/2/1954 tarihli ve 919-1-2/1788 sayılı yazısı üzerine, 
mezkûr kanunun 46 nci maddesine göre, icra Vekilleri Heyetince 6/3/1954 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

6/3/1954 
REİSİCUMHUR VEKİLİ 

R. KORALTAN 

Başvekil 
4. MENDERES 

içişleri Vekili 
E. MENDERES 

Devlet Vekili Devlet Vekili Adalet Vekili Millî Savunma Vekil 
C. YARDİMCİ O. §. ÇİÇEKDAĞ K- YILMAZ 

Dışişleri Vekili 
F. KÖPRÜLÜ 

Bayındırlık Vekili Eko. ve Ticaret Vekili 
K. ZEYTİNOĞLU F. ÇELİKBAS 

Tarmı Vakifö 
N. ÖKMEN 

Ulaştırma; Vekili 
Y. ÜRESİN 

Maliye Vekili Millî Eğitim Vekili 
H. POLATKAN R. S. BURÇAK 

Sa. ve So. Y. Vekili G- ve Tekel Vekili 
Dr. H. ÜSTÜNDAĞ E- KALAFA T 

Çalışma Vefcili İşletmeler Vekili 
H. ERKMEN S- Y1RCAL1 

Karar Sayısı 
4 

2431 

Türkiye Büyük Millet Meclisince Seçimin 12/3/1954 tarihinde ye
nilenmesine karar verilmiş bulunması sebebiyle 2 Mayıs 1954 Pazar günü 
yapılması gereken Mebus Seçiminde her seçim çevresinden çıkacak mebus 
sayısının 1950 yılı Umumi Nüfus sayımı neticesine ve 6272 sayılı kanu
nun muvakkat 3 üncü maddesi hükmüne tevfikan; ilişik cetvelde yazılı 
miktar olarak tesbiti; Dahiliye Vekâletinin 4/3/1954 tarihli ve 108 sa
yılı yazısı üzerine, 5545 sayılı kanunun 5 inci maddesine göre, icra Vekil
leri Heyetince 10/3/1954 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

10/3/1954 

Başvekil Devlet 
. MENDERES 

İçişleri Vekili 
E. MENDERES 

tekiri 

Dışişleri Vekili 
F. KÖPRÜLÜ 

REMGL'.VİHUK 
C. BAY AR 

Devlet Vekili Adalet Vekili Millî Savunma Veki 
C. YARDİMCİ O. Ş. ÇİÇEKDAĞ R- YILMAZ 

Maliye Vekili Millî Eğitim Vekili 
H. POLATKAN R. S. BURCA* 

Bayındırlık Vekili Eko. ve Ticaret Vekili Sa. ve So. Y. Vekili G. ve Tekel Vekili 
K. ZEYTİNOĞLU F. ÇELİKBAS Dr. H. ÜSTÜNDAĞ E. KALAFAT 

Tarım Vekili Ulaştırma Vekili Çalışma Vdkffi İşletmeler Veküâ 
N. ÖKMEN Y. ÜRESİN 

Seçim çevreleri 5545 sayılı 

1 — Afyon 9 (Dokuz) 
2 — Ağrı 4 (Dört) 
3 — Amasya 5 (Beş) 
4 — Ankara 21 (Yirmibir) 
5 — Antalya 8 (Sekiz) 
6 — Aydın 9 (Dokuz) 
7 — Balıkesir 14 (Ondört) 
8 — Bilecik 4 (Dört) 
9 — Bingöl 3 (Üç) 

10 — Bitlis 2 (îki) 
11 — Bolu 8 (Sekiz) 

H. ERKMEN S. Y1RCAL1 

5545 sayılı kanuna göre seçilecek Mebus sayısı 



r(Roamî Gazete) Sahire: 8749 

Seçim çevreleri 

¡2 
3 

¡4 

¡5 
¡6 

¡7 
¡8 
İ9 
?0 
n 
>2 
23 
?.4 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Burdur 
Bursa 
Çanakkale 

Çankırı 
Çoruh 

Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşane 

Hakâri 
Hatay 
içel 
istanbul 
izmir 
İsparta 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 

• Niğde 
Ordu 

• Rize 

5545 sayılı kanuna göre seçilecek Mebus sayısı 

4 (Dört) 
14 (Ondört) 
8 (Sekiz) 6272 sayılı kanunun muvakkat 3 üncü mad

desine göre 
6 (Altı) 
5 (Beş) 6272 sayılı kanunun muvakkat 3 üncü mad

desine göre 
9 (Dokuz) 
9 (Dokuz) 
8 (Sekiz) 
6 (Altı) 
5 (Beş) 
5 (Beş) 

12 (Oniki) 
7 (Yedi) 
8 (Sekiz) 
8 (Sekiz) 
6 (Altı) 6272 sayılı kanunun muvakkat üçüncü mad

desine göre 
1 (Bir) 
8 (Sekiz) 

. 8 (Sekiz) 
29 (Yirmi dokuz) 
20 (Yirmi) 
5 (Beş) 

10 (On) 
10 (On) 
10 (On) 
5 (Beş) 
5 (Beş) 

12 (On iki) 
19 (Ondokuz) 
8 (Sekiz) 

12 (On iki) 
12 (On iki) 

7 (Yedi) 
7 (Yedi) 
6 (Altı) 
3 (Üç) 
8 (Sekiz) 
9 (Dokuz) 
6 (Altı) 6272 sayılı kanunun muvakkat 3 üncü mad

desine göre 

51 — Samsun 12 (On iki) 
52 — Seyhan 13 (On üç) 
53 — Siirt 4 (Dört) 
54 — Sinop 6 (Altı) 
55 —• Sivas 14 (Ondört) 
56 — Tekirdağ 6 (Altı) 
57 — Tokat 9 (Dokuz) 
58 — Trabzon 12 (On iki) 
59 — Tunceli 3 (Üç) 
60 — Urfa 8 (Sekiz; 
61 — Uşak 4 (Dört) 
62 — Van 4 (Dört) 
63 — Yozgat 8 (Sekiz) 
64 — Zonguldak 11 (Onbir) 

Seçim çevreleri 5545 sayılı kanuna göre seçilecek Mebus sayısı 

Yekûn 541 (Beşyüz kırk bir) 

Karar Sayısı 
4 

2472 

Çanakkale Valisi ihsan Sabri Çağlıyangil'in almakta olduğu maaş 
ve kadrosu ile açık bulunan Sivas Valiliğine naklen tâyini; Dahiliye 
Vekâletinin 9/3/1954 tarihli ve 511/2398 sayılı yazısı üzerine, 5442 sayılı 
kanunun 6 nci maddesine tevfikan, icra Vekilleri Heyetince 11/3/1954 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

11/3/1954 

REİSİCUMHUR 
C. BAY AR 

Başvekil Devlet Vekilli Devlet Vekili Adalet Vekili Millî Savunma Vekili 
A. MENDERES C. YARDIMCI O. §. ÇİÇEKDAĞ K. YILMAZ 

İçişleri Vekili 
E- MENDERES 

Bayındırlık Vekilli 
K. ZEYTİNOĞLU 

Tarım Vekili 
N. ÖKMEN 

Dışişleri Vekili' 
F. KÖPRÜLÜ 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. ÇELİKBAŞ 

Ulaştırma Vekili 
Y. ÜRESlN 

Maliye Vekili 
H. POLÂTKAN 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. BURÇAK 

Sa. ve So. Y. Vekil G- ve Tekel Vekili 
Dr. H. ÜSTÜNDAĞ E. KALAFAT 

Çalışma Vekili 
H. ERKMEN 

İşletmeler Vekili 
S- YIRCALl 

-mm®-

İ L A N L A R 

M . M . V. 2 No. Ju Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Askerî birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 
(40500) kırbin beşyüz K g çeşitli çelik kapalı zarfla satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli (79987) yetmiş dokuz bin dokuz yüz seksen yedi lira olup 
geçici teminatı (5999) beş bin dokuz yüz doksan dokuz liradır, ihalesi 
(8/4/1954) Perşembe günü saat 11 de Ankara M . S. V. 2 No. lu Sa. A l . 
K. nunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonda ve is
tanbul Lv. Â-. ilân kısmında görülür. Taliplerin belirtilen gün ve saatten 
bir saat evveline kadar hazırlayacakları teklif mektuplarını makbuz kar
şılığında Ko. Bşk. na vermeleri. 
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Askerî birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiy
le (428) dört yüz yirmi sekiz aded muhtelif iki boyda ceman (913) dokuz 
yüz on üç metrelik çelik çekme kazan alev borusu kapalı zarfla satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli (18000) on sekiz bin liradır. Geçici temi
natı (1350) bin üç yüz elli liradır, ihalesi (8/4/1954) Perşembe günü saat 
11,30 da Ankara M. S. V. 2 No. lu Sa. A l . Ko. nun da yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi her gün Komisyonda ve İstanbul Lv. Â. ilân kısmında gö

rülebilir. Taliplerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar ha-
zırhyacakları teklif mektuplarını makbuz karşılığında Ko. Bşk. na ver
meleri. 

1188 Ji-2 
— 

Cizre Asliye Hukuk Hâkimüğinden : 

953/34 
Davacı Cizre'nin Şifasur Köyünden Abdülkerim oğlu Ahmet Konuk 

tarafından dâvâlılar Cizre'nin Tayyani Reşit aşiretinden Hurçuyi Bizni, 
aynı yerden Cevi Bizni, aynı yerden ismail oğlu Sabri ve aynı yerden 
Hitto oğlu Mahmut aleyhlerine açılan 2.300 liralık istihkak dâvasının 
muhakemesinde: 

Dâvâlıların adresleri meçhul olduğundan dâva dilekçeleri ile da
vetiyelerin ilânen kendilerine tebliğ edildiği halde mahkemeye gelmedik
lerinden gıyap kararlarının da ilânen tebliğine mahkemece karar veril
miştir. Muhakemenin bırakıldığı 29/3/1954 Pazartesi günü saat 10/45 te 
bizzat gelmeniz veya vekil göndermeniz aksi takdirde muhakemenin gı
yabınızda 'yapılacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 
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Sahife: 8750 (Resmî Gazete) 20 MART 19S4 

Devlet "Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden : 

250 ton tohum ilâcı taşıtılacak 
1 — Umum Müdürlüğümüze istanbul - Maltepedeki fabrikasından 

alınacak 250 ton tohum ilâcının Ankara Gazi istasyonundaki Merkez 
Atelyesine nakli için açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 29 Mart 1954 Pazartesi günü saat 15 de Ankara -
Atatürk Bulvarı 261 numaradaki Umum Müdürlük binasında toplana
cak Yönetim Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — işin muhammen bedeli 15.000,— lira, geçici teminatı 1.125,— 
liradır. 

4 — Bu işe dair şartnameler Umum Müdürlük Ekonomi İşleri Mü
dürlüğünden (Tel. 26895), istanbul'da Galata Kemeraltı Caddesi Zürafa, 
Sokak 41 numaradaki Yollama Memurluğundan bedelsiz olarak verilir 
veya buralarda görülebilir. 
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100 aded akümülâtör alınacaktır 
1 — Umum Müdürlüğümüzce açık eksiltme ile, fennî şartnamesi

ne uygun 100 aded on ik i voltluk akümülâtör satın alınacaktır. 
2 — Eksiltme 24/3/1954 Çarşamba günü saat 15 te Ankara - Ata

türk Bulvarı 261 numaradaki Umum Müdürlük binasında toplanacak 
Yönetim Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Malın muhammen bedeli 24.500,— lira, geçici teminat mik
tarı' 1.840,— liradır. 

4 — Bu işe dair şartnameler Ankara - Umum Müdürlük Ekonomi 
işleri Müdürlüğünde (Tel : 26895), istanbul'da Galata - Kemeraltı Cad
desi Zürafa Sokak 41 numaradaki istanbul Yollama Memurluğundan be
delsiz olarak verilir veya buralarda görülebilir. 
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Nafıa Vekâletinden : 

Vekâletimiz ihtiyacı için alınacak 12 aded iç - dış 900 x 20 ebatta 
14 katlı Heawy Duty kamyon lâstiğinin açık eksiltmesi 31/3/1954 Çar
şamba günü saat 15 de yapılacaktır. 

işin muhammen bedeli 6000 ve geçici teminatı 450 liradır. 
Şartlaşması Vekâlet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 
isteklilerin belirli gün ve saatte Malzeme Eksiltme Komisyonunda 

hazır bulunmaları ilân olunur. 
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Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Nirengi ve poligon işi 
1 — Eksiltmeye konulan iş : Denizli - Muğla (Takriben 82 Kim.) 

yolunda havai fotogrametri usulü ile 1/2000 mikyaslı şeritvari yol hari
tasının alınmasına esas olacak yer kontrol noktalarının (Nirengi şebe
kesi ve poligonun) tesisi ve güzergâhın lüzum görülecek kısımlarında 
aynı mikyasta takyometrik harita alımı işi olup keşif bedeli (29.090) yir
mi dokuz bin doksan liradır. 

2 — Eksiltme. 31/3/1954 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 16 
da onaltıda Ankara'da Bayındırlık Vekâleti binasında Karayolları Ge
nel Müdürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usu
lü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak (145) yüz kırk beş ku
ruş bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü Tek
nik Hesaplar şubesinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1954 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde (2.181,75) ik i bin yüz seksen bir lira yetmiş beş kuruşluk geçici 
teminat vermeleri, 

b) isteklilerin (Tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az üç 
gün önce bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat et
meleri ve dilekçelerine Karayolları Genel Müdürlüğü eksiltmelerine giriş 
şartları hakkındaki yönetmeliğin 4 üncü maddesinin a, b fıkralarında 
yazılı evrakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları, 

(Wot : Bu yönetmelik Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğünden 
ve taşrada Karayolları bölge müdürlüklerinden alınabilir.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinin 34 üncü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde (Eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruş
luk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırla
yacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz 
karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
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Şark Sanayi Kumpanyası Türk Anonim Şirketinden : 

Ortaklığımız hissedarlar Heyeti Umumiyesinm 30 Mart 1954 tarihi
ne müsadif Sah günü saat 10,30 da, sureti âdiyede yıllık ve aynı gün saat 
11,30 'da olağanüstü olarak izmir'de Şehitler Caddesinde 24 No. lu Şirket 
merkez bürosunda toplantıya çağırılması kararlaştırılmıştır. Aşağıda ya
zılı gündemin görüşülmesi için en az yüz hisseye sahip hissedarların 
toplantı gününden beş gün evveline kadar hisse senetlerini izmir'de Şe-
hitlerdeki ortaklık merkez bürosuna veya millî bankalardan birisine, 
hariçte bulunanlar her hangi bir bankaya yatırarak karşılığında birer 
giriş belgesi almaları lüzumu ilân olunur. 

I - Alelade yıllık toplantı gündemi : 
1 — idare Meclisi ve murakıp raporlarının okunması, 
2 — 1953 yılı bilanço ve kârüzarar hesaplarının okunması, 
3 — idare Meclisi azaları ile murakıpların ibrası, 
4 — Müddetleri hitam bulan idare Meelisi azaları ile murakıpların 

yeniden seçilmesi, 
5 — idare Meclisi azaları ile murakıpların ücretlerinin tâyini, 
6 — idare Meclisi âzalarının Şirketle ticari muamelede bulunabil

meleri için müsaade verilmesi. 

// - Olağanüstü toplantı gündemi : 

Esas Mukavelenamenin temettüün sureti tevziine dair olan 35 inci 
maddesinin 2 nci fıkrası 2 nci bendinin aşağıda yazılı şekilde tadili. 

Yeni şekli Eski şekli 

2 — Hisse senedatınm beheri- 2 — Hisse senedatının beherine 
nin itibari kıymetine göre senevi senevi 125 kuruş temettü temin et-
yüzde beş temettü temin etmek için mek için lâzım gelen meblağ, mü
lâzım gelen meblâğ, mütebaki tebaki miktar berveçjhi zir tevzi 
(miktar aşağıda gösterildiği üzere olunur, 
tevzi olunur. 
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Beşikdüzü Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No : 954/10 
Beşikdüzü Nahiyesi'nin Bayırmahalle Köyünde vâki Dere mevkii 

namiyle mâruf, tarafları : Doğusu dere, batısı yol, kuzeyi yol, güneyi 
Mahmut Hanedan ile çevrili bir kıta fındıklığın aynı köyden A l i Hanedan 
namına tescili istenilmekle işbu gayrimenkulde bir hak ve alâkaları olan
ların mahkememize müracaatları ilân olunur. 
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Kocaeli Asliye ikinci Hukuk Hâkimliğinden : 
T " '•—< — 

No. 953/204 
izmit'te Karabaş Mahallesinde Fethiye öz tarafından kocası istan

bul Galata Köprüsü altında yatar kalkar ve o yerde hamallık eden Meh
met öz aleyhine açtığı ihtar dâvasının yapılan duruşmasında: 

Dâvâlı gösterilen adreste bulunmamış ve ikametgâhı da meçhul kal
dığından 17/2/1954 tarihinde duruşmada bulunması için ilânen tebligat 
yapıldığı halde duruşmaya gelmemiş olduğundan dâvâlıya yine ilânen gı
yap kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan dâvâlının 9/4/1954 Cuma 
günü saat 10 da Mahkememizde hazır bulunması için gıyap kararı yeri
ne kaim olmak üzere ilân olunur. 
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tEeamí {¿atóte)' SaJhife: 8751 

Devlet Deinıryoiiarı İşletmesinden : 

Muhtelit cins ve ebatta boru ve boru parçaları satın alınacaktır 
Teklif verme suretiyle muhtelif cins ve ebatta boru ve boru par

ıl;1 rı satın acınacaktır. 
Bu işe ait tekinlerin 30/4/1954 Gunıa günü saat 17,— ye kadar An 

arakla Malzeme Dairesi Reisliğine verilmiş olması lâzımdır. 
Şartnameler İÜ,— lira bedelle Ankara ve Haydarpaşa'daki idar« 

emlerinde satılmaktadır. 
i 296 / ,¿-2 

Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Kom. Reisliğinden : 

1200 ton sönmemiş kireç a'macsk 
1 — 1200 ton sönmemiş kirecin satın alınması kapalı zari' usuliy.r 

ksiltmeye konulmuştur. 
2 — Malzemenin muhammen bedeli 45.600 lira ve muvakkat temi 

ıatı 3648 liradır. 
Şaıtnameler 250 kuruş mukabilinde Ankara'da Merkez ve Istan 

ml'da da Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
4 — Eksiltme Ankara'da İdaıe binasında Malzeme Dairesinde lop-

anan Merkez 9 uncu Satmalma Komisyonunca 1/4/1954-Perşembe günü 
•aat 15 te yapılacağından isteklilerin teklifleriyle eksiltme şartnamesinde 
'azılı vesikalarını aynı günde nihayet saat 14 e kadar makbuz nıukabi-
inde adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri veya muayyen vakitten 
ince ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleı'. 
azimdir. 
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Kozan Suüı Hukuk Hâkimliğinden : 

953/389 
Kozan'ın Turunçlu Köyünden Ömer Korkmaz, Şaban Sakallı, 

Yhmet Korkmaz, Osman Atik, Osman Küçük, Reşit Sakallı ve Ahmet Sa-
lallı vekilleri Kemal Aktaş yönünden Kozan'ın Mahmutlu Mahallesinden 
üemal Ünlü, Kadirli'nin Çaygeçit Köyünden Arap Veli ve Osman Küçük 
vteş aleyhine açılan alacak dâvasının Kozan Sulh Hukuk Mahkemesinde 
rapılan yargılamasında : 

Dâvâlılardan Cemal Ünlü'ye ilânen tebligat ifasına adresinin meç-
ıul bulunduğundan mahkemece karar verilmiş olduğundan dâvâlı Cemal 
'Tnlü'nün duruşma günü olan 11/5/1954 günü bizzat mahkemede bulun-
nası veya bir müdafi bulundurması ilânen tebliğ olunur. 
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951/454 
Kozan Hazinesi yönünden Musulu Mantaş Köyünden Veli Şahin 

ıleyhine açılan tazminat dâvasının yapılan yargılamasında : ' 
Davalının adresi meçhul bulunduğundan ilânen gıyap kararı tebli

ğine mahkemece karar verilmiş olduğundan yargılamanın bırakıldığı 
Ü/4/1954 günü mahkemede bulunması veya bir müdafi bulundurması için 
rıyap kararı ilânen tebliğ olunur. 
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A52/377 
Kozan'ın Koyunevi Köyünden Senem Atalay yönünden Koyunevi 

•Cöyünden Mustafa oğlu Mustafa Sert ve Hasan karısı Ayşe Ulutürk ve 
^usuf Ocak aleyhine açılan taksim dâvasının yapılan yargılamasında : 

Dâvâlılardan Ayşe Ulutürk'ün ikametgâhı meçhul bulunduğundan 
lânen gıyap kararı tebliğine mahkemece karar verilmiş olduğundan 
luruşma günü olan 28/4/1954 günü mahkemede hazır bulunması veya bir 
müdafi bulundurması için gıyap kararı ilânen tebliğ olunur. 
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952/287 
Kozan'ın Sevinçli Köyünden Hacı ibrahim oğlu Hacı Ahmet Tatar 

/önünden Kozan'ın Aleybeyi Hüyüğü Köyünden Koyuncu A l i ve Deveci 

Merniş ve Deveci Süleyman aleyhine açılan zarar ziyan dâvasının yapılan 
yargılamasında : 

Dâvâlıların gezici olup adresleri belli olmadığından gazete ile ilâ
nen tebligat icrasına mahkemece karar verilmiş olduğundan dâvâlıların 
duruşma günü olan 30/3/1954 günü mahkemede bizzat bulunmaları veya 
bii' müdafi bulundurmaları ilân olunur. 
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Badik Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas : 953/185 
Davacı Lâdik Kazasının K. Kızoğlu Köyünden Mehmet oğlu Mehmet 

İSaday tarafından dâvâlı cym yerden Hüseyin oğlu Nâzım Ayrı hakkında 
Lâdik Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında : 

Davalının adresi bilinmediğinden adına çıkarılan davetiyeler bilâ 
tebliğ iade edildiğinden davetiye yerine kaim olmak üzere işbu yazının 
Resmî Gazete'de ilân edilmesine karar verilmiş olup adı geçen şahsın 
9/4/1954 tarihinde mahkemede hazır bulunması için davetiye yerine geç
mek üzere ilân 'olunur. 
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Turhal - Pazar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas : 954/17 
Köyü Mevkii Cinsi H u d u d u 

Pazar Avlağa Tarla D. Şükrü Can, B. Fatma Çal, K. yol, G. 
Haşim Zığarlı. 

Davacılar Pazar Nahiyesinden Vehbi oğulları Nuri, A l i , Mahir Şa
hinin açmış oldukları hasımsız tescil dâvasının Pazar Sulh Hukuk Mah
kemesinde yapılan cari tensibinde : 

Yukarda mevkii, cins ve hududu yazılı bir kıta gayrimenkul da
vacılar adına tapuya tescil edileceğinden bu gayrimenkul üzerinde hak 
iddiasında bulunanların ellerindeki vesikaları ile birlikte ilân tarihinden 
itibaren bir ay zarfında mahkememize müracaatları ilân olunur. 
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Esas : 954/30 
Köyü Mevkii Cinsi H u d u d u 

Menteşe Akyer Tarla D. Hasan Aydın ve yol, B. Mehmet Kazanç, 
K, Zabit Çetin, G. yol. 

» Azmak Tarla D. 'iSati Çıtak, B. Davut Tütüncü, K. hen
dek, G. Hasan Aydın. 

Davacı Menteşe Köyünden Osman oğlu Yunis Güneş ve Hüsnü Gü
neş'in açmış olduğu hasımsız tescil dâvasının Pazar Asliye Hukuk Mab-
kemesinde yapılan cari tensibinde : 

Yukarda mevkii, cins ve hudutları yazılı iki kıta gayrimenkul da
vacılar adına tapuya tescil ettirileceğinden bu gayrimenkuller üzerinde 
hak iddia edenlerin ellerindeki vesaikle birlikte ilân tarihinden itibaren 
bir ay zarfında mahkememize müracaatları ilân olunur. 

1183 
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Erzin Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas : 954/6 
Erzin Karamustafalı Mahallesinden Mehmet oğlu Emin Aksay ta

rafından ikame olunan hasımsız tescil dâvasının yapılan açık muhake
mesinde : 

Davacı bir kıta dilekçesiyle Srzin'in Karaağıl mevkiinde kâin Do: 
yol, i k i : Şimendifer hattı, K u : Körez Muştuk evlâtları, Gü: Gökçe oğlu 
Ömer evlâtları ile çevrili bir parça gayrimenkulun namma tescilini iste
miştir. 

Tescili istenen yer 'üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar varsa 
evraklariyle birlikte mahkememize müracaatları (18/3/1954) ilân olunur. 
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Sahife: 8752 TBmwi Gaaete) 20 MART 1954 

Gördes Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

953/197 
Gördes'in Yaka Köyü hududu içinde sarkan dere, garben Süleyman 

Yiğit karısı, şimalen Mehmet ıSarı ve cenuben Mehmet Gökçe ve Hacı 
oğlu Mustafa ile mahdut tahminen 20 dönümlük tarla davacı Gördes'in 
Yaka Köyünden Mehmet oğlu Arif Çakmak adına tapuya tescili talep 
edilmekte olduğundan yukarda hudut ve evsafı sairesi yazılı gayrimenkul-
>de bir hak iddia eden bulunduğu takdirde ilân tarihinden itibaren bir 
ay içinde mahkememize müracaatları lüzumu ilân olunur. 
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Erzin Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas : 954/33 
Erzin Başlamış Köyünden Mehmet oğlu Mehmet Yılmaz tarafından 

ikame olunan hasımsız tescil dâvasının yapılan açık muhakemesinde : 
Davacı bir kıta dilekçesiyle Başlamış Köyünün Çöksüntü mevkiinde 

kâin Do: Ahmet Biçer, Mehmet Öktem, İsmail Özkan ve A l i Başaran, 
Ba: Faik İren, llyas Yüsel ve Bekir Erzin, Ku: Gökçeoğhı Halil ve İs
mail ıGökçeoğlu, Gü: Yusuf Başaran, Rıza Okur, Ahmet Kılıç, Faik İren, 
llyas Yücel ve çay ile çevrili. Yine Harap mevkiinde kâin Do: Ahmet 
ve Hacı özer ve Recep Kaya, Ba: Rıza ve Cabbar Okur, K u : Ahmet ve 
Mehmet Cengiz, Gü: Recep ve A l i Kaya ile çevrili. Yine Kocaoğlanh 
mevkiinde kâin Do: A l i Alparslan, Ba: Jandarma A l i ve oğulları, K u : 
Fettan Uçar ve A l i Alparslan, Gü: Tabak oğulları ile çevrili üç parça 
gayrimenkulun namına tescilini istemiştir. 

Davacının tescilini istediği gayrimenkul üzerinde bir hak iddiasında 
bulunanlar varsa evraklariyle birlikte 13/4/1954 gününden önce mahke
memize müracaatları ilân olunur. 
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Esas : 954/47 
Erzin Karamustafalı Mahallesinden Abdullah oğlu Muzaffer ve 

Enver Aksay tarafından ikame olunan hasımsız tescil dâvasının yapılan 
açık muhakemesinde : 

Davacılar bir kıta dilekçeleriyle Erzin'in Karaağıl mevkiinde kâin 
Do: Demiryolu, Ba: Hacı Mehmet torunları, K u : Memo Hacı Mehmet 
vereseleri, Gü: Nalbant Hacı evlâtları. Yine Aşlanıkkelisi mevkiinde kâin 
Do: Sofu Hoca, Ba: Gürezler, ıKu: ıSofu Hoca, Gü: Yol ile çevrili iki parça 
gayrimenkulun namına tescilini istemişlerdir. 

Davacıların tescilini istedikleri gayrimenkuller üzerinde başkaları 
tarafından bir hak iddiasında bulunanlar olup olmadığının varsa evrak
lariyle birlikte 13/4/1954 tarihinden önce mahkememize müracaatları ilân 
olunur. 
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Esas : 953/271 
Erzin Başlamış Köyünden Mehmet oğlu Hasan Ünal tarafından 

ikame olunan hasımsız tescil dâvasının yapılan açık muhakemesinde : 
Davacı bir kıta dilekçesiyle 1 — Başlamış Köyünün Köyiçi mev-

.kiinde kâin Do: yol, Ba: Emin bahçesi, Ku : A l i Hoca bahçesi, Gü: çay, 
2 — Başlamış Köyünün Keçeiiyolu mevkiinde kâin Do: Yol, Ba: Küçük 
Mehmet, Ku : ve Gü: Dere, 3 — Aynı mevkide Do: Tepe, Ba: Yol, Ku : 
Mil , Gü: Mağaralı tepe, 4 — Başlamış Köyünün Milyeri mevkiinde kâin 
Do: Yol, Ba: Çırık Mustafa, Ku : Mil , Gü: Hacı A l i tarlası ile çevrili 
gayrimıenkuîlerin namına tescilini istemiştir. 

Davacının tescilini istediği ve yukarda hudutları yazılı gayrimen
kuller üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar varsa evraklariyle birlikte 
13/4/1954 gününden önce mahkememize müracaatları ilân olunur. 

1267 

Bolu Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

953/669 
Bolu'nun Paşa Köyü 44/3 nüfus hanesine kayıtlı babası Mehmet 

Yıldız, anası Ayşe, doğumu 1306 olan Mehmet Yıldız'm 15 senedenheri 
hayat ve mematından haber alınamadığından bahis ile karısı Fatma 
Yıldız tarafından gaipliğine hüküm verilmesi talep edilmiştir. 

Gaipliğine hüküm verilmesi istenen Mehmet Yıldız'm bulunduğu 
yeri bilenler varsa; bir sene içinde Bolu Asliye Hukuk Hâkimliğine ma
lûmat vermeleri için keyfiyetin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

1269 

( Ankara 3. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

954/152 
Ankara Etimesgut Sincan Köyünden İzzet oğlu mahkûm A l i Koç-

kaya'nın M . K. K. nun 357 nci maddesi gereğince hacrine ve kendisine 
399 uncu maddesine göre kardeşi Mehmet Koçkaya'nm vasi tâyin edil
mesine 2/3/1954 tarihinde karar verilmiş olup keyfiyet aynı kanunun 360, 
371 inci maddelerine tevfikan ilân olunur. 

1270 

Erzurum Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas 951/347 
Karar 954/7 
Erzurum Vaniefendi Mahallesinden Emine Binici tarafından Habip-

efendi Mahallesinden Maşuka, İlmiye Ulviye ve arkadaşları aleyhine aç
tığı izalei şüyu dâvasının yapılan yargılaması sonunda : 

Erzurum Sulh Hukuk Hâkimliğinden verilen 951/347 esas ve 954/7 
karar sayılı 27/1/1954 tarihli karar dâvâlılardan Fahri ve Cemil'in gıya
bında, şüyuun izalesine dair karar 'bunların gıyaplarında olup bu şahıs
lar tarafından işbu ilâmın kesinleşmesi için bir ay içersinde ilâmı temyiz 
etmeleri ve etmedikleri takdirde ilâmın kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 

1278 

Sayı : 953/384 
Hazineyi Maliye tarafından Çıldır'm Çamurdan Köyünden Şerafettin 

korkmaz aleyhinde açılan tazminat dâvasında : 
Dâvâlının adına ilânen davetiye tebliğ edildiği halde mahkemeye 

gelmemiş ve kanuni mümessil de göndermemiş olduğundan hakkında 
gıyap kararı ittihaz 'edilmiştir. 

Duruşmanın kaldığı 2/4/1954 günü saat 10 da mahkemeye gelmediği 
veya kanuni mümessil göndermediği takdirde duruşmanın gıyabında 
devam edeceğine dair işbu gıyap kararı dâvâlı adına ilânen tebliğ olunur. 

1279 

Sayı : 953/766 
Erzurum Muratpaşa Mahallesinden Şavkı Karakaya ve arkadaşları 

tarafından Erzurum Dere Mahallesinden Ebubekir oğlu Lütfi hakkında 
açılan taksim, izalei şüyu dâvasında : 

Dâvâlıya çıkarılan davetiyede adres ve ikametgâhı meçhul kalmış 
olduğundan adına ilânen tebligat icrasına karar verilmiştir. 

Duruşmanın kaldığı 2/1/1954 günü saat 9 a mahsus olmak üzere 
işbu davetiye dâvah adına ilânen tebliğ olunur. 

1280 
e-

Sorgun Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No : 1953/141 
Sorgun'un Yağcılar Köyünden Osman karısı Fatma Aras tarafından 

dâvâlı kocası Osman Aras aleyhine ikame eylemiş olduğu boşanma dâ
vasının icra kılınmakta olan muhakemesi sırasında : 

Dâvâlıya vâki ilânen tebligat üzerine duruşmaya gelmemiş oldu
ğundan bu kere kendisine gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiş 
olduğundan. 

Dâvâlı Osman Aras'm duruşmanın bırakılmış olduğu 9/4/1954 Cuma 
günü mahkemede bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi 
aksi halde duruşmanın gıyabında devam ve ikmal edileceği ilânen tebliğ 
olunur. 

1281 

Bolu Belediye Reisliğinden : 

1 — Bolu Belediye Elektrik İşletmesi ihtiyacı için (200) ton mo
torin kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 — Şartnamesi Belediye Muhasebe Servisinden parasız verilir. 
3 — Motorinin kilosuna 34.85 kuruş fiyat takdir edilmiş olup mu

vakkat teminatı 4.735 liradır. 
4 — İhalesi 31/3/1954 Çarşamba günü saat 15 de Belediye Daimî 

Encümeninde yapılacaktır. 
5 — Talip olacakların usulüne göre hazırlayacakları teklif mek

tuplarını en geç 31/3/1954 Çarşamba günü saat 14 e kadar Belediye 
Reisliğine makbuz mukabili vermeleri lâzımdır. 

6 — Postadaki gecikmeden Belediye mesuliyet kabul etmez. 
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Kanunlar             Sayfa 

 
6347 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair olan 3658 Sayılı  
        Kanuna Bağlı (1). Sayılı Cetvelin Maliye Vekâleti Kısmında Değişiklik Yapılması  
       Hakkında Kanun           1 
 
6372 1706 Sayılı Jandarma Kanununun 15 inci Maddesinin "Değiştirilmesine ve Bu  
          Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun      5 
6373 Doğu Vilâyetlerimizde Kurulacak (Atatürk Üniversitesi) İnşaatı İçin Gelecek  
         Yıllara Sâri Taahhütlere Girişilmesi Hakkında Kanun     5 
6374 İstanbul Teknik Üniversitesine Bağlı Bir Teknik Okulu Açılmasına Dair Kanun  5 
6375 "Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler Arasında, Kuvvetlerinin Statüsüne 
          Dair Sözleşme" nin ve Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin, İşbu Sözleşme  
           Metninin Tadiline Mütedair, 4 Nisan 1952 Tarihli Kararı İle Atlantik Konseyinin 25  
           Ağustos 1952 Tarihli Kararının ve "Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtının, Millî  
           Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelin Statülerine Dair Sözleşme" nin ve Kuzey 
            Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin, İşbu Sözleşme Metninin Tadiline Mütedair, 
            4 Nisan 1952 Tarihli Kararının ve "Kuzey Atlantik Andlaşması Mucibince Kurulmuş 
            Milletlerarası Askerî Karargâhların Statüsüne Dair Protokol"ün, Kabulüne Dair Kanun 7 
6376 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit Ve Teadülüne Dair Olan 3858 Sayılı  
         Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü Kısmına Kadrolar 
         İlâvesi Hakkında Kanun         18 
6377 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Beynelmilel İmar ve Kalkınma Bankası  
        Arasında Anlaşma Hakkında Kanun        18 
6378 Dışişleri Vekâleti İle Ankara'daki İsrail Elçiliği Arasında Teati Olunan ve İsrail'e 
         30 000 Ton Buğday Satılmasını Derpiş Eden Mektuplarin Tasdiki Hakkında Kanun 22 
6379 Deniz İş Kanunu          22 
6380 Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü Teşkilâtı Hakkındaki 3424, 4487 ve, 5213 Sayılı  
        Kanunların Bazı Maddelerinin Tadili İle Yeniden Hükümler İlâvesine Dair Kanun  26 
6381 4178 Saydı Kanunun 9 uncu ve 4849 Sayılı Kanunun 1 inci Maddelerinin 
          Değiştirilmesi Hakkında Kanun        26 
6382 Ulaştırma Vekâleti Görevleri ve Kuruluşu Hakkındaki 4770 Sayılı Kanunda Değişiklik  
         Yapılmasına ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun   26 
6383 Tapulama Kanununun 5 inci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Yeni  
         Hükümler İlâvesine Dair Kanun        26  
Tefsir 
256 Hâkimler Kanununun 43 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Tefsiri    28 
Kararnameler 
4/2407 Eksiltme Şartnameleri Hakkında Kararname      28 
4/ 249 Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu Hükümlerinin 1/4/1954 Tarihinden İtibaren  
          Adana ve İçel Vilâyetlerinde Tatbiki Hakkında Kararname     28 
4/2431 Türkiye Büyük Millet Meclisince Seçim Hakkında Kararname    28 
4/ 2472 Tayin Hakkında Kararname         29 
 
İlanlar            29 
  
 
 
  
 
 
 




