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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bolu Milletvekili Lûtfi Gören'in, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 65 nci 
maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki Kanun teklifinin, Geçici Komisyonda 
görüşülmesi, uygun görüldü. 

Hastalık' ve Analık Sigortası Kanunu, kabul 
edildi. 

Bina Yapımını Teşvik Kanununun 10 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair olan Kanun 
kabul olundu. 

Türkiye ile Çekoslovakya arasında imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin 
onanması hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Batı - Al
manya'nın Amerika Birleşik Devletleri, Birle
şik Kırallık ve Fransız Askerî Guvernörleri 
arasında imzalanan Ticaret Anlaşmasının ikinci 
maddesinde mezkûr A ve B listeleri yerine kaim 
olmak üzere yeniden tanzim olunan ithalât ve 
ihracat listelerine ait Anlaşma ile eki mektup
ların onanmasına dair olan Kanun, kabul edildi. 

. Türkiye ile Belçika arasında imzalanan Tica
ret ve ödeme Anlaşmalarının yürürlük sürele

rinin uzatılması için yapılan Anlaşmanın onan
ması hakkındaki Kanun, kabul olundu. 

Türkiye - İtalya Ticaret Anlaşmasının fesih 
haber verme süresinin indirilmesi hakkında 
teati olunan mektupların onanmasına dair olan 
Kanun kabul edildi. 

4598, 4620 ve 4621 sayılı kanunlara ek Ka-
Kanun, kabul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları 
Teşkilâtı hakkındaki Kanunun birinci görüşül
mesi, bitirildi. 

Holânda üzerinde tanınan tiraj hakkının kul
lanılma şekli hakkında mektup teatisi suretiyle 
yapılan Anlaşmanın onanmasına dair olan Ka
nun tasarısının birinci görüşülmesi, bitirildi, 

6 .1 .1950 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Tunceli Milletvekili 

F. F. Düşünsel Nevmeddin Sahir Sılan 
Kâtip 

İsparta Milletvekili 
S. Koksal 

Sorti 

Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'-
in, boxuk çıkan ekmeklerle hayat pahalılığı ve 

yabancı memleketlerden ithal edilen un ve Zi
raat Bankasınca çiftçiye ve Emlâk Kredi Banka 
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sınca inşaat sahiplerine gereken kredinin yp Afyon Karahisar Milletvekili 'Kemal özço-
pılmaması ve bankalardaki halk mevduatı ile ban'm 1950 yılı radyo ücretlerine yapılacak bir 
ihraç mallarımızın satış durumu hakkındaki misli zam hakkındaki sözlü sorusu Başbakanlığa 
sözlü soru önergesi, Ekonomi ve Ticaret Bakan- gönderilmiştir. (6/427) 
lığına gönderilmiştir. (6/426) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Sinob Milletvekili Cevdet Kerim înce-

dayı'nın, tescil edilmiyen birleşmelerle bunlar
dan doğan çocukların tesciline ve gizli kalmış 

1. — Rize Milletvekili D,r. Fahri Kurtuluş'un, 
«Vadim» adlı- kitap hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı 
Tahsin Bankuoğlu'nun sözlü cevabı (6/408) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
14 . XII . 1949 

Büyük Millet Meclisinin 16 Şubat 1.949 günkü 
Birleşiminde Millî Eğitim Bakanlığı 1945 senesi 
tercüme neşriyatından olan - Vadim - adlı kitap 
hakkındaki sözlü soruma cevap veren, Sayın Mîllî 
Eğitim Bakanı Tahsin Bankuoğlu aynen : 

( — Efendim, Millî duyguları rencide eder 
mahiyette görülen sözleri bu kitaptan çıkarta
cağım, ayrıca tercümeleri bu bakımdan tekrar 
gözden geçirteceğim) demişlerdi. 

1 — Bu beyanlarına göre; Say m Millî Eği
tim Bakanı bilûmum okul kütüphanelerinde, oku
ma salonlarında ve diğer yerlerde bulunan bu, 
Türklük düşmanı kitap üzerinde, milletimiz ve 
Millî gururumuz aleyhinde ihtiva ettiği cümleleri 
bakımından 16 Şubat 1949 dan bu tarafa uyarıcı 

nüfus vakalarının cezasız olarak kaydına daîir 

olan 4727 sayılı Kanun hükmünün iki yıl daha-
uzatılması hakkında Kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/181) (Gündeme); 

bir tedbire teşebbüs etmiş midir? 
2. — Bu kitaptan milletimizi tahkir eden 

cümieler çıkarılmış mıdır? 
Ynkarda ki sorularımın Sayın Millî Eğitim 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. Saygılarımla. 

Rize Milletvekili 
Dr. Fahri Kurtuluş 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSÎN BAN* 
KUOĞLU (Bingöl) — 16 Şubat 1949 tarihli emir
le «Vadim» adlı kitabın satışı durdurulmuştur. 

14 . IV . 1949 tarihli emirle bu kitabın okul 
kütüphanelerinde ve genel kitaplıkl ardaki nüs
haları geri istenmiştir. 

28 . VI . 1949 tarihli emirle bu kitaplıklara 
ait nüshaların demirbaş kayıtlarından düşülmesi 
bildirilmiştir. 

Arkadaşımın geçen sene sorduğu soruya ceva
ben bu klâsik tercümelerini bu bakımdan tekrar 
gözden geçirteceğimi vâdetmiştim. Bu işi yap* 
maktayım. Ayrıca bu eserler edebî kıymetleri 
cihetinden^ de mütalâa edilmektedir. Klâsikle-

*>m<\ 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkan vekili Cevdet Kerim Incedayı 
KATİPLER : Dr. AzûsUras (Mardin), Necmeddin Bahir Sılan (Tunoeli), 

BAŞKAN — Oturura açılmıştır. 

3. — StfRULAR VE CEVAPLAR 
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rin ikinci baskısını yapacağız. Bu baskı sırasında 
kıymeti olmıyan bâzı kitaplar bu seriden çıkarı
lacaktır. Bu kitabın da bu arada olacağını tah
min ediyorum. 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Muhte
rem arkadaşlar; Millî Eğitim Bakanının göster
diği hassasiyete çok teşekkür ederim. 

Klâsikler arasında bulunan bu kitabın millî 
gururumuz, Türklük haysiyet ve şerefimizi ren
cide ettiği üzerinde, zannederim, okuyanlar müt
tefiktir. Devlet ve millet parasiyle bu kitabın 
basılmasındaki isabetsizliği takdir eden sayın ar
kadaşımın bu husustaki sözlerine teşekkür ederim. 

Hakikaten çok kontrolsüz kitaplar çıkmakta
dır. «öldürdüğüm adam» «Düşman» ve «Fırtına» 
bunlar şöyle kısaca tetkik edilirse görülür ki, 
ailenin, milliyetçiliğin aleyhindedir. Muharebe 
etmenin aleyhindedir. Göya ümaniznıe yapılmak
tadır. Arkadaşlar; hakiki ümanizmaya taraftarım. 
Faka't komünizm hesabına çalışan tertipli, sistemli 
ve kamufle çalışan bir fikir hüviyetine asla ta
raftar değilim. Bu bakımdan kıymetli Bangu-
oğlu arkadaşınım yerinde olan kontrol ve müda
halelerinin devamını ve klâsiklerde millî hissiya
tımızı rencide eden kitapların, fikir ve edebiyat 
hürriyetine rağmen de olsa vatan hissini sarsma
mak şart olduğundan tasfiye edilmesini ben de 
rica ederim. Bu hareketlerinden dolayı da kendile
rine teşekkür ederim. 

2. — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, 
İstanbul öğrenci Yurdu Binasının durumu ile 
yeni yapılacak yurt hakkındaki sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu'nun sözlü ce
vabı (6/409) 

14 . XII . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

1. İstanbul Üniversitesi bahçesi içinde bulu
nan talebe yurdu binasının maili inhidam ol
duğuna ve çökmek tehlikesine mâruz bulunduğu • 
na dair bir fennî rapor var mıdır? 

2. Buradaki öğrencilerin İstanbul yüksek 
tahsil mıntakası dâhilinde münasip bir yere na
killeri kabil midir, değil midir! 

3. Türk gençliğinin yurt binası ihtiyacının 
«site» anlamında 1954 senesine kadar İstanbul ve 
Ankara'da karşılanıp karşılanamıyacağı hakkında 
Millî Eğitim Bakanı ne düşünmektedir, buna ait 
bir hükümet düşünüşü var mıdır? 

Yukardaki sorularımın sayın Millî Eğitim Ba-
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T kanı taraf nidan sözlü olarak cevaplandırılmasını 
I rica ederim. Saygılarımla. 
I Rize Milletvekili 

Dr. Fahri Kurtuluş 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
ĞUOĞLU (Bingöl) — Bayazıt'taki talebe yur-

I dunun yıkılma tehlikesine mâruz bulunduğuna 
I dair fennî rapor yoktur. Ancak Ünivereitenin 

arkasında yeni yapılan inşaattan sonra bu sa-
I ha tesviye edilerek bu binanın yıkılması karar

laştırılmıştır. Bu sayede Süleymaniye Camisi 
açılacak ve bunun önüne güzel bir park yapıla
caktır. Bu tesviyeye başlanmış ve bir miktar 
ilerlemiştir. Bu tesviyenin bina temeline doğru 

I gittiği görülmüş bunun üzerine tarafımızdan 
müdahale edilerek durdurulmuştur. Nafıaca gös
terilen lüzum üzerine de orada icabeden takvi
ye yapılmıştır. Bina tehlikede değildir. 

Hali hazırda bu yurtta 450 kadar çocuğu
muz barınmaktadır. Bunları barındıracak baş-

I ka bir binamız da halen yoktur. Derhal oradan 
kaldırılması mümkün değildir. 

I İstanbul'da ve Ankara'da Üniversite sitele
ri inşası mevzuu üzerinde çalışmaktayız. Bu iki 
büyük şehrimizde binlerce yüksek tahsil talebesini 
barındırmak yeni modern yurtlara ihtiyaç vardır. 
Düşündüğümüz tertip şudur: Bu yurtların ku
rulacağı sahayı Devletin ve belediyenin yardımı 
ile temin edeceğiz. Hazırlanacak plânlara göre 
yavaş yavaş paviyonlar halinde yurtlar kurula
caktır. Bu paviyonların inşasında Millî Eğitim 
Bakanlığı, üniversiteler ve bölge bölge vilâyetle
rimiz yardımda bulunabileceklerdir. Ayrıca ha
yır sahipleri, üniversiteye bir şey vakfetmek is
teyenler aynı plân dâhilinde inşaat yaparak 
bize yardım edebileceklerdir. 

İstanbul'da beş bin öğrenciyi içine alacak 
büyük sekiz paviyondan ibaret bir üniversite 
sitesinin krokisini çizdirdik. Bunun ayrıca bü
yük toplantı salonları, aş evleri, ve idare bina
ları da bulunacaktır. Bir saha temin etmek pe
şindeyiz. Üç yerde bize arsa gösterilmiştir. Bun
ları tetkik ediyoruz. Bu arsa temin edildikten 
sonra bu işe teşebbüs edeceğiz. 

Ankara'da da bir arsa temin etmeye çalışıyo
ruz. Bu yurtların inşası 1954 senesine kadar 
bitmiş olamaz. Başka Avrupa memleketlerinde 

ı olduğu gibi bu inşaatın böyle yardımlarla uzun-
\ ca bir müddet zarfında meydana geleceğini tah--
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min ediyorum. 8-10 senede bu iş tamamlanırsa I 
hayırlı bir iş yapmış olacağım. Dört sene içinda 
vücuda gerçeğini ummuyorum. 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Muhte
rem arkadaşlar, yine mesut bir tesadüf eseri mi 
diyeyim ne diyeyim bilmem, talebeliğimde ken
disine müracaat ettiğimiz Cevdet Kerim înce-
dayı bugün Başkanlık makamında, o zamanki 
talebe Fahri Kurtuluş karşınızda bu meseleyi 
yine Yüksek Huzurunuzda açmış bulunuyoruz. 

Bu, 25 senelik derttir arkadaşlar. Bu dert 
25 seneden beri bir türlü halledilememiştir. Ga- I 
yet basit üç katlı bir bina yapıp, gençliği içine 
sokup, askari- hayat şartları ile bile yaşamasını, 
çalışmasını temin edememişizdir. Bugünkü vazi
yet de maalesef hiç iyi değildir. 

Banguoğlu arkadaşımızın' Beyazıt Erkek 
yurdu dediği binada 460 talebe barınır. Bunla
rın hiçbirisinin şöyle biraz olsun ihtiyaçlarının 
temin edildiği, veyahut sıhhi şartlar içinde ya
şadıkları iddia edilemez. Kadırga Talebe Yur
dunda 330 talebe vardır; bunların hayatı .iyi de
ğildir. Gümüşsüyü Erkek Talebe Yurdunda 448 
kişi vardır, hayatları iyi değildir. Cağaloğlu Kız 
Yurdunda 115 kız öğrenci vardır, hayatları iyi 
değildir. Lâleli Kız Yurdunda 86 kız öğrenci 
vardır, hayatları iyi değildir. Binaenaleyh bir 
talebe yaşayışı ve okuyuşu derdi vardır. 
Sayın Bakan hakikaten cesaret , gösterdi ve 
hususi yurtları devraldı. Ve meseleyi bir Hü
kümet meselesi olarak vazetti. Bu hakikaten ce
saretli bir iş. Çünkü bundan sonra bütün tenkit
lere Hükümet muhatap olacaktır, iyi bir öğren
ci yaşayış usulü temin edemediği takdirde bütün 
sözlere Hükümet cevap verecektir. Halbuki eski
den mahallinde birtakım yurtlar vardı, onlar öğ
rencileri idare ediyordu. Şu bu dertler oluyor
du. Hükümet sistemli bir hayat kurup da bun
ları sıkıntıdan kurtaracağını vadetmiştir. Ben 
bunun dört senede kabil olacağını söylemiştim, 
Banguoğlu dört senede kabil olamıyacaktır 
8 - 10 senede olur diyor. Bence bu mevzuda 
dört senede yapılamıyacak iş yoktur. Yeter ki, 
parayı bulmasını ve bu işe sarf etmesini bilelim. 

Bu itibarla bu dertlere bir çare bulmak za
manı gelmiştir. Gençleri bir araya getirmekten 
ve onları insanca yaşatmaktan korkmıyalım. Bi
lâkis onları sefalet içinde bırakırsak, Fatih'ten 
Sirkeci'ye kadar ne şekilde yaşadıklarını bil-
mezsek o zaman tehlike vardır, j 

— 47 
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Beyazıt Talebe Yurdunun vaziyeti iyi değil

dir. Ben vakıa mühendis değilim ama gidip gör
düm, bu görüşüme göre orada bir yıkılma teh
likesi mevcuttur. Fakat Banguoğlu arkadaşımın 
dediği gibi, binanın alt katından üniversite in
şaatı geçmektedir ve oraya birtakım dayaklar 
konmuştur. Fakat bu işe bir çare bulmak lâzım
dır, facia olduktan sonra düşünmenin vatanper
ver olmanın hiçbir kıymeti yoktur. Facia olma
dan evvel bir tedbir almak lâzımdır. 

Emniyet altına alındıktan sonra gençleri baş
ka bir yere geçirelim ve zaten yıkılmaya mah
kûm olan binayı yıktırıp üniversitenin önünü 
açıp güzel ve muhteşem Süleymaniye'yi de silu
eti ile meydana çıkaralım, Süleymaniye de bu 
suretle bütün sanat kıymeti ile meydana çıksın. 
Sayın Banguoğlu'nun; bu işleri tamamiyle kav
radığına ve yapacağına inanım vardır. Fakat 
her şeyden evvel Hükümet olarak para bulsun
lar ve bu paralarla da bu işe bir an evvel başla
sınlar. 

Arkadaşlar, üniversite sitelerini yaptırma 
kurumu diye bir kurum vardır. Fakat bu ku
rum esas" itibariyle ana sermaye bulamamakta
dır. Böyle bir sermaye bulamadığından dolayı 
da bir iş yapamamaktadır. Hükümet evvelâ bu 
iş için bir iki milyon lira ona para temin eder
se ondan sonrasını da bu kurum vatandaşlardan 
rica ederek tamamlarlar. Bu, bakımdan Bangu
oğlu'ndan rica ederim bunu bir Hükümet me
selesi olarak ele alsınlar ve bir an evvel işe gi
rişsinler. Çünkü vaziyet çok ciddidir. îşin cid
diliği de Hükümeti teyakkuza sevketmelidir, 
kanaatindeyim. Arzım bundan ibarettir. 

«?.,— Maraş Milletvekili Emin Soysal'in, Eh \ 
bistan, Afşin, Göksün ve Gürün ilçelerinden ku
raklık dolayısiyle göç eden ailelerin durumu ile 
bu ilceleı- ovalarının sulanması v\e zfirai kalkın
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Başba
kanlıktan olan sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Kemali Bayiait'in sözlü cevabı (6/410) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından 

sözlü olarak açıklanmasını saygılarla rica ede
rim. 

14 . XII . 1949 
Maraş Milletvekili 

Emin Soysal 
1. — Elbistan, Afşin, Göksün, Gürün ilçeleri 
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hinterlandından kuraklık sebebiyle iş ve maişet 
temini için göçen ailelerin sayısı ne kadardır? 

2. — Bu ailelerin gittikleri yerlerde sağlık 
ve geçim durumlariyle Hükümet ne dereceye 
kadar alâkadar olmuş ve ne yardımlar yapmış
tır? 

3. — Hükümet, buralardaki köylü vatandaş
ların uzak ve akibeti meçhul yerlere gidip pe
rişan olmamaları için köylerine yakın mıntakn-
larda iş sahaları temin edemez mi idi ? 

4. _ 200 bin hektarlık Elbistan, Afşin, Gök
sün ovalarının sulama işine artık başlanmıya-
cak mı ? Bu güzel ve verimli ovanın zirai kalkın
ması düşünülmüyor mu? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. KEMALİ BAYÎZlT (Maraş) — Arkadaşım 
Emin Soysal'in Başbakanımızdan sordukları su
ale Başbakan adına ben cevap arzedeceğim. 

Arkadaşımızın sorusu 4 maddeyi ihtiva et
mektedir. 

Elbistan, Afşin, Göksün ve Gürün ilçeleri ve 
hinterlandından kuraklık sebebiyle iş ve maişet 
temini için göç eden ailelerin sayısıı ne kadardır? 

Kayseri'nin Gölbaşı, Maraş'in Afşin Göksün 
Andırın, Malatya'nın Doğan şehir ve Darende 
ilçelerinden Seyhan bölgesine 1460 hane 7538 
nüfus ve 8070 baş hayvan gelmiştir. 

ikinci soru; Bu ailelere gittikleri yerde Sağ
lık ve geçim durumlariyle Hükümet ne derece
ye kadar alâkadar olmuş ve ne gibi yardımlar 
yapmıştır. 

Bu vatandaşlar Çukurova'ya göç ettikleri 
vakit, arkadaşımız suallerini sormadan ve bu 
göç dolay isiyle bâza gazeteler neşriyat yapma
dan ilgili makamlar sağlık tedbirlerini almayı 
derpiş etmiş ve herhangi bir salgın hastalığa 
meydan vermemek için bütün göçenlere çiçek, 
tifo ve karma tifüs aşıları ve bulundukları yer
lerde D. D. T. tatbikatı yapılmıştır. Adana'da 
intişar eden Demokrat gazetenin 10 Arafrk 1949 
sayılı nüshasında bu mıntakalarda tifüs salgını 
oldu havadisi intişar etmiştir. Aldığımız resmî 
malûmata nazaran Kadirli'de 6 tifo vakası oldu
ğu tesbit edilmiştir. Ancak tesbit edilen bu tifo 
vakaları mevcut göç dolay isiyle bir salgın has
talığı baş göstermesi veya mevcut olması şeklin
de değildir. Zaten Adana'da andemik olarak 
her sene muayyen aylarda tesbit edilen rakamın 
içine dâhi] olan bir rakam olarak mütalâa edil
miştir. 
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Seyhan ili ve ilçelerinin toptan 1949 yılı Ka

srın ve Aralık aylarında tesbit edilen salgın has
talıkları şöyle hulâsa edilebilir: 

Lekeli humma 4 
Tifo 25 
Sari Sehaya 2 
Dizanteri 3 
Boğmaca 2 
Şarbon 5 
Çocuk felci 1 
Difteri 3 
Binaenaleyh bu toplu rakam içerisinde Ka

dirli 'de gözükmüş olan 6 tifo vakasının bu göç do
lay isiyle meydana gelmiş salgın bir hastalık olma
dığını kabul etmek lâzımdır. Göç eden bu vatan
daşların 414 hanede 1972 nüfusu kadirli, Osmani
ye ve Kozan merkezlerine 1046 hanede 5500 nüfu
su bu ilçelerin köylerinde barandırılmıştır. Vilâyet 
ve kaymakamlarla yapılan muhaverede hiçbir 
vatandaşm açıkta kalmadığı kasabalara gelen 
vatandaşların mahfuz binalara barındıkları, 
köylere yerleşen vatandaşların her sene olduğu 
misilli tanıdıkları ve beraber çalıştıkları insan
ların barındıkları yerlerde barındıkları tesbit 
edilmiştir. 

Hükümet, buralardaki köylü vatandaşların 
uzak ve âkibeti meçhul yerlere gidip perişan ol
mamaları için köylerine yakın mıntakalarda iş 
sahaları temin edemez mi idi? 

Bu vatandaşların göç ettikleri ilçelerden dör
dü intihap dairem Maraş'm ilçesidir, ki bu ilçe
ler halkının bir kısmı ile civar vilâyetler ilçeler 
halkının bir kısmı mûtat olarak her sene Çukur
ova'y.ı kış mevsiminde iş aramaya gelirler ve 
bunlar bu sene göçün diğer senelere njazaran 
biraz fazla olması kuraklık dolayısiyle hayvan 
yeminin zamanında tedarik edilememesi ve sade
ce hayvanlarını barındırmak için hayvanlari'yle 
birlikte Çukurova'ya göçmelerinden ibarettir. 
Çukurova, tabiî olarak bu vilâyetin ve civar il
çelerin iş sahası mesabesindedir. Bunun içindir 
ki, Hükümet ayrıca bu köylere ait bîr iş sahası 
temin etmeyi düşünmemiştir. 200 000 hektarlık 
Elbistan, Afşin, Göksu ovalarının sulama işine 
artık başlanmıyacak mı, bu güzel verimli ova
nın zirai kalkınması düşünülüyor mu? 

Hükümetçe, Elbistan, Afşin, Göksu ovala
rının ziraî kalkınması plâna alınmıştır. Sulama 
işleri de Bayındırlık Bakanlığınca plâna alınan 

48 — 
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mevzular arasındadır. Ancak bütçe imkânlarına • i 
göre, heman derhal ele alınacak işlerden değil
dir, henüz etüdleri de yapılmamıştır. 

Şimdilik arkadaşımın suallerine vereceğim 
cevap budur. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim; soru
mun Başbakandan cevaplandırılmasını rica et
miştim, Sağlık Bakanı cevap verdiler, ister-' 
dim ki bu konuda Çalışma Bakanı ile Tarım Ba
kanı ve Bayındırlık Bakanlarından birisi ve bun
lardan en çok alâkadar ettiği için Çalışma Baka
nının cevaplandırması uygun olurdu ama sayın 
arkadaşım onlar namına Hükümet ağzı ile lâzım-
gelen cevabı verdiler. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — îki hemşehri 
biri sual soruyor, diğeri cevap veriyor, muvazaa 
yapıyorlar, biz anlamaz mıyız bunu? 

EMİN SOYSAL (Devamla) — İhsan Yal
çın arkadaşımız ön sıradan iki hemşehri bir biriy
le muvazaa yapıyorlar, diyor. Bizim aramızda 
böyle bir muvazaa yoktur, evvelâ bunu kaydede
yim. 

Sayın arkadaşlar; eğer bu göç meselesi geçmiş 
seneler gibi mûtat iş arama nevinden birşey ol
saydı bu suali sormazdım. Bu yaz iki ay soru 
mevzuu olan yerlerde vakit geçirdim, köyleri 
yaki'nen gördüm, evlerine gittim, gezdirdiler, 
orak yerlerini, harman yerlerini, otlak yerle
rini gördüm. Gördüğüm vaziyet hakikaten acık
lıdır ve bu yüzden harman sonunu bile bekleme
den vatandaşın mühim bir kısmı kapılarına kilit 
vurarak Engizek, Nurhak, Koç dağı gibi dağları 
aşarak Çukurova'ya doğru gitmektedirler. Bun
ların kafilelerini gördüğünüz zaman insanın içi
nin sızlamamasına imk&n yoktur. O perişan kafi
lenin hali hakikaten acıklıdır. Geçmiş senelerde 
iş için gidenler harmanını kaldırır, kışlık yiyece
ği kadar yiyecek koyar, ihtiyacı olan parayı ka
zanmak için çoluğunu çocuğunu evine bırakır 
kendisi gider çalışır gelirdi. Bu sene öyle olmadı, 
evini kilitledi, çoluğunu çocuğunu topladı zayıf 
hayvanı kalmışsa önüne katarak Çukurova'ya ka
dar gitmiş İslâhiye, Kadirli ve diğer sahalara 
yerleşmek için dağılmışlardır. Bu çok acıklı ol
du. Filhakika Sağlık Bakanının buyurduğu ted
bîri yer yer valiler Sağlık Bakanlığının verdiği 
emir üzerine aldılar. Ozaman kendilerine de va
ziyeti bildirmiştik. Sağlık tedbirlerini aldılar, 
göç eden vatandaşların bulundukları mahalde aşı-
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lar yapıldı, ilâçlar dağıtıldı. Bu tedbirin ya
nında barınacak ev günlük maişet, gıda temin 
için, çocukların, vaziyeti hayvanların vaziyeti 
nazarı itibara alınmış olsaydı daha yerinde 
olurdu. Meselâ buyurdukları Kadirli'de Ş a m ' 
dan göçüp gelen bir vatandaşın 10 - 15 hayvanı 
öldükten sonra dövünüşü şu şekilde olmuştur : 
Çocuklarım ölseydi de hayvanlarım ölmeseydi. 

Diğer bir yerde bir kısmı vatandaşlar çeltik
çilerin tarlalarında çalışarak, çeltik arklarında 
çocuklarını barındırarak vakit geçirmeye çalış
mışlardır. 

Şimdi bütün bu acıklı sahneyi tasvir etmek 
kâr etmez, iş olmuştur. Fakat bundan sonra 
alınacak tedbirler vardır. Bendeniz bilhassa Hü
kümetin o tarafa teveccüh etmesini isterim. İti
raf etmek lâzımdır ki, bu göç sırasında Hükü
met lâyıkiyle, esaslı ciddi tedbir almamıştır. 
Hayvanlarının yaşaması, insanların perişan ol
maması, karınlarının doyması, köylerinin boş ve 
viran bir halde, çirkin bir vaziyette kalmaması 
için tedbir almak gerekirdi. 130 - 150 haneden 
boşalıp da on, on beş haneli kalan köy vardır ve 
bu köylerin içinde, şunu da arzedeyim ki, halk 
iki kısma ayrılıyor. Birisi ziraat işçiliği ile ge
çinenler, bir kısmı da kendi tarlasını işleterek 
çiftçilik yapan ailelerdir. Bu yaz kuraklık dola-
yisiyle ziraat işçiliği ile geçinenler iş bulamamış
lardır. Bunların evlerinde yiyecek denilen şey
den eser kalmadığı için nereye olursa ölsün baş
larını almış, çoluk çocuklarını alıp götürmüş
lerdir. İkinci kısmı, yani çiftçi kısmı iki üç 
kısımdır. Birisi kuraklık dolayısiyle, geçen se
nelerden hazırlığı olup da ayrılmıyanlardır. Bir 
kısmı harman sonunu beklemiştir. Bir kısmı da 
Hükümetin yardımını beklemiştir. Bunlardan 
vaziyetini kurtaranlar köyde kalmıştır. Geri ka
lanlar oraya buraya dağılmışlardır, öyle bir 
dağılış ki, bâzıları, gittikleri yerlerde, girmek 
istedikleri köylere bırakılmamışlardır, bâzıları 
gittikleri yerlerde tarlalara bırakılmamışlardır. 
Yani iş öyle küçük bir iş değildir. Sayın arka
daşımın verdiği rakam katî rakam değildir. Ken
dilerine heman arzedeyim ki, valiler ve kaykam-
lar idare âmirleri bu sözlü sorudan sonra verilen 
emirler üzerine işin adedini saymaya başlamışlar
dır ki, aded sağlam değildir. Yapamamışlar
dır. Bu sayı zannederim on bini geçer. 

Bu vatanda bir tek vatandaşın bile ölmesine 
Yüksek Meclisin ve ne de Türkiye Cumhuriyeti 
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Hükümetlerinin bir tanesinin razı olacaklarına 
ben kani değilim. Ancak mesele tedbir meselesi
dir, ciddî tedbir meselesidir. îş ciddî tedbirler
le yürür. Onun için boş lâfları bırakıp, vatan
daşın hizmetinde, bu nevi sahalarda ciddî işlere 
girişmek lâzımdır. Vatandaşlar böyle sahalarda 
sıkıntı çekerken, biz beri taraftan çeşitli lâf
lar ve kavgalarla vakit geçirirsek yazık olur. 

Bu bakımdan Hükümet bu sahalarda ne gibi 
bir iş yapabilir? Sözümü fazla uzatıp, sizleri ra
hatsız etmemek için, mümkün olduğu kadar kısa
ca düşüncelerimi arzedeceğim. 

Sağlık bakımından derhal ciddî tedbirler alıp 
takıp edilebilir ki, bu kısmen yapılmaktadır. 

İkincisi, ahlâkî bakımdan alınacak tedbir : 
Kontrol ve yapılacak yardımlar, bu nevi içtimai 
bir takım kötü hareketleri önler. Vatandaşları ye
rinde tutar. Aksi takdirde birtakım bozuklukla
ra sebep olur ve vatandaşlar muztarip olurlar. Bu 
sebeple de açlık ve saire dolayısiyle evinden,, 
yurdundan ve harmanından, tarlasından şu ve 
bu şekilde el uzatmalar yapabilir. Ahlâki takip 
ve koruma her halde bunun yardımına koşmak 
hayvanalrmı korumak için tedbir alabilirdi, 
Hükümet. Bu sahadaki vatandaşların hayvan
larını korumak ve durumları üzerinde vaktiy
le ve yüksek huzurunuza sözlü soru olarak bu
nu getirmeden evvel Tarım Bakanına, Çalışma 
Bakanına ve hattâ Başbakana mektup yazdım, 
bu vaziyetten bahsettim. On binlerce vatanda
şın köylerini bırakarak meçhul yerlere gitme
leri kolay şey midir? 

Diğer bir tedbir; vatandaş çocukları mese
lesi; bu önemli bir meseledir. Orada yapılan 
müesseseler, boş binalar da vardır. Meselâ şu 
aylarda bile bunların çocuklarını alır ana ve 
babaları köye dönünceye kadar bunlara bakar, 
siyanet eder.. 'Çünkü çocuk, gittiği yerde çalış
maz. Ana ve babası iş ve maişet peşinde koşar
ken çocuk meydanda kalır ahlâkı, seciyesi, sıh
hati bozulur. Bu çocuklar, bizim için birer va
tan yavrularıdır, korunması lâzımdır. Halbuki, 
Hükümetin elinde, kimsesiz çocukları koruma 
bahsinde 750 bin lira parası vardır. Geçen sene 
aldıkları bu parayı henüz sarfetmediler. Hükü
met, her halde bu tedbiri almalıdır. 

îş sahaları teşkili; 
Sayın arkadaşlar, 1778 senesinde Fransa'da 

da böyle bir şey olmuştu. O meşhur hareketler 
içerisinde çok acıklı sahneler oldu. Milletimiz, 
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bizim köylümüz öyle vakur insanlardır ki, göç 
edip kafile halinde giderken nereye gidiyorsu
nuz, ne yapacaksınız deseniz ancak nasılsınız, 
iyimisiniz dediğiniz zaman sağ olun diye cevap 
verir. Bu sağ olun, Devlet baba sağ olsun deme
si yok mu insanın yüreğine ok gibi tesir ediyor. 
Bu asîl, vakur vatandasın imdadına koşmak 
bize farzdır. Bilhassa bunların sağlığı meselesi 
mühimdir. Geçen yıl da söylemiştim. Elbistan'ın, 
Afşin, Göksün ovalarının sulanması başlasın. 
Başbakana yazdığım mektupta da belirttiğim 
gibi, eğer bu ovayı sular ve işe başlarsak bu va
tandaşların göç etmemelerine âmil olursunuz, 
işi daha ucuza maledersiniz, aynı zamanda va
tandaşların perişan olmamasına sonra birtakım 
neticesi meçhul faciaların doğmamasına hizmet 
edersiniz diye de Başbakana, hattâ Çalışma Ba
kanına yazdığım mektupta kaydettim. 

Arkadaşlar, bir tarafta muazzam bir ova. 
Türkiye'de hiçbir ovanın nail olmadığı bir şe
kilde Hurman, Göksün ve Söğütlü suları üç 
istikametten ovayı salama durumundadır. Fa
kat ova susuz durur. Bu üç su ovayı yararak 
gelir, birleşir, geçer gider. Ova kuraklığa mâ
ruz kalır. Bu ne demektir? Efendim paramız 
yok, şu oldu, bu oldu. Ben bunları . anlamam, 
Hükümet olarak bu nevi ciddî işlere girişmek 
lâzımdır. Muktedir olmalıyız, iş sahası yaratma
lıyız, vatandaşı perişan etmemeliyiz. Etüd ya
pılmadı demek ne demektir? Etüd yapıldı, sene
lerce mühendisler oralarda çalıştı. Binlerce hek
tarlık ova duruyor. Fakat köylü kuraklığa mâ
ruz kalıyor. 3500 senelik meskûn bir ova hâlâ 
Cumhuriyetin bu nimetine mazhar olmasın, ku
raklıktan göç olduktan sonra mı düşüneceğiz? 
Bu köylü vatandaşları? 

Arkadaşlar; bu işe bir an evvel başlamalı
yız. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. KEMALİ BAYlZİT (Maraş) — Arkadanım, 
not edebildimse, üç noktaya temas ettiler. Bi
risi, yazdığı mektup ve yaptığı müracaattan 
sonra Hükümet bu mesele ile meşgul olmaya 
başlamıştır, noktasıdır. 

Hemen arzedeyim ki; resmî makamlardan 
aldığımız malûmat, arkadaşımızın sözlü soru
sunu sorduğu tarihten daha evveldir ve İçişleri 
Bakanlığında İçişleri Bakanı, Çalışma Bakanı, 
bendeniz ve Tarım Bakanı arkadaşımız bir ko
misyon halinde toplanarak bu vaziyeti tetkik 
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ettik ve eğer şimdi tasvir ettikleri gibi bir ve-
hamet varsa tedbir almayı düşünmüştük. 

Aded doğru değildir, dediler. Adedler resmî 
makamlardan aldığımız rakamlardır. Müfreda
tı vardır, arzedeyim. 

Kadirli 'de; kasabada 149, köyde 949 hane 
yani 1080 hanede 5830 vatandaş yerleşmiştir. 
Bunun 739 u kasabada, 5061 i köylerde yerleş
miş bulunmaktadır. Yine resmî makamlardan 
aldığımız malûmata göre bir tek vatandaş açık
ta değildir. 

Osmaniye'de; kasabada 181 hane, köyde 
78 hane. Mecmuu 259 hanede 1184 vatandaş 
yerleşmiştir. Bunun 770 i kasabada, 414 ü köy
lerdedir. 

Kozan, yekûnu 103 hanedir. Bunlardan 84 
hane kasabada, 19 hane de köylerdedir. 524 nü
fus yerleşmiştir. Bunun 433 kasabada, 91 i de 
köydedir. 

Dikkat buyurulursa en çok yerleşen vatan
daş Kozan ilcesindedir. 

Arkadaşım çok iyi bilirler ki bizim vilâyet 
ilçelerinin iş sahası, daha çok Kadirli'dedir. Ve 
her sene Çukurova'ya giden vatandaşların bü
yük çoğunluğu: Zaten Kad i r i ilçesinde bulunur. 
Bu sene nüfus niye artmıştır? îlk sözümde de 
arzettiğim gibi hayvan yemi meselesidir, geçim 
darlığı değildir. Bunlar eskiden ailesini ve hay
vanlarını götürmezlerdi, fakat yem darlığı hase
biyle bunları da beraber götürmek mecburiyeti 
hâsıl olmuştur, bizim köy halimiz malûmdur, 
kadını, çoluğu, çocuğu, kül halinde çalışırlar. 
Hayvanlarını götürmek mecburiyetinde kalınca 
gayet tabiî olarak ailelerini de götürmeye mec
bur kalmışlardır. Bunlara göçlerinden evvel 
mahallinde her türlü yardım Hükümetçe yapıl
mıştır. Arkadaşım da orada idi, ve buluştuk. 
Tohumluk yardımı bol miktarda ve zamanında 
bu vatandaşlara yapılmıştır. Bizim bulunduğu
muz sırada, bâzı dağ köyleri hariç, toptan göç 
edecek kadar bir açlık ve yiyecek sıkıntısı da 
yoktu. Zannediyorum ki hilafı hakikat bir be
yanda bulunmuyorum. 

Bunlar açıkta kalmadıklarına, iş buldukları
na ve çalıştıklarına göre, hastalık bulunmadı
ğına ve orada bir yardım talebinde de bulun
madıklarına göre Hükümetin yardıma koşması 
mevzuubahia değildir. 

Tekrar edeyim, resmî makamlardan aldığı
mız malûmata göre bunların hepsi iş bulmuşlar, 
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maişetlerini temin etmişler ve bir yardıma da 
muhtaç olmamışlardır. Eğer arkadaşımız filân 
vatandaşımız filân yerde aç kalmıştır, yardıma 
ihtiyacı vardır diye bir haber verirlerse Hükü
met derhal lâzımgelen tedbiri almaktan çekin-
miyecektir. 

Arkadaşım, çocuklara bakılmak lâzım diye 
bir şey söyledi. Çok güzel takdir buyu
rursunuz ki, kimsesiz çocuklara Yardım Ka
nunu ne nevi çocuklara bakılacağını tas
rih etmiştir. O kanunun hükümlerine 
uyularak hiç para dahi harcanmamış olsa 
idi ki, bu para 750 000 liradır. Bu çocuklara 
yardım etmek mevzuat bakımından imkânsızdı. 
Bize gelen resmî malûmat işin vahim olmadığını, 
göç fazlalığının hayvan yemi azlığından ileri gel
diğini göç edenlerin baharda yerlerine tekrar 
döneceklerinden ibarettir. Hükümetçe gerekli 
tedbirler alınmıştır ve vaziyet işi bu şekilde ak
settirecek derecede vahim değildir. 

BAŞKAN — EMÎN SOYSAL Buyurun! 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, is ba

hara doğru vahim olacaktır, bir kere bunu arze
deyim. Kışın başladığı ve işin azalmaya başladı
ğı sırada gittikleri yerlerde günü gününe kazan
dıklarını yiyecek durumdaydılar. Şimdi günlük 
iş bulamıya«akları için aç kalacakları bedihidir. 

Bu sırada, yaptığım tetkiklerden bir iki ta.-
nesini arzedersem, durumun sayın arkadaşımın 
dikkatini ehemmiyetle çekeceğini sanırım. 

Afşin'in en verimli olan Çorluhaaı Köyünde 
bir vatandaş bin kilo ekiyor, 1200 kilo alıyor, 7 
nüfustur yalnız ailesini, evini geçindirmek için 
3 700 kiloya ihtiyacı vardır geriye 2 700 kiloya 
daha ihtiyacı vardır. Telâfşin Köyünde Ömer 
Coşkun isminde bir vatandaşın iki çifti var, 
6 300 kilo ekiyor, 500 kilo diyor, ailesi altı nü
fusludur, 4 JOOO kiloya ihtiyacı vardır, ailesini 
geçindirmek için. 

Alataş Köyü 55 hanelidir. 350 nüfusludur. 
Orada Ali ... isminde bir vatandaş 800 kilo eki
yor, eline 600 kilo geçiyor. Ailesini geçindir
mek için 2 200 kiloya ihtiyaç vardır. 

Pazarcık'in Savran Köyünde 900 nüfus var
dır. Bu köyde on beş kadar ev gezdim. 6 nüfus
lu, beş nüfuslu, on dört nüfuslu, sekiz nüfuslu, on 
nüfuslu evler vardır. İçlerinde o günlerde, bile 
yiyecekleri olmıyan aileler vardı. Sekiz nüfus
lu bir evde 8 kilo darı vardı. Bunjan şahsan 
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kaydettim. Daha çoktur bu kayıtlar. Bu kadar
la iktifa ediyorum. 

Zannedildiği kadar tehlike yoktur demek 
doğru değildir. Belki benim söylediğim de nispî 
olabilir. Şunu da söylemek doğru değildir: Ora
daki resmî makamlar iyi tedkik yapmışlar ve bu 
şeyleri önleyici tedbirler almışlardı demek de 
doğru değildir. 

Sonra, resmî makamlar denilen makamlar, 
valiler ve kaymakamlar henüz köylere ellerinni 
kollarım ve bacaklarını yetiştirecek vaziyette 
değildir. Jandarma ile, haberle tesbit edilen 
makam.. Jandarma veya tahsildaT vasıtasiyle öğ
renilen malûmat sahih değildir. Benim size 
verdiğim malûmat bizzat oralarda gezerek göre
rek tesbit ettiğim malûmattır. Fakat ben bile ver
diğim malûmat nispîdir, diyorum. 

Bu vaziyet dâhilinde Hükümet açık olarak 
§unu veya bunu yapacağız, diye bir vaitte bulun
madı. Umarım ki, Hükümetin söylediği doğru 
çıkar, vatandaşlarımız böyle bir sefalete mâruz 
kalmaz, müşkülâtta kalmaz, o zaman ben de sevi
nirim. Ama, Hükümetin behemehal bu işte cid
dî tedbirler almasına ihtiyaç vardır arkadaşlar. 

4. — Kars Milletvekili Hüsamettin Tugay
ın, Kars'ın İğdır İlçesinde ve Araş Nehri üze
rinde 1927 Anlaşması gereğince yapılmış olan 
Serdarabat Barajı hakkında Başbakanlıktan olan 
sorusuna Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak'm 
sözlü cevabı (6/418) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kars'ın İğdır İlçesinde Sovyet Rusya toprak-

lariyle sınırımızı teşkil eden Araş Nehri üzerinde 
1927 Anlaşması gereğince yapılmış olan Serdar
abat Barajından, bizim topraklarımız faydalana
mamıştır. 

Başbakandan bu konuda aşağıdaki sorulara 
sözlü cevap vermesini saygılarımla dilerim: 

1. Anlaşma gereğince barajın temin ettiği 
sudan yarı yarıya istifademiz icabederken, şim
diye kadar bu cihetin sağlanamamış olmasının 
sebepleri nelerdir? 

2. Anlaşma mucibince ödenmesi gereken pa
ranın 1950 senesinde temini için ne tedbir alın 
mıştır ve ne düşünülmektedir? 

3. Tarafımızdan yerine getirilmesi gereken 
taahhütler sağlandığı takdirde dahi mukabil ta
raf müşkülât çıkarmakta devam eder ve taahhü
dünü yapmazsa, bu takdirde Hükümetçe ne gibi 
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çarelere baş vurmak düşünülebilir? 

Kars Milletvekili 
H. Tugaç 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı. 
DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SA

DAK (Sivas) — Başbakan adına müsaadenizle 
soruyu ben cevaplandıracağım: 

Sovyet Rusya ile Türkiye Cumhuriyeti hu
dutları arasında Araş Nehri üzerinde 1927 sene
sinde bir baraj inşa edilmiştir. Daha doğrusu o 
sene inşasına başlanmıştır. Sovyet Rusya ile Tür
kiye Hükümeti arasında imzalanan bir Sulama 
Mukavelesi mucibince bu barajın inşa ve tamir 
masraflarını Sovyet Rusya Hükümeti temin ede
cek ve bilâhara bu masrafın yarısını Türkiye Hü -
kümeti tediye edecektir. Bu şartlar dâhilinde 
her iki toprak karşılıklı olarak bu sulamadan is
tifade edeceklerdir. 

1937 yılında Sovyet Rusya Hükümeti, bu ba
rajın inşa ve tamiri işinde Türkiye hissesine dü
şen miktarın bir milyon ruble olduğunu bildir
miş. O zaman bu para tediye edilememiş. Araya 
harb girmiş. Harb esnasında bu borcumuzun 
Türk parasiyle veya mal ile tediyesi düşünülmüş. 
Bu konuşmalardan da bir netice çıkmadığı için 
hissemiz tediye edilememiş. Son defa Sovyet Rus
ya Hükümetine borcumuzun miktarı sorulduğu 
zaman, Sovyet Hükümeti, bu borcumuzun bir 
rubleden biraz fazla bir paranın bir dolara te
kabül etmesi suretiyle tediyesinin zaruri olduğu 
cevabını vermiştir. Hükümet, Bayındırlık Ba
kanlığı ile Maliye Bakanlığı bu fiyatı fahiş bul
muşlardır ve tediye etmemişlerdir. Bunun için
dir ki, bu sene Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine 
bu hissemizin tediyesi için bir para konulmamış
tır. Dışişleri Bakanlığı bu iş üzerinde durmakta
dır. Yakında Sovyet Rusya Hükümetine Hükü
metimiz tekliflerini yapacak ve bir tesviye şekli 
bulunacaktır. O zaman Hükümet Millet Meclisin
den bu tediye için lâzımgelen tahsisatı istiyecek-
tir ve bu suretle hissemizi ödiyeceğiz. 

Hissemizi ödediğimiz takdirde karşı taraf 
müşkülât çıkarır mı diye bir sual vardır. Hiç 
şüphesiz ki, bizim evvelâ taahhüdümüzü yerine 
getirmemiz şarttır. Taahhüdümüzü yerine getir
diğimiz, yani mukavele gereğince sarfiyatın nıs
fını tediye ettikten sonra karşı tarafın müşkülât 
çıkaracağı peşinen iddia edilemez. Her iki taraf 
da hüsnüniyetle taahhüdünü yerine getirdikten 
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sonra, her iki tarafın arazisi de bu sulardan is
tifade edecektir. Şayet biz taahhüdümüzü yerine 
getirerek hissemizi ödediğimiz takdirde de karşı 
taraftan müşkülât çıkacak olursa bu müşkülâtın 
halli için, iki komşu memleket arasında ihtilâf
ların halli noktasından baş vurulması âdet olan 
usullere baş vurmaktan geri durmayız. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Başba
kan namına Dışişleri Bakanı Sayın Sadak'jn 
yaptığı açıklama memnunluk verecek mahiyette
dir. Ben şimdi bu cenaba temas etmeden evvel 
bu önergeyi niçin verdiğimi arkadaşlara kısaca 
izah etmek lüzumunu duyuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Serdarabat Barajı 
meselesinin, memleketin başka yerlerinde oldu
ğu gibi yalnız iktisadi bir iş olsaydı böyle bir 
önerge vermeye lüzum görmezdim. Buna da bir 
gün sıra gelince yapılır diye beklerdim. Fakat 
ekonomik bakımdan, sosyal bakımdan birinci de
recede ehemmiyeti haiz bir iş olmakla beraber bu
nun yanında bir de politik tarafı vardır. Dikka
timizi çeken cihet de daha ziyade budur. Bu ci
hetin burada Hükümet ağzından söylenmesi lü
zumlu bir mahiyet almıştır. Bu bölge Mısır'a 
benziyen bir yerdir, Araş Nehri ise Nil gibi fe
yiz ve bereket kaynağıdır. Böyle olduğu halde 
20 seneden beri karşı taraf barajdan mükemme-
len istifade ettiği halde bizim istifada en ufak 
bir faydası olmamıştır. Bunun sebeplerini Saym 
Bakan açıkladılar. Ben tekrarına lüzum görmü
yorum. Ancak bu halin o bölgede de husule ge
tirdiği psikolojik ve ekonomik tesirleri meydan
dadır. îşin asıl acıklı tarafı şudur; Torağın su
ya en ziyade muhtaç olduğu aylarda nehir ci
varında olan köyler kendi gayretleri ve kendi 
vasıtalariyle nehrin kuru olan yatağına daha 
doğrusu barajdan artan suyun önüne çakıldan 
ve çalıdan birtakım muvakkat setler yaparlar. 
Su biraz kabarıp, mevcut kanala ve ovaya su 
gelmeye başlayınca baraja hâkim olan el faali
yete geçer ve güya barajın temizlenmesi icabe-
diyormuş gibi kapaklar'açılır ve nehir yatağına 
bol su bırakılır. Bu suretle köylünün setleri de 
sular tarafından süprülür, götürülür. Temmuz 
ve Ağustos aylarını tasavvur buyurunuz. Pamuk 
suya muhtaçtır, etraf yanmaktadır. Hattâ içme 
suyu dahi Araş'tan alınır. Böyle bir zamanda 
sistematik bir şekilde bu hareketin devamı elbet
te dikkati celbedecek ehemmiyetli bir meseledir. 
Hudut üzerindeki ilgili memurlarımız karşı ta-
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rafla temasa geçerek bu işi önlemeye çalışmış fa
kat halledememişlerdir. 

Fazla uzatmaya lüzum görmüyorum. Hükü
met her halde bunu nazarı dikkate alacaktır. 
Ben de bilhassa nazarı dikkate almalarını rica 
ediyorum. Merkezden mi, yoksa mahallî ilgili 
memurlar tarafından mı her nereden yapılması 
icabediyorsa teşebbüsleri yapıp, hiç olmazsa ba
rajdan su alma meselesi halledilinceye kadar, 
halkın ufak tefek teşebbüslerle kendilerinin yap
mış olduğu setler vasıtasiyle alınacak sulara 
mani olunmamasını sağlamak faydalı olur. 

Sayın Dışişleri Bakanı birinci ve ikinci sual-
| lerime cevap verdiler, bunu Hükümet ağzından 
| işitmek faydalı oldu, kendilerine çok' teşekkür 
j «derim. Eğer, hakikaten bir anlaşma husule ge-
| lir de bu sene Yüksek Meclis de böyle bir tah-
I sisatı vermiye muvafakat buyurursa İğdır böl-
i gesi için yeni, kutlu bir devrin açılmış oldu-
i ğunu göreceğiz. 

| Şunu da arzedeyim ki cevaplanmıyan veya-. 
| hut cevap şekli tesbit edilemiyen üçüncü sua-
! 1in cevabını bendeniz politik bakımdan istemiş . 
i değilim. Esasen diplomatik teşebbüsler netice-
! sinde belli olacak olan durum aydınlanmadan 
i Hükümetin politik bir cevap veremiyeceği de 
I aşikârdır. İstediğim cevap mahallinde almabile-
j cek fiilî tedbirlere aittir. Biz taahhüdümüzü ifa 
I edecek duruma gldiğimiz takdirde karşı taraf 
! müşkülât çıkarmakta devam ederse o zaman ma-
| hallinde yapılması gereken bâzı işler vardır 
j bunları şimdiden burada Hükümetin dikkat na-
1 zarına arzetmeyi faydalı bulurum. O da şudur: 
{ Baraj yapılırken bizim tarafa alınacak suyu 
! isale etmek için bir ana kanal yapılmış fakat 
j ikmal edilememiştir. Bunu ikmale ve ayrıca bir-
| takım tâli kanallara da ihtiyaç vardny ilgili -
i Bakanlığın bunu da etüd -etmiş olduğunu tah

min ediyorum. Fakat bu işin portesi, aldığım 
haberlere göre, büyük tutulmuştur. Halk kuv-

j vetlerinden istifade etmek ve bunu halk kuvve-
! tiyle yapmak icabeder, bu, şekilde iş çok ucue. 
j olur ve çabuk neticelenir. 
j Kabul edelim ki, biz anlaşmaya teşebbüs et-
I tik, fakat anlaşmadık. Taahhüdünü hüsnü ni-
: yetle ifa eden bir taraf daima mukabil taraf m 
i tzyikı altında mı kalacaktır? Biz hissemize isa-
I bet eden vazifeyi yaptıktan sonra öyle zannedi-
i yorum ki, bize ait suyu mahallinde çevirip top-

— 63 
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raklarınuza almak hakkımızdır. Buna bu kadar 
temas etmeyi kâfi görüyorum. 

Sayın Bakanın söyledikleri sözler, yakanda 
bu işe teşebbüs edileceği ve bu sene bu iş üze
rinde durulacağını ifade eden kâfi sözlerdir. 
Bunu memnuniyetle kaydeder ve biran evvel te
şebbüse geçmelerini dilerim . 

5. — Kars Milletvekili Dr. Esad Oktay'ın, 
Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunun Kars'taki 
çalışmaları hakkında sorusuna Tarım Bakanı Ca-
vid Oral'ın sözlü cevabı (6/419) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kars'ta Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna 

ait ve Dezi Kurumu remzini taşıyan bir teşkilât 
vardır. Kars geniş mera ve yaylalariyle en iyi 
cins sığır yetiştiren bir bölgedir. Uzmanların 
yaptıkları incelemelere ve verdikleri raporlara 
göre bu mıntakadaki hayvandan elde edilecek 
gıda maddeleri ve bilhassa süt, fennî işletmeye 
tâbi tutulduğu takdirde bütün memleketimiz ihti
yacını karşılıyacağı gibi ihraç dahi edilebilir. 

Devlet Ziraat işletmeleri Teşkilâtının Kars 
gibi bir bölgede giriştiği teşebbüsler işin bu 
Önemli cihetini sağlamaktan çok uzaktır. Bu ku
rum halen şu işlerle meşguldür : 

1. Köylerden az miktarda süt alarak yağ 
yapar, fakat daha ziyade köylerden ve tüccar
dan yağ toplattırılarak bunları işler. Ve etiketi
ni üzerine yapıştırarak büyük şehirlere sevk-
eder. 

2. Fennî, sıhhi yağ; peynir ve süt yapmak 
ve ueuz fiyatla satmak hususunda mahallî ima
lâthanelere bir örnek lâzımgelirken işin bu tara-
fiyle asla meşgul olunmadığı gibi yağ fiyatının 
yükselmesinde başlıca âmil olmuştur. 

3. Karsın civarında hayvan yetiştirmek için 
en müsait bir yer olan (Bulanık Yaylasını) güya 
bu maksadı sağlamak için elde tutmakta olması
na rağmen buradan ot biçtirip satmaktan başka 
bir fayda temin edememiştir. 

Bu durum karşısında Sayın Tarım Bakanın
dan şu cihetlere sözlü olarak cevap vermesini 
dilerim. 

1. Dezi Kurumunun asıl kuruluşundan mak
sat nedir?. 

2. Bir kısım köylünün bir miktar sütünü bi
raz daha fazla para ile almak mukabilinde (gü
ya köylünün kalkınmasına yardım) adı verilen 
bu tarzdaki çalışmanın yağ fiyatlarını yükselt-
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mek ve tüccarı zarara sokmak tarımdaki faali
yetin zararının faydasından daha üstün bulmak
tayım. Sayın Bakan ne fikirdedirler!. 

3. Şahsi teşebbüs erbabına rekabet şeklinde 
çalışan bu kurumun mesaisinin devamı yukarda 
arzettiğimiz yönlerden faydalı bir şekle konması 
için neler düşünülüyor. 

20 . XI I . 1949 
Kars Milletvekili 
Dr. Esad Oktay 

TARIM BAKANI CAVlD OBAL (Seyhan) 
Muhterem arkadaşımın suallerine ayrı ayrı cevap 
vermek istiyorum. 

Dez. 1. Kurumu denilen teşekkül Devlet Ziraat 
işletmelerine bağlı Ticari işletmeler tarafından 
1945 yılında Kars'ta kurumuştur. Vazifeleri 
3308 sayılı Kanunda sayılıdır. Kuruluşundaki 
maksat ziraat sanatlarınım o mıntakadaki süt
çülük ve yağcılık bölümündeki mahsullerin de
ğerlendirilmesidir. Fakat malî vaziyetinin elve
rişsizliği dolay/isiyle bu vazifeyi lâyikıyle yapa
mamıştır. Yapmakta olduğu iş o mıntakadaki eri
memiş olan yağları toplayıp eritmek ve diğer 
mmtakalara nakletmektir. 

İkinci sual : D. Z. I. Kurumunun Kars'ta yağ 
fiyatların; pahalılandırdığı kanaatidir. 

Böyle bir şey varit değildir. Çünkü bu ku
rumun mubayaa etmekte olduğu süt miktarı 80 
tonu geçmemektedir. Bu kadar cüzi bir miktarla 
o mrntakada yağ piyasasına hâkim olması düşü
nülemez. Esasen yağ fiyatlarını tesbit eden mın-
taka Urfa'dır. Urfa'da yağ fiyatları daha önce-

' den belli olduğu için bu fiyatlar memleketin 
yağ mıntakalarıına tesir yapmakta ve oralarda 
fiyatların yükselmesine veya olduğu gibi kalma
sına müessir olmaktadır. 

Şahsi teşebbüslerin işine mâni olduğu gibi bir 
şey de vâki değildir. 

Üçüncü sual; bu kurumun bugünkü durumu
nun ve istikbalinin ne olduğu hakkındadır. Bili
yorsunuz ki Devlet Ziraat işletmeleriyle Zirai 
Kombineleri birleştiren ve bunları Devlet Üret
me Çiftliği şekline getiren 5433 sayılı bir Kanun 
çıkmıştır. Bu kanun 1 Mart 1950 tarihinden iti
baren meriyete girecektir. 5433 sayılı Kanunun 
geçici beşinci maddesi Orman Çiftliği ile bu ti
cari işletmelere yeni bir hüvyet verilecektir. Bu
nun için bir tasarı hazırlanmaktadır. Hazırlan
makta olan bu tasarıyı Büyük Meclise takdim 
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. edeceği*, alacağı şekle göre Orman Çiftliği ile j 
bu ticari işletmeler yeni bir istikamette çalış
maya bağlıyacaklardır. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
Dr. ESAD OKTAY (Kars) — Efendim, Ta

rım Bakanı Sayın Cavid Oral arkadaşımıza ver
diği izahattan dolayı teşekkür ederim. 

Kendilerinin çalışmaları bütün memlekette 
iyi karşılanmakta ve iyi neticeler vermektedir. 
Bu işi de ilerde başaracağına eminim. Yalnız 
bu vesile ile huzurunuzda bu meseleyi bir parça 
aydınlatmak istiyorum. 

Kars'tan bahsederken yalnız rejiyonal bir mü
lâhaza ile hareket etmiyorum. Böyle hareket et
sem dahi hakkımdır, çünkü, intihap dairem ol
ması dolayısiyle Kars'ın vaziyetini en iyi bilen
lerdenim. Fakat buradaki maksadım, rejiyonal 
olmakla beraber, tabiî bu gibi rejiyonal mesele
lerde yine umumun daima menfaati vardır. 

Bu itibarla Kars'ın hayvancılık bahsinde bir 
hususi mevkii vardır. Bendeniz bunu tebarüz 
ettirmek istiyorum. 

Kars vâsi yaylaları ve meraları havi bir 
bölgedir. Bu hususta bâzı rakamlar arzedeceğim. 
Kars'ta bir milyon 200 bin koyun vardır. Yani 
bugün mevcut olarak bir milyon 200 bin koyun 
bulunmaktadır. 600 bin de sığır mevcuttur. Bun
lar bugünkü duruma göre senede yüz milyon 
kilodan fazla süt verirler. Bu*rakamlar hem ti
caret odası, hem de Tarım Bakanlığının bura
dan gönderdiği fennî heyetin tesbit etmiş oldu
ğu rapordan alınmıştır. 

Şimdi gönül isterdi ki; Ege bölgesi, nasıl tü
tün, zeytin, incir yetiştiriyorsa, Çukurova nasıl-
ki, pamuğiyle, hububatiyle meşhursa, Kars böl
gesi de gerek memleketimiz ihtiyacı, gerek ihraç 
maddesi olarak hayvan ve hayvan mahsullerini 
yetiştirecek ve besliyecek durumdadır. Bunu bu 
vaziyete getirmek lâzımdır. Memleketin ekono
mik durumu bunu icabettiriyor. Kars'ta Tarım 
Bakanlığının yaptığı işler de vardır. Meselâ Gö
le tnekhanesi başlıbaşına bir eserdir, burada 
400 kadar sığır vardır, bunların 120 si inektir. 
Hakikaten arkadaşlara tavsiye ederim, o taraf
lara giderlerse orayı görmelerini tavsiye ede
rim-. Nasıl ki, küçük yavrular seviliyorsa, orada
ki hayvanlar da o şekilde sevimli bir manzara 
arzediyorlar ve çok faydalı oluyorlar. Çünkü 
fralka nasıl hayvana bakılır, nasıl yetiştirilir, 
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I orada görüyorlar, öğreniyorlar, aynı zamanda 

gayet güzel boğalar da oradan ediniyorlar. Elim
deki bu broşürde de zikredildiği gibi Hükümet 
oraya bir heyet göndermişti, biz de onlarla be
raber dolaştık, ve bu güzel müesseseyi gördük. 
Bu teşkliâtın da genişletilmesi lâzımdır. Meselâ 
5 - 6 yüz inek adedine çıkarılırsa hem o hava
linin, hem de bütün memleketin birçok ihtiyaç
larını, damızlık bakımından, o güzel müessese 
temin eder. Ancak, oranın da birçok noksanları 
vardır, Tarım Bakanının oraya da el uzatması
nı ve bu noksanların tamamlattırılmasını rica 
ediyorum. 

Esas konumuz olan; Devlet Ziraat İşletmele
rine gelince : 

Tarım Bakanı Sayın Cavid Oral arkadaşım. 
gayet vazıh ve samimî olarak buyurdular ki : 
Dezu Kurumu arzu edilen bir şekilde ça
lışmıyor. Bizim de ricamız, bunun arzu edi
len bir şekle ifrağıdır. Bugünkü durum cidden 
acıklı bir durumdur ve fayda temin etmemekte
dir. Buyurdular ki : Fiyat tereffüüne sebebiyet 
vermiyor. Nasıl vermiyor? Bu, meydanda. Dev
let Ziraat İşletmeleri Kars yağını burada 720 
kuruşa verirken tüccar, 600 - 650 - 675 kuruşa 
bunu mal ediyor. Arada 50 kuruş fark vardır. 
Bu fark da belki aradaki rekabetten doğmakta
dır. Ben burada tabiî köylünün malının daha 
ucuza gitmesi kastiyle söylemiyorum. Köylü 
daha ucuza satsın, fakat daha fazla istihsal et
mesini öğrensin diyorum. 

Burada halledilecek üç mesele vardır; birin
cisi, hayvan yetiştirmeyi öğretmek, ikincisi, ki en 
mühimmidir, hayvan yeminin temini meselesi, 
üçüncüsü de hayvan mahsullerinin değerlendi
rilmesidir. Hayvan mahsullerini değerlendirmek 
hem köylü için, hem de tüccar, memleket için 
gayet mühimdir. Aynı zamanda bunun sıhhat 
bakımından bir dördüncü ciheti de vardır ki 
oda sıhhat bakımından daimî kontrole tâbi tu
tulması keyfiyetidir. İyi hazırlanmamış yağ
lar birçok hastalıkların membaıdır. Brosellus, 
tifo. paratifo, dizanteri, verem gibi birçok hastalık
lar da intikal eder. Orada; tüccarlar güzel müesse-
seseler kurmuşlardır, benmariler vardır; bun
lar iyi bir şekilde kontrol edilirse ve standari-
zasyon yapılırsa bu hastalıkların önüne geçilmiş 
olduğu gibi emin bir yağ temin edilir. Devlet 
Ziraat İşletmeleri ve baytarlar eliyle, bu standar-
dizasyon ve kontrolü temin etmek mümkündür. 
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O zaman daha sıhhi ve iyi bir yağ da elde edil
miş olur. 

Devlet Ziraat işletmeleri Kurumuna gelince; 
gönül bu müessesenin oralarda faaliyete geçme
sini arzu ediyor. Sorumda bir misal de arzet-
miştim. Bir Bulanık Yaylası vardır. Kars Mil
letvekilleri şahsan alâkadar olduk, oranın müs-
tecirinden rica ettik, burayı terketti, Devlet 
eline alsın, daha faydalı olacaktır diye düşündük. 
Fakat 2 - 3 senedir Devletin bir teşebbüsünü 
göremedik. Orayı isticar edip çalıştıran adam
lar malzemeyi dağıttı, sattı, fakat yerine bir 
şey kurulamadı. Ricayı yapan bizler de eski 
müstecire karşı mahcup vaziyette kaldık. Ge
rek Bulanık Yaylasında, gerek diğer yaylalarda 
geniş mikyasta mandıralar yapılarak süt, pey
nir, yağ yapılabilir ve bilhassa usta yetişir. Çün
kü, arzettiğim gibi bu bir milyon litre süt hava
ya gidiyor. Zayi oluyor. Bugün hiçbir yerde iyi 
kaşar bulamazsınız, çünkü iyi kaşar yapacak 
usta yoktur, bu yüzden sütler işlenmeyip bo
zulup gidiyor. 

Çalışmalarına inandığım ve muvaffak ola
cağına emin olduğum Sayın Bakan Oral'm bu 
cihetleri aydınlatması ve tedbir alması ricasiy-
le bu önergemi verdim. 

Ege bölgesi, Çukurova bölgesi ne ise Kars da 
hayvan ve hayvan mahsulleri yetiştirilmesi ba
kımından memleektimiz için aynı önemi haizdir. 
Onun için bu hususta âzami önem verilmesini 
rica ederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
TARTM BAKANI CAVlD ORAL (Seyhan) 

— Mevzuu genişletmek istemedim, ve doğrudan 
doğruya suallere cevap vermekle iktifa ettim. 

Muhterem arkadaşım da takdir buyurur]ar
kı Tarım politikamız içinde hayvancılığın başlı 
başına önemli bir mevkii vardır. Bilhassa ken-
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di mıntakalarmda hayvancılığın inkişafı bizim
de başlıca takip ettiğimiz bir politikadır. Nite
kim bu sene Doğu'da teksif etmiş olduğum, 160 
küsur veteriner ve sağlık memuriyle, hastalık
lara karşı yaptığımız mücadele o mıntakanm 
da memnuniyetini mucip olmuştur. 

Devlet Ziraat işletmeleri, arzettiğim gibi, 
istediğimiz şekilde bir çalışma gösterememiştir. 
Bunun da birçok sebepleri vardır. Fakat bu mü
essese artık maziye karışmış demektir. Çünkü 
B. M. Meclisinizin kabul ettiği 5433 sayılı Ka
nunla bu müessese artık tamamiyle kalkmış olu
yor, ve bunun yerini Devlet Üretme Çiftlikl eri 
alıyor. Arzettiğim gibi 5433 sayılı Kanunun ge
çici 5 uci maddesiyle üretme çiftliklerine ve ti
cari işletmelere yeni bir istikamet ve hüviyet 
vermeye çalışıyoruz. Zannederim bu yeni şekil 
arkadaşımı da orada hayvancılıkla meşgul va
tandaşlarımı da memnun edecektir. Hiç şüphe-
yok ki, kurulmuş olan bu müesseselerin iyi ça
lışması bizce matluptur, muhakkak olarak ve
rimli çalışması, rasyonel çalışması esastır. Yok
sa zararına, bilhassa o mmtaka müstahsili aley
hine vaziyet alması, hiçbir zaman tecviz edece
ğimiz bir şey değildir. 

iter halde, yeni tasarı Meclise geldiği zaman 
arkadaşımızın, kıymetli fikirlerinden de istifade 
ederek, daha iyi bir şekil vererek her iki taraf ı-
da memnun edecektir. 

6". — Mardin Milletvekili Yusuf Mardin'in, 
îş Kazalariyle Meslek Hastalıkları, ve İhtiyar
lık ve Hastalık Sigortaları kanunlarının uygu
lanmasında yabancı müesseselerde çaılşan ya
bancı uyruklu şahısların durumları hakkında 
ne düşünüldüğüne dair Çalışma Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/423) 

BAŞKAN — Arkadaşımız Yusuf Mardin me
zun oldukları için bunu geçiyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Süveydiye'nin M ağ ar acık Köyünden 
Reşit oğlu Ali Dip'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/426) |1] 

[1] 116 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN —• Rapor hakkında söz istiyen'?. 

Yoktur. Raporu yüksek oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Adalet Komisyonu 

raporu kabul edildi. 
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2. — 87 nci Piyade Alayı 3 ncü Tabur Ka

rargâh erlerinden Isaoğlu Mahmut özdemir'in 
ölüm cezasına çarptırılmışı hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/329) 
[1] 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? 

Raporu yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Adalet Komisyonu raporu 
kabul edildi. 

3. — Manisa Milletvekili Faik Kurdoğlu ve 
7 arkadaşının, Gördes Kasabasının nakledileceği 
Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak binalar hak
kında Kanun teklifi ve İçişleri, Bayındırlık ve 
Bütçe Komisyonları raporlara (2/151) 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MUAMMER 
ERÎŞ (Ankara) — Arkadaşlar; bu teklifin met' 
nini redaksiyon bakımından Maliye Bakanlığı 
son bir defa daha gözden geçirmektedir, müsaa
de buyurursanız'bunun görüşülmesinin pazartesi 
gününe bırakılmasını rica ediyorum. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Biz de ka
bul ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu teklif geçen birleşimde bir 
defa geri bırakılmıştı. Fakat Sözcü arkadaşımız 
bugün de, bâzı redaksiyon işlerinin tamamlanma
sı için, pazartesiye bırakılmasını istiyor. Pa
zartesi gündemine kalmasını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Pazartesi günde
mine kalması kabul edilmiştir. 

4. — Denizde can emniyetinin korunması 
hakkında Londra'da 1929 yılında akdedilen Mil
letlerarası Andlaşmaya katılmamıza dair Ka
nun tasarısı ve Ulaştırma Komisyonu raporu 
(1/572) [2] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

[1] 119 say ıh basmayazı tutanağın sontinda-
d\r. 

[2] 50 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Denizde can emniyetinin korunması hakkında 
akdedilen Milletlerarası Sözleşmeye katılma
mıza ve bu sözleşmenin onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Denizde Can emniyetinin" ko
runması hakkında Londra'da 1929 yılında ak
dedilen Milletlerarası Sözleşmeye katılmamız 
kabul edilmiş ve bu sözleşme ile ilişik ekleri ve 
nihai protokol onanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edeenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edeenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitti. 

5. — Türkiye ile Avusturya arasında imza
lanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları üe Modüs 
vivendinin onanmamı hakkında Kânun tasarısı ve 
Ticaret Komisyonu raporu (1/586) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-, 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan Ti
caret ve ödeme Anlaşmaları ile Modüs vivendi

nin onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Avusturya arasın
da 8 Ağustos 1949 tarihinde Viyana'da imzala
nan ve 4582, 4931 ve 5217 sayılı kanunların ver
diği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunca 
yürürlüğe konulan Ticaret ve ödeme Anlaşma
ları ile ekleri ve Modüs vivendi kabul edilmiş 
ve onanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

[1] 114 sayılı basmayazı tutanağın sonunda
dır. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yüfütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

6. — Türkiye ile Holânda arasında imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onan
ması, hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Komis
yonu raporu (1/592) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edildi. 

Türkiye ile Holânda arasında imzalanan Ticaret 
ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Holânda arasında 
6 Eylül 1949 tarihinde Ankara'da imzalanan Ti
caret ve ödeme Anlaşmaları ile ekleri kabul 
edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka»-
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

MADDE 2. — Bu kanun vavımı tarihinden 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edildi. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edildi. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitti. 

.1060 0 : 1 
| 7. — Türkiye - Filândiya ödeme An

laşmasının 4 ncü maddesinin değiştirilmesi için 
I mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın 

onanması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret 
Komisyonu raporu (1/635) [1] 

! BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye - Finlandiya ödeme Anlaşmasının 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi için yapılan Anlaşma* 

mn onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 12 Haziran 1948 tarihli Türki-
ye - Finlandiya ödeme Anlaşmasının 4 ncü mad
desinin konusunu teşkil eden ve Finlandiya Ban
kası (Suomen Pankki) tarafından Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası lehine tanınan 500 000 
Dolarlık kredi haddinıin 1 000 000 Dolara çıka
rılması hususunu sağlamak üzere 29 Ağustos 1949 
tarihinde Finlandiya Elçiliği ile mektup teatisi 

i suretiyle yapılan Anlaşma kabul edilmiş ve 
I onanmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitti. 
Gündemde başka birşey yoktur. Ayın doku

zuncu pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üze
re Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,86 

[1] 115 sayılı basmayazı tutanağın sonunda- [1] 117 sayılı basmaymı tutanağın sonunda* 
a\r. dır. 



B : 26 6 .1 . 
DUZELTIŞLER 

O : 1 

Bu Birleşim Tutanak dergisine bağlı basmayazılarda aşağıdaki di\zeltişler yapılacaktır: 

S. Sayısı Sahife Satır Yanlış Doğru 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

50 
50 
50 
50 
50 
50 

50 
50 ' 
50 
50 
İSO 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

5 
5 
5 
5 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
9 

9 
10 
11 
11 
12 
12 

13 
13 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
19 
20 
22 
22 
23 
23 
24 
25 

25 
34 
38 
42 
25 
42 
12 
25 
29 
9 

16 

46 
30 
23 
28 
3 

6 - 7 

22 
35 
40 
43 
45 
46 
46 
1 
7 
7 
1 

38 
39 
3 

25 
4 

13 
11 
26 
5 

11 

besi müdürü 
Emil Kregh 
temsilcisi 
Francisoo 
Bfrg 
uygulamaya 
1600 gro 
kideler 
sefer 
sözü geçer 
miktarda güverte yolcüfu 

gemilerden 
esaslarla 
makineler 
fazla ranzasız 
meyli 
her bir filika ve cankurtaran 
aleti indirilmesine engel plmı-
yacak tarzda tertiplenecektir. 
Diğer filika ve 
aletlerinin 
güvertelere 
belgeleri 
F noktasına 
F noktasından 
Fast 
F noktasından 
F noktasına, 
F noktasına, 
F noktasına, 
bundan 
tevakuf 

cankurtaran 

deniz normal menzili 
100 mil 
Sözleşmesi 
tavassutta 
lahika 
Dümen komutanları 
tehlikeli 
birlikte 
hükümlerini, 
Anlaşma 

~* 

şubesi müdürü 
Emil Krogh 
Temsilci 
Francisco 
Berg 
uygulamayı 
1600 gros 
kaideler 
sefere 
sözü geçen 
miktarda raniasız güverte yol
cusu 
gemlerde 
esaslara 
mak|neli 
fazla miktarda ranzasız 
meyil 
her bir filika ve cankurtaran 
aleti; diğer filika ve cankurta
ran aletlerinin indirilmesine 
engel olmıyacak tarzda tertip
lenecektir. 
güvertelerde 
belgeli 
E npktasına 
E noktasından 
East 
E noktasından 
E noktasına, 
E noktasına 
E npktasına 
bura4an 
tevafuk 
normal menzili 
1$Ö, den iz mili 
Sözleşmesi ve 
tarassutta 
ek 
Düme.û komutaları 
tehlikedeki 
belictilen 
hüW$mlerin«, 
Sözleşme 
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Sayısı Sahife Satır 

6.1.1960 
Yanlış 

O : 1 
Doğru 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

50 

50 

26 
26 
26 
27 
27 
28 
28 
29 
29 
29 
30 
32 

38 

38 

2 
1» 
39 
20 
25 
19 
28 
23 
28 
39 
26 
53 

a 

Belge Genel Hükümler 
gönderilmesi 
yaşama 
Anlaşma 
memleketlerinin 
tarihten 
tarihinin 
Yük Hattı ç 

âzami t 
âzami 
düsturda 
bölgesi 

L2 

650 
L2 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

33 
33 
34 
34 
36 
37 
38 
38 
38 
38 
39 
40 
41 
41 
41 
42 
42 
43 
43 
43 
44 
45 
46 
46, 
46 
49 
50 
51 
52 

9 
13 
18 
20 
11 
37 

3 
8 

19 
20 

9 
33 
7 

14 
35 
3 
5 
5 

16 
17 

son satırda 
2 

21 
36 

son satırda 
30 
20 
31 

9 

7000 ' 
bölümünden 
sulama 
dâhilinde 
sınırının 
haricine 
su geçimi 
kapakları 
sulama 
bölge 
bölge 
perdeler 
yaygın 
sihirde 
tertiplenmesi 
kazan 
kompartımanı 
tahriki 
hükümlerin 
görveyinden 
görevde 
icra 
küpeşteli f üikalar 
(İngiliz litresi) 
(Sipson) 

d) 
(b) 
tesisatı 
tahsis 
sayılan 

Genel Hükümler 
göndermesi 
yasama 
Sözleşme 
memleketlerin 
tarihte 
tarihini 
Yüklü Su Hattı 
arzani 
arzani 
düsturla 
bölmesi 
h* 

650 
1/ 

7000 
bölmeden 
sualma 
dâhiline 
sınırını 
her cins 
su çekimi 
kapaklar 
sualma 
bölme 
bölme 
perdelerde 
baygın 
seyirde 
tertiplenmeli 
keza 
kompartımanın 
tahliyesi 
hükümlerine 
sörveyinden 
sörveyde 
irca 
küpeşteli üstü kapalı filikalar 
(İngiliz libresi) 
(Simpson) 

(i) 
e) 
tesisata 
tahsisi 
sayıdan 
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Sayısı 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

114 

114 

114 

Sahife 

55 
55 
55 
57 
58 
58 
60 
62 
62 
65 
66 
67 
67 
67 
67 
68 
68 
69 
80 
80 
80 
83 

1 

4 

8 

Satır 

10 
10 
36 
41 
33 
35 
28 

8 
23 
25 
33 
15 
16 
33 
46 
28 
32 
36 
13 
13 
17 
19 

22 

1 

29 
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Yanlış 

bir 
emrinde 
gras 
trupikal 
verilmeyi 
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S. Sayısı: 50 
Denizde Can Emniyetinin Korunması hakkında Londra'da 1929 yı
lında akdedilen Milletlerarası Andlaşmaya katılmamıza dair Kanun 

tasarısı ve Ulaştırma Komisyonu raporu (1/572) 

T. C. 1.VI.1949 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1353, 6 - 2070 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Denizde can emniyetinin korunması hakkında Londra'da 1929 yılında akdedilen Milletlerarası 
Andlaşmaya katılmamıza dair ülaştmna Bykanhğ nea hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 18 . V . 1949 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişiği
nin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
§. Günaltay 

GEREKÇE "*" 

Denizin çeşitli fırtına ve tehlikeleri karşısında her denizci Devlet öteden beri denizde can em
niyetini korumak üzere çeşitli murakabe sistemleri ve mevzuat meydana getirmiştir. Zamanla 
deniz ticaretinin önemli ölgüde genişlemesi, deniz ticaretiyle ilgili bütün dünya devletlerine ait ge
milerin sık sık diğer devletlerin liman ve karasularına girmesi zaruretini doğurmuş ve her mem
lekette denizde can emniyetini sağlamak amaciyle konmuş bulunan mevzuatın ayrı ayrı oluşu da 
her geminin başka memleket limanlarında çok büyük zorluklarla karşılaşmasını mucip olmuştur. 

Mâruz kalman bu müşkülât karşısında her denizci memleket yeknasak bir denizcilik murakabe 
sistemine doğru gidilmesini zaruri telâkki etmiş ve bu zaruretten mülhem olarak izhar olunan ar
zulara dayanan İngiltere Hükümeti bu maksatla 1929 yılında bütün, denizci dünya devletlerini 
Londra'ya davet ederek yeknesak bir (denizde can emniyeti andlaşması) meydana getirilmesi su
retiyle dünya üzerindeki bütün denizci devletler arasında müşterek bir denizcilik murakabe sis
temi kurulmasını sağlamıştır. 

1932 yılında Devlettimizin de söz konusu andlagmaya iltihaka davet edilmesi üzerine andlaşmanm 
tercüme ve tetkikma geçilmiş ise de 1939 yılında tam iltihaka karar verildiği sırada İkinci Dünya 
Harbinin çıkması çok lüzumlu telâkki edilen iltihak muamelesinin intacına engel olmuştur. Böyle 
olmakla beraber bütün dünya devletlerinin iştirak ettikleri bu andlaşmaya milletlerarası siyasi duru
mun ilk müsaadesinde iltihak zarureti bulunduğunu kabul eden Ulaştırma Bakanlığı, denizde can 
emniyetini koruma maksadiyle bir kanun tasarısı teklif etmiş ve bu suretle 4022 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girmesi üzerine çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerle söz konusu andlaşma hükümlerinin 
tamamen denizcilik mevzuatımız arasında yer almasa sağlanmıştır. 

Ancak bütün gemilerimiz, söz konusu andlasmadan mülhem denizcilik mevzuatımız dolayısiy-
le tamamen andlaşma hükümlerine uygun bulunmakta iseler de, Devletimizin fiilen bu andlaşmaya 
iltihak etmiş bulunmaması yüzünden dış memleketlere çalışan gemilerimiz yabancı memleketler
de muayeneye tâbi tutulmak istenerek seferlerinden alıkonulmaktadır. Ezcümle bu andlaşmaya 
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edilmiş ve seferine müsaade edilmesi için Dışişleri Bakanlığının teşebbüsüne ihtiyaç hâsıl olmuş
tur. Amerika'da bulunan yeni gemilerimize de, fiilen Amerika'da ve söz konusu andlaşma hü
kümleri dairesinde tamir ve teçhiz edilmiş olmalarına rağmen yine aynı sebeple Amerikan makam
ları tarafından yolcu alma müsaadesi verilmemektedir. Dünya durumu normale doğru gittikçe 
ueniz sahasında artacak olan rekabet hislerinin bu zayıf noktadan faydalanmak istemesi de pek mel
huz görülmektedir. 

Yıllardanberi yapılan incelemeler sonucunda, bütün gemilerimizin, esasen söz konusu andlaş-
madan mülhem olan deniz mevzuatımız dolayısiyle tamamen andlaşma hükümlerine uygun bir 
durumda bulunduklarına ve andlaşmanm mevcut mevzuatımız hükümleri dışında başka bir mü
kellefiyet yüklemediğine kanaat getirildiğinden ticaret gemilerimizin bütün dünya limanlarında 
rakiplerimizin gördüğü kolaylıklara mazhar olabilmeleri için 1929 tarihinde Londra'da akdolu-
nan ve şimdiye kadar en yakın komşularımızdan Romanya, Yunanistan ve Mısır hükümetlerinin 
dahi katılmış bulundukları denizde can emniyetinin korunması hakkındaki Milletlerarası And-
1 aşmaya katılmamız için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/572 
Karar No. 6 

1 . XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Denizde can emniyetinin korunması hakkmda 
Londra'da 1929 yılında akdedilen Milletlerarası 
Andlaşmaya katılmamıza dair Ulaştırma Ba
kanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 
18 . V . 1949 tarihli karariyle Büyük Millet Mec
lisine sunulan ve Yüksek Başkanlıkça Komisyo
numuza havale olunan Kanun tasarısı ile gerek
çesi vo ilişikleri Komisyonumuzun 24 . X I . 1940 
ve 29 . X I . 1949 tarihli toplantılarında Dışişleri 
ve Ulaştırma Bakanlıklarının temsilcileri hazır 
olduğu halde okunup incelendi. 

Kanun tasarısının gerekçesine ve Ulaştırma 
Bakanlığı temsilcisinin verdiği izahata göre : 

Denizin çeşitli fırtına ve tehlikeleri karşısın
da her denizci memlekette denizde can emniyetini 
korumak maksadiyle yapılan mevzuatın ve tatbik 
edilmekte olan murakabe sistemlerinin çeşitli ol
ması yüzünden türlü zorluklar meydana gelmek
te olduğundan bu zorlukları gidermek ve bu çe
şitli mevzuatı yeknesak bir hale getirmek araa-
ciyle İngiltere Hükümetinin vâki olan daveti üze
rine 1929 senesinde Londra'da (Almanya, Avus-
turalya Birliği, Belçika, Kanada, Danimarka, İs
panya, Serbest irlanda, Birleşik Amerika, Fin
landiya, Fransa, Büyük Biritanya ve Şimali İr
landa, Hindistan, İtalya, Japonya, Norveç, Fele

menk, İsveç ve Sovyet Cumhuriyetleri Birliği) 
Hükümetleri arasında toplanan (Denizde Can 
Emniyetini koruma Konferansı) nda mezkur âkıd 
Devletlerce bir Sözleşme yapıldığı ve sonradan 
17 denizci Hükümetin de bu sözleşmeye katıldık
ları ve bunlar arasında (Romanya, Yunanistan ve 
Mısır) Hükümetlerinin de bulunduğu ve memle
ketimizin henüz bu Sözleşmeye katılmadğı anla
şılmıştır. 

Hükümetimiz şimdiye kadar bu sözleşmeye 
katılmamış olmakla beraber (Denizde can ve 
mal korunması hakkındaki 4922 sayılı Kanun) 
Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş ve yü
rürlüğe girmiş olduğu gibi, bu kanundaki hü 
kümlere dayanılarak (Gemi adamlarının yeter
liği ve sayısı), (Gemilerin teknik durumları) 
ve (Denizde çalışmayı önleme) tüzüklerinin de 
yapıldığı ve tatbik edilmekte olduğu ve gerek 
kanunda ve gerek tüzüklerdeki hükümlerin esas 
itibariyle Londra, denizde can emniyetini koru
ma Sözleşmesindeki hükümlere uygun bulundu
ğu ve ayrıca 3222 sayılı Telsiz Kanunu ile de 
denizde can emniyetini koruma bakımından tel
siz cihazlarına ait hükümlerin de vaz'edilmiş 
olduğu komisyonumuza verilen izahattan anla
şılmış bulunmaktadır. 

( S. Savua : 50 ) 
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Denizde can emniyetini korumak hususunda 

memleketimizde adı geçen kanun ve tüzükler 
vazı ve tatbik edilmiş olmakla beraber sözleş
meye katılmamış olmamız yüzünden yabancı 
memleketlerin sularında işliyen ve limanlarına 
uğrıyan gemilerimizin oralarda mâruz kal
makta bulundukları türlü zorlukların önüne 
geçilmesi maksadiyle (Londra Denizde Can Em
niyetini Koruma Sözleşmesi) ne katılmamız 
Hükümetçe zaruri görülerek hazırlanmış olan 
Kanun tasarısı Büyük Millet Meclisine sunul
muş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzca incelenen ve 6 bölüm ile 
2 ekten ibaret bulunan sözleşmenin 1 nci bölü
münde (Sözleşmenin uygulama sahası, tarifler, 
Âkıd Devletlerin Sözleşmeye uygun tüzük ve 
yönetmelikler tedvin etmeleri), II nci bölümün
de (Gemilerin inşa tarzları), III ncü bölümün
de (Gemilerde can kurtarma vasıta ve cihazla
rı) , P7 ncü bölümünde (Gemilerde telsiz telg
raf cihazları), V nci bölümünde (Fırtına, buz 
ve gemi enkazı gibi gemi tehlikeleri), VI nci 
bölümünde de (Gemilere verilecek belge örnek
leri) nin zikredilmiş olduğu ve I nci ekte (Gemi
lere ait kaidelerin) ve ikinci ekte de (Denirde 
çatışmayı önliyecek kaidelerin) yer almış bu
lunduğu görülmüştür. 

Âkıd devletlerce sözleşmedeki esaslar dâhi
linde yapılacak kanunların ve tüzüklerin İngil
tere Hükümeti vasıtasiyle birbirine bildirilmesi 
de bu sözleşmenin hükümlerindendir. 

Denizde can emniyetini koruma sözleşmesini 
kabul etmiş ve bu sözleşmeye sonradan katıl
mış olan Hükümetlerin beş yü sonra bu sözleş
meyi bir beyanname ile feshedebilecekleri ve 
işbu fesih beyannamesinin İngiltere Hükümeti
ne tebliğinden on iki ay sonra sözleşmeden ay
rılmış olacakları da yine sözleşmenin 66 nci 
maddesiyle kabul edilmiş olan bir hükümdür. 

Komisyonumuzun karar ı : 
Kanun tasarısının gerekçesine ve verilmiş 

olan, izahata göre denizlerimizde can emniyetini 
koruma ve yabancı memleketlerle olan deniz 
münasebetlerimizin gelişmesini sağlama bakım
larından (1929 Londra Denizde Can Emniyetini 
Koruma Sözleşmesine) katılmamızın faydalı 
ve lüzumlu olduğuna Komisyonumuzca kanaat 
getirilmiştir. 

Hükümet tasarısında (Konvansyon) tâbiri
nin karşılığı olmak üzere (Andlaşma) kelimesi 

kullanılmış ise de, (Muahade) mânasına gelen 
(Andlaşma) tâbiri yerine (Mukavelename) nin 
karşılığı olan (Sözleşme) tâbirinin kabulü uy
gun görülerek sözleşmenin maddelerinde bu su
retle düzeltmeler yapılmış ve yine işbu sözleş
medeki 32 nci madde İngilizce ve Fransızca 
asıllarına daha uygun olmak üzere yeni bir me
tin halinde tercüme olunmuş ve sözleşmenin 
diğer maddelerinde ve madde başlıklarında da 
yine tercüme bakımından gerekli düzeltmelerin 
yapılması Komisyonumuzca muvafık görülmüş 
ve bu düzeltmeler yapılmıştır. 

Hükümetçe hazırlanan kanun tasarısının 
gerek başlığında ve gerek birinci maddesinde 

(Denizde can emniyetinin korunması hakkında 
Londra'da 1929 yılında akdedilen Milletlera
rası Andlaşmaya katılmamız) keyfiyeti zikre
dilmekte olup ancak bu sözleşmeye katılmak 
için sözleşme ile eklerinin ve nihai protokolün 
onanması zaruri olduğundan bu ciheti sağla
mak maksadiyle tasarının gerek başlığı ve ge
rek birinci maddesi komisyonumuzca yeniden 
kaleme alınmıştır. 

Komisyonumuzun temennisi: 
Denizde can emniyetini koruma amacını 

güden işbu sözleşmenin onanması üzerine söz
leşmedeki hükümler dairesinde Hükümetimize 
teveccüh edecek olan vazifeler arasında âkid 
devletlerce vaz'olunarak Hükümetimize bildi
rilecek olan mevzuatın da incelenmesi gibi 
önemli bir vazifenin mevcudiyeti bakımından 
Ulaştırma Bakanlığı Deniz İşleri Dairesi teşki
lâtında bilhassa bu vazife ile meşgul olacak 
olan servisin kuvvetlendirilmesi ve denizleri
mizden geçen ve limanlarımıza uğrıyan gemile
rin de sözleşme esasları dâhilinde teknik mura
kabesini tam bir surette ifa edebilmek üzere 
deniz ve liman idarelerimizde bu vazifeleri ifa
ya memur teknik muayene servislerinin de muk
tedir unsurlarla teçhiz olunarak değiştirilmesi ko
misyonumuzca bilhassa temenniye şayan görül
müştür. 

Hulâsa: 
Komisyonumuzda yapılan konuşmalar sonu

cunda 1929 Londra Can Emniyetini Koruma 
Sözleşmesi ile eklerinin ve nihai protokolün 
onanması ve bu Sözleşmeye Hükümetimizin 
de katılması hakkındaki Kanun tasarısının baş 
lığında ve birinci maddesinde komisyonumuzca 
yapılmış olan değişikliklerle kabulüne oy bir-
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ligi ile karar verilmiştir. 

Kamutaya arzolunmak 
kanlığa sunulur. 
Ulaştırma K. Başkam 

Çoruh 
A. R. E rem 

Kâtip 
Erzurum 

Salim Altuğ 
tmzada "bulunamadı 

üzere Yüksek Baş-

Sözcü 
Niğde 

Vehbi Sandal 

Ankara 
t. R. Ayaşlı 

Aydın 
Mitat Aydın 

tmzada bulunamadı 
Kayseri 
P. Seler 

Manisa 
Korgl. A. R. Artunkal 

Ordu 
Amiral H. Gökdalay 
tmzada bulunamadı 

IzmİT 
Dr. K. örs 

Konya 
Rasim Erel 

Ordu 
Dr. V. Demir 

Samsun 
7. Kûlgay 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Denizde Can Emniyetinin korunması hakkında 
Londra'da 1929 yılında akdedilen Milletlerarası 
Andla§maya katılmamıza dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Denizde Can emniyetinin ko
runması hakkında Londra'da 1929 yılında ak
dedilen Milletlerarası andlaşmaya katılmamız 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
§. Günaltay 

Devlet Bakanı 
N. E. Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
içişleri Bakanı 

E. EriprgÜ 
Maliye Bakanı 

t. R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

§. Adalan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 

Reşat Ş. Sirer 

ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTl-
RtŞÎ 

Denizde can emniyetinin korunması hakkında 
Londra'da 1929 yılında akdedilen Milletlerarası 
Sözleşmeye katılmamıza ve bu sözleşmenin onan

masına dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Denizde Can emniyetinin ko
runması hakkında Londra'da 1929 yılında ak
dedilen Milletlerarası Sözleşmeye katılmamız 
kabul edilmiş ve bu sözleşme ile ilişik ekleri ve 
nihai protokol onanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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DENİZDE (/AN EMNİYETİNİN KORUNMASI HAKKINDA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 

Başlangıç 

Müşterek bir- Sözleşme ile denizde can emniyetinin korunmasına matuf yeknasak prensipler 
ve kaideler konulmasını arzu eden Almanya, Avusturalya Birliği, Belçika, Kanada, Danimarka, 
İspanya, irlanda serbes Devleti, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Fransa, Büyük Britanya 
ve Şimalî irlanda Birleşik Kırallığı, Hindistan, italya, Japonya, Norveç, Holânda, İsveç, Sosyalist 
Sovyet Cumhuriyetleri Birliği Hükümetleri, bu gayenin elde edilebilmesi için, en iyi çarenin bir 
Sözleşme akdi olduğunu düşünerek aşağıda isimleri yazılı murahhaslarını tâyin etmişlerdir: 

Almanya Hükümeti: 
Dr. Friedrich Sthanıer, Almanya Hükümetinin Londra Büyük Elçisi ve fevkalâde mu
rahhası ; 
Gustav Koenigs, Almanya Ulaştırma Bakanlığında Ministerialdirigant, Geheimer Regie-
rungsrat, Berlin, 
Arthur Werner, Almanya Ulaştırma Bakanlığında Oberregierungsrat Geheimer Justizrat, 
Berlin; 
Walter Lars, Profesör, «Germaniseher Lloyd» Klasifikasiyoıı ortaklığı Müdürü Berlin; 
Dr. Otto Riess, Almanya Gemi ölçme Dairesi Müdürlüğünden emekli, Geheimer Regie-
rungsrat, Neubrandenburg; 
Ilermann Giess, Almanya Ulaştırma Bakanlığında Ministerialrat; Berlin; 
Hugo Dominik, Koramiral; Almanya De ıiz Meteoroloji Dairesi Başkanı; Hamburg;" 

Avusturalya Hükümeti-
Henry James Feakes, Avusturalya Kırall k donanması güverte Albaylarından, Birliğin 
Londra donanma temsilcisi; 
Thomas Free, Kırallık donanması yedek güverte önyüzbaşısi; 
J. K. Davis, kaptan; Birliğin denizcilik ıbesi müdürü. 

Belçika Hükümeti: 
Baron de Gerlache de Gomery, Denizci ik Şubesi GeııeJ Müdürü; 
Güstave de Winnev Başmühendis, Denizcilik Şubesinde Kısım Âmiri; 
Georges Goor, Denizcilik Şubesinde Müşavir. 

Kanada Hükümeti : 
Alexsander Johnston, Denizcilik İşleri Bakanı Vekili; 
Lucian Pacaud, Londra'da Kanada: Yüksek Komiserliği bürosu Kâtibi, 

Danimarka Hükümeti : 
Emil Krcgh, Ekonomi, Ticaret ve Denizcilik Bakanlığı Denizcilik Şubesi Müdür Yardımcısı; 
V. Topsöe - Jensen, Yargıtay Üyesi; 
V, Lorck, Kaptan, Kaptan ve Güverte Zabitleri Sınav Komisyonu Başkanı; 
J. A. Körbing, « Det Forenede Dampskibeselski » Ortaklığı Yönetim Kurulunun Teknik 
temsilcisi Üyesi, Kopenhag; 
Aage II. Larsen. Ekonomi, Ticaret ve Denizcilik Bakanlığında Başmühendis; 
Arnold Poulsen, Ekonomi, Ticaret ve Denizcilik Bakanlığında Mühendis. 

İspanya Hükümeti : 
Francisoo Javier de Salaş y Gonzalez, Tümamiral, Avrupa'daki Donanma Komisyonu 
Başkanı. 

İrlanda Serbest Devleti Hükümeti : 
J. W. Dulanty, İrlanda Serbest Devletinin Büyük Britanya'daki Ticaret Komiseri; 

( S. Sayısı : 50 ) 
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E. C. Foster, Endüstri ve Ticaret Bakanlığı Denizcilik Şubesi Başenspektörü. 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti : 
Wallace 11. White, Junior, Kongre Âzası, Ticaret Denizciliği ve Balıkçılık Komisyonu Baş
kanı; 
Artlıur J. Tyrer, Ticaret Bakanlığı Denizcilik Şubesi Müdürü; 
Charles M. Barmes, Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeler Şubesi Şefi; 
(feorge H. Rock, Tümamiral Birleşik Devletler Donanması İnşaat Dairesinde Donanma Ba
kanlığı İnşaat ve Tamirat Bürosu Şef yardımcısı; 
Clarance S. Kempff, Birleşik Devletler Donanması Güverte Albaylarından, Donanma Ba
kanlığı Hidrografi Şubesi Müdürü; 
Dickerson N. Hoover, Ticaret Bakanlığı Makinalı gemiler Teftiş Heyeti Başmüfettişi ve 
Başkanı; 
William D. Terrell, Ticaret Bakanlığı Telsiz Şubesi Müdürü; 
John G. Tawresey, Birleşik Devletler Donanması Emekli İnşaiya Tümgenerallerinden, Bir
leşik Devletler Denizcilik Encümeninde; 
Herbert B. Walker, Amerikan Makinalı Gemi Sahipleri Birliği Başkanı; 
Henny G. Smith, Amerikan Gemi inşacıları Mi:ıî Konseyi Başkanı; 
Charles A. Mcallister, Kaptan, «American Burean of shiping» Klâsifikasyon Kurumu 
Başkanı. 

Finlandiya Hükümeti : 
Baron Gustaf Wrede, Denizcilik Dairesi Başkanı; 
Vâinö Bergman Kaptan, Denizcilik Müfettişi; 
Kari Kurten, Konsolos, Finlandiyalı Armatörler Birliği Başkam. 

Fransa Hükümeti : 
Rio, Senato Üyesi, eski Bakan; 
Haarblei Cher, Başmühendis, Bayındırlık Bakanlığı Ticaret Denizciliği İşleri Şubesi Mü
dürü; 
Marie, Deniz Başmühendisi, Ticaret Denizciliği Şubesi Müdürlüğünden; 
Thouroude, Deniz Güverte Albayı, Londra'da Fransa Büyük Elçiliği Deniz Ateşesi. 

Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti : 
Sir Herbert W. Sichmand, Kırallık Donanması Koramirallerinden; 
Sir Westcott Abell, Newcastle - On - Tyne Armstrong Kolejinde Gemi İnşası Profesörü; 
A. L. Ayre, «Shipbuilding Employer's Federation» Birliği İkinci Başkanı; 
F. W. Bate, Kaptan, Ticaret Bakanlığı Ticaret Denizciliği Dairesi Teknik Memuru; 
C. H. Boyd, Ticaret Bakanlığı Ticaret Denizciliği Dairesinden; 
Sir William C. Currif, Birleşik Kırallık Ticaret Denizciliği odası Başkanı; 
A. J. Daniel, Ticaret Bakanlığı Gemi Sörvey Kurulu Başkanı; 
Sir Norman Hill, Ticaret Denizciliği Müşavere Heyeti Başkanı; 
Sir Charles Hipwood, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Denizciliği Dairesi Birinci Başkan yar
dımcısı ; 
A. R. H. Morrell, Kaptan, Kıyı Emniyeti Dairesinden, (Trinity House). 

Hindistan Hükümeti : 
Sir Geoffrey L. Corbett, Hindistan Hükümeti Ticaret Dairesinden; 
E. V Whish, Kaptan, Bombay Liman Başkanı; 
M. A. Master, Soindia Steam Navigation Company Genel Müdürü. 

İtalya Hükümeti : 
G. İngianni, Liman İşleri Tümgenerali, Ticaret Denizciliği İşleri Genel Müdürü; 
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A. Alessio, Koramiral, Ticaret Denizciliği Teknik Teftiş Heyeti Başkanı; , 
Kont Rogeri Di Villanova, Londra'da İtalya Büyük Elçiliği Müsteşarı. 
T. C. Giannini Göçmenlik işleri Müşaviri; 
F. Marena, Liman Tuğgenerali, Liman Başkanlıkları ikinci Müfettişi; 
E. Ferretti, İtalyan Deniz ve Hava Ulaştırması denetleme Dairesi Teknik Bürosu Başmü
hendisi ; 
G. Gnene, Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğü Telgraf İşleri Başkanı; 
L. Biancheri, İtalya Kırallık Donanması Güverte, yarbaylarından. 

Japonya Hükümeti : 
Yukio Yamamoto. Ulaştırma Bakanlığı Müşaviri ve Ticaret Denizciliği Bürosu Başmüfettişi; 
Sihichihei Ota, Japon İmparatorluğu Donanması Güverte Albaylarından; 
îtaro İshii, Birinci Sınıf Büyük Elçilik Kâtibi. 

Norveç Hükümeti : 
B. Vogt, Londra'da Norveç Elçisi : 
L. T. Hansen, Ticaret ve Denizcilik Bakanlığı Denizcilik Şubesi Müdürü; 
J. Schönheyder, Ticaret ve Denizcilik Bakanlığı Tekne ve Gemi Makinaları Şubesi Teknik 
Müdürü; 
Arth, H. Mathiesen, Norveç Armatörleri Birliği ikinci Başkanı; 
N. Marstrander, Kaptan Norveç Kaptanları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, 
A. Birkeland, Norveç Denizcileri ve Ateşçileri Sendikası Başkanı. 

Holânda Hükümeti : 
C. Fock, Denizcilik işleri Başmüfettişi, Koramiral; 
C. H. De Goeje, Holânda Hindistanı Denizcilik işleri eski Başmüfettişi; 
A. Van Driel, Gemi in şasi Müşaviri, Geni Sörvey Kurulu; 
J. A. Bland Van Den Bfrg, Deniz ve Kıyı Telsim Servisleri Müfettişi; 
Phs. Van Ommeren, Jun., «Phs. Van Ommeren, N. V.» Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı; 
H. G. J. Uilkens, «NeederlâiKİsche Stoomvart Ms>atschappy» (Holânda Vapur Kumpanyası) 
eski Komodoru (En kıdemli Kaptanı). 

isveç Hükümeti : 
Baron Palmstierna, Londra'da isveç Elçisi; 
Nils Gustaf Nilsson, Ticaret Bakanlığında Şube Müdürü; 
Frik Axel Fredrik Fggert, Kaptan, Sosyal Bakanlığı Denizcilik işleri Uzmanı 

Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti : 
Jan Lvovitch Arens, S. S. C. B. nin Paris Büyük Elçiliği Müsteşarı; 
Kari Pavloviteh Eggi, Sovyet Ticaret Filosundan (Sovtorgflot) Lenin Buz Kıranı Kaptanı. 

Bu murahhaslar usulüne muvafık görülen salafaiyetnamelerini teati ettikten sonra aşağıdaki hu
susları kararlaştırmışlardır : 

Bölüm : I 

Başlangıç Hükümleri 

Madde — 1 

Akid Hükümetler, denizde can emniyetini sağlamak için bu Sözleşmenin hükümlerini uygula
maya ve bu hususta gereken mevzuatı çıkararak tamamen uygulanmasını sağlamak için gerekli 
sair tedbirleri almayı yüklenirler. 
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Bu Sözleşmenin hükümler i , (Ek : 1) de yazılı ve Sözleşme ile birlikte yürür lüğe girecek olan 

ve aynı mahiyet i haiz bulunan «Kaideler» le tamamlanı r . Hu Sözleşmeye yapı lan her atıf, buna 
ekli kaidelere de şâmildir. 

Madde - - 2 

Şümul sahası re tarifeler 

1. Bu Sözleşme hükümler i âkıd hükümet ler le , 62 nci madde gereğince Sözleşmenin şâmil bu
lunduğu memleketler gemilerine aşağıdaki gibi g u l a n ı r : 

Bölüm II : Millet lerarası seferler yapan (ma'cina. ile mü teha r r ik ) yolcu gemilerine mahsus 
(GEMİ İNŞA T A R Z I ) ; 

Bölüm III : Millet lerarası sefer yapan (makine ile mü teha r r ik ) yolcu gemilerine mahsus 
(KURTARMA V A S I T A L A R I ) ; 

Bölüm IV : Milletlerarası sefer yapan, 1600 gro tonilâtodan ufak yük gemilerinden gayri bü tün 
gemilere mahsus ( T E L S İ Z T E L G R A F ) ; 

Bölüm V : Her tü r lü sefer yapan bütün gemilere mahsus ( S E Y R Ü S E F E R E M N İ Y E T İ ) ; 
Bölüm VI : Tl, I I I ve IV ncü bölümlerin şâmil bulunduğu bütün gemilere mahsus ( B E L G E L E R ) ; 
2. Her bölümün şâmil bulunduğu gemi sınıfları ve şümulün hududu her bölümde daha tefer

ruatlı olarak gösterilmiştir. 
3. Bu Sözleşmede hilâfına açıkça hüküm bulunmadıkça; 
a) Bir gemi siciline kayıtlı bu lunduğu limanın tâbi olduğu memlekete ait sayılır; 
b) «İdare» tâbiri , geminin müseccel bu lunduğu memleketin hükümetine şâmildir ; 
c) Milletlerarası sefer, bu Sözleşmenin câri bu lunduğu bir memleket ten bu memleket dış ında 

b u l u m u bir limana veya aksine yapılan seferdir; bu hükmün uygulanışında her sömürge, deniız 
aşırı ülke, himaye veya hâkimiyet veya manda altındaki arazi ayrı bir memleket sayılır; 

d) 12 den fazla yolcu taşıyan gemi yolcu gemisidir; 
e) «Kideler» tâbir i , (Ek I) deki kaideler manasınadır . 
4. Bu Sözleşmede hilâfına açıkça hüküm bulunmadıkça, bu Sözleşme harb gemilerine uy

gulanmaz. 

Madde — 3 

Mücbir sebep halleri 

Sefer hareket ler i zamanında bu Sözleşme hükümler ine tâbi olmadıkları halde havanın bozuk
luğu veya başka mücbir sebep dolayısiyle maksud olan seferlerden inhiraf etmek zorunda ka lan 
gemilere bu Sözleşme hükümler i uygulanmaz. 

Mücbir sebepler veya kap tan ın deniz kazazedeleri veya başka kimseleri almak mükellefiyet i 
dolayısiyle gemide bulunan kimseler, bu Sözleşjne hükümler in in her hangi bir gemiye şâmil olup 
olmadığı hususunun belir t i lmesinde nazarı itibara, alınmaz. 

Bölüm . I I 

Gemilerin inşa tarzı 

Madde — 4. 

I yçınlama sahası 

1. Bu bölüm hükümler i , hilâfına açıkça sa raha t olmadıkça, milletlerarası sefer yapan yeni 
yolcu gemilerine uygulanı r . 

2. Omurgası 1 Temmuz 1931 ta r ih inde veya bu tar ih ten sonra konulmuş veya bu t a r ih t e 
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yahut bu tarihten sonra yolcu taşımak üzere tadil edilmiş bir gemi, yeni yolcu gemisi sayılır; 
diğer bütün yolcu gemileri mevcut yolcu gemisi sayılır. 

:>. iler idare, takip edilen rota ve sefer şartları itibariyle bu bölüm hükümlerinin uygulan
masını yersiz veya lüzumsuz bulduğu takdirde, kendisine mensup olup yaptıkları seferler itiba
riyle en yakın sahilden 20 milden fazla açılmıyan gemilerini veya gemi sınıflarını bu hükümlerin 
uygulanmasından muaf tutabilir. 

4. İler hangi bir idare, kendisine mensup olup yaptıklaıu seferler sırasında en yakın sahil
den 200 milden fazla açılmıyan yolcu gemilerine IX, X, XV ve XIX ncu kaideler hükümlerinin 
uygulanmasının yersiz ve gayrinıümkün olduğuna kanaat getirirse bu hükümleri sözü geçer ge
miler için hafifletebilir. 

5. Milletlerarası sefer yaptıkları halde, yeni yolcu gemilerine ait olan bu fasıl .hükümlerine 
uygun bulunnny.au mevcut yolcu gemileri, geminin mensup bulunduğu devletin idaresi tarafın
dan, daha fazla emniyet sağlamak için yerinde ve kabili tatbik ıslahat yapılıp yapılamıyacağı 
bakımından incelenil*. 

6. Hususi ulaştırma ranzasız şartları altında, meselâ Hacı seferlerinde olduğu gibi fazla mik
tarda güverte yolcusu taşıyan ve milletlerarası sefer yapan yolcu gemileri, geminin mensup bu
lunduğu devletin idaresi tarafından, bu bölüm hükümlerinin uygulanmasının gayri mümkün ol
duğuna kanaat getirilmek kaydiyle, aşağıdaki şartlar dairesinde istisnalara tâbi tutulabilirler: 

a)Yapılacak seferin özel şartları göz önünde tutularak, gemilerin yapı tarzlarına ait kaide ve 
hükümlerin en geniş ölçüde uygulanmış olması şarttır. 

b) Sözü geçen ulaştırmanın özel şartlarına uygulanacak geni'! kaideler tesisi, için gerekli te
şebbüsler yapılacaktır. Bu kaideler; böyle yolcuların taşmmasiyle doğrudan doğruya, ilgili olabi
lecek âkıd Hükümetlerle anlaşılarak konulacaktır. 

7. Bu bölüm makine ile yürütülmiyen gemilere ve (dhow, junk ve saire gibi) basit inşa tar
zında ahşap gemilere uygulanmaz. 

Madde —• 5. 

Gemilerin su gedmez bölmelere ayrılması 

1. Gemilerin, tahsis olundukları hizmete göre mümkün olduğu kadar kifayetli bir bölme tak-
simatiyle teçhiz olunmaları gerekir. Bu bölme taksimatına, mütaallik hükümler kaidelerde ve aşağı
daki maddelerde yazılıdır. 

2. Bu hükümlerin tatbiki ile elde edilecek bölme taksimat derecesi, en yüksek derece, bilhas
sa yolcu taşımada kullanılan, en uzun gemilerde bulunmak üzere, geminin boyu ve tahsis olundu
ğu hizmete göre değişir. 

o. Kaide i ilâ kaide V. bir gemiye uygulanacak bölme taksimat derecesinin tâyini için takibi 
lâzımgelen usulleri gösterir. 

4. Matlup olan taksimat derecesinin tesbiM iç.in, borda kaplanmasına, tâyin edilen bölme su çeki
mine muadil bir yüklü su hattı marka olunur. Bir gemide arzuya göre kâh yük ve kâh yolcu taşı
malarına tahsisi, mümkün bâzı mahaller varsa, idarenin değişen sefer şartlarına göre müsaade et
tiği bölme su çekimlerine muadil bir veya. daha fazla munzam yüklü su hattı tâyin edilerek, do
natanın arzusu ile geminin bordasına işaret, olunabilir. Tâyin edilen her bölme yüklü su hattına 
tekabül eden fribort ile bu fribortun verilmiş olduğu sefer şartları, emniyet belgesinde açıkça 
gösterilecektir. Bölme taksimatına tekabül eden yüklü, su hatları kaide VTI ye göre marka edilir 
v« kaydolunur. 

M a d d e - • • ( i . - . - • • • • 

Pik r< makine daireleri perdeleri, şaft tüneli vesaire 

Bütün gemilerden su geçmez baş ve kıç pik bölmeleri ile su geçmez makine dairesi ana perdeleri 
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bulunmalı ve pervaneli, gemilerde, kaide VI ya tevafuk eden su geçme/ şaft tünelleri veya ayni 
kifayette iç taksimat tertiplenmelidir. 

•! " ' Madde — 7. 

tnşa tarzı, muayeneler ve saire 

Kaide VIII ilâ kaide X I I I ve kaide XV ilâ kaide XXI : 
a) Su geçmez bölme perdeleri, sintineler, su geçmez güverteler, tranklar, hava makinaları, yangın 

perdeleri ve sairenin inşa tarzı ve; muayeneleri, 
b) Bölme perdelerinde, dış kaplamada ve havaya mâruz güvertelerdeki menfezlerle bu menfezlere 

ait kapakların cins ve tertibi, 
c) Bölme perdeleri ile dış kaplamalardaki menfezlere ait kapak tertibatının muayeneleri, munta

zam fas-lalarla yapılacak kontrol ve tecrübeleri, 
d) Su geçmez kompartımanların çıkış menfezleri, 
e) Tulumba tertibatı, 
f) Geriyol ve yardımcı dümen tertibatına mahsus makine takati, 
Hakkında hükümler koymaktadır. 

•'"'. Madde — 8. 

Muvazene tecrübesi 

Bütün yeni yolcu gemilerinin, inşaları bittikten sonra meyil tecrübeleri yapılmalı ve muvazene hu
susiyetlerinin esasları tâyin edilmelidir. Geminin usulü dairesinde kullanılabilmesi için, gemi perso
neline muvazene tecrübesinin neticeleri bildirilir. 

Madde —-9. 

Gemi jurnalına yapılacak kayıtlar 

Su geçmez kapûarla sairenin kapanması ve açılması ve bütün teftiş ve talimler, kaide XIV e göre 
gemi jurnalına kaydedilir. 

Madde — 10. 

Gemilerin ilk ve mütaakip sörveyleri 

Yeni veya mevcut gemilerin tekne, ana ve yardımcı kazan ve makine tesisatı ve teçhizat bakımın
dan geçirecekleri sörveylere mütedair umumi esaslar kaide XXII de gösterilmiştir. Her âkıd Hükü
met: 

1. Bu umumi esaslarla tevafuk eden tafsilâtlı nizamlar koymayı veya mevcut nizamlarını im 
esaslara uydurmayı, 

2. Bu nizamların uygulanmasını sağlamayı taahhüt eder. 
Bu tafsilâtlı nizamlar, geminin, denizde can selâmetinin sağlanması bakımından, tahsis olur. 

duğu hizmete uygun bulunduğunu her hususta temin etmelidir. 
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Bölüm : m 

Cankurtarma vasıtaları ve saire 

( Madde — 11. 

Tarifler 

Bu bölümde geçen : 
a) «Yeni gemi» tâbiri, omurgası 1 Temmuz 1931 tarihinde veya bundan sonra konulmuş gemi 

demektir; diğer bütün gemiler mevcut gemi sayılır; 
b) Milletlerarası kısa sefer tâbiri, geminin bütün sefer boyunca en yakın kıyıdan hiçbir za

man 200 milden fazla uzak bulunmadığı milletlerarası sefer demektir; 
c) «Can kurtarma aletleri» tâbiri, filikalar, can kurtarma simitleri ve can kurtarma yelekle

rinden gayri, sâbih güverte koltuk ve sandalya'nrı veya sair sâbih aletler demektir. 

> Madde — 12. 

Uygulanma sahası 

1. Bu bölüm hükümleri, hilâfına açıkça hüküm bulunmadıkça, milletlearası sefer yapan maki
ne ile müteharrik bütün yeni yolcu gemilerine uygulanır. 

2. Milletlerarası kısa sefer yapan yeni yolcu gemileri için 13 ncü, 14 ncü, 19 ncu ve 25 nci 
maddelere hususi hükümler konulmuştur. 

3. Her idare, takip edilen rota ve sefer şartları itibariyle bu bölüm hükümlerinin hepsinin 
uygulanmasını yersiz veya lüzumsuz bulduğu takdirde, kendisine mensup olup yaptıkları seferler 
devammca en yakın kıyıdan 20 milden fazla ayrılmıyan gemilerini veya gemi sınıflarını bu hüküm
lerin uygulanmasından muaf tutabilir. 

4. Yeni yolcu gemilerine raci olan bu bölüm hükümlerine henüz intibak etmedikleri halde mil
letlerarası seferlerde çalışan makinalar mevcut yolcu gemileri, mensup oldukları Hükümetin idaresin
ce muayene edilerek, bunlardan her birinin 13 ncü maddedeki esas hükümlere en geç 1 Tem
muz 1931 tarihine kadar ve bu bölümün diğer hülmmlerine göre de daha sonra tadil ve intibakı 
için lüzumlu görülecek, uygulanması kabil ve mantıki tedbirler tesbit olunacaktır. 

5. Milletlerarası sefer yaptıkları halde hususi ulaştırma şartları dolay isiyle, meselâ Hacı sefer
lerinde olduğu gibi, fazla ranzasız güverte yolcusu taşıyan makineli yolcu gemilerine, geminin 
mensup olduğu Devletin idaresi tarafından, bu bölüm hükümlerinin uygulanmasının gayrikabil ol
duğuna kanaat getirilmek kaydiyle, aşağıdaki şartlar dairesinde muafiyetler sağlanabilir: 

a) Bu ulaştırmanın hususi şartlarının müsaade ettiği en yüksek derecede can kurtarma filika
sı ve sair cankurtaran aletleriyle teçhiz ve en yüksek derecede yangın emniyeti temin edilecektir; 

b) Bütün bu filika ve cankurtarma aletleri, 13 ncü madde tarifleri dairesinde, derhal kulla
nımlıya hazır bulunacaktır; 

c) Gemide bulunan her şahıs için bir cankurtarma yeleği mevcut olacaktır; 
d) Sözü geçen ulaştırmanın özel şartlarına uygulanacak genel kaideler tesisi için gerekli 

teşebbüsler yapılmalıdır. Bu kaideler, böyle yolcuların taşınmasiyle doğrudan doğruya ilgili olabi
lecek Âkıd Hükümetlerle anlaşılarak konulmalıdır. 

M a d d e — 1 3 . 

Can kurtarma filikaları ve cankurtaran aletleri 

Bu bölüm hükümlerinin uygulanacağı bütün gemilerde, gemide mevcut can kurtarma filikala
rı ile cankurtaran aletlerinin, tehlike halinde derhal kullanılmıya hazır ve kâfi olacağı umumi 
bir kaide olarak kabul olunmuştur. 
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1. Tan kurtarma filikaları ile cankurtaran aletleri, aşağıdaki hususlara uygun olmak şar-

tiyle, derhal kullanılmıya hazır sayılırlar: 
a) Bunlar, meyli ve trim durumundan ileri gelen gayrimüsait şartlar altında da denize em

niyetle ve süratle indirilebilirleridir; 
})) Yolcuları süratle ve intizamla filikalara koymak mümkün olmalıdır: 
c) Her bir filika ve cankurtaran aleti indirilmesine engel olmıyacak tarzda tertiplenecektir. 

Diğer filika ve cankurtaran aletlerinin 
2. C.1 arı kurtarma filikaları ile cankurtaran aletleri aşağıdaki hususlara uygun olmak şartiyle, 

kâfi sayılır : 
a) (b) fıkrası hükmü müstesna olmak üzere, gemide bulunan bütün şahısları istiap edecek ka

dar filika hacmi ve bundan başka gemideki şahısların c/c 25 ine yetecek kadar cankurtaran aleti 
mevcut olmalıdır. 

b) Milletlerarası kısa sefer yapan yolcu gemilerinde XXXIX ncu kaidedeki cetvele uygun fili
ka ve bundan başka, filikalarla birlikte XXXVIII nei kaide ile nıütevafık olarak gemideki bütün şa
hıslara kurtarma imkânı sağlıyacak kadar cankurtaran aleti bulunmalıdır. Bundan başka ayrıca ge
mide mevcut şahısların % 10 una yetecek miktarda munzam cankurtaran aleti mevcut olınadıdır . 

c) Hiçbir yolcu gemisinden, gemide mevcut bütün şahısları istiap etmek için lüzumlu olandan 
fazla filika bulundurulması istenemez. 

Madde 14 

Cankurtaran aletlerinin derhal kullanılabilmesi ve. kâfi miktarda bulunması 

Cankurtaran aletlerinin derhal kullanılabilmeleri ve kâfi miktarda olmaları hususunda 13 ncü 
maddede vazolunan esasların ııyyulanması için alınacak tertipler, XXXVII, XXXVIII ve XXXIX 
ncu kaidelere uygun olacaktır. 

Madde - - 15 

Filika cinsleri, can salları, cankurtaran âletleri 

Bütün can filikaları, can kurtarma salları ve cankurtaran aletleri bu sözleşme ve "XXIV ilâ 
XXIX ncu kaidelerle belirtilen şartlara uygun olacaklardır. 

Madde — 16 

Filikaların inşa, tarzı 

Bütün filikalar kusursuz inşa edilmiş olmalı, şekil ve ebad, denizli havada kâfi muvazene sağ
lamalı; tam istiap haddi ve teçhizatla kâfi fribot bulunmalıdır. 

Her filika, tanı istiap hacmi ve teçhizatla denize emniyetle indirilebilecek metanette bulunmalıdır. 

Madde — 17 

Yolculanın f ilik ala. ra bindirilm esi 

Yolcuların filikalara bindirilmesi için güvertelerden birinde maksada uygun tertibat alınacaktır. 
Her matafora çiftine uygun bir şeytan çarmıhı tertijdenmelidir. 

Madde — 18 

('an kurUurma filika ve sallarının istiap haddi 

Normal tipteki bir filikanın veya tasvip edilmiş bir cankurtarma salı veya cankurtaran aletinin 
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nizami istiap haddi ve can kurtarma salları ile cankurtaran âletlerinin tasvip şartları XXX. -
XXXV nci kaidelere uygun olarak belirtilmelidir, 

Madde — 19 

Filika ve can kurtarma sallannın teçhizatı 

Filika ve can kurtarma sallarının teçhizatı XXXVI ncı kaidede gösterilmiştir. 

Madde — 20 

(hırı kurtarma yelekleri ve can kurtarma simitleri 

1. Bu bölüm hükümlerine tâbi her gemide, gemide bulunan her şahıs için, idarece tasvip edilmiş 
bir can kurtarma yeleği bulunacaktır; eğer bu can kurtarma yelekleri çocuklar için i'ullanılamazsa, 
çocukların kullanabileceği münasip can kurtarma yeleklerinden kâfi miktarda munzam can kurtarma 
yeleği bulundurulmalıdır. 

2. Bundan başka bu gemilerden her birinde XL ncı kaidede yazılı miktarda ve idarece tasvip 
edilmiş can kurtarma simidi bulunacaktır. 

3. XL ncı kaidede yazılı can kurtarma simidi ve can kurtarma yeleği şartlarına uymıyan hiçbir 
can kurtarma yeleği veya simidi her hangi bir idarenin tasvibine iktiran edemez. 

4. Bu maddede geçen «Can kurtarma yeleği» tâbiri -vücuda bağlanabilen ve her hangi bir can-
kurtarma yeleği gibi aynı sephiyeyi veren her türlü tertibat demektir. 

Madde — 21 

Giriş ve çıkış yerleri, yedek tenvirat 

1. Çeşitli gemi kompartımanları, güverteleri ve sairenin giriş ve çıkış yerleri maksada uygun 
olarak tertiplenmelidir. 

2. Geminin çeşitli yerlerinde ve bilhassa can kurtarma filikalarının bulunduğu güvertelere 
bütün emniyet icaplarını karşılıyabilecek kifayette elektrik veya sair tenvir tertibatı bulunduru
lacaktır. Enaz su çektikleri zaman filika güverteleri su hattından 9, 15 metre (30 kadem) den 
daha yüksek bulunan gemilerde can kurtarma filikaları gerek albura ve maynaları esnasında ve 
gerekse denize indirmelerini mutanlap güverteden tenvir edilebilmelidirler. Geminin üst kısmın
da, bölme güvertesi üzerinde, bu yedek tenvir tesisatını zaruret halinde besliyebilecek kudrette, 
müstakil bir ziya membaı bulundurulacaktır. 

3. Yolcu ve gemi adamları tarafından işgal olunan her bir mahallin çıkış yeri daimî suret
te yedek lâmbalarla tenvir olunacaktır. Bu yedek lâmbalar, cereyanlarını, ana elektrik makinele
rinin bozulması halinde, evvelki fıkrada sözü edilen müstakil ziya membamdan alacaklardır. 

Madde — 22. 

Ehliyet belgeli can kurtarma filikacısı, filikaların personeli 

1. Bu bölüm hükümlerine tâbi olan bütün gemilerde, bu hükümler gereğince bulunması ge
rekli her filika veya can kurtarma salı başına, kaide XLI de yazılı miktarda, ehliyet belgeleri can 
kurtarma filikacısı bulunacaktır. 

2. Ehliyet belgeli can kurtarma filikacılarının, her filika ve sala sureti tevzii, duruma göre 
hareket etmesi için, kaptana bırakılmıştır. 

3. «Ehliyet belgeli cankurtaran filikacısı» d.mıek, idarenin sorumluluğu altında ve yukarda 
sözü edilen kaidede yazılı şartlar dairesinde verilmiş bir ehliyet belgesine sahip gemi adamı de
mektir. 

4. Filikaların personeli kaide XLII ye uygun olmalıdır. 
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Madde — 23 

Halat atma (Roket) ciKaizı 

Bu bölüm hükümler ine tâbi her gemide idarece tasvip edilmiş cinste bir hala t a tma cihazı bu
lunacakt ı r . 

;'• •• ' , ' . •":''"'; '!; V'".• Madde — 24. • • • - • - . 

f' Tehlikeli yükler yayığın emniyeti 

1. Teker teker veya başka yüklerle birlikte, cinsleri, miktarları veya istif tarzları dolayısiy-
le yolcuların hayatını veya geminin selâmetini tehdit eden malların yük veya safra olarak taşın
ması yasaktır. 

Bu hüküm geminin imdat işaretleriyle, idarece taşınmalarına izin verilmiş olan ordu ve donan
manın hizmet malzemesinin bulundurulmasına şâmil değildir. 

Her idare zama zaman, hangi eşyanın tehlikeli telâkki edilmesi gerekeceğini ve bunlai'in amba
laj ve istiflerinde ne gibi ihtiyat tedbirleri alınacağını resmî ilânlarla tâyin edecektir. 

2. Yangının keşfi ve söndürülmesi için gerekli tertibat kaide XLI1I de yazılıdır. 

• " * - , , Madde — 25. 

Tehlike talimatı (alarm rölesi) ve talimleri 

Her gemi adamına, tehlike hali için hususi bir talimat verilir. 
Tehlike hâline mahsus alarm rölesi, bütün bu hususi talimatları muhtevi olup hususiyle her ge

mi adamının alacağı mevki ve göreceği hizmetleri belirtir. 
Tehlike talimatı sefer başlangıcından evvel hazırlanarak ilân olunur ve ilgili makama bu talima

tın mevcudiyeti kanaat getirilecek şekilde ispat olunur. Bu talimat geminin göze çarpan bir kaç 
yerine bilhassa tayfa mahallerine asılır. 

Gemi adamlarına yaptırılacak talimlerle bunlara mütaallik teftişlere ait hükümler, XLIV ve 
XLV nci kaidelerde gösterilmiştir. 

Bölüm : IV 

Telsiz Telgraf \ : • - *: - , l ; : ' 

* - v" ' " : : : { = - " ' • Madde — 26. ' 

Uygulama sahası ve tarifler 

1. Bu bölüm hükümleri, 1600 gros tonilâtosundan aşağı yük gemileri müstesna olmak üzere 
milletlerarası sefer yapan bütün gemilere şâmildi?. 

2. Yolcu gemisi olmıyan her gemi, bu bölüm hükümler ine göre yük gemisi sayılır. 

. • • < • - , , , . Madde — 27. 

Telsiz Telgraf tesisatiyle teçhiz 

1. Bu bölüm hükümlerine tâbi bütün gemiler - 28 nci madde ile muaf olanlardan gayrisi 31 
nci madde hükümlerine uygun birer telsiz telgraf tesisatiyle, aşağıdaki gibi, teçhiz olunacaktır: 

a) Cesametlerine bakılmaksızın bütün yolcu gemileri ve 
b) 1600 gros tonilâtosu ve daha büyük bütün yük gemileri. 
2. Her idare 2000 gros tonilâtosundan ufak yük gemilerini, bu sözleşmenin yürürlüğe girme-
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sinden itibaren en çok beş yıllık bir müddet için, l nci fıkranın b bendi hükümlerinin uygulan
masından muaf tutabilir. 

> ' ; c - : - ••?'• ' '-'•' *:r'\ ". Madde — 28. " T . ^ , ; * » ^ - . ^ ^ ^ ' 

' v . . ' , , 27 nci madde hükmünden muaf olanlar •'*,-- y -. 

1. Rota ve sefer şartları itibariyle telsiz telgraf tesisatiyle teçhiz keyfiyetini lüzumsuz veya 
yersiz gören her idare, memleketine mensup gemilerini, 27 nci madde hükümlerinden, aşağıdaki 
şartlar dairesinde muaf tutulabilir : 

I - Yolcu gemileri : 
a) Aşağıda yazılı şartlarla sefer yapan münferit yolcu gemileri veya yolcu gemileri grupları : 
1. En yakın kıyıdan 20 milden fazla uzakiaşmıyan veya, 
2. Bir birini takip eden iki liman arasında açık denizde 200 milden fazla mesafe aşmıyanlar. 
b) Bu madde zeylinde ayrı ayrı sınırlandırılmış bulunan bölgeler içerisine münhasır seferler 

yapan yolcu gemiler, 
II - Yük gemileri : 
Seferleri sırasında en yakın kıyıdan 150 milden fazla uzaklaşmıyan yük gemileri veya yük 

gemisi grupları, 
2. Bundan başka her idare, kendi memleketine mensup aşağıda yazılı gemi sınıflarını müs

tesna kılabilir : 
T - Yedekte çekilen dubalarla mevcut yelken gemileri. 
Omurgası 1 Temmuz 1931 tarihinden evvel konulmuş her yelken gemisi, mevcut sayılır. 
II - Dhow, junk, ve saire gibi basit inşa tarzında gemiler (Bunlara telsiz telgraf teçhizatı konul

ması bilamel gayrimümkün olmak şartiyle). 
TTI - Mûtaden milletlerarası sefer yapmadıkla -ı halde istisnai ahval dairesinde böyle münferit 

bir sefer yapmak zorunda olan gemiler: 

Madde — 28. zeyli 

1. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği kara suları hariç olmak üzere Şimalde Norveç'in 
Utsire ve Cenup'ta llolânda'nm Texsel mevkileri araşma çekilen hattın Şark'mda kalan Baltık 
Denizi parçasiyle civarı,. 

2. Ilokkaido limanları ile Sahalin'in Japon limanları arasında yapılan seferler sırasında ge
çilen Tatar Körfezi ve Okoçka Denizi parçaları, 

3. Şimalde (Natsung Burnu) Kavajiri Misakı mevkiinden Fusan noktasına çekilen hatla Ce
nup' ta Nagasaki mevkiinden (Quelpart Adasının Lodos Burnundaki) Giffard Adasına ve oradan 
(Amherst Adasındaki) Tin To mevkiine çekilen hatlar arasında kalan Kore Boğazı bölgesi, 

4. 37 derece Şimali arzın Şimalinde kalan Sarı Deniz bölgesi, 
5. Şimal'de Fııki Kaku (Syauki Burnu) mevkiinden Foohev mevkiine ve Cenup'ta Cenup 

Buranımdan (Formoza'nm Cenup Burnu) Honkoııg'a çekilen hat arasında kalan Formoza Boğazı, 
6. Aşağıdaki hudutlar arasında bulunan bölge: 
10 derece Şimali arz dairesinin 94 derece Şarki tul dairesinden itibaren Asya sahiline uza

nan kısmı, Asya sahilinin (Tinvan Burnu üzerindeki) Saigon mevkiine kadar imtidat eden parçası, 
Tinvan Burnundan 4 derece 30 dakika N. ve 110 derece F. noktasına ve buradan Palvan Adasının 
Cenup ucuna ve daha sonra Palmas (Miangos) Adasına çizilen müstakim hatlar ve 140 derece 
Şarki tul dairesiyle 148 derece Şarki tul dairesi arasında kalan istiva hattı kısmı, 105 derece N 
ve 148 derece F noktasından York Burnuna çekilen hat, York Burnundan itibaren (Charles 
Burnu üzerindeki) Darwin Limanına kadar imtidat eden Şimali Avusturalya sahili, Charles Bur-
ı.u ile (Fast Adası civarındaki) Ashmore Reef arasına ve mütaakıben 105 derece N ve 109 derece 
F noktasından Christmas Adasına ve buradan 10 derece N ve 94 derece F noktasına, mütaakıben 
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10 derece N ve 94 derece F noktasına çekilen hatlar dahilindeki saba (Avusturalya ve Birleşik 
Amerika Devletleri kara suları hariç olmak üzere). 

7. Yalnız yelken gemisi seferlerine münhasır kalmak ve Birleşik Amerika kara suları dâhil 
olmamak şartiyle Karaib Denizi. 

8. Avusturalya kara suları hariç kalmak üzere Pasifik Okyanusunun istiva hattı ile 130 derece 
Garbi tûl ve 34 derece Cenubi arz daireleri ve Avusturalya sahilleri arasında kalan Cenup sahası. 

9. Tonking Körfezi ile Hongkong'dan 17 derece N ve 110 derece F noktasına ve bundan daha 
cenuba1 doğru temdit edilerek 10 derece şimalî arz dairesini katetmesini mütaakıp daha Garpta Say-
gob'a kadar çekilen hattın Garbinde kalan Çin Denizi parçaları. 

10. Madagaskar, Reunion ve Mauritius adaları üzerindeki limanlar arasında seyrüsefer edilir
ken katolunan Hint Okyanusu parçaları. 

11. Kazablanka (Fas) ve Oran. (Cezayir) mevkileri ile bunların arasındaki limamlar beyninde ya
pılan seferler sırasında katolunan Şimalî Atlantik ve Akdeniz parçaları 

Madde — 29 

Telsiz vardiyaları 

1. Yolcu gemileri : 
27 nci madde hükümlerine göre telsiz cihaıziyle teçhiz edilmesi lâzım gelen her yolcu gemisinde emni

yet bakımlarından, ehliyet belgeli bir telsizci bulundurulacak ve gemi (Autoalârm) otomatik imdat ci
hazı ile mücehhez değilse, sefer esnasında ehb'yet belgeli bir telsizciye veya dinleyiciye aşağıdaki gibi 
nöbet tutturul acaktır: 

a) 3000 gros tonilâtosundan ufak yolcu gemilerinde, ilgili idarenin tâyin edeceği müddet; 
b) 3000 gros tonilâtosundan yukarı yolcu gemilerinde daimî nöbet. 
Her idare, kendisine mensup ve 3000 gros tonilâto (dâhil) 5500 gros tonilâtoya (dâhil) kadar 

olan yolcu gemilerini, bu KSözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren bir yılı aşmamak üzere ve bu 
müddet zarfında sözü geçen gemilerde günde en az sekiz saat nöbet tutulmak şartiyle daimî nöbet 
mecburiyetinden istisna etmeye yetkilidir. 

2. Yük gemileri : 
27 nci madde hükümlerine göre telsiz cihazı ile teçhiz edilmeleri lâzımgelen yük gemilerinde, em

niyet bakımlarından, ehliyet belgeli bir telsizci bulundurulacak ve gemi (Autoalârm) otomatik im
dat cihazı ile mücehhez değilse, sefer esnasında ehliyet belgeli bir telsizciye veya dinleyiciye aşa
ğıdaki gibi nöbet tutturulacaktır : 

a) 3000 gros tonilâtosundan ufak yük gemilerinde, ilgili idarenin tâyin edeceği müddet; 
b) 3000 (dâhil) - 5500 (dâhil) gros tonilâtosu arasındaki yük gemilerinde günde enaz sekiz saat 

nöbet; 
e) 5500 gros tonilâtosundan büyük yük gemilerinde daimî nöbet. 
Her idare kendisine mensup olup (c) bendi hükmüne tâbi gemileri, bu Sözleşmenin yürürlük tari

hinden itibaren bir yılı aşmamak üzere daimî nöbet mükellefiyetinden bu mühlet zarfında sözü geçen 
gemilerde günde en az sekiz saat nöbet tutulmak şartiyle, istisna etmeye yetkilidir. 

Bundan başka her idare, 5 500 - 8 000 gros tonilâtosu arasmdaki gemilerini, daimî nöbet mükelle
fiyetinden, ikinci bir yıl daha, bu munzam mühlet sırasında sözü geçen gemilerde günde enaz 16 sa
at nöbet tutulmak şartiyle, daimî nöbet mükellefiyetinden istisna etmeye yetkilidir. 

3. Otomatik imdat cihazı ile mücehhez gemilerde, bu cihaz, gemi denizde iken ve telsizci veya din
leyici nöbette değilken, daimî surette işletilecektir. 

Nöbet saatlerinin ilgili idarelerce belirtileceği hallerde, bu saatler, tercihan, cari Milletlerarası 
Telekomünikasyon Sözleşmesi ile belirtilmiş telsiz telgraf nöbet saatlerine isabet ettirilmelidir. 

Gemilerin günde 8 veya 16 saatlik nöbetle mükellef oldukları hallerde, bu nöbetler, cari Milletler-
arasıi Telekomünikasyon Sözleşmesi ile belirtilmiş telsiz telgraf nöbet saatlerinde tutulacaktır. 

4. (Autoalârm) demek, 1927 tarihli Milletlerarası Telsiz Sözleşmesinin Umumi işletme Nizamna-
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meşinin 21 nci paragrafının 19 ncu maddesi hükümlerine tevakuf edip bizatihi imdat işareti alan bir 
cihaz demektir. 

5. (Ehliyet belgeli telsizci) demek, cari Telekomünikasyon Sözleşmesinin Umumi îşletme Nizam
namesi hükümlerine uygun ehliyet belgesi almış kimse demektir. 

6. (Ehliyet belgeli dinleyici) demek, idarenin sorumluluğu altında verilmiş dinleyici belgesine sa
hip kimse demektir. 

Madde — 30. 

Dinleyiciler 

1. Âkid Hükümetler ancak aşağıdaki bilgileri haiz adaylara dinleyici belgesi verebilirler : 
a) Başka işaretlerle kan1 şık olarak verilmek şartiyle alarm, imdat, emniyet ve müstaceliyet işaret

lerini almak ve anlamak; 
b) Kulakla dakikada 16 grupluk bir süratle şifre gruplarını (harf, rakam ve noktalama işaretle

rinden mürekkep halitalar) hatasız olarak alabilmek; 
Her grupta, 5 harfi bulunacak ve her rakam veya noktalama işareti 2 harf sayılacaktır; 
c) Gemi telsiz istasyonunda bulunan ahize cihazlarını ayarhyabilmek. 
2. Âkid hükümetler haberleşme mahremiyetine, ehliyet belgeli dinleyiciler tarafından riayet edil

mesi için gerekli tertibatı almayı taahhüt ederler. 

Madde — 31 

Teknik vasıflar 

27 nci madde hükümleri gereğince bulundurulacak olan telsiz cihazları ile 47 nci madde hüküm
lerine göre bulundurulması mecburi tutulan telsiz kerteriz cihazları aşağıda zikredilen evsafa uygun 
bulunacaklardır,: 

1 Gemi telsiz istasyonu, geminin mensup bulunduğu hükümetin bu husustaki mevzuatı gere
ğince, geminin üst kısmında bulunan ve en üst yük hattının mümkün olduğu kadar yukarısında 

. olan en emniyetli bir mahalle konacaktır. 
2. Kaptan köprüsü ile telsiz kamarası birbiri ıc> muhabere borusu, telefon veya bunlar kadar 

kifayetli diğer bir muhabere vasıtasiyle bağlı bulunacaktır. 
3. Telsiz kamarasında doğru işleyen, saniye m s'irli bir saat bulundurulacaktır. 
4. Telsiz kamarası emniyetli yedek tenviratla teçhiz olunacaktır. 
f>. Telsiz tesisatı bir ana ve bir ihtiyat (emergeney) cihazından teşekkül edecektir. Eğer ana 

cihaz, ihtiyat cihazdan beklenen bütün işleri görebilecek evsafta ise yardımcı cihazın bulundurulması 
mecburi değildir. 

6. Bu Sözleşme gereğince telsizle teçhizi mecburi olan bütün gemilerdeki ana ve ihtiyat cihaz
lar, yürürlükte bulunan -Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesinin tehlike ve emniyet hizmet^ 
leri hükümlerine göre istenilen frekkansta (dalga uzunluğunda) ve dalga tipinde işaret verebilecek 
ve alabilecek bir vasıfta bulunacaklardır. 

7. Ana ve ihtiyat verici cihazlarının sadaları en az 100 frekanslı olacaktır. 
8. Ana verici cihazının deniz normal menzili 100 mil olacak, yani bu cihaz normal şartlar altında 

100 mil mesafeden gündüz gemiden gemiye açıkça işaretler verebilecek ve bu işaretler dinliyen gemi-
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de bulunan müşeddidesiz kıristalli alıcı cihazı ile rahatça dinlenebilecektir. [1] 

9. Gemideki telsiz istasyonu, ana mürsile cihazının normal şartlar altında, yukarda sözü ge
çen menzil dâhilinde her an muhallere edebilmesini sağlıyabilecek takatte bir enerji membaına 
malik bulunacaktır. 

10. ihtiyat telsiz cihazı ve bütün teferruatı geminin üst kısmında yük hattından mümkün ol
duğu kadar yüksekte olan bir mahalle en emniyetli bir tarzda vaz'olunacaktır, ihtiyat cihaz, ge
minin ana makinesi ve ana elektrik membaı ile hiçbir alâkası bulunmıyan müstakil bir cereyan 
membaına malik bulunacak ve süratle işletilebileceği gibi, en az 6 saat devamlı çalışabilecek ki
fayette olacaktır. 

ihtiyat telsiz tesisatının, 8 ııei fıkrada tesbit olunan hükümler dairesindeki muhabere mesa
fesi, mütemadiyen telsiz vardiyası tutulan gemilerde en az 80 ve diğer bütün gemilerde de en az 
50 mil olacaktır. '•'• 

11. Ahize tesisatı, idarenin lüzumlu gördüğü vakit işaretleri ile hava raporlarının verildiği 
dalga uzunluklarını alabilecek evsafta bulunacaktır. 

12. Ahize, kıristal dedektör ile de telsiz işareti alabilecek tarzda tertip edilmiş bulunacak
tır. 

13. Autoalârm cihaziyle telsiz nöbeti tutulan gemilerde, telsiz kamarası ile telsizci kamarası 
ve kumanda köprüsünde bu nevi alarm işaretlerini veren birer seda aleti bulunacak ve bu seda 
aletleri alarm işaretinin alındığı andan itibaren devreden çıkarılmalarına kadar mütemadiyen fa
aliyette bulunacaklardır. Bu seda aletlerinin devreden çıkarılmaları için yalnız tek anahtar bulu
nacak ve bu da telsiz kamarasında olacaktır. 

14. 13 ncü fıkrada sözü edilen gemilerde, telsizci nöbeti bırakırken Autoalârm ahizesi ile an
teni yekdiğerine bağlıyacak ve cihazın kifayetli şekilde çalışıp çalışmadığım kontrol edecek ve 
aletin çalışabilir durumunu kaptana veya köprü üzerindeki vardiya zabitine rapor edecektir. 

15. Gemi denizde bulunduğu müddetçe gemideki yardımcı cereyan membaı tam kifayetli bir 
halde bulundurulacak ve otomatik alarm ahizesi (Autoalârm) en az 24 saatte bir muayene edile
cektir. Her iki işin yapıldığı her gün gemi jurnalin a kaydolunacaktır. 

16. Telsiz mürsilesi ile teçhizi mecburi olan her gemide, telsiz kamarasında bulunacak olan 
bir telsiz jurnali tutulacaktır. Bu jurnala telsizci ile dinleyicilerin isimleri yazılacağı gibi telsiz 
hizmetini ve denizde can emniyetini ilgilendirebilecek bütün vukuat ve hâdiseler kaydedilecektir; 
bilhassa bütün imdat işaret ve muhabereleri aynen jurnala geçirilecektir. 

17. 47 nci madde hükümlerine göre bulundurulması mecburi olan telsiz kerteriz cihazı; kifa
yetli çalışır ve temiz sedalar -alabilir bir vaziyette bulunacak ve hakiki cihet ve istikametlerin tâ
yinini mümkün kılabilecek bir durumda olacaktır. Bundan başka cihaz; yürürlükte bulunan Mil
letlerarası telekomünikasyon sözleşmesine göre verilecek imdat ve tehlike işaretleri ile telsiz ker
terizlerinin ve radyofar işaretlerini, tahsis olunan dalgalar üzerinden alabilecek kabiliyette olacak
tır. 

Telsiz kerteriz cihazı ile kumanda köprüsü arasında iyi bir haberleşme irtibatı bulunacaktır. 

[1] Telsiz mürsilelerine ait muhabere menzilinin tâyini için daha {sıhhatli ve amelî bir usul bu
lununcaya kadar, mürsilenin (Gündüz normal şartlar altında) mil yönünden işittirme mesafesi ile 
saniyede 500 kilosikl (600 metre dalga uzunluğu)) için metreamper olarak gösterilen verici cihazı 
takati arasında mevcut bulunan aşağıdaki münasebetler düstur olarak kabul olunmuştur: 

100 mil 60 M A 
80 mil 45 M A 
50 mil 25 M A 

M •= Antenin en yüksek noktasının yüklü su hattından metre olarak hakiki yüksekliğidir. 
A '•= (B veya tam modüle edilmiş A 2) sisteminde mürsiteler kullanılması halinde anten topu

ğunda amper olarak ölçülen cereyan şidjdetidir. 

( S. Sayısı : 50 ) 
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Madde — 32 

Yetki 

1927 tarilüi Vaşington Milletlerarası Radyotelegrafı Sözleşmesi ona bağlı tüzüklerle düzenlenen 
hususlar : 

1. Mezkûr sözleşme ile buna bağlı kaidelere ve ilerde 'bunların yerine geçecek olan sözleşme 
ve kaidelerin hükümlerine tâbidir. 

2. Ancak adı geçen Vaşington Sözleşme ve kaidelerini tamamlayıcı diğer bütün hallerde işbu 
denizde can emniyeti sözleşmesi hükümlerine tâbi olacaktır. 

Bölüm : V 

Seyrüsefer Emniyeti 

Madde — 33. 

Uygulama sahası 

Bu bölümün gemilere ınütaallik hükümleri, bu sözleşmede hilâfına açıkça hüküm bulunmadıkça, 
bütün gemilerin bütün seferlerinde uygulanır. 

Madde — 34. 

Tehlike ihbarları 

Tehlikeli buz, tehlikeli enkaz veya tehlikeli tropikal bir fırtınaya tesadüf eden veya seyrüse
fer için sair âcil bir tehlike gören her geminin kaptanı bunları civarında bulunan gemilere ve 
irtibat temin edebileceği ilk kıyı mahallinin ilgili makamlarına, elinde bulunan bütün muhabere 
vasıtaları ile bildirmekle ödevlidir. Ihı ihbarların kaide 46 da yazılı şekilde verilmesi şayanı te
mennidir. 

Her idare, yukardaki fıkrada sözü edilen tehlikelere mütedair kendisine yapılan ihbarları 
vakit geçirmeksizin bütün ilgililerin bilgisine ulaştırmak ve diğer ilgili idarelere pasaporala etmek 
hususunda lüzumlu gördüğü bütün tedbirleri alacaktır. 

Sözü edilen tehlikeler hakkındaki haberlerin 'ebliği, ilgili gemiler için meccanidir. 

Madde — 35 

Meteoroloji hizmetleri 

Âkit hükümetler, gemilerle denizde meteorolojik rasatlar toplamayı teşvik etmeyi ve bunların, 
seyrüsefer ihtiyaçlarına en iyi şekilde hizmet edebilecek bir şekilde kontrolünü, ilânını ve müba
delesini temin etmeyi taahhüt ederler. 

Âkit hükümetler hususiyle, aşağıda yazılı meteorolojik hizmetlerde, mümkün olduğu kadar iş 
birliği yapmayı üzerlerine alırlar : 

a) Gemilere, telsiz haberleri vermek ve kıyı noktalarından maksada uygun işaret göstermek 
suretiyle fırtınalı rüzgârları, fırtınaları ve tropikal fırtınaları ihbar etmek; 

b) Her gün telsizle, seyrüsefere faydalı ve cari hava durumunu ve hava istidlâlatmı muhtevi 
hava raporları yaymak; 

e) Muayyen seçme gemilerle önceden tesbit edilmiş saatlerde meteoroloji rasatları yaptırmak, 
bu rasatları başka gemiler ve çeşitli meteoroloji istasyonları nef'ine yaymak ve kıyılarda, bu gibi 
rasatları alabilecek alıcı istasyonlar tesisi hususlarına gayret etmek; 

d) Bofor derecesine göre 10 (Desimal taksimata göre 8) veya daha fazla kuvvette rüzgâra 
tesadüf eden kaptankarı, keyfiyeti yakınlarındaki gemilere bildirmek hususunda teşvik etmek. 

( S. Sayısı : 50 ) 
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Bu maddenin (a) ve (b) fıkralarında zikredilen haberler, 1927 tarihli Vaşington Milletlerara

sı Telsiz Sözleşmesine ek umumi tüzüğün 31 nci maddesinin 1, 3, 5 nci fıkraları ile 19 neu mad
desinin 25 nci fıkrasında gösterilen şekillerde verilecek, ve «UMUMA» verilen bu gibi hava hâ
diseleri ile hava tahmin ve ikaz haberlerinin devamı müddetince tekmil gemi istasyonları aynı 
umumi tüzüğün 31 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki hükümlere tâbi olacaklardır. 

Gemiler tarafından memleketlerin hava rasat servislerine tevcih olunan hava raporları, 1927 
tarihli Milletlerarası Vaşington Telsiz Sözleşmesine ek işletme tüzüğünün 3 neü maddesinde tasrih 
olunan irsalât rüçhaniyetinden istifade edeceklerdir. 

Gemilere mahsus hava istidlal, ikaz ve hulâsa raporları ile diğer meteoroloji raporları, ilgili 
memleketler arasında yapılacak anlaşmalara göre, bu raporları çeşitli bölge ve sahalara yaymak 
bakımından en elverişli olan memleketin hava rasat servisi tarafından yayınlanacaktır. 

Bu maddede sözü edilen milletlerarası meteoroloji hizmetlerinde yeknesak bir usulün uygu
lanması için gerekli tedbirler alınacak ve, mümkün oldukça milletlerarası meteoroloji teşkilâtı
nın tavsiyelerine uyulacaktır; bu Sözleşmenin uygulanması sırasında meteorolojik meselelerin 
açıklanması ve incelenmesi gerekirse, âkıd hükümetler sözü edilen teşkilâta baş vurabilirler. 

Madde — 36. 

Buz karakolu, gemi leşleri 

Âkıd hükümetler, Şimalî Atlantik'te bir buz karakolu ve bir buz inceleme ve tarassut servisi bu
lundurmayı taahhüt ederler. Bundan başka bu hükümetler, Atlas Okyanus'unun Şimal kısmında 
Sable burnundan 34 derece N ve 70 derece W noktasına çekilen hattın Şarkında kalan sahada 
parçalanması veya kaldırılması lüzumlu görülen gemi leşlerinin parçalanması veya kaldırılması 
için uygulanması mümkün her türlü tedbirleri a'mayı taahhüt ederler. 

Âkıd Hükümetler bu üç iş için en çok üç karakol gemi1 bulundurmayı taahhüt ederler. Bu gemi
ler, bütün buz mevsimi esnasında çalışarak Newfoıındland bankı civarındaki Aysberg bölgesinin Cenu- "* 
bu Şarkî, Cenup ve Cenubu Garbî sınırlarında tavassutta bulunacaklar ve buradan geçen transat
lantiklerle diğer gemilere tehlikeli sahanın genişliği hakkında bilgi vereceklerdir. Bu gemiler 
aynı zamanda buz durumunu genel olarak inceleyip tarassut edecekler, gemi leşlerini parçalıyacak 
veya çıkaracaklar ve tarassut bölgeleri içinde bulunup yardım istiyecek gemilerle bunların gemi adam-
laır.na yardım etmeye hazır bulunacaklardır. 

Senenin geri kalan kısmında buz durumunun incelenip tarassuduna, lüzumu olduğu kadar, devam 
olunacak ve gemi leşi bulmak, parçalamak veya kaldırmak için daima bir gemi hazır bulunacaktır. 

Madde — 37. 

Buz karakolu, idaresi ve masrafları 

Buz karakolu ile buz incelemesi ve tarassudu ve gemi leşlerinin parçalanması ve çıkarılmasrndan 
ibaret bulunan bu üç işin yürütülmesinde devam etmesi, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinden 
rica edilmiştir. Bu işlerle bilhassa ilgili, adları aşağıda yazılı âkıd hükümetler, bu işlerin yürütülmesi 
ve görülmesi masraflarını, aralaumda aşağıdaki nispetler dairesinde taksim etmeyi taahhüt ederler: 

Yüzde Yüzde 

Almanya 10 
Belçika 2 
Kanada 3 
Danimarka 2 
ispanya 1 
Amerika Birleşik Devletleri 18 
Fransa 6 

( S. Sayısı : 50 ) 
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Büyük Biritanya ve Şimali İrlanda 
ttalya 
.Japonya 
Norveç 
Molanda 
tsveç 
Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri Birliği 

40 
6 
1 
3 
5 
2 
1 
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Akıd Hükümetlerden her biri, 1 Eylül 1932 tarihinden sonra bu işlerin yürütülmesi ve görülmesi 

masraflarından, kendisine düşen payı vermekten vazgeçmek hakkına maliktir. Ancak bu haktan is
tifade etmek istiyen âkıd Hükümet, kendi hissesini vermekten vazgeçmek kararına resmen bildirdiği 
tarihten sonraki 1 Eylül tarihine kadar biriken masrafların kendi payına düşen kısmından sorumlu 
kalacaktır. Âkıd hükümetlerden birinin sözü edilen haktan faydalanabilmesi için, kararını sözü edilen 
1 Eylül tarihinden en az altı ay evvel diğer Âkıd hükümetlere bildirmesi gerekir. Buna nazaran 1 Ey
lül 1932 tarihinde ödeme zorundan kurtulabilmek için ihbariyenin 1 Mart 1932 de verilmesi ve her 

mütaakıp sene için de aynı şekilde hareket edilmesi mecburidir. 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti bu işleri yürütmeye devam etmeyi her hangi bir1 zamanda 

istemediği veya âkıd hükümetlerden her hangi biri yukarda sözü edilen masraf payını ödemekten 
vazgeçmek arzusunu gösterdiği veya kendisine ait masraf payının değiştirilmesini istediği takdirde, 
âk1 d "Hükümetler meseleyi kendi birleşik menfaatlerine uygun bir tarzda halledeceklerdir. 

Yukarda adı geçen üç işin masraflarına iştirak eden Âkıd Hükümetler, birbirleri ile mutabık 
kalarak, gerek bu madde gerekse de 36 ncı maddenin hükümlerinde, uygun buldukları değişiklik
leri her zaman yapmak hakkına maliktirler. 

Madde — 38. 

Buz civarında sürai 

Rotası üzerinde veya yakınında buz bulunduğu ihbar olunan bir geminin kaptanı, gece mute
dil bir süratle seyretmeye veya tehlike bölgesinden iyice neta geçecek surette rota değiştirmeye 
mecburdur. 

Madde — 39. 

Şimalî Atlantik rotaları 

Şimalî Atlantik'te her iki istikamette, muayyen rotaların takip edilmesi teamülü, denizde can 
selâmetinin teminine yardım etmişse de bunlar üzerinde bittecrübe gerekli görülecek değişiklikle
rin yapılması maksadiyle, gemilerin çalışması esnasında bu rotaların kullanılmasından elde edilen 
neticeler tahkik ve tetkik edilecektir. 

Rotaların seçilmesi ve bunlara riayet olunması için gerekli tedbirlerin alınması, ilgili donatma 
iştiraklerinin sorumluluğuna bırakılmıştır. Âkıd Hükümetler, donatma iştiraklerinin isteği üzerine 
bunlara, kendilerinde mevcut ve rotalara ait bütün bilgileri vererek yardım edeceklerdir. 

Âkıd Hükümetler, kendilerine mensup donatın.0, iştiraklerinin, bu iştiraklere ait gemiler tara
fından takip olunmak üzere seçtikleri muayyen rotalarla bunlar üzerinde yapılan değişiklikleri 
resmen temin ettirmeyi taahhüt ederler. Hükümetler Atlantik'i aşan bütün gemilerin donatanları
nın, gemilerine, sözü edilen rotaları, hal ve şartların müsaadesi nispetinde takip etmek, Atlan
tik' i Birleşik Devletler limanları istikametinde ve ye aksine katederken Newfoundland büyük ban
kının civarına geldikleri zaman, 43 derece N dairesinin şimalinde kalan Newfoundland balık bölge
sine, balık mevsiminde, hal ve şartlar müsaade ettikçe girmemek ve buz dolayısiyle tehlikeli olan 
veya buz tehlikesi olduğu tahmin olunan bölgeler dışında kalmak hususunda talimat vermelerini 
temin edeceklerdir. 

Buz karakol hizmetini yürüten idareden, nizami, tanınmış veya yayınlanmış rotalar dışında te
sadüf olunan, veya balık mevsiminde yukarda sözü edilen balık bölgelerine giren veya Birleşik Dev
letler limanlarına gider veya gelirken buzla tehdit edilen veya buz tehlikesi olduğu tahmin olu
nan bölgelerden geçen her gemiyi, ilgili idareye bildirmesi rica edilmiştir. 

( S. Sayısı: 50 ) 
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' Madde — 40. 

Çatışma kaideleri 
Âkıd Hükümetler, denizde çatışmaları önlemek hususundaki millctleıarası kurallara mütaallik 

olup lahika II de gösterilen değişikliklerin arzuya şayan bulunduklarını ve bu itibarla uygulanma
ları gerektiğinde müttefiktirler. Büyük Britanya ve Şimali irlanda Birleşik Kırallığı Hükümetle
rinden, denizde çatışmaları önleme hakkındaki milletlerarası kuralları kabul etmiş olan Hükü
metlere, bu değişiklikleri bütün tafsilâtiyle bildirmesi ve bu Hükümetlerin bu tadilleri kabul hu
susundaki arzularını belirtmesi rica olunur. Bundan başka bu incelemelerin sonucunu, bu kon
feransta temsil edilen Hükümetlere bildirerek değiştirilen kuralların 1 Temmuz 1931 tarihinde 
yürürlüğe girebilmesi hususunda bir anlaşmaya varmak bakımından gayret göstermesi keza Bü
yük Britanya ve Şimali İrlanda Birleşik Kırallığı Hükümetinden rica olunur. 

Madde — 41. 

Dümen komutanları, 

Âkıd Hükümetler, kendilerine mensup bütün gemilerde, 30 Haziran 1931 gece yarısından son
ra dümene yani dümenciye verilecek bütün dümen komutalarının hakiki mânada verilmesi hu
susunda mutabıktırlar; yani geminin üzerinde ileri yol bulunurken (Sancak) veya (Sağa) ke
limesini veya (Sancak) veya (Sağa) için aynı mânaya gelen bir kelimeyi ihtiva eden komutalar, 
ancak, halen umumiyetle inşa ve teçhiz olunan gemilerde olduğu gibi, dümen dolabı, dümen yel
pazesi ve gemi puruvası hep beraber sağa hareket ettirilmek istenildiği zaman kullanılacaktır. 

Madde —42. 

Tehlike işaretlerinin kötüye kullanılması 

Milletlerarası belirtilmiş bir tehlike işaretinin istimaline, ancak, geminin tehlikede bulunduğu 
bildirilmek istendiği zaman müsaade olunur. Milletlerarası bir tehlike işaretiyle karıştırılabileeek 
olan işaretlerin kullanılması bütün gemilere yasak edilmiştir. 

Madde — 43. 

Alarm, tehlike ve müstaceliyet işaretleri 

Alarm ve tehlike işaretleri münhasıran, derhal yardıma muhtaç ve ciddi ve doğrudan doğruya 
bir tehlike altında bulunan gemiler tarafından kullanılmalıdır. Yardım istenilmesi veya gemi
nin daha sonra belli alarm veya tehlike işareti vermek zorunda kalabileceğini bildirmek istemesi 
hallerinde, 1927 tarihli Vaşington Milletlerarası Telsiz Sözleşmesinde belirtilmiş olan (XXX) müs
taceliyet işaretinin verilmesi gerektir. 

Alarm veya tehlike işareti gönderen ve fakat bilâhara yardımı lüzumlu görmiyen bir gemi, 
keyfiyeti yürürlükte bulunan Telsiz Telgraf Sözleşmesi hükümleri dairesinde derhal ilgili bütün 
telsiz istasyonlarına bildirmekle ödevlidir. 

Madde — 44. 

Tehlike haberleşmesinde keşide sürati 

Tehlike, müstaceliyet ve emniyet haberleşmelerinde dakikada 16 kelimeden daha süratle ça-
hşılamaz. 

( S. Sayısı : 50 ) 



- 23 -
; I • ' • • • ' • • M a d d e — 4 5 . • ••"•-rrr] •-_) 

Tehlike ihbarları ve hareket tarzı 

1. Başka bir gemiden telsiz tehlike işareti alan kaptan, deniz tehlikesinde bulunan kimselerin 
yardımına, buna muktedir olmadığı veya bunu - durumun hususi şartlarına göre - lüzumsuz veya 
yersiz telâkki ettiği veya bu maddenin 3 ncü ve 4 ncü fıkraları hükümlerine göre yardım mükel
lefiyetinden muaf tutulduğu haller müstesna olmak üzere, âzami süratle derhal koşmakla mü
kelleftir. 

2. Tehlikede bulunan bir geminin kaptanı, - yardım talebine cevap vermiş olan kaptanlarla 
mümkünse, anlaştıktan sonra - kendisine yardım hususunda en uygun görülen bir veya birkaç ge
miyi yardımına çağırmaya yetkilidir. Kendisinden veya kendilerinden bu suretle yardım istenilen 
kaptan veya kaptanlar, yardım talebini is'af etmek ve tehlikeli kimselerin, âzami süratle, yardımı
na koşmakla mükelleftirler. 

3. Yardımı istenen bir geminin, veya yardımı istenen birkaç gemi varsa bütün bu gemilerin 
kaptanları tarafından yardım için çağrılan gemi veya gemilerin bu talebi kabul ettikleri hakkım
da kendisine bilgi verilen bir gemi kaptanı, bu maddenin birinci fıkrasında kendisine yükletilen 
yardım mükellefiyetinden kurtulur. 

4. Tehlikede bulunan kimselere vâsıl olan bir gemiden, başkaca yardımın lüzum olmadığına ' 
dair haber alan bir kaptan bu maddenin 1 nei fıkrası ve - kendi gemisinden yardım istenilmiş-
se - 2 nei fıkrası hükümleriyle kendisine yükletilen mükellefiyetten muaf kalır. 

5. Başka bir gemiden telsizle imdat işareti alan ve diğer gemiye yardım etmeye muktedir bu-
lunmıyan veya - durumun hususi şartlarına göre - bu yardımı lüzumsuz veya yersiz telâkki eden 
bir kaptan, diğer geminin kaptanına keyfiyeti derhal bildirmek ve bundan başka yardım mükellefi
yetinin yerine getirilmemesi sebeplerini gemi jurnalına yazmakla mükelleftir. 

6. Yukardaki hükümler 23 Eylül 1910 da Bürksel'de imzalanan «Deniz yardım ve kurtarma 
işlerine mütedair bâzı kaidelerin tevhidi hakkındaki Milletlerarası Mukavele!» ile bilhassa bu 
mukavelenin 11 nei maddesiyle birlikte yardım mükellefiyeti hükümlerini ihlâl etmez. 

Madde — 46. 

••*' - • Mors işaret feneri 

150 gros tonilâtosundan büyük olup milletlerarası sefer yapan bütün gemilerde iyi işler bir 
mors işaret feneri bulunacaktır. 

Madde — 47 

Telsiz kerteriz cihazı-

5000 gros tonilâtosu ve daha büyük hacımdaki her yolcu gemisi bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi 
tarihinden itibaren iki yıl içerisinde, bu Sözleşmenin 31 nei maddesi 17 nei fıkrası hükümlerine 
uygun ve tasvip edilmiş bir telsiz kerteriz cihazı ile teçhiz edilecektir. 

Madde — 48 

Gemi adamları 

Âkıd. hükümetler, bütün gemilerin, denizde can selâmetinin sağlanması bakımından, miktar ve 
ehliyet itibariyle kifayetli gemi adamlariyle donatılmasını temin edecek hükümler yürütmeyi veya 
gerekirse koymayı taahhüt ederler. 

( S. Sayısı : 50 ) 
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Bölüm : VI 

Belgeler 

Madde — 49 

Belgelerin verilmesi 

Bu Sözleşmenin II, I I I ve IV ncü bölümleri hükümlerini, kifayetli bir şekilde tevafuk eden her 
yolcu gemisine, sörvey ve muayeneden sonra, bir emniyet belgesi verilir. 

Bu Sözleşmenin IV ncü bölümü hükümlerine kifayetli bir şekilde tevafuk eden her yük gemisine, 
sörveyden sonra, bir telsiz emniyet belgesi verilir. 

Bu Sözleşmenin II, I I I ve IV ncü bölümleri hükümleri dairesinde, Âkıd hükümetlerden biri ta
rafından istisnalar bahşedilmiş olan her gemiye bir istisnaiyet belgesi verilir. 

Bu Sözleşme ile buna bağlı kaideler hükümlerinin uygulanması ve bunlardan yapılacak istisnala
rın müsaadeye bağlanması bakımlarından yapılacak gemi muayene ve sörveyleri, geminin siciline 
kayıtlı bulunduğu memleketin memurları tarafından yapılacaktır. Bununla beraber her memleke
tin hükümeti bu gemilerin sörvey ve muayenesini ya bu maksatla tâyin olunmuş uzmanlara veya 
kendisi tarafından tanınmış kurumlara devredilebilir. Her halde ilgili Hükümet sörvey ve mua
yenelerin tamamiyeti ve kifayeti hususunda tam sorumluluğu üzerine alır. 

Emniyet, telsiz emniyet ve istisnaiyet belgeleri ya geminin müseccel bulunduğu memleketin hükü
meti veya bu hükümet tarafından usulü dairesinde yetkili kılınmış bir kimse veya kurum tarafın
dan verilir. Her halde hükümet, belgenin tam sorumluluğunu yüklenir. 

Madde — 50. 

Başka bir Hükümet tarafından belge verilmesi 

Âkıd hükümetlerden birisi bu sözleşme hükümlerine tâbi bir geminin müseccel olduğu memleke
tin hükümetinin talebi üzerine*, gemiyi muayene ettirebilir ve bu sözleşme hükümlerine uygun oldu
ğuna kanaat getirirse, kendi sorumluluğu altında bir emniyet veya telsiz emniyet belgesi verebilir. 
Bıı suretle verilen her belgeye, geminin müseccel olduğu memleket PTükümetinin talebi üzerine ve
rildiği kaydolunacaktır; bu suretle verilen belgeler bu sözleşmenin 49 ncu maddesi hükümleri da
iresinde verilmiş belgeler gibi muteberdir. 

Madde — 51. 

Belgelerin şekli 

Bütün belgeler, bunları veren memleketin resmî lisan veya lisanları ile doldurulmalıdır. 
Belgelerin şekli XLVII nci kaidedeki örneğine uygun olacaktır. Belge örneklerinin basınındaki 

tertip tarzı, verilen belgelerde veya. onaylı örneklerinde aynen muhafaza edilmeli ve verilen belge
ler veya onaylanmış örneklerinde el. yazısı ile ilâve edilecek teferruat Lâtin harfleri ve Arap rakam
ları ile yazılmalıdır. 

Âkıd hükümetler memurlarına bilgi verilebilmesi için, kendi belgelerinden kâfi miktarda nüs
hayı birbirlerine vermeyi kabul ederleı-. Bu belge teatisi, mümkün mertebe, 1 Ocak 1932 tarihinden 
evvel tamamlanmış olmalıdır. 

Madde —. 52. 

Belgelerin süresi 

12 aydan fazla süre için belge verilemez. 
Belgesinin süresi sonunda, müseccel bulunduğu memleketin bir limanında bulunmıyan bir ge-

( S. Sayısı : 50 ) 
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minin belgesi, geminin mensup bulunduğu memleketin usulü dairesinde yetkili bir memuru tarafın
dan uzatılabilir; şu kadar ki böyle bir uzatma ancak geminin mensup olduğu memlekete dönüş se
ferini tamamlıyabilecek şekilde ve hususiyle münhasıran mâkul ve müsait görülen hallerde yapıl
malıdır. 

Hiçbir belge beş aydan fazla bir süre için uzatılmamalı ve böyle uzatılmış bir belgeye sahip 
bir gemi, memleketine döndükten sonra, bu uzatmaya dayanarak tekrar memleketten çıkamamah-
dır; tekrar çıkmak için yeni bir belge almalıdır. 

Madde — 53. 

Belgelerin tanınması 

Âkıd Hükümetlerden birinin sorumluluğu altında verilmiş belgeler, diğer âkıd Hükümetler ta
rafından, bu Anlaşma konularını ilgilendiren bütün hususlarda muteber sayılmalıdır. Diğer âkıd 
hükümetler bu belgeleri kendi gemileri için kendileri tarafından verilmiş belgeler ayarında ve kıy
metinde telâkki etmelidirler. 

Madde — 54. 

Kontrol 

49 ncu veya 50 nci maddeler gereğince belge almış her gemi, diğer âkıd hükümetlerin limanların
da gemide muteber bir belgenin bulunması ve gerekiyorsa geminin denize elverişlilik şartlarının esas 
itibariyle bu belge muhteviyatına uygunluğu, yani geminin yolcu ve gemi adamlarını tehlikeye sok
madan denize çıkabileceği bakımlarından, sözü edilen hükümetlerin usulü dairesinde yetkilendiril
miş memurlarının kontrolüne tâbidir. 

Şayet bu kontrol her hangi bir neviden müdahaleye lüzum gösterirse, kontrolü icra eden memur 
derhal, geminin müseccel bulunduğu memleketin konsolosunu, müdahalenin lüzumlu görüldüğü 
bütün hususlar hakkında haberdar etmekle mükelleftir. 

Madde — 55. ' ' p : 

Sözleşmeden faydalanana 

Usulü dairesinde verilmiş ve süresi bitmemiş bölgeye sahip gemilerden gayrı hiçbir gemi için bu 
Sözleşme imtiyazlarından istifade etmesi talebinde bulunulamaz. 

Madde — 56. 

Belgeye ek vesika 

Yapacağı hususi bir sefer sırasında gemide, müsaade edilen en çok sayıdan daha az kimse (gemi 
adamı ve yolcu) bulunduracak ve bu itibarla bu sözleşme hükümlerine göre, belgede yazılı olan mik
tardan daha az can filikası ve sair kurtarma edevatı bulundurabilecek olan gemilere, 49 ve 52 nci 
maddeler gereğince yetkilendirilmiş memur veyasair kimselerden bu hususta bir mazbata verilir. 

Bu mazbata cari şartlar dairesinde, bu Sözleşme hükümlerinin ihlâl edilmediğini teyit etmelidir. 
Mazbata belgeye iliştirilmeli ve kurtarma edevatı bakımından belge yerine kâim olmalıdır. Mazbata 
ancak, verilmiş olduğu hususi sefer için muteber olabilir. 

( S. Sayısı : 50 ) 
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V ' " • " Bölüm : VII 

Belge Genel Hükümler 

Madde — 57. 

Eşit teçhizat 

Bu sözleşmede her hangi bir gemi için mecburi kılman her hangi bir tertibat, teçhizat, cihaz veya 
muayyen bir donanım yerine her idare, uygun tecrübelerle en aşağı Sözleşmede yazılı olanla aynı kifa
yette bulunduğuna kanaat getirdiği diğer bir tertibat veya teçhizata izin verebilir. 

Yeni tertibata, teçhizata, yeni bir cihaza veya bunun muayyen bir cinsine veya yeni bir ted
bire müsaade eden her idare, keyfiyeti diğer idarelere de bildircek ve isterlerse, yapılan tecrübe
ler hakkında bir raporla birlikte teferruat hakkında da bilgi verecektir. 

Madde — 58. 

Kanunlar, yürütme mevzuatı, raporlar 

Âkıd hükümetler birbirlerine: 
1. Bu sözleşme konusuna giren çeşitli sahalar da yürürlüğe konacak olan kanun, tüzük ve 

yönetmeliklerin metinlerini; 
2. Bu sözleşme hükümlerinin tesirlerine mütaallik olup mahrem olmıyan resmî raporlar ve 

bunların resmî özetlerini bildirmeyi taahhüt ederler.• 
Büyük Britanya ve Şimali İrlanda Birleşik Kırallığı Hükümetinden, bütün bu bilgileri top-

lıyarak diğer âkıd hükümetlere gönderilmesi rica olunur. 

Madde — 59. 

Önceden anlaşma suretiyle alınacak tedbirler 

Bu sözleşmenin her hangi bir tedbirin âkıd hükümetlerden bâzılarının veya hepsinin mutaba-
katiyle yürürlüğe konulmasını derpiş ettiği hallerde, Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik 
Kırallığı Hükümeti, âkıd hükümetlerden biri tarafından böyle bir tedbirin yürütülmesi için ya
pılabilecek teklifleri kabul edip etmedikleri hususunda diğer âkıd hükümetlerle temasa geçecek 
ve bu temas neticesini yine âkıd hükümetlere bildirecektir. 

Madde — 60. 

Eski andlaşma ve sözleşmeler 

1. Londra'da 20 Ocak 1914 tarihinde denizde can selâmetinin sağlanması için imzalanan Söz
leşmeyi kaldıran bu sözleşme onun yerine kaim olacaktır. 

2. Bu sözleşmeye iştirak eden hükümetler arasında halen yürürlükte bulunup denizde can 
selâmetinin sağlanmasına veya buna dair meselelere ait olan diğer bütün andlaşma, sözleşme ve 
anlaşmalar: 

a) Bu sözleşmenin şâmil bulunmadığı gemiler, 
b) Bu sözleşmenin şâmil bulunduğu gemilerin bu sözleşme ile sarahaten düzenlenmemiş husus

ları bakımlarından, yürürlük müddetince muteber sayılır. 
Şu kadarki, böyle andlaşma, sözleşme veya anlaşmaların, bu sözleşme hükümleri ile tearuz teşkil 

ettikleri noktalarda, bu sözleşme hükümleri muteberdir. 
3. Bu sözleşme ile açıkça düzenlenmiş bütün hususlar, âkıd hükümetlerin yaşama yetkisine 

tâbidir. 

( S. Sayısı : 50 ) 
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Madde — 61 

Tadiller, müstakbel konferanslar 

1. Her ûkıd hükümet her zaman, sözleşmenin düzeltilmesi için faydalı veya lüzumlu telâkki 
edilebilecek tâdilleri, Büyük Britanya ve Şimalî trlânda Birleşik Kırallığı Hükümetine yapabilir; 
sözü edilen hükümet bu teklifleri diğer bütün âkıd hükümetlere bildirecektir. Henüz yürürlüğe 
girmemiş olan tasdikname veya iltihakname tevdi etmiş olan hükümetler de dâhil olmak üzere 
diğer bütün âkıd hükümetler bu tadilleri tasvip ettikten sonra, bu anlaşma gereği gibi değiştirilir. 

2. Bu sözleşmenin yeniden gözden geçirilmesine mahsus konferanslar, âkıd hükümetlerin üze
rinde anlaşacakları zamanlarda ve mahallerde toplanır. 

Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra her beş yılda bir, Büyük Britanya ve Şimalî İr
landa Birleşik Kırallığı Hükümeti, âkıd hükümetlerden üçte birinin böyle bir istekte bulunması 
üzerine, yukardaki maksatla bir konferans toplıyacaktır. 

Bölüm : VIII c 

"; * Son hükümler 

Madde — 62 

Sömürge ve saireye tatbik 

1. Âkıd bir hükümet imzalama, tasdik, iltihak sırasında veya daha sonra Büyük Britanya ve 
Şimalî irlanda Birleşik Kırallığı Hükümetine vereceği yazılı beyanname ile, bu sözleşmenin kendi
sine ait sömürge, denizaşırı ülke, himaye veya manda altındaki sahalarına da şâmil olacağı arzu
sunu izhar edebilir. Bu takdirde bu anlaşma, böyle bir beyannamede yazılı bütün memleketler için, 
beyannamenin tebellüğü tarihinden itibaren iki ay sonra yürürlüğe girer; böyle bir beyanname ya
pılmadıkça bu sözleşme bu gibi memleketlerden hiç birisi için yürürlükte sayılmaz. 

2. Her âkıd hükümet, kendisine ait sömürge denizaşırı ülke, himaye veya manda altındaki sa
halarında, bu sözleşmeyi yukardaki fıkra hükümlerine göre en aşağı beş yıl yürüttükten sonra, 
sözleşmelin sözü edüen memleketlerinin hepsinde veya bir kısmında yürürlükten çıkarılacağı arzu
sunu, Büyük Britanya ve Şimalî îrlânda Birleşik Kırallığı Hükümetine vereceği yazılı bir beyanname 
ile her zaman izhar edebilir. Bu takdirde Sözleşme, beyannamede yazılı memleketlerde, beyanname
nin Büyük Britanya ve Şimalî trlânda Birleşik Kırallığı Hükümetince tebellüğü tarihinden bir yıl 
sonra yürürlükten çıkar. 

3. Büyük Britanya ve Şimalî îrlânda Birleşik Kırallığı Hükümeti, bu sözleşmenin her sömürge, 
denizaşırı ülke himaye veya manda altındaki sahada, bu maddenin 1 nci fıkrası gereğince tatbik 
edileceğini ve 2 nci fıkrası gereğince ise tatbikattan çıkacağını, her halde tatbik veya tatbiktan 
çıkma günü ile birlikte diğer bütün âkıd hükümetlere de bildirecektir. 

M a d d e — 6 3 , ' * - - • • • • - . . , 

Muteber metinler, tasdik 

İngilizce ve Fransızca metinleri aynı derecede muteber olan bu sözleşme, bugünkü tarihi taşır. 
Sözleşme tasdik edilecektir. 
Tasdiknameler Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallığı Hükümetinin arşivlerine 

tevdi olunacak ve sözü edilen hükümet her tasdiknamenin ne günü tevdi edildiğini diğer âkıd hü
kümetlerle iltihak eden hükümetlere bildirecektir. 
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Madde — 64. 

İltihak 

Bu sözleşmenin imzasına iştirak etmemiş olan (Gü nci maddede gösterilen memleketler hükümet
leri müstesna olmak üzere) bir hükümet, sözleşmeye yürürlüğe girmesini mütaakıp her zaman ilti
hak edebilir, iltihak keyfiyeti Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallığı Hükümetine ve
rilecek yazılı beyanname ile bildirilir ve beyannamenin tebellüğü tarihinden itibaren üç. ay sonra 
yürürlüğe girer. 

Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti bütün âkıd hükümetlerle iltihak 
etmiş olan hükümetlere, her iltihak keyfiyetini ve tebellüğ tarihini bildirecektir. 

Bu sözleşmeye iltihak etmek niyetinde olup da 28 nci madde zeylinde yazılı bölgelere bir diğerini 
ilâve etmek istiyen bir hükümet, bu arzusunu iltihak beyannamesini vermeden evvel, diğer 
âkıd hükümetlere tebliğ edilmek üzere Büyük Britanya vo Şimalî İrlanda Birleşik Kırallığı Hükü
metine bildirecektir. Diğer bütün âkıd Hükümetle/ muvafakatlerini bildirirlerse; sözü geçen hü
kümetin iltihakını beyan etmesi üzerine, bu bölge dtı yukarıki zeyilde yazılı olanlara ilâve olunur. 

c , . v - ; *._ - T:W«V*Ş •• M a d d e _.. 6 5 

.-*ıo«4r Yürürlüğe girme tarihi 

Bu sözleşme Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallığı Hükümetine en az beş tas
dikname tevdi edilmiş olmak şartiyle, tasdiknamelerini tevdi etmiş bulunan hükümetler arasın
da 1 Temmuz 1931 tarihinden yürürlüğe girer. Bu tarihte henüz beş tasdikname tevdi edilmemişse, 
sözleşme beşinci tasdiknamenin tevdi tarihinden ;1 ibaren üç ay sonra yürürlüğe girer. Sözleşmenin 
yürürlük tarihinden sonra tevdi olunan tasdiknameler, tevdi tarihinden itibaren üç ay sonra yü
rürlüğe girer. 

Madde — 66 ' • • , 

Fesih ' 

Her âkıd hükümet, sözleşmenin kendisi için yürüdüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl sonra, bu 
sözleşmeyi her zaman fesih edebilir. Fesih keyfiyeti, Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik 
Kırallığı Hükümetine verilecek yazılı bir beyanname ile tebliğ olunur; sözü edilen hükümet fesih 
keyfiyetini ve tebellüğ tarihinin, diğer bütün âkıd hükümetlere bildirecektir. 

Fesih, tebliğin, Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallığı Hükümetine verildiğinden 
itibaren 12 ay sonra yürürlüğe girer. 

Bu sözleşmenin muhteviyatını tasdik zımnında temsilciler aşağıya imzalarını koymuşlardır. 

Londra'da 31 Mayıs 1929 da Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti ar
şivlerinde muhafaza edilecek olan tek nüsha olarak tanzim edilen bu sözleşmenin usulen tasdikli 
örnekleri, sözleşmeyi imzalamış olan bütün hükümetlere sözü edilen hükümet tarafından gönderi
lecektir. 

Sthamer, Thomas Free, John Whelan Dulanty, 
Gustav Koenigs, A. de Gerlache de Gomery, F. C. Foster, 
Arthur Werner, G. de Winne, Wallace H. White, 
Walter Laas, A. Johnston, Arthur J. Tyrer, 
Otto Riess, Lucien Pacaud, Charles M. Barnes, 
Hermann Giess, Emil Krogh, >. Geo. H. Rock, 
Ilugo Dominik, V. Lorck, Clarence S. Kempff, 
Henry James Feakes, Javier de Salaş, Dickerson N. Iloover, 
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W. D. Terrel, 
John G. Taıuresey, 
Herbert B. Walker, 
Charles A. Mc. Allister, 
Gustaf Wrede, 
V. Bergmann, 
Kari Kurten, 
Rio, 
A. Haarbleicher, 
Jean Marie, 
F, Thoılroude, 
H. W. Richmond, 
Westcott Abdi, 
A. L. Ayre, 
F. W. Bate, 
C. H. Boyd, 

s-

Wüliam C. Currie, 
A. J. Daniel, 
Norman Hill, 
C. Hipwood, 
A. Morrel, -
G. L. Corbett, 
E. V. Whish, 
Mansukhlal Atmaram Master, 
Giulio Engianni, 
Alberto Alessio, 
Delfino Rogeri di Villanova, 
Torquato C. Giannini, 
Francesco Marena, 
Ernesto Ferreti, 
G. Gneme, 
Luigi Biancheri, 

EK. : I 

Kaideler 

Yukio Yamamoto, 
Shichihei Ota, 
Itaro Ishii, 
B. Vogt, 
L. T. Hansen, 
Arth H. Mathiesen, 
C. Fock, 
C. H. de Goeje, 
A. Van Driel, 
J. A. v. d. Berg, 
Phs. van Ommeren, 
II. G. J. Uilkens, 
Erik Palmstierna, 
Nils Gustav Nilsson, 
J. Arens, 
K- Eggi. 

Gemilerin inşa tarzı 

Kaide — I. 

Tarifler 

1. «Bölme Yüklü Su Hattı», geminin bölme taksimatının tâyininde itibar olunan su hattıdır. 
«Âzami Bölme Yük Hattı», âzami su çekimine tekabül eder. 
2. «Geminin Boyu», âzami bölme yüklü su hattı münteha noktalarındaki şakuller arasında ölçü

len boydur. 
3. «Geminin Eni», âzami bölme yüklü su hattı irtifamda veya bunun altında, postaların dış 

yüzleri arasında ölçülen en geniş endir. 
4. «Perde Güvertesi)», âzami su geçmez perdelerin kendisine kadar yükseldiği en üst imtidatlı 

güvertedir. 
5. «Dalma Sınırı,», (Margin line) bölme güvertesi imtidat hattının 76 m.m. (3 pus) aşağısın

dan kendisine muvazi olmak üzere gemi bordasında farzolunan hattır. 
6. «Su Çekimi», gemi ortasındaki omurga üst sathında, sözü edilen bölme yük hattına kadar 

olan şakuli mesafedir. 
7. «Su alma kabiliyeti1», (Permeabiliti) bir mahallin içerisine girebilen suyun, o mahal hacmi

nin yüzdesi olarak ifadesidir. 
Dalma sınırının daha yukarısına doğru imtidat eden bir mahallin hacmi ancak bu sınıra ka

dar mesaha olunur. 
8. «Makine Dairesi», ana ve yardımcı makinelerle - varsa - kazan ve kömürlüklerin işgal ettiği 

kısımlara tahdit eden âzami ana su geçmez perdeler arasında bulunan kompartımanın omurga 
üst'Sathı ile dalma sınırı arasında kalan kısımdır.. 

9. «Yolcu Mahalleri», (Bagaj, levazım, komanya ve posta .kolilerine mahsus mahaller müs
tesna olmak üzere) yolcuların iskân ve istimallerine tahsis olunan mahallerdir. 
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III ve IV ncü kaideler hükümlerinin uygulanmasında dalma sınırının altında bulunup müret

tebatın iskân ve istimallerine tahsis olunan mahaller dahi, yolcu mahalli addolunacaklardır. 
10. «Hacımlar» her halde postaların dış yüzünden hesap olunacaktır. 

Kaide — I I . 

Su alma boyu 

1. Gemi boyunun her hangi bir noktası için su alma boyunun hesabında geminin, şekil ve 
su çekimi gibi hususiyetleri nazarı itibara alınacaktır. 

2. îmtidatlı bölme güvertesi olan gemilerde muayyen bir noktaya ait su alma boyu, merkez 
noktası bu nokta üzerinde bulunan ve III ncü kaidede bildirilen faraziyeler altında geminin, dal
ma sınırından daha fazla batmasına sebebiyet vermeksizin su ile doldurulması mümkün olabilen 
âzami tule müsavidir. 

3. Îmtidatlı bölme güvertesi bulunmıyan gemilerde her hangi bir noktaya ait su alma boyu, 
geminin hasardan sonraki dalma miktarı ile, trimde nazarı itibara alınmak şartiyle, gemi bordaları 
ile perdelerinin kendisine kadar sugeçmez olarak imtidat ettikleri devamlı bir dalma hududunun 
farz ve kabulü ile tâyin olunabilir. 

: " » ^ " v Kaide — III. ". ' " 

8u alma kabiliyeti 

1. IJ nci kaidede tesbit olunan esaslar, dalma sınırının altında kalan mahallerin su alma kabi
liyetlerine şâmildir. 

Su alma boyunun tâyininde, geminin dalma sınırı altındaki, aşağıda zikredilen her üç kısmı
na ait bütün tüller için geniş bir vasati su alma kabiliyeti kabul olunacaktır : 

a) I nci kaidenin 8 nci fıkrasında zikrolunan makine dairesi, 
b) Geminin makine dairesi önünde kalan kısmı ve 
c) Makine dairesinin arkasında kalan kısmı. 
2. a) Buhar makineli gemilerde makine dairesine ait yeknasak vasati su alma kabiliyeti aşağı

daki düsturda tâyin olunur : 

80 4- 12,5 ( — ) 
V 

Bu düsturda : 
a = I nci kaidenin 9 ncu fıkrasında zikroluııduğu üzere dalma sınırının altında ve makine dai

resi sınırları içerisinde bulunan yolcu mahallerinin hacmi, 
c = Dalma sınırının altında ve makine dairesi sınırları içerisinde bulunup yük, kömür veya 

malzemeye tahsis olunan gladora mahallerinin hacımları, 
v = Dalma sınırı altında kalan makine dairesinin umumi hacmi 

mânasına gelmektedir. 
b) Motor makineli gemiler için yeknasak vasati su alma kabiliyeti, yukardaki düsturda 

bulunana (5) ilâvesiyle tâyin olunacaktır. 
c) Gemilerin hususiyetlerine göre yapılan esaslı hesap neticesinde bulunan vasati su alma 

kabiliyetinin, yukarıki düsturla elde edilen miktardan daha küçük olduğuna hükümet tarafından 
kanaat getirilirse hesap neticesinde bulunan kıymete itibar olunur. Bu hesaplarda I nci kaidenin 
9 ncu fıkrası gereğince tesbit olunan yolcu mahallerinin su alma kabiliyetleri % 95, yük, kömür 
ve malzeme mahallerinin ki % 60 olarak alınacak ve dabılbotom, akar yakıt ve sair tanklara ait 
hesaplarda ise hükümet tarafından her halin hususiyetlerine göre kabul olunan kıymet esas tutu
lacaktır. 
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3. Geminin makine dairesi önünde (veya arkasında) kalan kısırıma ait vasati su alma kabili

yeti aşağıdaki düsturla tâyin olunacaktır. 

63 + 35 -

Bu düsturda: 
a = Dalma hududunun altında ve makine dairesinin önünde (veya arkasında) bulunan ve 1 

nci kaidenin 9 ncu fıkrası gereğince tesbit olunan yolcu mahallerinin hacmi 
v = Geminin, dalma sınırı altında ve makine dairesi önünde (veya arkasında) kalan kısmının 

umum hacmi 
demektir. 
4. Bir ara güvertenin, iki arzani su geçmez perde arasında kalan bir kompartımanında yolcu 

veya tayfaya mahsus bir mahal bulunduğu takdirde, bütün bu ara güverte kısmı (Sabit çelik per
delerle yolcu mahallinden ayrılarak başka işe tahsis olunan mahaller müstesna olmak üzere) yol
cu mahalli addolunacaktır. Sözü geçen yolucu veya tayfa mahalleri yerli çelik perdelerle çevril
miş ise, yalnız etrafı çevrilmiş bu mahal, yolcu mahalli addolunacaktır. 

'./.". '.'." Kaide — I V . 

Bölmelerin müsaade edilen boyu 

1. Bölme Emsali : Merkezi, gemi tulünün her hangi bir noktasında bulunan bir bölmede, mü
saade olunabilen âzami uzunluk, su nüfuz boyun an (Bölme emsali adı verilen) bir emsal rakamı 
ile çarpılması suretiyle bulunur. 

Bölme emsali, geminin boyu ile ilgili olup muayyen bir tûl için geminin tahsis edileceği hizme
tin mahiyetine göre değişir. Bölme emsali aşağıda gösterildiği üzere: 

a) Gemi boyunun artması nispetinde ve 
b) Esas itibariyle yük taşımak için yapılan gemilere tatbik edilen bir (A) emsalinden başlı-

yarak esas itibariyle yolcu taşımak üzere yapılan cemilere tatbik edilen bir (B) emsaline kadar 
muntazam ve devamlı şekilde azalır. 

(A) ve (B) emsallerinin değişimi aşağıdaki ( i ) v e (2) sayılı düsturlarla verilmiştir. Burada 
(L) geminin, I nci kaide 2 nci fıkrada bildirildiği p.ekilde tâyin edilen boydur: 

(L) metre olarak malûm ise : 
1 nci düstur (L = 131 metre ve daha fazla) 

A = - ^ - + 0,18 (1) 
L —60 

2 nci düstur (L = 79 metre ve daha fazla) 
30,3 

B = -f- 0,18 (2) 
L — 42 

(L) kadem olarak malûm ise: 
1 nci düstur (L = 430 kadem ve daha fazla) 

190 
A^= -t- 0,18 (1) 

L — 198 

2 nci düstur (L = 260 kadem ve daha fazla) 

B = - ^ - h 0,18 (2) 
I. — 138 

2. Gemilerin hizmet mehenkleri : Her hangi tüldeki bir gemi için kullanılacak uygun bölme em
sali, aşağıda yazılı (3) ve (4) sayüı düsturlarla bulunan (Hizmet mehenk rakamı) yardımı ile tâyin 
olunur. Bu düsturlarda : 

Cs = Geminin hizmet mehenk rakamı, 
L = 1 nci kaidenin 2 nci fıkrası gereğince tâyin edilen gemi boyu, 
M = 1 nci kaidenin 8 nci fıkrasına göre tâyin edilen makine dairesi hacmi (ancak buradaki ma-

• 
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kine dairesi hacmma, bu dairenin ön veya arka tarafındaki dâbilbotom üstünde bulunan sabit akarya
kıt sarnıçlarının hacımları da ilâve olunacaktır). 

P = 1 nci kaidenin 9 ncu fıkrasına göre tâyin olunan ve dalma sınırının altında kalan bütün 
yolcu mahalleri hacmi, 

V = Geminin dalma sınırı altında kalan tekmil hacmi, 
P1 = KN; 
N = Geminin taşımasına müsaade olunan âzami yolcu sayısı, 
K = 0,056 L (Gemi boyu metre ve hacimlar metreküp olarak verilmişse) 
K = 0,6 L (Gemi boyu kadem ve hacimlar kad em küp olarak verilmişse). 
Eğer (KN) kıymeti P ve dalma sının üzerinde bulunan fiilî yolcu mahalleri mecmu hacmi yekû

nundan daha büyük ise, düsturdaki ( P J yerine, 2/3 KN den daha ufak olmamak sartivle, daha ufak 
kıymet konulur. 

Eğer P, P den büyük ise : 

O = 72 - " - t ! Z ! _ (3) 
V + Pl — P 

Diğer hallerde ise 

Cs = 72 1±!.r- (4) 
V 

îmtidatlı perde güvertesi olmıyan gemilerde hadımlar, su istilâ boyunun tâyininde kullanılan dal
ma sınırına kadar hesaplanacaktır. 

3. Bölme taksimatı için kaideler : 
a) Boyları 131 metre (430 kadem ve daha yukarı, hizmet mehenk rakamı ise 23 ve daha aşağı 

olan gemilerin baş müsademe perdesi gerisinde kalan bölme taksimatı (1) sayılı düsturla elde edilen 
A emsali ile tâyin edilecektir; mehenk rakamı 123 ve daha yukarı olan gemilerde ise bu bölme taksi
matı (2) sayılı düsturun B emsali ile ve nihayet mehenk rakamı 23 ile 123 arasında olan gemilerde 
de aşağıdaki düsturla bulunan F emsali ile bulunacaktır: 

P = A _ ':\..:"»J^! (5) 
100 

F emsalinin 0,4 den aşağı olması ve Hükümetin de ilgili geminin makine dairesi için bu emsalin 
kullanılmasının mümkün olmadığına kanaat getirmesi halinde bu makine dairesi için 0,4 den fazla ol
mıyan daha yüksek bir emsal kullanılabilir. 

b) Boyları 79 metre (260 kadem) den yukarı ve 131 metre (430 kadem) den aşağı olan ve (S) ile 
ifade olunan hizmet mehenk emsali aşağıdaki : 

3571 25 l. 

S —-- (L metre olarak verilmişse) 
13 

93İI2 — 20 I-

S = (li kadem olarak verilmişse) 
34 

Düsturları ile hesap edilen gemilerde baş müsademe perdesi gerisinde kalan bölme taksimatı 
1.00 emsali ile tâyin olunacaktır. Mehenk rakamıı 123 ve daha yukarı olan gemilerde ise bu bölme 
taksimatı (2) sayılı düsturun B em sal iyi e ve nihayet mehenk rakamı S kıymeti ile 123 arasında 
olan gemilerde de aşağıdaki (6) sayılı düsturla bulunacak olan F emsali ile tâyin olunacaktır; bu 
F emsali. 1,00 ile B emsali arasında miıionrısip bi;* miktardır: 

F = l - "-JÜ..İÜZ.» ( 6 ) 
123 — S 

c) Boyları 79 metre (260 kadem) den yukarı ve 131 metre (430 kadem) den aşağı olduğu hal
de, hızım et mehenk rakamları (S) den aşağı olan gemilerle boyları 79 metre (260 kadem) den aşa
ğı olan. bütün diğer gemilerde baş müsademe bölgesi gerisinde kalan, bölme taksimatı. 1,00 emsaliy
im tâyin olunacaktır. Ancak bu emsalin, geminin her hangi, kısmına tatbiki, idarece mahzurlu görü
lürse, idare, bütün hal ve şartları göz önünde bulundurmak şartiyle uygun gördüğü bir emsalin 
'atbikma müsaade edebilir. 
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d) Yukar ık i (e) fıkrası hükümleri , nizami yolcu taşıma mik ta r ı .12 den fazla olmakla bera

be r : 

\.ı'— metre olduğunda : ; L -— kadem olduğunda : — 
650 " 7000 

İfadelerinin verdiği kıymetle 50 adedinden en küçüğünü tecavüz etnıiyen her boydaki gemiye 
ta tb ik olunur. (Yani yolcu taşıma miktar ı 12 den fazla olmakla beraber en çok 50 yi. geçin iyen ge
milere yukarıki = C = fıkrası hükümleri tatbik olunacaktır . 

;"_'_' Kaide — V ^ • " , ! ° ' 

Hölme taksimatına ait hususi hükümler 

1. Bir bölmenin boyu, bu bölme ile kendisine bitişik her iki bölümden her hangi birisinin bo
yu ile birl ikte gerek su alma boyunu ve gerekse müsaade olunan boyun iki mislini tecavüz etme
diği t akd i rde , IV neü kaide mucibince tây in olunan nizamî boyu geçebilir. 

Bir birine bitişik, iki bölmeden biri, makine dairesi içinde, öteki ise makine da':*"-' dışında bu
lunur ve ikinci bölmenin dâhil bu lunduğu gemi kısmının su alma kabil iyeti makine dairesi sulama 
kabil iyet inden farkl ı olursa, iki bölmenin boy lan mecmuu bu bölmelerin bulunduklar ı iki kom
par t ımana ait su alma kabi l iyet inin ortalaması esas tu tu lmak suret iyle düzelt i lecektir . Bir birine 
bitişik iki bölmenin muhtelif bölme taks imat emsaline malik bulunmalar ı t akd i r inde , bu iki böl
menin mecmu boyu bunlarla, mütenasip olarak tâyin olunacakt ı r . 

2. Boyu 1-51 metre (430 kadem) ve daha ziyade olan. gemilerde, arzani ana perdelerden biri, 
baş kaimeden i t ibaren müsaade olunan boy (Permissible lengHı) dan daha geride olmamak üzere, 
baş pikin a rka tarafına konacakt ı r . 

3. Bir arzani ana perde üzerinde, ancak her kısmı iki a labandadan i t ibaren, geminin 1 nci 
kaidenin 3 ncü fıkrasında yazılı, olduğu şekilde tâyin, olunan .arzının .1/5 i k a d a r mesafedeki şakuli 
sat ıhlar aras ında bulunan cumbaların, bulunmasına müsaade o lunur ; bu sat ıhlar ın mesafeleri ge
minin vasat tu lâni m a k t a m a amut olmak üere âzami bölme yüklü su hattı müstevisi üzerinden ölçü
lür. 

Cumbanın bu hudu t l a r haricinde kalan her kısmı (kademe) addolunarak bunlara aşağıdaki fık
ra hükümleri, ta tb ik olunur. 

4. Arzani bir ana perdenin, aşağıdaki hallerde kademeli olmasına, müsaade o lunu r : 
•a) Mevzuubahis perde ile birbirinden ay ıdan iki bölmenin mecmu boyu, su alma boyunun % 90 

mnı geçmediği takdirde veya, 
b) Düz bir perdedeki emniyeti elde edebilmek için kademeli kısımlara ilâve taksimat yapılması 

takdir inde; 
5. Arzani bir ana perde cumbalı veya kademeli ise, bölme taksimatı yapıl ırken bu perdenin ye

rine ayni kıymette düz bir perde kullanılacaktır . 
6. Eğer birbirine mücavir arzani iki ana perde veya bunlarla ayni kıymetteki ufki perdeler veya 

perdelerin kademeli kısımlarına en yakın noktalardan geçen iki arzani satıh arasında 3,05 metre 
(10 kadem) ye gemi boyunun % 2 sinin ilâvesiyle elde edilenden daha az bir mesafe bulunuyorsa, 
IV ncü kaide hükümleri mucibince gemi perde taksimatının tâyininde, bu perdelerden yalnız biri 
hesaba katılacaktır . 

7. Tılğer su geçmez arzani bir ana bölme, kendi içinde ayrıca perde taksimatını ihtiva eder ve 
gemiye 3,05 metreye (10 kademe) gemi tu lünün f/< 2 sinin ilâvesiyle elde edilen uzunlukta bir boi'da 
hasarının vukuu farzolunduğu takdirde ana bölme harınını kamilen su istilâ etmiyeceğine idare ma
kamınca kanaat getirilirse, normal hallerde bu bölme için müsaade olunan boyun, münasip miktarda 
tezyidine müsaade olunur. 

Bu takdirde hasara u ğ r a n m a n taraftaki ihtiyat sephiye hacmi, hasara uğradığı farzolunan taraf-
takinden daha fazla olmıyacaktır. 

8. Su geçmez güvertelere, su geçer veya su geçmez iç kaplama veya tulâni perdeler inşası düşü 
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nüldüğü takdirde, idare makamları, bunlar yüzünden bilhassa su istilâsı takdirinde vukuu melhuz 
bayılma tesirini göz önünde bulundurmak ve gemi selâmetinin hiçbir bakımdan eksilmediğine ka
naat getirmek suretiyle müsaade edebilir. 

Kaide — V I , ; 

Pik ve makine dairesi perdeleri, şaft tünelleri ve saire 

1. Her gemi, bölme güvertesine kadar uzanan su geçmez bir pik veya çatışma perdesiyle teçhiz 
olunacaktır. Bu perdenin baş kaimesinden mesafesi, en az gemi boyunun % 5 i ve en çok gemi 
boyu % 5 ine 3,05 metre (10 kadem) ilâvesi suretiy'e hâsıl olan mesafe kadar olacaktır. 

Geminin baş kısmında uzun bir üst yapı bulunduğu takdirde, baş pik perdesi bölme güvertesinin 
üstündeki güverteye kadar hava tesirlerine karşı muhafazalı bir tarzda uzatılacaktır. Perdenin yu
karı doğru temdit olunan kısmı baş kaimeden en az gemi boyunun % 5 i kadar bir mesafede bulu
nacaktır; bölme güvertesinin kademe teşkil eden bu kısmı, hava geçmez tarzda inşa edilmiş olursa, 
yukarı doğru uzatılan kısmın hemen alt perdenin üzerinde bulunmasına lüzum yoktur. 

2. Gemiye ayni zamanda bir kıç pik perdesi ve 1 nci kaidenin 8 nci fıkrasında tarif olunan 
makine dairesi ile baş ve kıç taraftaki yük ve yolcu mahallerini birbrinden ayıran perdeler yapıla
cak ve bunlar bölme güvertesine kadar su geçmez olacaktır. Kıç pik perdesi, geminin bölme taksi
matına ait emniyet derecesi azalmamak şartiyle, bölme güvertesinin alt tarafında nihayet bulabilir. 

3. Kıç kovanlar, her halde su geçmez bölmeler dâhilinde konulacaktır. »Şaft salmastra mahfazası 
(Su geçmez bir tünel dâhilinde veya bu mahfazanın delinmesiyle girecek suyun, geminin dalma 
sınırının aşmasına müsaade etmiyecek hacımda ve su geçmez bir mahal dâhilinde bulunacaktır. 

rp^^-<#»*^~^°y> Kaide — V I I . , , ., 

Bölme yük hatlarının tâyini, markalanması ve kaydı 

1. Sözleşmenin 5 nci maddesi hükümleri gereğince tâyin ve marka olunan bölme yük hatları 
emniyet belgelerine kaydolunacaklar ve münhasıran yolcu taşımaya tahsis olunan gemilerde 
C. 1 ve başka gemilerde ise çeşitli yükleme şartlarına göre C. 2, C. 3 ve ilâh.. İşaretleriyle tavsif 
olunacaklardır. 

2. Bu yük hatlarından her birine mütenazır olup geminin emniyet belgesine geçirilen her 
fribort, muteber millî fribort mevzuatı gereğince tâyin olunan fribortlarm ölçüldüğü aynı mevki 
ve güverte hattından ölçülecektir. 

3. Her hangi bir bölme yük hattı markası, geminin sağlamlığına veya muteber millî fribort 
mevzuatına göre tâyin edilmiş bulunan âzami deniz suyu yükleme hattından hiçbir suretle daha 
yukarda bulunamaz. 

4. Bölme yükleme hatlarının vaziyetleri ne olursa olsun, gemiye, muteber millî fribort niza-
matı mucibince mevsim ve sefere göre tesbit olunan yükleme hattından daha fazlası hiçbir veçhile 
yükletil emez. 

Kaide — VIII. 

Su geçmez perdelerin inşa tarzı, ilk muayeneleri ve saire 

1. Su geçmez perdeler, gerek arzani ve gerekse tulâni olsunlar, kendilerinin bulundukları yer
deki dalma sınırına kadar üzerlerine tesir edecek su sütunu tazyikma kâfi bir emniyetle daya
nabilecek tarzda yapılmış bulunacaklardır. Perdelerin inşa tarzı idare makamlarının isteklerine 
uygun olacaktır. 

2. Perdelerdeki kademe ve cumbalar, kendilerine mücavir perde kısımları kadar su geçmez 
ve sağlam olarak inşa olunacaklardır. 

Su geçmez bir güverte veya perde, posta veya kemereler tarafından katediliyorsa, bu güver-
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te veya perde, ağaç ve çimento kullanılmaksızın su geçmez olarak inşa olunacaktır. 

3. Ana bölmelerin su ile doldurulmak suretiyle tecrübesi mecburi değildir. Perdelerin tam 
bir muayenesi yetkili bir uzman tarafından yapılacak ve bu muayeneler bütün hallerde hortum 
tecrübesi ile tamamlanacaktır. 

4. Baş pik, âzami bölme yükleme hattına kadar, su tazyikile tecrübe olunacaktır. 
5. Tonel omurgaları (Duct keels) de dâhil olmak üzere dabilbotom ve dalma sınırı yüksek

liğine kadar iç kaplamalar su tazyiki ile tecrübe edilecektir. 
6. Mayilerin konulmasına tahsis olunan ve gemi bölme taksimatının bir kısmını teşkil eden 

tanklar, sızdırmazlık bakımından, su sütunu ile, âzami bölme yükleme hattı irtifama kadar 
veya tankların bulunduğu yerdeki omurganın üst kenarından dalma sınırına kadar olan en 
büyük irtifam 2/3 üne muadil bir su sütunu ile tecrübe edileceklerdir. Tazyik irtifaı hiçbir 
veçhile tank tavanından itibaren 0,92 metre (3 kadem) den az olmıyacaktır. 

' . • î a J * ? M r r J * 7 M ° . Kaide — I X 

Su geçmez perdelerdeki menfezler 

1. Su geçmez perdelerdeki menfezlerin sayısı, geminin umumi inşa tarzı ve iyi kullanılması ba
kımından tecviz edilebilen asgari hadde indirilecektir; bu menfezlerde elverişli kapak tertibatı 
bulunacaktır. 

2. a) Su geçmez bölme perdelerinden boru, frengi deliği, elektrik kablosu ve saire geçiyorsa, 
perdelerin su geçmezliğine halel vermemeyi teminedecek tertibat alınacaktır. 

b) Su geçmez bölme perdelerinde sürgülü valf bulundurulmasına müsaade edilmez. 
3. a) Aşağıdaki yerlerde, kapı, menhol veya giriş menfezleri (bulundurulmasına müsaade edil

mez : 
ı) Dalma sınırı altında kalan müsademe perdesinde, 
ıı) 7 nci fıkrada bildirilen istisnalar hariç olmak üzere, her hangi bir yük mahallini bitişik bir 

yük mahallinden veya bir daimî yahut yedek kömürlükten ayıran su geçmez arzani perdelerde; 
b) Baş pik sarnıcına su almak veya boşaltmak için, dalma sınırı altında kalan çarpışma bölme

sinden en çok bir boru geçirilebilir. Ancak borunun bölme güvertesi üstünde bir noktadan idare 
edilebilen kılavuzlu bir valfla mücehhez olması ve valf sandığının baş pik içinde müsademe bölmesi 
üzerine yerleştirilmiş bulunması lâzımdır. 

4. a) Daimî kömürlükleri yedek kömürlüklerden ayıran bölme perdelerindeki su geçmez ka
pılar, 9 ncu maddenin B fıkrasında bildirilen gladora kömürlük kapıları müstesna olmak üzere 
daima varılabilir vaziyette olacaktır. 

b) Kömürün, su geçmez kömürlük kapılarının kapanmalarına engel olmasını önlemek için si
per veya başka vasıtalarla elverişli tertibat alınacaktır. 

5. Makine dairesi içinde, kömürlük ve şaft tüneli kapıları hariç olmak üzere, arzani ana bölme
lerin hiç birisinde birden fazla kapı bulunamaz. Bu kapılar, eşikleri fiilen mümkün olduğu kadar 
yüksekte kalacak şekilde yerleştirileceklerdir. 

6. a) Müsaade edilebilecek su geçmez kapı tipleri, menteşeli kapılar; sürmeli kapılar ve bu 
tiplere muadil diğer kapılar olup sadece civata ile (bağlanmış kapılara müsaade edilmez. 

lb) Menteşeli kapılar, perdenin her iki tarafından kullanılabilen manivelalarla m.üee'hhez ola
caktır. 

c) Sürme kapı, ufki veya amudi hareketli olabilir. Yalnız elle kullanılacaksa sürme tertibatı 
hem kapının kendi üzerinde, hem de bölme güvertesi üzerinde kolayca varılabilen bir yerden çalış
tırılabilecek durumda olacaktır. 

d) Kapı kendi ağırlığı veya bir ağırlığın bırakılmasiyle kapanacaksa, kapanma hareketini 
tanzim etmeye elverişli tertibatı olacak ve kapama mekanizması kapının hem kendisinden, hem 
de bölme güvertesi üzerinden, kolayca varılabilen bir yerden çalıştırılabilecek durumda olacaktır. 
Bundan (başka elle açıp kapama tertibatı da bulunacak ve bu tertibat kapının kendisinden ve böl-
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me güvertesi üzerinden, çalıştırılabilecek şekilde olacak ve kapı el donanımına alındıktan sonra 
kapının indirilip kapanması için mekanizma tertibatı her ilki mevkiden de acele işletilebilecek du
rumda bulunacaktır. 

e) Kapı bii' çalıştırma merkezinden enerji ile çalıştırılacaksa, açıp kapama mekanizması, ka
pının, aynı kuvvet nıembaı ile, kapı üzerinden de çalıştırılabilecek tarzda olacaJktır. Kapı merkez
den kapandıktan sonra, doğrudan doğruya kapı üzerindeki açıp kapama tertibatı ile açıldığı tak
dirde, kendiliğinden kapanacaktır. Aynı zamanda kapının bulunduğu yerde kapıyı kapalı tutacak 
tertibat 'bulunacak ve 'bu tertibat kapının merkezden açılmasına mâni olacaktır. Kuvvet membaı ile 
çalışan bütün bu kapılarda hem kapının kendisinde hem de bölme güvertesi üzerinde kolayca varı
lan 'bir yerden çalıştırılalbilen elle açıp kapama tertibatı bulunacaktır. 

f) Kapıların kendilerinden gayri, bütün kapı idare mahallerine, haricine kapı için, kapıların 
açık veya kapalı olduklarını gösteren müş'irler konulacaktır. 

7. a) Yolcu, tayfa ve hizmet mahallerindeki rnenteşeli su geçmez kapılara, ancak bordaya 
raslıyan alt sathının en alçak noktası, âzami bölme yükleme hattından en aşağı 2,13 metre (7 ka
dem) yükseklikte bulunan bir güverte üstünde olmak şartiyle müsaade edilir. Bu çeşit kapılara, bu 
güverte altında bulunan mahallerde müsaade edilmez. 

b) Tatmin edecek şekilde inşa edilmiş rnenteşeli su geçmez kapılara, iki yük mahallini birbi
rinden ayıran gladora perdelerinde, X ncu kaidenin 11 nci fıkrası hükümleri gereğince, horda yük 
lumbarlarma müsaade edilen seviyede bulunmak şartiyle müsaade olunur. Bu kapılar geminin ha
reketinden önce kapatılarak bütün sefer sırasında kapalı tutulacaktır. Bu kapıların limana girin
ce açıldıkları saatler ve gemi limandan ayrılırken kapandıkları saatler gemi jurnaiına kaydedile
cektir. Bu türlü kapıların bulundurulması istendiğinde bunların aded ve tertibatı idarenin hususi 
muayenesine tâ'bi olacak ve bu kapılara mutlak bir ihtiyaç bulunduğuna dair donatandan beyan
name istenilecektir. 

8. Bütün diğer su geçirmez kapılar sürme kapı tipinde olacaktır. 
9. a) Tfiiuıel methallerindeki kapılar müstesna olmak üzere, su geçmez bcdmeler üzerinde bu

lunup denizde zaman zaman açık bulunacak olan su geçmez kapıların eşikleri, âzami bölme yükle
me hattından aşağıda bulunduğu takdirde aşağıdaki kaideler tatbik edilir : 

I - Bu gibi kapıların sayısı beşi aşarsa, bütün su geçmez sürmeli kapılar, bir kuvvet membaı 
ile işler cinsinden olacaktır ve köprü üstünde bulunan bir mahalden hepsi aynı zamanda kapatıla
bileceklerdir. Kapılar hep birden kapatılmazdan önce, Ibunu 'haber verecek tür seda işareti verile
bilecektir, 

II - Bu kapıların sayısı beşi aşmazsa : 
ı - Mehenk rakamı 30 u aşmadıkça bütün su geçmez kapılar yalnız elle çalışır cinsinden olabi

lir; 
ıı - Mehenk rakamı 30 dan büyük fakat 60 tan küçük olursa bütün su geçmez sürme kapılar, 

kendisi üzerinden veya bölme güvertesi üzerindeki bir yerden kullanılabilen düşürme tertibatlı, 
düşme kapı veya kuvvet membaı ile çalışan cinsten olabilirler. 

m - Mehenk rakamı 60 tan 'büyükse, bütün su geçmez sürme kapılar kuvvet membaı ile çalı
şacaktır. 

b) Denizde bazan kömürün hap edilmesi için 'açılması lâzımgelen su geçmez kapılar, 'bölme gü
vertesi altındaki gladora kömürlükleri arasında bulunursa, bu kapılar bir kuvvet membaı ile ça
lışacaktır. Bu kapıların açılıp kapanmaları gemi jurnalma kaydedilecektir. 

c) Ambarların soğuk hava kanallarına ait geçitleri, 'birden fazla arzani bölmeyi katederse, 
bu geçitle rdeki su geçmez kapıların eşikleri âzami 'bölme yükleme hattı üstünde 2,13 metre (7 ka
dem) den az yükseklikte 'bulunduğu takdirde, kuvvet nıembaı ile çalışacaktır. 

10. Makine mahallerinden gayrı yerlerdeki bölmelerde, sökülebilir levha kullanılmasına mü
saade edilmez. Bu türlü levhalar gemi limandan ayrılmazdan önce daima yerlerine bağlanmış ola
cak: ve denizde mutlak ihtiyaç olmadıkça yerlerinden çikarılmıyacaktır. Tekrar yerlerine takılırken 
kenarlarından su sızdırmamaları için lüzumlu tedbirler alınacaktır. 
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11. Bütün su geçmez kapılar seyir esnasında kapalı tutulacak ve gemi hizmeti için zaruri ol

madıkça açılmıyacaktır. Her açık kapı her zaman hemen kapanmaya hazır bulunacaktır. 
12. Tayfa mahallerini, kazan önüne bağlıyan veya içinden 'boru veya saire geçen geçit veya 

tüneller su geçmez arzani ana bölmelerden geçerlerse, bu geçit veya tüneller su geçmez olacak 
ve XII nci kaide hükümlerine uyacaklardır. 

Bu geçit veya tünellerden her birinin en aşağı ibir ucundaki methali, seyir esnasında geçit ola
rak kullanılırsa, dalma sınırının üstüne kadar yükselen su geçmez İbir trank içinden geçecektir. Ge
çit veya tünelin ö'bür methali, 'bulunduğu gemi kompartımanının gerektirdiği tipte, su geçmez bir 
kapı ile teçhiz olunabilir. Bu geçit veya tünellerin hiçbiri çarpışma bölmesinin hemen arkasındaki 
bölme perdesinden geçirilemez. 

Su geçmez arzani ana bölmelerden cebrî cereyan geçit veya tünelleri geçirilmesi istendiği tak
dirde, idare makamları bu meseleyi hususi (bir önemle iııceliyeceklerdir. 

Kaide — X 

Dalma sınırı altındaki borda menfezleri 

1. Gemi bordasmdaki menfezlere ait kapama tertibatının tarzı tertip ve kifayetleri, kullanıl
dıkları maksat ve bulundukları yere uygun olacaktır. Bütün hallerde idare makamları tatmin edil
miş olacaktır. 

2. a) Bir ara güvertedeki borda lunrbuzlarcnın alt kenarları bölme güvertesine muvazi olmak 
üzere bordada tasavvur edilen hattın altında kaldığı ve bunların en alt noktaları âzami bölme su 
hattından gemi arzının % 2,5 u kadar yüksek bulunduğu takdirde, hu ara güvertedeki bütün 
lum'buz'lar açılmaz cinsten olacaktır. 

h) Bir ara güvertede bulunup yukarıki a fıkrası hükümlerine dâhil bulunmıyan lumjbuzlarm 
alt kenarları, bölme güvertesine muvazi olmak üzere (bordaya çekilen hattın altında kaldığı ve 
bunların en alt noktaları âzami bölme su hattından, 3,66 metreye (12 kadem) gemi arzının % 2,5 
unun ilâvesiyle elde edilen miktar kadar yüksekte bulunduğu takdirde, bu ara güvertedeki bü
tün luınbuziar, kaptanın tasvibi olmaksızın kimsenin açamıyacağı tarzda yapılmış bulunacaklardır. 

c) Diğer bütün lûmbozlar alelade açılabilir cinsten olabilirler. 
d) Bir ara güverte (glâdora) da bulunup yukarıki (b) fıkrası hükümlerine dâhil bulunan lûm-

bozların alt kenarları, bölme güvertesine muvazi olmak üzere bordaya çekilen hattın altında kaldığı 
ve bunların en aşağı noktaları, geminin bir liman lan hareketi esnasında haiz bulunduğu yük hattın
dan 1,37 metreye (4,5 kadem) gemi arzının % 2,5 unun ilâvesiyle elde edilen miktar kadar yük
sekte bulunduğu takdirde, bu ara güvertedeki bütün lûmbozlar, geminin limandan hareketinden evvel 
bir anahtar vasıtasiyle su geçmez tarzda kapatıla ık ve bütün seyir müddetince açılmıyacaktır. 

Bu nevi lûmbozlarm liman içinde ne vakit açıl ı ki arı ile geminin limanı terketmesinden evvel ne 
vakit kapatıldıkları gemi jurnalma geçirilecektir. 

ı Alt kenarları, bu fıkrada bildirilen hattın üs ünde kalan ve bu sebeple seyir esnasında kapta
nın sorumluluğu altında açılmasına izin verilen lûmbozlarm açılabilecekleri ortalama su geçimi 
sınırını idare makamı tesbit edebilir. Sicak bölge denizlerinde bu su çekimi sınırı iyi havalarda 0,305 
metre (1 kadem) artırılabilir. "•* ' 

3. Aşağıda bildirilen lûmbozlarm hepsi kolaylıkla su geçmez tarzda kapatılması mümkün, kifa
yetli ve içten menteşeli kör kapaklarla teçhiz olunacaklardır: 

-.jk) Açılmaz cinsten (sabit) olması mecburi bulunan lûmbozlar, 
b) Baş kaimeden itibaren gemi boyunun 1/8 i dâhilinde bulunan lumbuzlar, 
c) 2 nci maddenin (b) fıkrasında bildirilen durumdaki lûmbozlar, 
d) Seyir esnasında erişilmesi mümkün bulunmıyan lûmbozlar, 
e) Gemici ve ateşçilerin iskânına tahsis olunan mahaldeki lumbuzlar, 
f) Güverte yolcusunun iskânına tahsis olunan mahallerdeki lumbuzlar, 
4. Bölme güvertesinin altında olup bundan evvelki fıkra şümulü içine girmeyen lumbuzlar, 
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yerlerinden çıkarılarak lûmbozların yanına istif olunabilecek cinsten kifayetli kor kapaklarla teçhiz 
olunacaklardır. 

5. Seyir esnasında erişilmesi mümkün olmıyan lûmbozlarla kör kapakları, geminin denize çıkma-, 
sından evvel kapatılacak ve emniyete alınacaktır. 

6. Münhasıran hamule veya kömür koymaya talıasis olunan mahallere hiçbir lûmboz konmıyacaktır. 
7. Otomatik hava değiştirme tertibatlı lûmbozlar, idare makamlarının özel izni olmadıkça, gemi 

bordalarının dalma sınırı altında kalan kısmına konmıyacaklardır. 
8. Gemi bordasında bulunan makineye ait veya sair sulama ve verme işlerine tahsis edilmiş bil

cümle delikler, gemi dâhiline rasgele su girmesine mâni olacak şekilde tertip olunacaklardır. 
9. Gemi bordasındaki frengi ve aptesane menfezleri ile bunlara benzer diğer deliklerin sayısı 

bunlardan birçoklarının bir menfezde birleştirilmesi veya münasip diğer bir usulün tatbiki sayesin
de en az hadde indirilecektir. 

10. iç delikleri dalma sınırının altında bulunan disçarç menfezleri, suyun gemi içine girme
sine engel olacak şekilde kifayetli ve erişilebilir tertibat ile donatılacatır. Her ayrı menfez için, , 
bölme güvertesi üzerinden idare edilen ve bir kapama tertibatı bulunan otomatik bir geri dön 
mez (nanritern) valf veya bu nevi kapama tertibatını haiz olmayıp -ancak üste bulunan âzami 
bölme yük hattının yukarısında kalarak çalışma esnasında daima yetişilmesi mümkün olan müte-
navip hareketli ve otomatik iki geri dönmez valf kullanılması caizdir. 

Bölge güvertesi üzerindeki bir yerden kullanılan kapama tertibatlı bir valf donatıldığı takdir
de, bölge güvertesi üzerindeki kapama tertibatının bulunduğu yer her zaman erişilebilir durum
da bulunacak ve valfin açık veya kapalı olduğunu gösterir bir tertibatı olacaktır. 

11. Dalma sınırının altında kalan geçit, ambar veya kömürlük kapıları kâfi derecede dayanıklı 
olacaktır; bunlar, gemi limanı terketmezden evvel su geçmez tarzda'sıkıca kapatılacak ve seyir 
esnasında kapalı bulundurulacaktır. 

Âzami bölme yük hattının kısmen veya tamamen altında bulunan ambar veya kömürlük kapıları, 
hükümet makamları tarafından hususi bir ihtimama tâbi tutulacaktır. 

12. Pasekül ve çop manikalarının iç menfezleri kifayetli birer kapakla teçhiz olunacaklardır. 
Bu iç menfezler dalma sınırının altında bulundukları takdirde, kapakları sugeçirmez cinsten 

olacak ve aynı zamanda mecraların içerisine, âzami bölme yük hattının üstünde ve kolay ye
ni lebi l i r bir yerde bulunmak üzere otomotik bir geri dönmez valf donatılacaktır. Manikalar kul
lanılmadığı zaman kapak ve valflar kapalı ve emniyete alınmış olmalıdır. 

Kaide — X I 

Su geçmez kapılarla, borda lûmbozları ve sairenin inşa tarzı ve ilk muayeneleri 

1. Bütün su geçmez kapılar, borda lûmbozları, giriş, ambar ve kömürlük kapıları, valflar, boru 
mecraları, pasekül ve çöp manikalarının numuneleri, inşa malzemesi ve inşa tarzı idarenin tasvibine ik-
tran etmiş olmalıdır. 

2. Su geçmez her kapı, dalma sınırı yüksekliğine muadil su tazyikiyle tecrübe edilmelidir. Bu 
tecrübe gemiinin hizmete konulmasından evvel ve kapının takılmasından evvel veya sonra yapılma
lıdır. 

> • • • ' Kaide — X I I 

Su geçmez güverte, trank ve sairemn inşa tarzları ile ilk muayeneleri 

1. Su geçmez güverteler, tranklar, tüneller, tünel omurgaları (Duc't - keel) ile hava manika
ları, su geçmez (bölmelerin müşabih kısımları kadar metanette inşa edilmelidir. Bunları su geçmez 
duruma getirmek ve bunlarda mevcut menfezlerin kapatılmasında tatbik olunan usuller, idarenin 
taleplerine uygun olmalıdır. Su geçmez hava manikaları ile tranklarm, en az dalma sınırına kadar 
çıkarılması gerekir. 
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2. Su geçmez güverteler, tranklar, tüneller ve manikalar inşadan sonra, hortum tecrübesine tâ

bi tutularak su geçirmezlikleri muayene edilir; güvertelerin muayenesi, su altına alınmakla da ya-
pılabilii'. 

( V •" • • >• • ^ Kaidö __ x m 

Su geçmez kapılar ve sairenin muntazaman teftişi ve muayyen aralıklı bölme talimleri 

Yeni ve mevcut gemilerde her hafta, kapıların, borda lûmbozlarmm, valfların, disçarçlarm, 
pasekül ve çöp manikalarının su geçmez şekilde kapatılmasına yarıyan tertibatla talim yapılır. 
Yolculukları bir haftadan ziyade sürecek gemiler do yola çıkmadan tam bir talim yapılır ve yolcu
luk esnasında haftada en az bir defa ayrıca talim yapılır; ana arzani perdeler bulunup gemi deniz
de iken kullanılan su geçmez bütün asma kapılarla enerji ilo tahrik edilen kapılar her gün çalış
tırılır. 

Her hangi bir kompartımanı su geçmez duruma getirmek için kapatılması gereken bütün su 
geçirmez kapılarla bunlara müteferri tertibat ve işaret tesisatiyle bütün valflar yolculuk sırasın
da muntazaman ve haftada en az bir defa teftiş edilmelidir. 

Kaide — XIV . • , - • 

Gemi jurnalına yapılacak kayıtlar 

Yukardaki kaideler gereğince yolculuk sırasında kapalı tutulması gereken asma kapılar, müte
harrik kapaklar, borda lûmbozları, giriş ambar vo kömürlük kapıları ile diğer menfezler, bütün 
yeni ve mevcut gemilerde, gemi denize açılmadan kapatılacaktır. Bu tertibatın kapatıldığı saatle, 
bu kaidelerin müsaade ettiği hallerde, açıldıkları saatler gemi jurnalına kaydolunur. 

Kaide XIII gereğince yapılacak bütün talim, vo teftişler de gemi jurnalına kaydolunur ve tes-
bit olunan her noksan bu arada hususi olarak tebarüz ettirilir. 

- Kaide — XV 

Dabılbotomlar 

1. En az 61 metre (200 kadem) ve en çok 76 metro (249 kadem) boyundaki gemiler en az makine 
dairesinden baş pik bölmesin* veya bu bölmeye mümkün olduğu kadar yakına uzanan bir dabıl
botom ile teçhiz olunacaktır. 

2. Boyları 76 metreden (249 kadem) az ve 100 metreden (330 kadem) çok olmıyan gemiler
de hiç olmazsa makine dairesi dışında bir dabılbotom bulunmalıdır. Bu dabılbotom başta ve kıç
ta pik bölmelerine veya mümkün olduğu kadar bunların yakınma kadar uzatılmalıdır. 

3. Boyları 100 metre (330 kadem) ve daha fazla olan gemiler, gemi vasatında bulunup, pik 
perdelerine veya bunlara mümkün olduğu kadar yakma gelen bir dabılbotomla teçhiz olunmalıdır. 

4. Dabılbotomun mecburi olduğu hallerde, bunlar gemi bordalarına, geminin sintinelerini 
muhafaza edebilecek şekilde uzanmalıdır. 

Bu koruma, dabılbotom kenar levhasının alt kenarı ile sintine borda levhasının birbirini kes
tiği hattın hiçbir noktası, kaide hattının omurga merkez hattından itibaren yarı kalıp arzı kadar 
uzakta bulunan bir noktasından 25 derecelik bir zaviye ile çizilen kurma hattının gemi bordasını 
kestiği noktadan geçtiği farzolunan ufki müstevinih altına düşmemesi şartiyle, kâfi sayılır. 

5. Marmara tertibatiyle irtibatlı dabılbotom kuyuları lüzumundan fazla derine gitmiyecek-
leri gibi borda kaplaması veya kenar levhası iç kenarından 450 milimetreden (18 pus) az bir me
safede bulunmıyacaklardır. Şu kadarki pervaneli gemilerin şaft tüneli arka nihayetinde .borda 
kaplamasına kadar uzanan kuyulara müsaade olunabilir. 
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Kaide — XVI 

Yangın perdeleri 

Bütün gemilerin bölme güvertesi üzerinde, geminin bir yanından öbür yanma kadar uzanan 
ve idarenin taleplerine uygun bulunan yangın perdeleri bulımaeakhr. 

Bu perdeler, tertip edildikleri maksada uygun olarak yangının genişlemesine 815 derece san-
tigrad (1 500 derece fahrenayd) hararet altında bir saat kadar müessir şekilde mâni olabilecek 
madenden veya sair yanmaz malzemeden imal olunacaktır. 

Bu perdelerdeki cumba ve kademelerle kapama tertibatı yangına karşı emniyetli ve alev ge
çirmez olacaktır. 

Beher üst yapıda mücavir iki yangın perdesinin ortalama aralığı umumiyetle 40 metreden 
(131 kadem) fazla olmryacaktır. 

Kaide — XVII 

Dalma sınırı üzerinde bulunan lûmbozlar ve sair menfezler 

1. Dış bordanın dalma sınırı üzerindeki kısımlarında bulunan lûmbozlar, giriş ambar ve 
kömürlük kapıları ile sair menfez kapakları uygun yapıda ve kâfi sağlamlıkta bulunacaktır. Bu 
arada bu kapakların bulundukları mahallerle kapakların âzami bölme yükleme httı üstündeki 
durumları da p;öz önünde bulundurulacaktır. 

2. Bölme güvertesi veya bunun üzerindeki bir güverte, normal deniz şartları altında aşağı
ya su geçirmiyeeek şekilde sızdırmaz olacaktır. Havaya mânız güvertedeki bütün menfezler, 
süratle su geçmez şekilde kapatılabilecek vasıtalar ve kâfi irtifa ve sağlamlıkta mezarnalarla teç-

> hız olunmalıdır. 
3. Havaya mâruz güverteyi her türlü hava ı sudan kurtarmak için lüzumlu olan yerlere 

su lûmbozlan veya frengi delikleri tertip olunacaktır. 

Kaide — XVIII 

Su geçmez kompartman menfezleri 

1. Yolcu ve gemi adamları mahallerindeki her su geçmez kompartıman, kompartıman içinde
kilerin üst güverteye varmasını temin eden bir çıkış menfezi ile mücehhez olacaktır. 

2. İler makine dairesi, kazan önü ve şaft tünel iyi c diğer her iş yeri, gemi adamlarına, su ge
çirmez kapıları kullanmaksızm kaçabilmek imkânını veren tertibatla donatılacaktır. 

Kaide — XIX. 

Tulumba tesisleri 

Buhar makineli gemiler 

1. Bütün gemiler her türlü kazalarda - gemi ister düz olsun ister yaygın bulunsun - her su 
geçmez kompartımanı boşaltmıya veya marmara etmeye kifayet edecek bir tulumba tesisiyle dona
tılacaktır. Bu maksatla, gemi nihayetlerindeki dar kompartımanlar müstesna olmak üzere, borda
larda emme mahalleri tesisine sureti umumiyede lüzum vardır. Sintineler üzerindeki farşlar imti-
zaçlı olarak döşenmişse, suyun böyle bir kompartımandan emme mahalline akabilmesi için 
tertibat alınmalıdır, soğuk hava ambarlarını marmara etmek için kifayetli tertibat bulundurulma
lıdır. 

2. Ana makine ile tahrik edilen mûtat sintine tulumbası veya aynı kifayette bir makine da
iresi tulumbasından başka müstakillen tahrik edilen iki enerji tulumbası da tertiplenecektir. Şu ka
dar ki, boyları 91,5 metreden (300 kadem) az ve mehenk rakamı 30 dan aşağı bulunan gemiler-
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de, müstakillen tahrik edilen iki enerji sintine tulumbasından birisi yerine ya - birisi başta ve 
diğeri kıçta olmak üzere - müessir iki el tulumbası (Grank tibinde) veya portatif bir enerji tulum
bası kullanılabilir. 

Sintine tulumba tesisatiyle gerekli irtibatı haiz hela, balast veya liman hizmeti tulumbaları, 
müstakil enerji sintine tulumbası telâkki olunabilir. 

3. Birden ziyade müstakil enerji tulumbası bulundurmak mecburiyeti bulunan hallerde bun
ların tertibatı o suretle yapılacaktır, ki, tulumbalardan en az bir tanesi, gemiye şehirde iken su gi
rebilecek bütün normal hallerde emre hazır bulunsun. Bu itibarla bu tulumbalardan bir tanesi su 
altında emniyetle çalışabilecek bir imdat tulumbası tipinde olacaktır. Bu tulumbayı tehlike ha
linde her an çalıştırabilecek ve bölme güvertesi üzerinde bulunan bir enerji membaı hazırlanmış 
olacaktır. 

4. Müstakillen tahrik edilen enerji sintine tulumbaları, mümkünse birbirinden " ayrı su geçir
mez kompartımanlara yerleştirilmelidir. Bu kompartımanlar, aynı arıza ile su almak ihtimalini 
önleyecek şekilde tertiplenmesi veya durumları bu imkânı sağlamalıdır. Makinelerle kazanlar su 
geçirmez iki veya daha ziyade kompartımana yerleştirilmişse, marmara hizmeti için mevcut tu
lumbalar mümkün olduğu kadar bu kompartımanlara tevzi edilmelidir. 

5. Baş ve kıç pik kompartımanlarına münhasır olan tulumbalardan gayri ister el ile isterse 
enerji ile tahrik edilsin, her sintine tulumbası geminin her ambar veya makine dairesinden su 
çekebilecek şekilde tertiplenecektir. 

6. Müstakillen tahrik edilen her enerji sintine tulumbası, ana sintine borusundan dakikada 
en az 122 metre (400 kadem) süratle su emebilecek kifayette olacaktır. Tulumbanın bulunduğu 
kompartımana, kutru, ana sintine tulumbasından ufak olmıyan ve doğrudan doğruya emen bir 
emme irtibatı tertiplenecektir. Müstakillen tahrik edilen her enerji tulumbasının direkt marmara 
boruları, geminin her bordasından emebilecek şekilde tertip edilmelidir. 

7. Ana devri daim tulumbaları, makine dairesi sintinesinin en derin mahallerine kadar varan 
ve geri dönmez valflarla mücehhez, direkt emme irtibatlariyle teçhiz edilmelidir. Bu emme irtibat
larının kutru, ana deniz suyu boru mecrası kutrunuıı en az 2/3 üne müsavi olmalıdır. Yakıt 
olarak kömür kullanılmakta veya kullanılması mümkün bulunmakta ve makine ve kazan dairesi 
arasında su geçirmez perde bulunmamakta ise, devridaim tulumbalarından en az bir tanesi için 
denize doğru direk bir disçarç temin edilmeli veya devridaim disçarçma bir ihata borusu ko
nulmalıdır. 

8. a) Ambar ve makine dairelerinin marmarasma mahsus tulumbaların boru mecraları, su 
veya yağ taşınmasına mahsus mahallerin doldur.ılması veya boşaltılmasına mahsus boru mecraların
dan tamamen ayrılmalıdır. 

b) Kömürlükler veya akar yakıt tankları altında ve kazan akar yakıt tankları yahut yağ 
tulumba tesisatının bulunduğu makine, motor - * kazan daireleri altına kurşun boru döşenemez. 

9. Sintine, ana ve şube boru mecralarının kuturları hakkındaki talimat, geminin ve tabiiye 
edilecek kompartımanın cesametine göre idarece hazırlanır. 

10. Sintine ve safra boru donanımları, deneden veya su safra tanklarından ambarlara veya 
makine dairelerine yahut bir kompartımandan diğerine su geçirilmesini imkânsız kılacak şekilde 
tertiplenmelidir. Sintine ve safra boru donanımı arma bağlı bir derin tankın, hamule ile dolu iken, 
istenmeksizin su ile dolmasına yahut su safrası PL muhtevi iken sintine donanımı vasıtasiyle boşal
tılmasına mâni olabilecek hususi tertibat alınmalıdır. 

11. Sintine emme mecrasının, boru çatlaması veya gemi çarpışması yahut oturma yüzünden 
başka bir kompartımanda hasara uğraması dol a/isiyle her hangi bir kompartımanı doldurmasına 
mâni olacak tertibat alınmalıdır. Eğer boru borla yakınma veya bir tünel omurgasına (Duct-kee!) 
donanmış ise, boru içerisine ve emme mahallinin bulunduğu kompartıman kısmına, ya bir geri 
dönmez valf takılmalı veyahut da bölme güvertesi üzerinde bulunan bir mahalden uzaktan idare 
edilebilir ve aşağıya doğru vira edilir bir valf bulunmalıdır. 
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12. Sintine tahliye tertibatına ait bütün tevzi kutuları, musluklar ve valflar normal ahvalde 

her zaman erişilebilir şekilde tertiplenmelidir. Bunlar, yardımcı tahliye tulumbasının su altında 
kalması halinde her kompartımanı tahliye edilmesini mümkün kılabilecek şekilde düzenlenmelidir. 
Eğer bütün tulumbalar için müşterek tek bir boru donanımı mevcut ise, emme mahallerinin tah
riki için lüzumlu musluk ve valfların hepsi bölme güvertesi üzerindeki bir mahalden kullanılabil
melidir. Ana tahliye donanımından gayrı bir de yardımcı tahliye donanımı mevcut ise, bu donanım 
ana donanımdan müstakil olarak, yardımcı tahkiye tulumbasının, imlâ edilmiş her kompartımanı 
tahliye edilmesini sağhyacak şekilde tertiplenmiş olmalıdır. 

Motor makinah gemiler 

13. Motor makinah gemilerin sintine tuhüs.ba donanımları, müşabih cesamette buhar maki
nah gemilerininkine, ana devridaim tulumbalar: müstesna olmak üzere mümkün olduğu kadar 
müşabih bulunmalıdır. 

Kaide — XX 

Makinenin geri yol takati 

Makinelerin geri yol takati, gemiyi her turla ahvalde emniyetle idare edebilecek kifayette bu
lunmalıdır. 

Kaide — XXI 

Yardımcı dümen tesisatı 

Bütün gemiler, kifayet itibariyle ana tesisattan daha zayıf olabilen bir yardımcı dümen tesisatiyl* 
teçhiz olunmalıdır; el ile idare için münasip tertibat mevcut ise, yardımcı dümen tesisatının tahriki 
için buhar veya sair enerji muharrik kuvveti talebolunmaz. Enerji ile tahrik olunan ikinci bir ana 
dümen tesisatı bu kaidenin uygulanması bakımından yardımcı tesisat olarak kabul olunabilir.' 

Kaide — XXII 

Gemilerin ilk ve mütaaktp sörveyleri 

1. Yeni veya mevcut her gemi aşağıdaki sörveylere tâbi tutulacaktır : 
a) Geminin hizmete girmesinden evvel yapılacak sörvey; 
b) 12 ayda bir muntazaman tekerrür edecek bir sörvey; 
c) özel sebeplerle yapılacak mütemmim sörveyler;. 
2. Yukarda yazılı sörveyler aşağıdaki gibi yapılır: 
a) Geminin hizmete konulmasından evvel yapılacak sörvey, tekne, makina tesisatı ve teçhizatla 

karinanın ve kazanın içerden ve dışardan tam bir muayenesini muhtevidir. Bu sörvey, geminin, tek
nenin umumi tertibatı, inşa malzemesi ve bağlantıları, kazan ve teferruatı, ana ve yardımcı makine
leri, can kurtarma vasıtaları ve diğer donanım bakımından bu sözleşme ile geminin mensup ol
duğu memleket hükümeti tarafından ilgili kullanma maksadına uygun gemiler için ısdar olunmuş 
uygulama hükümlerine mutabık bulunduğunu sağ! amalidir. Bu sörvey aynı zamanda geminin ve 
donanımın işçiliğinin her hususta tatmin edici bulunduğunu tesbit edebilmelidir. 

b) Muntazaman tekerrür edecek sörvey, bütün tekne ile kazanların, makine tesisatının ve teçhiza
tın muayenesiyle karinenin teftişini muhtevidir. Bu sörvey geminin, tekne, kazan ve teferruatı, ana 
ve yardımcı makineleri, can kurtarma vasıtalari ve donanımı bakımından tatminkâr ve hizmeti için 
uygun durumda ve ayrıca bu sözleşme ile, geminin mensup olduğu memleket hükümetinin isdar et
tiği uygulama hükümlerine uygun bulunduğunu göstermelidir. 

c) Umumi veya kısmi sörvey, gemi her hangi bir kazaya uğradığı veya geminin emniyetini yahut 
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can kurtarma vasıtalarının veya başka donanımın sağlamlığını veya kifayetini şüpheli kılan bir 
kusurun meydana çıkması veya gemi büyükçe bir tamir geçirdiği yahut geminin mühim kısımları 
yenileştirildiği zaman yapılır. Bu sörveyde lüzu alu tamir veya yenileşmelerin iyi yapıldığına, işçi
liğin tamamen tatminkâr olduğuna ve geminin bu sözleşme ile geminin mensup bulunduğu memle
ket hükümetinin isdar ettiği uygulama hükümlerin > her hususta mutabık olduğunu tesbit etmelidir. 

3. ikinci fıkrada sözü geçen uygulama hüküm'eri, ana ve yardımcı kazanlarla teferruatının, 
buhar borularının, yüksek tazyika mâruz kaplar'a ilıtirak motorlarına ait akar yakıt tanklarının ilk 
defa ve sonradan tâbi tutulacakları su tazyiki tec übeleri hakkındaki kaideleri belirtirler, tazyik 
miktarı üe birbirini mütaakıp yapılacak tecrübeler arasındaki nizami müddet de bu hükümlerle tesbit 
olunur. , 

Ana ve yardımcı kazanlarla teferruatı, muhtelif kaplar ve iç kuturları 76 milimetreden (3 pus) 
fazla olan buhar boruları, hizmete konulmadan evvel su tazyiki tecrübesine tâbi tutulur, iç kuturları 76 
milimetreden (3 pus) fazla olan buhar boruları muntazam fasılalarla su tazyik tecrübesine tâbi tutulur. 

Kaide — XXIII 

Sörveyde tesbit edilen durumun muhafazası 

Geminin kaide XXII gereğince yapılan görveyinden sonra, inşai tertibatta, makine tesisatında, 
teçhizatta ve sairede, bu görevde tesbit olunan dudumu değiştirebilecek tadilât, ancak idarenin iz
niyle yapılabilir. 

Cankurtarma araçları ve saire 

Kaide — XXIV 

Filika cinsleri 

Filika cinsleri aşağıdaki gibi tasnif olunmuştur: 
Sınıf 1 : Sabit bordalı ve 
a) Yalnız dahilî sephiyeli; 
b) Dahilî ve haricî sephiyeli üstü açık filikalar. 
Sınıf II : a) Dahilî ve haricî sephiyeli ve bordalarının üst kısımları müteharrik, üzerleri 

açık filikalar, 
b) Sabit veya müteharrik, sugeçirmez talazlıklı üzeri kapalı filikalar. 
Yüzme kabiliyeti, teknesinin mühim bir kısmının önceden ihzarına bağlı bulunan filikalar veya 

bacımları 3,5 metre kübten (125 kadem küb) ufak olan filikalar ve ağırlıkları tam teçhizat ve ha
mule ile 20 300 kiloyu (20 ingiliz tonu) aşan filikaların kullanılması yasaktır. 

Kaide — XXV 

1 nci sınıfa dahil cankurtaran filikaları 

Birinci sınıfa dâhil cankurtaran filikalarının vasati küpeşte çalımı boylarının en az % 4 ü kadar 
olacaktır. 

Birinci sınıfa dâhil cankurtaran filikalarının hava sarnıçlarını tesbit şekli, gayrimüsait hava 
şartları altında bile tam yüklü filikaya kâfi muvazene sağlamalıdır. 

100 ve daha fazla kimseyi istiap edecek filikaların sephiye hacımları idareyi tatmin edecek şekilde 
genişletilmeldir. 

Bundan başka aşağıdaki hükümlere riayet olunacaktır: 
a) Yalnız dahilî sephiyeli cakurtaran filikaları: 
Bu neviden ahşap bir filikanın sephiyesi, mecmu hacımları filika hacminin en aşağı onda- birine 
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tekabül eden sugeçirmez hava sarnıçlarından ibaret bulunmalıdır. 

Bu cinsten madeni bir filikanın sephiyesi sugeçirmez hava sarnıçlarının hacmi mütenasiben ar
tırıldıktan sonra, aynı haeımdaki tahta bir filikanın s ̂ phiyesinden az olmıyacaktır. 

b) Dahilî ve haricî sephiye tertibatlı cankurtaran filikaları: 
Bu neviden ahşap bir filikanın dahilî sephiye ict ibat ı , mecmu bacımları, filika hacminin en a/ 

% 7,5 una tekabül eden sugeçirmez hava sarnıçlarından mürekkep bulunmalıdır. 
Haricî sephiye tertibatı mantardan veya buna muadil başka her türlü malzemeden yapılabilir

se de saz, toz veya tane halinde mantardan «veya ;aır dökme malzeme artığından ve tesirleri hava 
ile şişirmeye bağlı tertibattan müteşekkil olmıyacaktır-

Mantar kullanıldığı takdirde sephiye tertibatının hacmi ahşap bir filika hacminin en az bin
de otuz üçüne tekabül etmelidir. Başka maddeler kullanıldığı takdirde, dış sephiye tertibatının 
hacmi ile tertip tarzı, mantar kullanılmış gibi aynı sephiye kabiliyetini ve muvazeneyi sağlamalı
dır. 

Madeni bir filikanın sephiye kabiliyeti, sugeçirmez hava sarnıçları ile haricî sephiye tertibatı 
hacımlarının mütenasiben artırılmasını mütaakıp aynı hacımda ahşap bir filikanmkinden aşağı ol
mamalıdır. 

Kaide — XXVI 

İkinci sınıfa dahil filikalar 

ikinci sınıfa dâhil filikalar aşağıdaki şartlara rygun olmalıdır: 
a) Dahilî ve haricî sephiye tertibatı ve bordalarının üst kısımları müteharrik, üstü açık fi

likalar : 
Bu neviden filikalar sugeçirmez hava sarnıçları ve ayrıca haricî sephiye tertibatiyle müceh

hez bulunacaktır. Sephiye tertibatının mecmu hacmi, filikaya binecek beher şahıs için en aşağı 
aşağıdaki miktarlara tekabül edecektir: 

Desimetre küb Kadem küb 

'"''."' , Hava sarnıcı 43 1,5 
Haricî sephiye terti
batı (mantardan) 6 0,2 

Haricî sephiye tertibatı mantardan veya buna muadil başka her türlü malzemeden yapılabilir
se de saz, toz veya tane halinde mantardan veya .sair dökme malzeme bakiyesinden ve tesirleri ha
va ile şişirmeye bağlı tertibattan müteşekkil oltrüyacaktıı*. 

Mantardan başka maddeler kullanıldığı takdirde, dış sephiye tertibatının hacmi ile tertip tarzı, 
mantar kullanılmış gibi aynı sephiye kabiliyetini yo muvazeneyi sağlamalıdır. 

Bu neviden madeni bir filikanın dahilî ve haricî sephiye tertibatı ahşap bir filikanın sephiye 
kabiliyetine en az müsavi sephiye sağlamalıdır. 

Bu neviden yüklü filikaların en az fribordu filika boyuna tâbi olup filika ortasında bordada 
sabit filika kısmı üst kenarının su seviyesinden olan amudi mesafesini teşkil eder. Fribord, tatlı 
suda aşağıdaki kıymetlerden aşağı olamaz: 

Filika boyu En az fribord 
. , Metre mukabili kadem Milimetre mukabili pus 

7,90 26 200 8 
8,50 28 225 9 
9,15 30 250 10 

cetvelde yazılı boylar arasında bulunan filikaların fribordu, icra suretiyle hesaplanır. 
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Bordaların müteharrik kısımları sugeçmez olacaktır. 
b) Sabit veya müteharrik .küpeşteli filikalar : 
I - Havuzlu ve güverteli filikalar : Bu neviden filikalarda havuz güvertesinin mesehası mecmu 

güverte mesahasının en az % 30 u kadar olmalıdır. Havuz güvertesinin mahmul su hattından irtifaı 
her noktada filika boyunun en az % 1/2 kadar olacaktır; havuz güvertesinin nihayetlerinde bu irtifa 
filika boyunun en az % 1,5 na varmalıdır. 

Böyle bir filikanın fribordu en az % 35 ihtiyat sephiye sağlamalıdır. 
I I - Düz güverteli filikalar : Bu neviden filikaların en az fribordu boylamna bağlı olmayıp münha

sıran filika derinliğine tâbidir. Filika ortasında, güverte üst kenarı ile burma tahtası alt kenarı arasın
da ölçülen amudi mesafe filika derinliğidir. Yüklü filikalarda fribord güverte üst kenarından, fi
lika ortasında ve bordada su sathına kadar ölçülür. 

Tatlı suda fribord aşağıdaki kıymetlerden az olamaz. Bu kıymetler vasati çalımları boylarının 
% 3 ü kadar olan filikalar için tashihsiz muteberdir. 

Filika derinliği milimet- En az fribord milimet
re mukabili pus re mukabili pus 

310 12 70 2 3/4 
460 18 95 3 3/4 
610 24 130 5 1/8 
768 30 165 6 1/2 

Yukarda yazılı kıymetler arasında kalan derinlikler için fribord irca suretiyle hesaplanır. 
Çalım yukarda sözü edilen! normal çalımdan ufak ise, en az fribord normal çalımla baş ve kıç 

bodoslamalarında ölçülen mevcut çalımlar vasatisi arasındaki farkın 1/7 si kadar cetvel kıymetle
rinden büyük olur; normalden büyük1 çalımlar ve güverte muhaddepliği için friborddan azaltma ya
pılamaz. 

I I I - Güverteli bütün filikalar, güverteyi sudan kurtarmak için münasip tertibatla mücehhez 
bulunacaklardır. 

Kaide — X X V n ' *" ~"" r ' * * " r ***" ' ' 

Motorlu filikalar 

Bir geminin can kurtarma vasıtaları ara&mda bulunan bütün motorlu filikalar, 36 ncı kaidenin 
ikinci maddesi mucibince mecburi olsun, olmasın, aşağıdaki şartlara uygun olacaklardır. 

a) Motorlu filikalar birinci sınıftan bir cankurtaran filikası şartlarına uygun olacaktır; sü
ratle maynayı sağlıyan münasip tertibat bulunacaktır. 

b) Kâfi miktarda akar yakıtla mücehhez olacaklar ve her an işletmeye hazır bulundurulacak
lardır. 

c) Motor ve teferruatı maksada uygun olarak ve işletme kabiliyetini gayrimüsait hava 
şartları altında da temin edebilecek şekilde kapatılmış bulunmalıdır; geri yol için tertibat alınmış 

* olmalıdır; 
d) Tam yüklü olarak sakin suda sürat en az altı deniz mili olmalıdır. 
Dahilî ve - varsa - haricî sephiye tertibatının hacmi, motor, ışıldak ve telsiz tesisleri ile 

bunların teferruatının ağırlığı ve bu tesisler yerine filikaya sığabilecek kimselerin ağırlığı ara
sındaki farkın izalesi maksadiyle artırılmalıdır. 

( S. Sayısı: 60 ) 
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Kaide — XXVIII 

Cankurtaran salları 
Aşağıda yazılı şartlara uymıyan hiçbir cankurtran salı tipine müsaade edilmiyecektir: 
a) İnşa malzemesi ve tarzı tasvipli olacaktır; 
b) Sal hangi yüzünde yüzerse yüzsün elverişlilik ve muvazene sağlanmış olmalıdır; 
c) Her iki yüzünde de tahta, yelken bezi veya sair münasip malzemeden yapılmış sabit veya 

müteharrik talazlık bulunacaktır. 
d) Salın etrafına, çevresini saran ve sağlamca bağlanmış bir can halatı donatılmış olmalıdır; 
e) Sal geminin güvertesinden suya indirilebilecek veya atılabilecek ve bu sırada hasara uğra-

mıyacak metanette olacaktır. Eğer atılmak üzere tertiplenmişse, cesamet ve ağırlığı kolayca kul
lanılmasını mümkün kılmalıdır; 

f) Sal kendisine binecek her şahıs için en az 85 desimetre küb (3 Kadem küb) ^acım sağh-
yan hava sarnıçları veya,aynı kıymette sephiye tertibatiyle mücehhez bulunmalıdır: 

g) Güverte mesahası, sala binecek her şahsa 3720 santimetre kare (4 kadem kare) saha te
min edebilecek miktarda olmalıdır; sal kendisine binenleri tamamen su üzerinde taşımalıdır; 

h) Hava sarnıçları yahut aynı kıymetteki sephiye tertibatı bordalara mümkün mertebe ya
kın bulunmalı ve bunların tesiri hava ile şişirilmelerine tâbi olmamalıdır. 

*"' ' " Kaide —XXIX 

Cankurtaran aletleri 

Sahih;güverte sandalyaları, sâbih güverte şezlonkları veya sair sâbih aletlerin taşıma kifayeti, 
aletin tatlı suda kilogram (Jngiliz litresi) olarak taşıyabildiği demir ağırlığının 14,5 (32) emsali
ne bölünmesiyle elde edilir, taşıma kifayetleri hava ile sağlanan aletler, kaza halinde kullanıl
mazdan evvel şişirilecek tipte bulunmamalıdır. 

Her hangi bir aletin insan taşıma kabiliyeti yukarda yazılı usul ile veya santimetre (Kadem) 
olarak ölçülen muhitin 30,5 a (1) e taksiminden elde edilen rakamların ufağıdır. 

Tasvip edilmiş bu gibi cankurtaran aletleri aşağıdaki şartlara uygun olacaktır: 
1. İmal malzemesi ve şekli kusursuz olmalıdır; 
2. Hangi yüzlerinde yüzerlerse yüzsünler, elverişlilik ve muvazene sağlanmış olmalıdır; 
3. Cesamet, salâbet ve ağırlıkları, mihaniki vasıtalara lüzum olmaksızın kullanılmalarını ve 

lüzumunda, bulundukları güverteden, hasara uğramaksrzm aşağı atılabilmelerini sağlamalıdır. 
4. Hava sarnıçları veya aynı kıymette sephiye tertibatı cankurtaran aletinin mümkün mertebe 

yanlarına yakm bulunmalıdır. 
5. Etraflarına çevrelerini saran ve sağlamca bağlanmış bir can halatı donatılmış bulunmalıdır. 

Kaide — XXX 

Birinci sınıfa dâhil cankurtaran filikalarının hacmr* 

1. Birinci sınıfa dâhil cankurtaran filikaların m hacmi Stirling (Sipson) düsturu veya bununla 
aynı sıhhatli neticeyi veren bir hesap usulü ile tâyin olunur. Ayna kıçlı bir filikanın hacmi, filika 
sivri kıçlı imiş gibi hesaplanır. 

2. Meselâ Stirling düsturu ile hesaplanmış bir filikanın hacmi, aşağıdaki düstur neticesi sayı
labilir : 

. . h :::"" _ 
Hacım = 12 X (4 A + 2B + 4 C) 

(1) Baş bodoslaması ile kıç bodoslaması ahşap veya saç kaplamalarının iç satıhları arasında 

( S. Sayısı: 50 ) 
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metre (veya kadem) olarak ölçülen filika boyunu ifade eder; ayna kıçlı filikalarda boy, aynanın iç 
sathına kadar ölçülür. 

A, B, C sırası ile boyun baştan 1/4 ünde ortusmda ve kıçtan 1/4 ünde bulunup boyun 4 müsavi 
kısma bölünmesinden elde olunan üç noktada ölçülen maktaların mesahalarını ifade ederler. (Filika 
nihayetlerindeki satıhlar nazarı itibara alınmaz.) 

A, B, C satıhları aşağıdaki düsturun sırası ile her üç maktaa tatbiki suretiyle elde edilereek 
metre kare (veya kadem kare) olarak ifade olunur. 

....... h^ 
Mesaha = 12 X (a + 4 b •+ 2c + 4d + e) 

(h) Omurga yanındaki ahşap veya saç kaplamanın iç sathı ile küpeştenin en üst kenarı veya icabı 
halinde aşağıdaki gibi muayyen olan daha az bir irtifaa kadar metre (veya kadem) olarak ölçülen 
filika derinliğini ifade eder. 

a, b, c, d, e derinliğin iki nihayet noktalarında ve (h) derinliğinin 4 müsavi kısma taksiminden hâsü 
olan üç noktada metre (veya kadem) olarak ölçülen ufkî filika genişliklerini ifade ederler, (a ve e) 
nihayet noktalarındaki ve c filika derinliği ortasındaki genişliği ifade ederler. 

3. Filika boyunun her iki nihayetten 1/4 ü kadar uzak mesafelerde bulunan iki noktada ölçü
len küpeşte çalımı, filika boyunun % 1 inden fazla olursa, A veya C makta mesahalarının hesabında, 
gemi ortasındaki derinliğin en çok filika boyunun % 1 i kadar artırılmış miktarı kullanılır. 

4. Filikanın ortadaki derinliği genişliğin % 45 inden fazla ise, filika ortası makta mesahasını 
teşkil eden B mesahasında sonraki rakam tatbik olunur ve boyun 1/4 ü kadar baş ve kıçta bulunan 
A ve C makta mesahalarında kullanılacak derinlikler, bu rakamın filika boyunun % 1 i kadar 
artırılması suretiyle elde olunur; şu kadar ki bunlar bu noktalardaki hakiki derinlikleri hiçbir za
man aşamaz. 

5. Filika derinliği 122 santim (veya 4 kadem • den fazla ise, kaidelere göre müsaade olunan insan 
istiap haddi bu âzami rakamın hakiki derinliğe nispeti kadar ve cankurtaran simitlerini takmış 
kimselerle yükl* filika ile su üzerinde yapılacak bir teerübe ile katî olarak muvafık görülecek insan 
istiap haddine indirilir. 

6. Her İdare münasip düsturlarla çok narin ve çok döşekli cankurtaran filikalarının insan isti
ap hadlerini tahdit edecektir. 

7. Her idare her hangi bir cankurtaran filikasının hacmini üç ebadının 0,6 emsali ile hâsılı zar
bından husule gelen rakamla ifade etmek hakkını mahfuz tutar. Şu kadar ki bu hesap tarzının daha 
büyük bir hacım ifade etmemesi gerekir. Bu takdirde ebadın mesahası aşağıdaki gibi yapılır : 

Boy : Baş ve kıç bodoslamalarının tekatu noktalarında kaplamanın dış satıhları arasında; ayna 
kıçlı filikalarda aynanın dış sathına kadar. 

Genişlik : Gemi ortasındaki arzani maktam en geniş yerinde kaplamaların dış satıhları ara
sında. 

Derinlik : Filika boyunun ortasında omurga yanındaki kaplamanın iç sathından küpeştenin üst 
kenarı arasında. Hacmin hesabında kullanılacak derinlik genişliğin % 45 inden hiçbir suretle fazla 
olamaz. 

Donatan her halde, cankurtaran filikası hacminin sahih mesaha ile belirtilmesini istemek hakkını 
haizdir. 

8. Motorlu filikaların hacmi, gros hacımdan, motor tesisleri ile - varsa - telsiz ve ışıldak tesisleri 
ve teferruatının işgal ettikleri hacmin tenzili suretiyle hesaplanır. 

Kaide — XXXI. 

İkinci sıntfa dâhil filikaların güverte mesahast 

1. Üzeri kapalı bir filikanın güverte mesahası, aşağıdaki formüle veya aynı derece sıhhatli netice 
veren diğer her hangi bir hesap usulü ile bulunur. II a s..nıfına dâhil bir filikanın sabit alt kısmı 

( S. Sayısı : 50 ) 
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içersinde bulunan sathın mesahası da aynı usulle bulunur. 

2. Bir cankurtaran filikasının metre kare (yahut kadem kare) olarak güverte mesahası, meselâ, 
aşağıdaki düsturla bulunan rakamla ifade edilebilir : 

L 

Güverte mesahası = 12 X ( 2a + 1,5b + 4c + l,5d + 2e ) 

(L) dış kaplamaların baş ve kıç bodoslamalarını katettiği noktalar arasında metre (veya kadem) 
olarak ölçülen boyu ifade eder. 

a, b, c, d, e kaplamanın dış satıhları arasında, (L) boyunun dört müsavi kısma ve nihayetlerde-
ki çeyrek boyların tasnifinden hâsıl olan noktalarda metre (veya kadem) olarak ölçülen ufki ge
nişlikleri ifade ederler, (a ve e nihayet noktalarındaki, c boy ortasındaki ve b ile d ara noktaların
daki genişlikleri ifade ederler). 

Kaide XXXII 

Filikalar, cankurtaran salları ve cankurtaran aletleri üzerindeki işaretler 

Filikanın ebadı ilei taşıyabileceği insan sayası filikaya bozulmaz ve kolay okunur işaretlerle mar
ka edilir. Bu işaretlerin, geminin muayenesine memur kimseler tarafından ayrıca tasvip edilmesi 
lâzımdır. 

Cankutaran salları ve cankurtaran aletlerine de, insan sayıları aynı surette işaret olunur. 

Kaide — XXXII I 

Filikaların istiap kaçınılan 

1. Normal tiplere dâhil bir filikanın alabileceği insan sayısı; metre küb (veya kadem küb) olarak 
hacım veya metre kare (yahut kadem kare) olarak satıh mesahasının, aşağıda her sınıf için verilmiş 
hacım veya satıh vahitlerine, duruma göre, taksimi suretiyle elde edilen âzami yekûn rakamına 
müsavidir. 

2. İnsan istiap haddinin tâyininde aşağıda yazılı hacım ve satıh vahitleri normal kıymet ola
rak kabul olunur:. 

Hacım vahitleri 

M. Küp K. Küp 

I a sınıfına dâhil üstü açık filikalar . . . 0,283 10 
I b sınıfına dâhil üstü açık filikalar . . . 0,255 9 

Satıh vahitleri 
M. Kare K. Kare 

I I ci smıf 0,325 3,5 

3. idare, ilgili kapalı filikadaki oturma mahalleri sayısını 0,325 (3,5) vahidi ile elde edilen sa
yıdan fazla olduğuna kanaat getirirse sözü edilen normal vahitten daha ufak bir rakama müsaade 
edebilir: Şu kadar ki 0, 325 (3,5) yerine kabul olunan kıymet 0.280 (3) ten hiçbir suretle az olmıya-
caktır. 

Bu haklarını kullanan idareler, tecrübenin teferruatını ve ilgili filikanın resimlerini diğer ida
relere bildireceklerdir. 

( S. Sayısı : 50 ) 
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îstiap hacminin hudutları 

Hiçbir filikaya, bu kaidelerle meşrut kıknan hesap usulleri ile bulunandan fazla insan istiap had
di sayısı işarctlenemez. 

Bu sayı aşağıdaki hallerde azaltılır:. 
1. Bu sayı insanların oturmasına tahsis olunan yer sayısından daha büyük ise, son zikredilen 

yer sayısı, oturacak insanların filikacıların kürek kullanmalarına engel olmıyacak tarzda tâyin olu
nacaktır. 

2. Birinci sınıfa dâhil filikalardan gayrisinde tam hamule ile fribord, muhtelif sınıflar için 
her sefer meşrut kılınmış olan friborddan az olursa insan istiap haddi, tam hamule ile fribord 
nizami normal friborda en az müsavi oluncaya kadar azaltılmalıdır; 

ITbl sınıfına dâhil filikalarda güvertenin borda!ardaki mürtefi kısmı oturma mahalli olarak 
kabul olunabilir. 

;-'•• Kaide — XXXV • ^ 

İnsan sayısı ve ağırlığının tâyini 

Bir filika veya cankurtaran salının insan istiap haddinin tâyini için yapılacak tecrübelerde 
her kimse kâhil ve cankurtaran yeleğini kuşanmış bir şahıs olmalıdır. 

Güverteli filikaların fribordımun tâyininde, filikaya, istiap edeceği beher şahıs için en az 
75 kilo (165 ingiliz libresi) ağırlık konulur. 

12 yaşından aşağı iki sabi bir kâhil kimse sayılır. 
• 

K a i d e — X X X V I ' '* : n " * " " -"••••••• - - • 

Filika ve cankurtaran satlarıntn teçhizatı 

1. Her cankurtaran filikasının normal teçhizatı aşağıda gösterilmiştir. 
a) Hor oturak için kâfi miktarda kürek, 2 yedek kürek ve 1 boyna küreği: 1,5 takım düz 

veya yarım ay ıskarmoz; 1 filika kancası; 
b) Beher lavra deliği için 2 tıkaç (kullanışlı ve otomatik valfların mevcudiyeti halinde lü

zumu yoktur) ; 1 mastalya ve galvanizli saçtan bir gerdel; 
e) Düz yekeli yahut savlolu boyunduruk yekeli bir dümen; 
d) 2 balta; 
b) Kullanılmaya hazır bir fener; 
f) En az bir iyi yelkenle ve lüzumlu yelken teçhizatı ile donatılmış bir veya daha fazla di

rek; 
g) Kifayetli bir pusla; 
h) Bordayı kuşatan bir can halatı; 
i) Bir deniz demiri; 
j) Bir el incesi 
k) 4,5 litre (1 İngiliz galonu) nebati veya hayvani yağ dolu bir kap. Bu kap yağın su üze

rine kolayca dağıtılmasına uygun olacak ve deniz demirine bağlanabilecektir; 
1) Adam başına bir kilo (2 İngiliz libresi) kumanyayı havi hava geçmez şekilde kapatılmış 

kap; 
m) Adam başına 1 iltre (1 Quart) içme suyunu muhtevi ve kendisine bir içme kabı bağlı su 

geçirmez bir kap; 
n) En az bir düzine kendi kendine yanar kırmızı meşale ve bir kutu kibritle bunları ihtiva 

edecek sugeçirmez mahfazalar; 
o) Adam başına 0,5 kilo (1 İngiliz libresi) kutu sütü; 
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p) Küçük teçhizatı yerleştirmeye mahsus takım sandığı; 
q) 100 veya daha fazla insanı istiap edecek filikalar motorle teçhiz olunacak ve 27 nci ka

ideye uygun olacaktır. 
Motorlu bir cankurtaran filikasında direk ve yelken bulunmasına lüzum olmadığı gibi kürek 

sayısı da yarıya indirilebilirse de bunlarda iki filika kancası bulunacaktır. 
Güverteli filikalarda lâvra deliği bulunamaz. Ancak bunlar en az iki sintine tulumbası ile do

natılır. 
Şimalî Atlas Okyanusunda 35 derece Şimalî arzın Şimalinde yolcu taşıyan bir gemide filika

ların ancak; idarece tâyin olunacak bir kısmı direk ve yelkenle teçhiz olunur ve filikalarda kutu 
sütü için şart kılman miktarın yalnız yarısı bulundurulabilir. 

2. Bir gemideki cankurtaran filikaları sayısı 13 ten fazla ise filikalardan birisi ve 19 dan 
fazla ise filikalardan ikisi motorlu olacaktır. Bu matörlü cankurtaran filikaları bir telsiz tesisatı 
ve bir ışıldakla donatılacaktır. 

Telsiz tesisatı her idare tarafından belirtilecek menzil ve kuvvet şartlarına uygun bulunacak
tır. 

Işıldak tesisatı en az 80 vatlık bir lâmba, müessir bir reflektör ve 180 metre (200 yarda) 
mesafeden açık renkli bir cismi 18 metre (60 kadem) genişlikte 6 saatlik mecmu bir müddet için
de kifayetli şekilde tenvir edebilecek ve durdurulmaksızın üç saat çalışabilecek bir enerji mem-
bamdan mürekkep olacaktır. 

Telsiz ve ışıldak tesisleri aynı membadan cereyan alıyorsa, cereyan membamm her iki tesisatı 
kifayet etmesi gerektir. 

3. Tasvip edilmiş her can kurtaran salının normal teçhizatı aşağıda gösterilmiştir: 
a) 4 kürek; 
b) 5 ıskarmoz; 
c) 1 kendi kendine yanar cankurtarma simidi, meşalesi; 
d) 1 deniz demiri; 
e) 1 el incesi; 
f) 4,5 litre (Bir İngiliz galonu) nebati veya hayvani yağ dolu bir kap. Bu kap yağın su üze

rine kolayca dağıtılmasına uygun olacak ve deniz demirine bağlanabilecektir; 
g) Adam başına bir kilo (îki ingiliz libresi) kumanyayı havi hava geçmez şekilde kapatıl

mış kap; 
h) Adam başına bir litre (1 Quart) içme suyunu muhtevi ve kendisine bir içme kabı bağlı 

sugeçirmez bir kap; 
i) En az bir düzüne kendi kendine yanar kırmızı meşale ve bir kutu kibritle bunlatı ihtiva 

edecek sugeçirmez mahfazalar; 
4. Milletlerarası kısa seferde çalışan bir gemide 1 nci fıkranın f, 1 ve o bentlerinde yazılı fili

ka teçhizatının bulundurulmasını, 2 nci fıkra hükmünün tatbikini 3 ncü fıkranın g bendinde yazüı 
cankurtaran salı teçhizatının bulundurulmasını mazur görmeye idareler yetkilidir. 

Kaide — XXXVII 

Filika ve cankurtaran sallarının istifi ve kullanılışı 

1. 38 nci kaide hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, cankurtaran filikaları üst üste yahut, 
idarenin koymuş olabileceği hususi şartlar yerine getirilmiş olmak kaydiyle, iç içe istif olunabilir; 
denize mayna edilmeden evvel filikaların hisa edilmesini istilzam eden istif tarzına ancak, hisa 
için mihaniki kuvvet tertibatı mevcut olduğu takdirde müsaade edilebilir. 

2. Mataforalara asılı bulunan ve bunlar altına istif edilen filikaları tamamlamak için lüzumlu 
cankurtaran filikaları ve salları her hangi bir güverte, köprü veya kasara üzerine aykırı olarak 
konulabilir; bunlar, kendilerini denize atmaya vakit olmadığı zaman gemiden yüzerek serbestçe 
açılmalarını sağlıyabilecek en uygun şekilde bağlanacaklardır-
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3. 2 nci fıkrada sözü edilen bu munzam filikaların mümkün olduğu kadar fazlası, her iki 

bordadan da .denize atılabilmek üzere bir alabandadan diğer alabandaya tasvipli yardımcı va
sıtaları ile nakledilebilmelidir. 

4. Bir güverteden fazlasına filika koyabilmek iç'n, alt güvertede bulunan filikaların üst güver
tede bulunan filikalar tarafından çaparıza uğratılmamalan için bütün tedbirler alınmalıdır. 

5. Gemilerin provalarına ve, mayna edildikten sonra pervanelerin tehlike bölgesine düşebilecek
leri yerlerine filika konması yasaktır. 

6. Mataforaların tasvipli şekilde bulunması lâzımdır; bunlar bir veya birkaç güverteye o su
retle taksim edilmelidir ki, altlarındaki filikalar emniyetle ve diğer her hangi bir matafora çif
tinin çalışması dolayısiyle çaparıza uğramaksızm denize indirilebilsin. 

7. Mataforalar, makaralar, palangaların ve diğer bütün donanım filikaları tam teçhizat ve ha-
mulo ile 15 derecelik baygınlık halinde her iki bordadan da emniyetle denize mayna edebilecek 
kuvvette olmalıdır. Palangalar denizde asgari servis su çekiminde ve 15 derecelik baygınlık halin
de su seviyesine kadar uzanabilmelidir. 

8. Mataforalar, tam hamule ve mürettebat ile yüklü fakat içerisinde yolcu bulunmıyan filika
ları, filika indirilmsine imkân veren en büyük baygınlık halinde bile albura edebilecek kâfi kuv
vette tertibatla donanmış olacaktır. 

9. Mataforalara asılı bulunan filikaların palangaları kullanılmaya hazır bulunacak ve filika
ların palangalardan süratle kurtulması için tertibat alınacaksa da her iki palangadan da aynı za
manda kurtarma için tertibat almaya lüzum olmıyacaktır. 

10. Aynı matafora çiftinin birden ziyade filikaya tahsis halinde, palangalar nebati halattan 
mamıil ise her filika için ayrı bir palanga hazır bulundurulacaktır; mihaniki tertibatla vira edi
lebilen tel halat palangaları kullanılıyorsa, ayrıca palanga hazırlamaya lüzum yoktur. Kullanılan 
donanım filikaları bir bir peşine süratle denize mayna edebilmelidir. 

Palangaların tekrar hisası için mihaniki vasıtalar tertiplenmişse bunlardan gayrı el ile çahş-
tırılabilen münasip donanım da hazır bulundurulacaktır. 

11. Mataforalarla albura tertibatının salâbeti hakkında 7 nci, 8 nci ve 10 ncu fıkrada belir
tilen hükümler, filika güvertesi irtifaları, su seviylesinden, asgari servis su çekiminde 4,5 metreyi 
(15 kadem) geçmiyen ve kısa milletlerarası sefer yapan gemilere uygulanmaz. 

Kaide — XXXVIII 

Filika cankurtaran salları ve saire ile mataforaların sayıları ve istiap hacından 

1. Matafora çiftlerinin sayısı 39 ncu kaidedeki cetvelin A sütununa uyacaktır; gemide 
mevcut bütün kimseleri istiap edebilecek filika sayısından daha fazla matafora çifti sayısına 
lüzum yoktur. 

Her matafora çiftine birinci sınıfa dâhil bir filika asılacaktır. Eğer mataforalara asılı bulunan 
bu filikalar gemideki bütün kimseleri istiaba kâfi gelmezse; normal tiplerden birine dâhil mun
zam cankurtaran filikası bulundurulmalıdır. Bu munzam filikalardan birer tanesi evvelâ matafo
ralara asılı filikaların altına ve bakiyesi geminin içerisine istif olunur. Şukadar ki, idare bu 
cankurtaran filikaları yerine cankurtaran sallarının kaza halinde daha kolay kullanılabileceği 
ve başka bakımlardan da daha müessir olabileceği mülâhazasında bulunursa, gemideki mecmuu 
filika hacmi 39 ncu kaidedeki cetvelin C sütununda yazılı asgari hacımdan aşağı bulunmamak 
şartiyle, cankurtaran salı bulundurulmasına izin verebilir. 

Eğer İdare her hangi bir gemiye 39 ncu kaidedeki cetvelin A sütununda yazılı matafora çifti 
sayısının konulmasını gayrikabili tatbik veya lüzumsuz telâkki ederse istisnai hallerde daha az 
sayıda matafora çiftine muvafakat edebilir; bununla beraber bu sayı hiçbir zaman cetvelin B 
sütununda yazılı olandan aşağı bulunmıyacağı gibi gemideki filikaların mecmu hacmi en az 
cetvelin C sütununda yazılı asgari hacma tekabül edecektir. 

2. Milletlerarası kısa sefer yapan gemilerin matafora çifti sayısı, boylarına göre 39 ncu ka-
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idedeki cetvelin A sütununa nazaran belirtilir, i ler matafora çiftine birinci sınıfa dâhil bir filika 
asılır. Eğer mataforalara asılan bu filikalar 39 ncu kaidedeki cetvelin D sütununda yazılı, asgari 
hacma tekabül etmiyor veya gemide bulunan bütün kimseleri istiap edemiyorsa, mecmu istiap 
hacından gemideki herkese kâfi gelecek kadar normal tipte cankurtaran filikaları, tasvipli can
kurtaran salları veya başka tasvipli cankurtaran aletleri munzam olarak hazır bulundurulur. 

Eğer İdare milletlerarası kısa sefer yapan her hangi bir gemiye 39 ncu kaidedeki cetvelin A 
sütununda yazılı matafora çifti sayısının konulmasını gayrikabili tatbik veya lüzumsuz telâkki 
ederse, istisnai hallerde daha az sayıda matafora çiftine muvafakat edebilir; bununla beraber 
bu sayı hiçbir zaman cetvelin B sütununda yazılı asgari sayılan aşağı bulunamıyacağı gibi gemi
deki filikaların mecmu hacmi en az cetvelin C sütununda yazılı asgari hacma tekabül edecektir. 

Kaide — XXXIX 

Mataforalara ve filika hacvmlarma mahsus cetvel 

Aşağıdaki cetvel, gemi boyuna göre: 
A)* 38 nei kaideye göre, altlarına birinci sınıftan birer filika asılması gereken en az mata

fora sayısını; 
B) 38 nci kaideye göre istisnaen müsaade edilebilecek olan daha az matafora sayısını; 
C) 38 nci kaideye göre munzam olarak bulundurulmsı gerekli filikalar da dâhil olmak üzere, 

cankurtaran filikalarının asgari hacmini; 
D) Milletlerarası kısa sefer yapan gemilere mahsus asgari filika hacmim belirtmektedir. 

Kütüklenmiş gemi boyu 
Metre 

31 ve 
37 ve 
43 ve 
49 ve 
53 ve 
58 ve 
63 ve 
67 ve 
70 ve 
75 ve 
78 ve 
82 ve 
87 ve 
91 ve 
96 ve 
101 ve 
107 ve 
113 ve 
119 ve 
125 ve 

37 den 
43 den 
49 dan 
53 den 
58 den 
63 den 
67 den 
70 den 
75 den 
78 den 
82 den 
87 den 
91 den 
96 dan 
101 den 
107 den 
113 den 
119 dan 
125 den 
133 den 

az 
az 
az 
az 
az 
az 
az 
az 
az 
az 
aa 
az 
az 
az 
az 
az 
az 
az 
az 
az 

100 ve 
120 ve 
140 ve 
160 ve 
175 ve 
190 ve 
205 ve 
220 ve 
230 ve 
245 ve 
255 ve 
270 ve 
285 ve 
300 ve 
315 ve 
330 ve 
350 ve 
370 ve 
390 ve 
410 ve 

Kadem 

120 den az 
140 dan az 
160 dan az 
175 den az 
190 dan az 
205 den az 
220 den az 
230 dan az 
245 den az 
255 den az 
270 den az 
285 den az 
300 den az 
315 den az 
330 dan az 
350 den az 
370 den az 
390 dan az 
410 dan az 
435 den az 

<& 
4-J 
•ı-l 
C 1̂ 

03 
O 
c3 
4-5 

£ 

ısı
 

>
 

eö 

dn
 

'S 

2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
10 
10 
12 

B 
Matafora 

çiftlerinin 
istisnaen 
izin veri
len en az 
sayısı 

2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
9 

C 

Cankurtaran fili
kalarının en az 

hacmi 
Metre 
küb 

28 
35 
44 
53 
68 
78 
94 
110 
129 
144 
160 
175 
196 
214 
235 
255 
273 
301 
331 
370 

Kadem 
küb 

1 
1 
1 
2 
2 
3 

•3 

4 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
9 
9 
10 
11 

980 
220 
550 
880 
390 
740 
330 
900 
560 
100 
640 
190 
930 
550 
290 
000 
630 
650 
700 

13 060 

D 

Cankurtaran fili
kalarının en az 

hacmi 
Metre 
küb 

11 
17 
24 
33 
37 
41 
45 
48 
52 
60 
68 
76 
85 
94 
105 
116 
125 
133 
144 
156 

Kadem 
küb 

400 
600 
850 

1 150 
1 300 
1 450 
1 600 
1 700 
1.850 
2 100 
2 400 
2 700 
3 000 
3 300 
3 700 
4 100 
4 400 
4 700 
5 100 
5 500 
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B C B 

Kütüklenmiş gemi 1 
Metre 

133 ve 140 dan 
140 ve 149 dan 
149 ve 159 dan 
159 ve 168 den 
168 ve 177 den 
177 ve 186 dan 
186 ve 195 den 
195 ve 204 den 
204 ve 213 den 
213 ve 223 den 
223 ve 232 den 
232 ve 241 den 
241 ve 250 den 
250 ve 261 den 
261 ve 271 den 
271 ve 282 den 
282 ve 293 den 
293 ve 303 den 
303 ve 314 den 

az 
az 
az 
az 
az 
az 
az 
az 
az 
az 
az 
az 
az 
az 
az 
az 
az 
az 
az 

435 ve 
460 ve 
490 ve 
520 ve 
550 ve 
580 ve 
610 ve 
640 ve 
670 ve 
700 ve 
730 ve 
760 ve 
790 ve 
820 ve 
855 ve 
890 ve 
925 ve 
960 ve 

doyu 
Kadem 

460 dan az 
490 dan az 
520 den az 
550 den az 
580 den az, 
610 dan az 
640 dan az 
670 den az 
700 den az 
730 dan az 
760 dan az 
790 dan az 
820 den az 
855 den az 
890 dan az 
925 den az 
960 dan az 
995 den az 

995 ve 1 030 dan az 

O 0Q 

S 
o ö 
$ .g 
«^ .5 
r^ "fi 
12 
14 
14 
16 
16 
18 
18 
20 
20 
22 
22 
24 
24 
26 
26 
28 
28 
30 
30 

Matalora 
çiftlerinin 
istisnaen 
izin veri
len en az 
sayısı 

9 
İÜ 
10 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
17 
17 
18 
18 
19 
19 
20 
20 

Cankurtaran fili-
kalarmm en az 

hacmi 
Metre 
küb 

408 
451 
490 
530 
576 
620 
671 
717 
766 
808 
854 
908 
972 

1 031 
1 097 
1 160 
1 242 
1 312 
1 380 

Kadem 
küb 

14 430 
15 
17 
18 
20 
2-1 
23 
25 
27 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
46 
48 

920 
310 
720 
350 
900 
700 
350 
050 
560 
180 
100 
350 
450 
750 
000 
880 
350 
750 

Cankurtar 
kalarmın 

•an i'ili-
en az 

hacmi 
Metre 
küb 

170 
185 
201 
217 

Kadem 
küb 

6 000 
6 550 
7 100 
7 650 

A ve B için not : Gemi boyu 314 metreyi (1 030 kadem) aşarsa matafora çiftlerinin en az sayısını 
idare tâyin eder. Kararının bütün teferruatını diğer idarelere bildirmekle mükelleftir. 

C ve D için not : Bu cetvelin kullanılmasında, ikinci sınıftan bir filikanın hacmi, nizami insan is
tiap haddinin 0,283 ile zarbı ile rrietrekub olarak (10 ile zarbi ile kadem küb) bulunur. 

D için not : Gemi boyu 31 metreden (100 kadem) az veya 168 metreden (550 kadem) fazla ise can
kurtaran filikalarının hacmi idare tarafından belirtilir. 
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Kaide — XL 

Cankurtaran yelekleri ve cankurtaran simitleri 

1. Cankurtaran yelekleri aşağıdaki şartlara uygun olacaktır: 
a) İşçilik ve malzeme kusursuz olacaktır. 
b) Yelekler tatlı suda 7,5 kiloluk (16,5 İngiliz libresi) bir demiri 24 saat yüzdürebilecektir. 
c) Yeleklerin tersi yüzü bir olacaktır. 
Taşıma kabiliyetleri hava kompartımanlarına dayanan cankurtarma yeleklerinin bulundurul

ması yasaktır. 
2. Cankurtarma simitleri aşağıdaki şartlara uygun olacaktır: 
a) Simitler büyük mantar parçalarından veya aynı kıymette malzemeden yapılacaktır. 
b) Simitler tatlı suda 14,5 kiloluk (32 İngiliz libresi) bir demiri 24 saat yüzdürebilecektir. 
Muhteviyatı saz, toz veya tane halinde mantar veya sair dökme malzeme bakiyesinde olan 

ve yüzme kabiliyeti, kullanmazdan önce şişirilmesi gereken hava kompartımanlarına dayalı bu
lunan cankurtarma simitlerinin kullanılması yasaktır. 

3. Gemilerde bulunacak cankurtaran simitlerinin en az sayısı aşağıdaki cetvelde gösterilmiş
t i r : 

; Gemi boyu Cankurtaran simitlerinin en az 
Metre Kadem sayısı 

61 den az 200 den az 8 
61 ve 122 den az 200 ve 400 den az 12 

122 ve 183 ten az 400 ve 600 den az 18 
183 ve 244 ten az 600 ve 800 den az 24 
244 ve daha yukarı 800 ve daha yukarı 30 

4. Her cankurtaran simidi çevresini dolanan sağlamca bağlanmış can halatı ile mücehhez 
olacaktır. Geminin her bodrasmda en az bir cankurtaran simidi 27,5 metre (15 kulaç) bo
yunda bir can halatı ile mücehhez bulunacaktır. Cankurtaran simitlerinin en az yarısı ve her hal
de 6 sı suda sönmiyen, müessir ve kendi kendine yanar meşalelerle donatılmış bulunmalıdır. Bu 
meşaleler.ait bulundııkları cankurtaran simitlerinin yakınında bulunacak ve simitlere takılmak 
üzere hazırlanmış olacaklardır. 

5. Bütün cankurtaran simit ve yelekleri gemideki herkesin bunları kolayca alabilmelerini sağ 
lıyaeak şekilde istif edileceklerdir; istif mahalleri, ilgililerce çabuk bulunacak şekilde açıkça 
işaretlenecektir. 

Can kurtarma simitleri süratle yerlerinden almabilmeli ve daimî tesbit için her hangi bir ter
tibatla mücehhez bulunmamalıdır. 

* Kaide — XLI 

Ehliyet belgeli cankurtaran filikacıları 

Bu Sözleşmenin 22 nci maddesinde yazılı cankurtaran filikacısı ehliyetini kazanabilmek için, talip, 
cankurtaran filikalarının denize maynası ve küreklerin kullanılmasını bildiğini, cankurtaran filika
larının idaresi hususunda amelî bilgi sahibi bulunduğunu ve bundan başka muhtelif aletlerin kulla
nılmasına mütaallik talimatı anlıyabikliğim vo bunlara riayet etmeye muktedir bulunduğunu tevsik 
etmek zaruretindedir. 

Her filika veya cankurtaran salı için, aşağıdaki cetvelde yazılı en az sayıda cankurtaran filikacısı 
bulundurulacaktır: 
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Nizami insan istiap haddi 

41 kişiden az 
41 - 61 kişi 
62 - 85 kişi 
85 kişiden fazla 

Ehliyet belgeli cankurtaran filikacılarının 
en az sayısı 

Kaide XLII 

Filika mürettebatı 

Her cankurtaran filikası veya salı bir güverte zabiti veya ehliyet belgeli bir cankurtaran filikacı
sının emrinde bulunacak ve bu kimseler için bir muavin tâyin olunacaktır. Filika emrinde müret
tebatının bir listesi bulunacak ve âmir emrindeki kimselerin çeşitli vazifelerini bildiklerine dikkat 
edecektir. 

Her motorlu filika için motoru kullanmasını bi'en bir kimse tâyin ecmecektir. 
Telsiz ve ışıldakla donatılmış her filika için bu tesisleri kullanmasını bilen bir kimse tâyin 

edilecektir. 
Filikalar, cankurtaran . salları ve cankurtaran aletleri ile diğer bütün kurtarma tesislerinin her 

an kullanılmaya hazır bulunabilmesi hususunu temin için bir veya birkaç zabit buna memur edi
lecektir. 

Kaide XLIII 

Yangın keşfi ve söndürmesi 

1. Her yangın başlangıcını vaktinde keşfedebilmek için daimî bir vardiya hizmeti ihdas edile
cektir. Bundan başka vardiya hizmetinin varamıyacağı gemi mahallerindeki yangın emarelerini 
veya yangını otomatik olarak zabitler veya diğer gemi adamlarının en çabuk görebilecekleri bir veya 
birkaç nokta veya mahalde ihbar veya kaydeden bir yangın alarm veya ihbar tesisi bulunacaktır. 

2. Her gemide buhar veya başka enerji ile çalışan yangın söndürme tulumbaları bulunacaktır. 
4 000 gros tonilâtosundan aşağı gemilerde 2 ve daha büyük gemilerde 3 tulumba bulunacaktır. Bu 
tulumbalardan herbiri kâfi miktarda suyu iki kuvvetli huzme halinde geminin her tarafına aynı 
zamanda sevkedecek kuvvette olacak ve tulumbalar, gemi limandan çıkmadan her an kullanılmaya 
hazır bulundurulacaktır. 

3. Yangın söndürme boru donanımı su ve yangın geçirmez kapıları kapalı, meskûn her gü
vertenin her noktasına iki kuvvetli su huzmesi gönderilebilecek şekilde tertiplenmelidir. Yangın hor
tumları ile donanımları kâfi ebatta ve maksada uygun malzemeden yapılmalıdır. Boru "ağızları her 
güvertede, yangın hortumlarını kolay takabilecek şekilde tertiplenmelidir. 

4. Her ambara aynı zamanda ve vakit kaybetmeksizin enaz 2 kuvvetli su huzmesi sevkedilebil-
melidir. Bundan başka sabit boru donanımları ile her ambar kompartımanına süratle boğucu gaz 
verilebilmelidir. Serbest gazm hacmi, gemideki enbüyük ambarın gras hacmmm en az % 30 u kadar 
olmalıdır. Buhar makinalı gemilerde boğucu gaz yerine, yangın söndürme vasıtası olarak aynı kıy

mete tekabül eden miktarda buhara da müsaade olunabilir. 1000 gros tonilâtodan ufak gemiler 
için buhar veya boğucu gaz kullanan bu gibi 'yangın söndürme tesisleri mecburi değildir. 

5. Her makina dairesinde en az iki olmak üzere, kâfi miktarda ve mayi ile dolu portatif yangın 
söndürme aleti bulundurulmalıdır. 

" 6. — Beheri bir duman başlığı veya teneffüs cihazı ve bir emniyet fenerinden mürekkep iki ta
kım bulundurulacaktır. Bunlar bir birinden uzak iki mahalde saklanacaktır. 

7. Ana kazanları akaryakıt yakan gemilerde, makina dairesinin her kısmına aynı zamanda ve va-
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kit kaybetmeksizin kuvvetli iki su huzmesi sevkedebilen donanımdan gayri aşağıdaki tertibat bulu
nacaktır : 

a) Akaryakıt üzerine, sathını haddinden fazla tahrik etmeden su püskürebilecek münasip dona
nımlar ; 

p) Her kazan önünde, 283 desimetre küb (10 kadem küb) kum, sodaya batırılmış talaş yahut 
başka mücerrep kuru malzeme dolu bir sandıkla bu söndürme malzemesinin dağıtılmasına yarar kü
rekler ; 

c) Her kazan önü ile akaryakıt yakan tesisat kısımların m bulunduğu her makina dairesinde 
köpüklü veya akaryakıt yangınlarının söndürülmesinde nıücerre]) bir söndürme maddesiyle dolu ve 
tasvip!i iki portatif söndürme âleti; 

d) Kazan dairesinin veya, birden fa/la ise, her kazan dairesinin yahut akaryakıt yakan tesisat 
kısımlarının bulunduğu veya yağ durulma tankları konulmuş bulunan her makina dairesinin bütün, 
alt kısmını süratle köıpüğe boğabilecek bir söndürme tesisatı Tesisatın istihsal edeceği köpük mik
tarı her kompartımanda dabılbotom kaplamasının yahut, dabılbotonı yoksa gemi dış kaplamasının 
bütün sathını 15,24 santim (6 pus)kalınlıkta bir tabaka halinde bol bol kaplıyabilmelidir. Makina 
ve kazan daireleri birbilerinden tamamen ayrılmamış ve kazan dairesi sintinelerinden makina dai
resine yağ akabilecek bir durum varsa, makina ve kazan daireleri bir kompartıman olarak telâkki 
edilir. Tesisler yangın çıkması muhtemel olan kompartıman dışından çalıştırılabilmeli ve tarassut 
edilebilmelidir. 

e) Bundan başka tek kazan daireli buhar makinalı gemilerde 1 ve 1 den fazla kazam daireli 
buhar makinalı gemilerde 2 aded en az 136 litre (30 galon) bacınında köpüklü yangın söndürme 
makinaları bulunmalıdır. Bu makinalar. kazan, daireleri ile akaryakıt tulumbası bulunan kompar
tımanların her kısmına kadar uzanabil en ve dolaplara sarılı hortumlarla mücehhez olmalıdır. 136 
litre (30 galon) hacmmdaki bu makinalar yerine aynı tesirde tesislere müsaade olunabilir. 

f) Tesislerin kullanılması için lüzumlu bütün kap ve valflara kolay erişilebilirleri ve bunlar 
yangın zuhurunda kolaylıkla yangın içerisinde kalnnyacak şekilde ve daima kullanma imkânı ka
lacak surette yerleştirilecektir. 

8. Makine dairesinin her kısmına süratle ve aynı zamanda kuvvetli iki su huzmesi sevkede-
bilecek tesisattan ve püskürtme donanımından gayri motorlu gemilerin her makine dairesine 
aşağılaki esaslar dairesinde köpüklü söndürme aletleri konulacaktır: 

a) 45 litre (10 galon) hacmıuda tasvipti en az 1 yangın söndürme makinesi ve ayrıca makine
nin beher 1000 şaft beygir kuvvetine mukabil'bir adet 9 litre (2 galon) hacmıuda tasvip]i yangın 
söndürme aleti; 9 litrelik (2 galonluk) aletlerin mecmu sayısı ikiden az olamaz ve fakat 6 dan 
fazlasına da lüzum yoktur. 

b) İçinde yardımcı kazan bulunan bir makine dairesinde 45 litrelik (10 galonluk) yukarda 
mâruz yangın söndürme aleti yerine, köpüğün tevzii için münasip hortumlarla veya başka mücerrep 
tertibatla mücehhez 136 litre (30 galon) hacmıuda bir alet bulundurulur. 

9. Akaryakıt yakan buhar makineli gemilerde makine ve kazan daireleri çelik bir perde ile 
tamamen ayrılmamış ve yakma yağı kazan dairesi sintinelerinden makine dairesine akabilirse, tu
lumbalardan birisi, tünele veya makine dairesi dışındaki bir mahalle konulacaktır. Eğer ikiden zi
yade tulumba bulundurulması mecburi ise, hepsi aynı mahalle konulamaz. 

10- Yukarda meşrut kılman cinslerden daha tesirsiz olmamak, şartiyle her çeşit tertibat, yan
gın söndürme maddesi veya tesisine müsaade olunabilir. Meselâ köpükle söndürme tesisi (7 dvey) 
yerine hamızı karbonlu söndürme tesisine izin verilebilir; şu. kadar ki beraber götürülen gaz mik
tarı, kazan dairesi gros hacminin % 25 sini, takriben kazanların üst kenarına kadar işba hâline 
getirecek kiffayette bulunmalıdır. 

11. Bütün yangın söndürme tesisleri senede en az bir defa, idare tarafından tâyin edilecek 
bir memur vasıtasiyle esaslı surette muayene edilmelidir. 
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Kaide — XLIV 

Tehlike talimatı (alarm rölesi) 

Tehlike talimatı her gemi adamının aşağıdaki hususlar bakımından görevlerini belirtir: 
a) Su geçmez kapılar, valflar ve sairenin kapatılması; 
b) Filikaların, cankurtaran sallarının ve cankurtaran aletlerinin teçhizatı; 
c) Mataforalara asılı filikaların maynası; i - ^,'""'i\. ? 
d) Diğer filikalar, .cankurtaran salları ve aletlerinin umumi, olarak hazırlanması; 
e) Yolcuların toplanması; ' - t ' 
f) Yangın söndürmesi; 
Tehlike talimatı bundan başka kamarotların alarm, halinde yolculara karşı olan görevlerini de 

belirtir. Bu görevler bilhassa aşağıdaki hususları kapsar: 
a) Yolcuları tehlikeden haberdar etmek; 
b) Yolcuların giyinmiş olduklarına ve cankurtaran yeleklerini usulüne göre takmış bulun

duklarına dikkat etmek; 
c) Yolcuları toplanma mahallerine sevketmek; 
d) Koridor ve merdivenlerde nizamı muhafaza etmek ve sureti umumiyede yolcuların idare

sini deruhte etmek. 
Tehlike talimatı gemi adamlarının filika başına yahut yangın söndürme tesislerine gitmelerini 

temin edecek hususi alarm işaretlerini ve bu işaretlerin mufassal bir İzahını muhtevi olacaktır. 

Kaide — XLV 

Filika alarmı ve tâlimler 

Mümkün oldukça haftada bir defa ve sefer süresi bir haftayı aşan cemilerde yolculuğa başla
madan önce, gemi adamları yoklanmalı ve filika talimleri yaptırılmalıdır. Yoklamanın yapıldığı 
gün gemi jurnalma kaydolunacaktır; her hangi bir hafta yoklama yapılmamışsa, yoklamanın ne 
için mümkün olamadığı gemi jurnalma yazılacaktır. 

Yolculuk süresi bir haftayı aşan gemilerde her yolculuk başında yolcularla birlikte bir filika 
alarmı yapılacaktır. 

Birbirini takiben yapılan filika talimlerinde, muhtelif filika grupları peşpeşıe kullanılmalıdır. 
Talim ve teftişler, gemi adamlarının görevlerinde bilgi ve görev ifasında mümarese kazanmalarını 
ve bütün can kurtarma vasıtaları ile bunlara ait donanımın her zaman derhal kullanmaya hazır 
bulunmalarını sağlıyacak şekilde yapılmalıdır. 

Yolcuları toplama mahallerine çağıracak olan tehlike işareti, kamış veya canavar düdüğü ile ve
rilecek ve 6 dan fazla kısa sedayı takip eden uzun bir sedadan terekküp edecektir. Bundan baş
ka milletlerarası kısa sefer hududunu aşan bütün gemilerde köprü üzerindeki bir mahalden bü
tün gemi dâhiline elektrikle alarm işareti verilebilmelidir. Yolculara, kendilerini ilgilendiren bü
tün işaretlerin mânası, kamaralara ve diğer yolcu mahallerine asılacak ve muhtelif lisanlarla ter
tiplenecek ilânlarla öğretilir. 

Seyrisef er emniyeti 

Kaide — XLVI 

Haber ulaştırması 

Buz, leş, trupikal fırtınalar veya seyrüsefer için sair direkt tehlikelere ait haberlerin pasaparo-
lesi mecburidir. Haber için seçilecek şekil serbesttir. Haberleşme ya açık olarak (İngilizce tercih 
edilir) veya milletlerarası işaret kitabının telsiz kısmına göre şifreli olarak verilebilir. Haberler 
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CQ altında bütün gemilere ve keza ilgili makama pasaparola edilmesi ricasiyle uğranüabilen ilk 
kıyı makamına verilir. 

Bu Sözleşmenin 34 ncü maddesi gereğince verilecek bütün habelerin başına TTT emniyet işa
reti konulur ve sonra tehlikenin cinsi (TTT buz, TTT leş, TTT fırtına, TTT seyrüsefer gibi) bildi
rilir. 

Bütün hallerde griniç vasati vaktine göre ((iMT) zaman bildirilmesi suretiyle aşağıdaki ha
berlerin verilmesi arzu edilmektedir: 

a) Buz, leş, ve seyrüsefer için diğer direki tehlikeler : 
1. Buzun, leşin veya tehlikenin cinsi. 
2. Buzun, leşin veya tehlikenin en son rasat edilen mevkii. 
l\. Yapılan rasadın zaman ve günü. 
b) Tropikal fırtınalar (Mindigarbi.de Orkaıı, Cin denizinde Tayfun, Hint sularında Siklon ve 

diğer yerlerde aynı cinsten fırtınala.r : 
1. Tropikal bir fırtınaya tesadüf edildiği hakkındaki haber. 
Bu görev en geniş mânada telâkki olunma',' ve her hangi bir geminin kaptanı civarında tro

pikal bir fırtınanın mevcudiyetini kabul için iyi sebepler karşısında bulundukça bu haber daima 
verilmelidir. 

2. Meteorolojik haberler. 
Fırtına merkezlerinin mevki ve hareketinin tâyininde sahih meteorolojik malûmatın görmüş 

olduğu büyük hizmet karşısında her kaptan ihbar haberine aşağıdaki meteorolojik bilgilerden, ken
disince ne kadar mümkünse o kadar fazlasını ilâve etmelidir : 

a) Barometre tazyiki (milibar, pus veya milimetre olarak). 
b) Barometre irtif anıda değişiklik (tekaddiim eden iki ilâ dört saat zarfındaki değişiklik). 
e) Rüzgârın istikameti (nıiknatisi olmayı}) hakiki cihet verilecektir). 
d) Rüzgârın şiddeti (bofor veya desimal taksimattan). 
e) Denizin hâli (sakin, mutedil, kaba, yüksek). 
f) Dalga (hafif, mutedil, ağır) ve geldiği istikamet. 
Barometre irtifaı verilirken « milibar », «pus-, yahut «milimetre» kelimeleri, taksimata göre, 

ilâve edilmeli ve işaratm tashihli mi yoksa tashih edilmeden mi verildiği her zaman bildirilmelidir. 
Barometre irtif anıdaki değişiklik bildirilirken , geminin rotasiyle sürati de ilâve edilmelidir, 
Bütün cihetler nıiknatisi değil, hakiki olarak bildirilmelidir. 
• ). (leminin mevkii, vakit ve gün : 
Bu malûmat yapılan rasadın vakit ve mevkiine göre verilmeyi ve haberin tertip veya verilmesi 

zamanı bildirilmemelidir. Bütün vakit haberleri OMT griniç vasati vaktine göre verilmelidir. 
4. Mütaakıp rasatlar : 
Tropikal bir fırtınayı heber veren bir kaptanın, mecburiyet olmamakla, beraber, gemi fırtına

nın tesirlerine mâruz bulundukça üçer saatlik aralıklarla mütemmim rasatlar yapıp bildirmesi 
çok şayanı arzudur. 

http://Mindigarbi.de
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Misaller 

Buz 

TTT buz. 4605 N., 4410 W., de büyük bir dağ 0800 GMT 15 Mayısta görülmüştür. 

Leş 

TTT leş. 4006 N., 1243 W., da 1630 GMT 21 Nisanda hemen tamamen su seviyesi altında !e* 
görülmüştür. 

Seyrüsefer tehlikesi 

TTT seyrüsefer. Alfa fener dubası mevkiinde değil. 1800 GMT, 3 Ocak. 

Tropikal fırtına 

TTT fırtına. Tropikal fırtınaya tutuldum. Barometre tashihli 994 milibar, süratle düşmekte. 
Rüzgâr NW., kuvveti 9 bofor, ağır sağnaklar. Dalgalar E. Rota ENE., 5 mil. 18 Ağustosta GMT. 
0030; 2204 N., 11354 E. 

TTT fırtına. Bir orkanm yaklaşmakta olduğuna dair emareler var. Barometre tashihli 29,64 
pus, düşmekte. Rüzgâr NE., kuvveti 8 bofor. NE den mutedil dalga. Sık sık yağmur sağnaklan. 
Rota 35 derece, 9 mil. 2200 N., 7236 W., da 1300 GMT de 14 Eylül. 

TTT fırtına, ağır bir siklonun teşekkül etmekte olduğunu durum gösteriyor. Rüzgâr Sby 
W., kuvveti 5 bofor. Barometre tashihsiz 953 milimetre, son üç saatte 5 milimetre düştü. Rota N. 
60 derece W., 8 mil. 1620 N., 9302 E. de, 0200 GMT, 4 Mayıs. 

TTT fırtına. SE. de tayfun. Rüzgâr N. dan, barometre süratle düşerken artmakta. Gemi mev
kii 12 Haziranda 0300 GMT de 1812 N., 12605 E. 

Belgeler 

Kaide — XLVII 

Yolcu gemilerine mahsus emniyet belgesi numunesi 

Milletlerarası .. ç î•••• • • f" 

Milletlerarası kısa seferlere mahsus ' 

Emniyet belgesi 

(Resmî mühür) (Memleket) 

Denizde can emniyetinin korunması hakkındaki 1929 tarihli Milletlerarası Sözleşme gereğince 
tanzim edilmiştir. 

Geminin adı Tanınma işareti Bağlama limanı Gros tonilâtosu 

I - Yukarda adı yazılı geminin Milletlerarası Sözleşme gereğince usulü dairesinde muayene edil
diği, 
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I I - Muayene sonucunda, geminin: 
1. Tekne, ana ve yardımcı kazanlarla makine, 
2. Su geçirmez iç taksimat ve bunların teferruatı, 
3. Aşağıda yazılı bölme yük hatları: 

Dış kaplamaya gemi ortasında Yolcu yahut yük konulabilen 
markalanmış bölme yüklü su aşağıdaki mahallere yolcu alm-

hattı (Sözleşme Md. 5) Feribord dığı zaman muteberdir 

c. 
c. 
c. 

1 
2 
3 

4 kişilik filika 
» Cankurtaran salı . . . 
» > aleti 

cankurtaran simidi 
» yeleği 

ehliyet belgeli cankurtaran filikacısından mürekkep ve topyekûn . . . . (gemi adamı 
ve yolcu) kimseyi geçnıiyecek bir miktara kifayet eden filikalar, cankurtaran salları ve cankurtaran 

aletleri, 

5. Aşağıda yazılı telsiz tesisatı : 
Sözleşmenin . . . . . mad- Fiilen 

desi gereğince meşrut mevcut oran 

Vardiya saatleri . . 
Tasvipli bir « otoalârm » var mıdır? . 
Hususi bir yardımcı (yedek) tesisat var mıdır? . 
Telsizcilerin en az saysı? . 
Munzam telsizci veya dinleyiciler . . . . 
Telsiz kerteriz aleti var mıdır? 

Bakımlarından bu •andlaşma hükümlerine uygun bulunduğu, 

I I I - Geminin, diğer bütün hususlarda, bu Sözleşmenin uygulanması gerekli hükümlerine uygun 
olduğu, 

Hükümeti 
tarafından tasdik olunur. 

Aşağıda imzası bulunan . . . . (adı yazılacak) 
Bu belge Hükümeti namına tanzim edilmiş olup . . . / . . . / . . . . tarihine 

kadar geçer. 
. . . / . . . / . . . . tarihinde tanzim edilmiştir. 

Resmî mühür Belgeyi tanzime yetkili makamın imzası 

tmza herhangi bir şahıs tarafından atılıyorsa, aşağıdaki kayıt ilâve olunur : 

« İmza sahibi, sözü edilen Hükümet tarafından hu belgeyi tanzim etmeye usulü dairesinde yetkili 
kılındığını beyan eder .» 

(imza) 

( S. Sayısı : 50 ) 
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Telsiz emniyet belgesi numunesi 

Telsiz Emniyet Belgesi 

(Resmî Mühür) (Memleket) 

Denizde can emniyetinin korunması hakkındaki 1929 tarihli Milletlerarası Sözleşme gereğin
ce tanzim edilmiştir. 

• Gros Tonilâ-
Geminin adı Tanınma işareti Bağlama limanı tosu 

hükümeti 
———-—-*——- yukarda adı yazılı geminin, telsiz telgraf bakı-
Aşağıda imzası bulunan . • . . . (adı yazılacak), 

mından, yukarda sözü edilen milletlerarası Sözleşmeye uygun bulunduğunu tasdik eder. 

Sözleşmenin maddesi gereğin- Fiilen mevcut 
ce meşrut olan olan 

Vardiye saatleri 
Tasvipli bir otoalârm var mıdır? . 
Telsizcilerin en az sayısı . . . 
Munzam telsizci veya dinleyiciler 
Telsiz kerteriz aleti var mıdır? . 

Bu belge hükümeti namına tanzim edilmiş olup . . . / . . ./. . . tarihine kadar ge
çer 

. . ./. . ./. . tarihinde tanzim edilmiştir. 

Resmî mühür Belgeyi tanzime yetkili makamın imzası 

imza her hangi bir şahıs tarafından atılıyorsa, aşağıdaki kayıt ilâve olunur: 
«îmza sahibi, sözü edilen hükümet tarafından bu belgeyi tanzim etmeye usulü dairesinde yetkili 

kılındığını beyen eder.» 
(îmza) 
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Muafiyet belgesi numunesi 

Muafiyet Belgesi 

(Resmî mühür) (Memleket) 

Denizde can emniyetinin korunması hakkındaki 1929 tarihli Milletlerarası Sözleşme gereğince 
tanzim edilmiştir. 

Gros Tonilâ-
Geminin adı Tanınma işareti Bağlama limanı tosu 

hükümeti, 
yukarda adı yazılı geminin, bu milletlerarası and-

Aşağıda imzası bulunan . . . . . (adı yazılacak), 
taşmanın . . . . maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak, dan ga yapacağı 
seferler için < . (buraya muafiyetin - varsa - hangi şartlar altında verildiği yazılacak
tır) . . . v. . . • • • 
Sözleşmenin [1] ., • • 
hükümlerinden muaf kılındığını tasdik eder. 

Bu belge hükümeti namına tanzim edilmiş olup . . . / • . . / . . . tarihine kadar 
geçer. 

. . jj. . . / . . . tarihinde tanzim edilmiştir. 

Resmî mühür Belgeyi Tanzime yetkili makamın imzası 
İmza her hangi bir şahıs tarafından atılıyorsa, aşağıdaki kayıt ilâve olunur: 
«îmza sahibi, sözü edilen hükümet tarafından bu belgeyi tanzim etmeye usulü dairesinde yet

kili kılındığını beyan eder.» 
(îmza) 

[1] Buraya ilgili madde ve kaideler, fıkralar da zikredilmek suretiyle yazılır. 

£. ; ; ' ; ' ; ' EK 

Denizde Çatışmayı Önleme hakkında Milletlerarası Tüzük [1] 

Başlangıç 

Bu tüzük, açık denizlerde ve bu denizlere bitişik olup .deniz gemilerinin seyrine müsait bulunan bü
tün sularda bütün gemiler tarafından uygulanır. 

Bu tüzüğe göre, stim üzerinde olmayıp, yelkenle seyreden her makineli gemi «Yelkenli gemi» 
ve stim üzerinde bulunan her gemi, ^yelken açsın veya açmasın «Makineli gemi» sayılır. 

«Makineli gemi» tâbiri, makine ile hareket eden her gemiye şâmildir. 

[1] Metre olarak verilen ölçüler, Fransızca metinden alınmıştır. Sair hususlarda, değişiklikler, 
10 . V . 1947 tarihli «Denizde Çatışmayı önleme Tüzüğü) metni içerisine işlenerek bu metne sadık 
kalınmıştır. 
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«Stim üzerinde» tâbiri, her hangi bir mihaniki kuvvet tesiri altında bulunmak demektir. 
Demirli, karaya bağlı yahut oturmuş olmıyan gemilere, bu tüzük hükümlerine göre -«Hareket 

halinde» denir. 
Gemi boyu, geminin ölçme belgesinde yazılı boydur. 

İşıklar ve saire 

Bu tüzükte, fenerler hakkında kullanılan «görünmek» tâbiri, fener ışığının berrak havalı karan* 
lık gecede görünmesi demektir. 

Madde — 1. 

Bu tüzüğün fenerlere ait hükümleri, güneşin batmasından doğmasına kadar her havada uygu
lanır ve bu süre içinde, aşağıdaki maddelerde yazılı fenerlerin ışıklarından birisi ile karıştırı-
labileeek veya bunların görünürlüğünü bozabilecek başka hiçbir fener gösterilmez. 

Madde — 2. 

Hareket halinde bulunan makineli bir gemi aşağıda yazılı fenerleri gösterir: 
a) Beyaz ışıklı (Silyon) feneri: 
Bu fener, pruva direği üzerine veya önüne yahut - gemi direksiz ise - baş taraf kısmına ko

nulur. 
Silyon feneri, tam pruva istikametinden itibarer, her iki kemere istikametinin ikişer kerte ge

risine kadar, ufkun 20 pusla kertelik bir kavsi içinde, kesiksiz beyaz bir ışık gösterecek nitelikte 
yapılmış ve yerleştirilmiş bulunacaktır. Silyon fenerinin ışığı en az 5 mil mesafeden görünecek
tir. 

b) Beyaz ışıklı ikinci (silyon) feneri : 
(a) fıkrasında anlatılan beyaz ışıklı fenerin önünde veya arkasında, yapılış itibariyle bu fenerin 

aynı, beyaz ışıklı ikinci bir fener daha bulunur. 
45,75 metreden (150 kadem) daha kısa boydaki gemiler bu ikinci silyonu göstermeye mecbur ol

mamakla beraber gösterebilirler. 
c) Silyon fenerlerinin mevkii : 
Bu iki beyaz « silyon » feneri, omurga hattı üzerinde bulunmak, birisi diğerinden 4,57 metre (15 

kadem) daha yüksek olmak, alttaki fener üstekinin önünde ve bu maddenin (d ve e) fıkralarında an
latılan fenerlerden daha yüksek kalmak suretiyle yerleştirilir. Her iki beyaz fener arasındaki şa
kuli aralık, ufki aralıktan fazla olacaktır. 

Beyaz ışıklı bu fenerlerden alttaki, ve eğer tek fener bulunduruluyorsa, bu fener, tekneden itiba
ren, gemi genişliğinden az olmıyacak bir yükseklikte bulunur. Şu kadar ki, bu yükseklik 6,10 metre 
(20 kadem) den az olmayacaksa da 12,19 (40 kadem) den fazla olmasına lüzum yoktur. 

d) Sancak borda feneri : 
Bu fener, geminin sancak tarafında, tam pruva istikametinden itibaren, kemere istikametinin iki 

kerte gerisine kadar, ufkun 10 pusla kerteUk bir kavsi içinde, en az iki mil mesafeden görünür, ara
lıksız, yeşil ışık gösterecek nitelikte yapılmış ve yerleştirilmiş bulunacaktır. 

e) İskele borda feneri: 
Bu fener, geminin iskele tarafında, tam pruva istikametinden itibaren, kemere istikametinin 2 

kerte gerisine kadar, ufkun 10 pusla kertelik bir kavsi içinde en az 2 mil mesafeden görünür, ara
lıksız, kırmızı ışık gösterecek nitelikte yapılmış ve yerleştirilmiş bulunacaktır. 

f) Siperlikler : - ' ı -r' 
Yeşil ve kırmızı borda fenerlerinin, gemi bordalarına gelen iç tarafları, fenerlerin en az 0,91 met

re (3 kadem) ilerisine kadar uzanarak, her iki fener ışığının, pruvadan aşıp mukabil baş omuzluk
lardan görünmelerine engel olacak birer siperlikle donatılır. 
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Fenerlerin mevki ve görünme mesafeleri hakkında- bu maddenin koyduğu hükümleri tamamen ye

rine getiremiyen, özel yapıdaki harp gemileri, bu hükümlere, hal ve şartların izin verdiği kadar sıkı 
riayet etmek zorundadırlar. 

Madde — 3. 

Diğer bir gemiyi yeden makinalı bir gemi, yeşil ve kırmızı ışıklı borda fenerleri ile beraber, par
lak, beyaz ışıklı iki fener taşır. Bu fenerler, aralarında en az 1,83 metre (6 kadem) mesafe ol
mak üzere, şakuli olarak birbiri üzerine konulur. Yedilen gemilerin sayısı birden fazla ve yedek bo
yu, yeden geminin kıçından yedilen son geminin kıçına kadar ölçüldükte, 183 metreden (600 kadem) 
uzun ise, yeden gemi yukarda sözü geçen fenerlere munzam olarak, bu fenerlerin 1,83 metre (6 ka
dem) üst veya altında, beyaz ışıklı üçüncü bir fener daha taşır. Bu fenerler, ikinci maddenin (a) fık
rasında yazılı beyaz ışıklı silyon fenerinin aynı yapılış ve niteliğinde bulunur' ve bir tanesi sözü edi
len silyon fenerinin yerinden gösterilir. Fenerlerden en alttakinin, gemi teknesinden yüksekliği en az 
4,57 metre (14 kadem) olabilir. 

Yeden ve - sonuncusu müstesna olmak üzere - yedilen gemiler, 10 ncu maddede anlatılan fe
ner yerine, baca veya kıç direk arkasında beyaz ışıklı, ufak bir fener bulundurabilirler. Yedek 
kafilesinin dümen tutmak için kullanacağı bu fener, kemere istikametinin ilerisinden görünemez. 

Madde — 4. 

a) Kumanda edilemez duruma gelmiş makineli bir gemi, en iyi görülebilen bir yerden, 2 nci 
maddenin (a ve b) fıkralarında yazılı fenerler yerine kırmızı ışıklı iki fener gösterir. Bu fenerler, 
araları 1,83 metre (6 kadem) den az olmamak üzere şakuli bir hat üzerinde alt alta bulunacak ve 
ışıkları ufkun her tarafından ve en az 2 mil mesafeden görünecektir. Bu çeşit gemiler, gündüzün, 
şakuli bir hat üzerinde, birbirinin üzerinde bulunmak ve aralarındaki mesafe en az 1,83 metre 
(6 kadem) olmak üzere, en iyi görünebilecek bir yerdo, her biri 0,61 metre (2 kadem) kutrunda 
ve siyah renkte .2 küre veya benzeri, alâmet taşıllar. 

b) Denizaltı, kablosu döşemek veya toplamakla uğraşan bir gemi, 2 nci maddenin (a ve b) fık
ralarında sözü geçen beyaz ışıklı silyon fenerlerinin yerine, üç fener gösterir. Bu fenerler, araları 
1,83 metre (6 kadem) den az olmamak üzere şakuli bir hat üzerinde alt alta bulunacak, en alttaki
nin gemi teknesinden yüksekliği en az 4,57 metre (14 kadem) olacak ve ışıkları ufkun her tarafın
dan ve en az 2 milden görünecektir. Üst ve alttaki fenerlerin ışığı kırmızı ve ortadaki fenerin ışı
ğı beyaz olacaktır. Bu çeşit gemiler, gündüzün şakuli bir hat üzerinde birbirinin üstünde bulun
mak ve aralarındaki mesafe en az 1,83 metre (6 kadem) olmak üzere, en iyi görünebilecekleri bir 
yerde, her biri 0,61 metre (2 kadem) kutrunda 3 alâmet taşırlar. Bu alâmetlerden üst ve alttaki 
küre şeklinde ve kırmızı renkte, ortadaki ise main şeklinde ve beyaz renkte olacaktır. 

c) Bu maddede sözü geçen gemiler, üzerlerinde yol yokken, borda fenerlerini söndürürler 
vo yol varken yakarlar. 

d) Yukarda yazılı fener ve alâmetlere, bunları gösteren gemilerin manevra yapamaz halde 
olduklarını ve bu itibarla yoldan çıkamıyacaklarını gösterir işaretler nazariyle bakılır ve bunlar, 
bu tüzüğün 31 nci maddesinde yazılı imdat istemek işaretlerinden sayılmaz. 

Madde — 5. 

Hareke t halinde bulunan yelkenli bir gemi ve yedilen her gemi, hareket halinde bulunan ma
kineli gemilere mahsus olup 2 nci maddede yazılı borda fenerlerini taşır ve, beyaz ışıklı silyon fe
nerlerini asla taşımaz. 

Madde — 6. 

Yeşil ve kırmızı ışıklı borda fenerleri, (hareket halinde bulunan küçük gemilerde fena hava-
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larda vâki olduğu gibi) yerlerinde sabit bir halde tutulamadıkları zaman, bunlar, yakılmış ve gös
terilmeye hazır olarak el altında bulundurulur ve başka bir gemiye yaklaşılırken veya başka bir 
gemi yaklaşırken, en iyi görünebilecek bir surette ve çatışmayı önliyebilecek kadar yeter zamanın
da, yeşil ışık iskeleden, kırmızı ışık sancaktan vo mütekabilen her iki ışık ait oldukları bordalar 
kemerelerinin ikişer kerte gerisinden görülmiyecek şekilde gösterilir. 

Bu portatif fenerlerin daha kolay ve emniyetli olarak kullanılabilmesi için, bunların dış taraf
ları, içlerinde yanacak ışığın renginde boyanır ve fenerler uygun siperliklerle donatılır. 

Madde — 7. 

40 gros tonilâtodan aşağı makineli ve 20 gros tonilâtodan aşağı yelkenli veya kürekli gemilerle 
kürekli sandallar, hareket halinde iken 2 nci maddede yazılı fenerleri göstermek zorunda değildir
ler. Ancak bunlar, sözü geçen fenerleri göstermelikleri takdirde, aşağıda yazılı fenerleri gösterir
ler. 

1. 40 gros tonilâtodan ufak makinah gemiler : 
a) Beyaz ışıklı silyon feneri : 
Bu fener, gemilerin prova kısımlarında yahut bacanın üzerinde veya. önünde olmak üzere, en 

iyi görünebilir bir yere, küpeşteden itibaren en az 2,75 metre (9 kadem) yüksekliğe konulur. Bu 
fener 2 nci maddenin (a) fıkrasında yazılı olduğu üzere yapılmış ve yerleştirilmiş olacak ve en az 
3 mil mesafede görünecek kadar kuvvetli, parlak, beyaz ışık gösterecektir. 

b) Borda fenerleri : 
Yeşil ve kırmızı borda fenerleri, 2 nci maddenin (d ve e) fıkralarında anlatıldığı üzere yapıl

mış ve konulmuş olacak ve bunların ışığı en az 1 mil mesafeden görünecektir. Bu fenerlerin ye
rine tam pruva istikametinden itibaren, ilgili bordalar kemereleri istikametinin 2 kerte gerisine 
kadar yeşil ve kırmızı ışık veren müşterek bir fener de kullanılabilir. Böyle bir fener, beyaz 
ışıklı fenerin en az 0,91 metre (3 kadem) altında bulunacaktır. 

2. Deniz gemilerinde bulunan makinalı cankurtaran benzer makinah küçük gemiler, beyaz 
ışıklı feneri, küpeşteden itibaren 2,75 metre (') kadem) den nz bir yükseklikte bulundurabilir-
lerse de, 1 nci fıkranın (b) bendinde yazılı çift renkli fenerin veya borda fenerlerinin mutlaka 
üstünde taşırlar. 

3. 20 gros tonilâtosundan ufak yelkenli veya kürekli gemiler, borda fenerlerini taşımadıkları 
zaman, en iyi görünebilecek bir yerde, bir ta raf urdan yeşil ve diğer tarafından kırmızı ışık göste
ren bir fener taşırlar. Bu fenerin ışıkları en az 1 milden görünecek ve fener, yeşil ışık iskeleden 
ve kırmızı ışık sancaktan görünmiyecek şekilde yerleştirilmiş olacaktır. Bu fener, sabit olarak 
yerleştirilemediği takdirde, yakılmış halde ve eatışmayı önliyecek kadar yeter zamanında göste
rilmek üzere hazır bulundurulacaktır. 

4. Kürekli küçük sandallar, ister kürek, ister>c yelken'e gitsinler, ancak, beyaz ışıklı bir fene
ri. çatışmayı önliyecek kadar zamanında ve geçi<*i olarak gösterilmek üzere el altında bulundurmak 
mecburiyetindedirler. 

Bu maddede sözü edilen gemiler, 4 ncü maddenin f d) ve 11. nci maddenin son fıkralarında yazılı 
fenerleri taşımak zorunda değildirler. 

Madde — 8. 

Yelkenli kılavuz gemileri, istasyonlarında kıla -uzluk hizmetinde bulunurken ve demirli değil
ken, diğer gemiler için taşınması mecburi olan fenerleri göstermezler. Bunlar; direk şapkaların
da, ufkun her tarafından ve en az 3 milden görülebilen beyaz ışıklı bir fener taşımakla beraber, 
10 dakikayı kesin olarak geçmiyen kısa aralıklara, bir vey.-; daha fazla maytap yakarlar. 

Bunlar diğer bir gemiye veya diğer bir gemi bunlara yaklaştığı zaman, borda fenerlerini, 
kullanılmaya hazır bir halde, yakılmış olarak e! altında bulundururlar ve bu fenerleri, pruvaları
nın müteveccih olduğu istikameti anlatmak üzere, şimşek halinde veya kısa aralıklarla, yeşil ışık 
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iskeleden ve kırmızı ışık sancaktan gözükmiyecek surette gösterirler. 

Kılavuz vermek için bir gemiye aborda olmıya mecbur sınıftan olan yelkenli bir kılavuz gemisi, 
beyaz ışıklı feneri, direk şapkasında taşıyacağı yerde el ile gösterebileceği gibi, yukardaki fıkra
da yazılı borda fenerleri yerinde, bir tarafı yeşil ve öbür tarafı kırmızı camlı bir feneri, keza yukar-
ki fıkrada anlatılan şekilde kullanmak üzere, yakılmış olarak el altında hazır bir halde bulundu
rabilirler. 

Makineli bir kılavuz gemisi, istasyonunda kılavuzluk hizmetinde bulunduğu ve demirli olmadığı za
man, yelkenli kılavuz gemileri için taşınması mecburi olan fenerlerle beraber, direk şapkas^ndaki be
yaz ışıklı fenerin 2,40 metre (8 kadem) altında olvnak ve ufkun her tarafından görünebilecek nite
likte bulunmak üzere kırmızı ışıklı bir fenerle, hareket hâlinde bulunan diğer gemiler için mecburi 
olan borda fenerlerini taşır. 

istasyonlarında kılavuzluk hizmetinde bulunan bütün kılavuz gemileri, demirli iken, yukarda an
latılan fenerleri göstermek ve maytapları yakmakla beraber, borda fenerlerini göstermiyeceklerdir. 

Kılavuz gemileri istasyonlarında kılavuzluk hizmetinde bulunmadıkları zaman, kendi tonilâ
tolarından bulunan diğer gemiler gibi fener taşırlar 

Madde — 9. [1] 

Hareket halinde bulunan balıkçı gemileri, bu madde gereğince aşağıda yazılı fenerleri taşımak 
veya göstermek zorunda bulunmadıkları zaman, kendi tonilâtolarmdaki diğer gemilerin hareket 
halinde taşıdıkları ve gösterdikleri fenerleri taşır ve gösterirler. 

a) Üstü açık gemiler, bordalarından itibaren, ufki olarak 45,72 metre (150 kadem) den az me
safeye uzanmış balık takımları ile gece balık tutarken, ufkun her tarafından görünebilecek beyaz 
ışıklı bir fener taşırlar. 

Bu gemiler 45,72 metre (150 kadem) den fazla mesafeye uzanmış balık takımları ile balık tut
tukları zaman, ayni nitelikte beyaz ışıklı bir fener taşımakla beraber, başka bir gemiye yaklaşırken 
veya başka gemiler kendilerine yaklaşırken, beyaz ışıklı ikinci bir fener daha gösterirler. Bu ikin
ci fener, birinci fenerin en az 0,91 metre (3 kadem) altından ve balık takımlarının bulunduğu ci
hette, ufki olarak en az 1,5 metre (5 kadem) ilerisinden gösterilir. 

Bu fıkranın uygulanışında, deniz suyunun girmesine karşı devamlı bir güverte ile muhafaza 
edilmemiş gemilere «üstü açık gemi» denir. Bu fıkrada anlatılan fenerlerin ışıkları en az 2 milden 
görünecektir. 

b) (a) fıkrasında yazılı üstü açık gemilerden başka diğer balıkçı gemileri [2], sürüme ağları 
ile balık tutarken, ağları tamamen veya kısmen suda bulunduğu müddetçe, en iyi görü-
nebilen yerlerinde beyaz ışıklı iki fener taşırlar. Bu fenerler, aralarındaki şakuli mesafe 0,80 
metre (6 kadem) den az ve 4,5 metre (15 kadem) den fazla olmamak ve ufki mesafe ise, omurga 
hattı üzerinde ölçüldükte, 1,5 metre (5 kadem) den az ve 3 metre (10 kadem) den fazla bulunma
mak ve altta olanı, dış tarafta, ağların bulunduğu istikameti göstermek üzere yerleştirilir. Her iki 
fener ışığının, ufkun her trafmdan ve en az 3 milden görünmesi gerekir. 

20 gros tonilâtodan aşağı yelkenli balıkçı gemleri, Akdeniz'de ve Japonya ve Kore (1) kıyı
larını çevreliyen denizlerde, bu iki fenerden alttakmi taşımak zorunda değildirler? Ancak bun
lar, bu feneri taşımadıkları zaman, başka bir gemiye yaklaşırken veya başka bir gemi kendilerine 
yaklaşırken, en az 1 mil mesafeden görünebilecek beyaz ışıklı bir feneri, aynı yerden (ağ veya 
takımları istikametinde) gösterirler. 

[1] Bu madde Çin veya Siam gemilerine şâmil değildir. 
Bu maddenin (b\ ve c) fıkralarında geçen «Akdeniz» tâbiri, Karadeniz ve bu denize bitişik olup 

bununla irtibatı bulunan iç denizleri de ihtiva eder. 
[2] «Kol» veya el oltası ile avlanan Holanda g$mileri, sürüme ağlarla avlanan gemiler için mecburi 

olan fenerleri .gösterirler. 
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c) (a) fıkrasında yazılı üstü açık gemilerde başka diğer balıkçı gemileri, olta ile balık tu

tarken, oltalarını atmış ve bunlara bağlı veya bunları toplamak üzere bulundukları sırada ve de
mirli yahut (h) fıkrasında yazılı olduğu gibi tevakkuf halinde bulunmadıkları zaman, sürüme 
ağları ile balık tutan gemilerin taşıdıkları fener ,Tİ taşırlar. Bunlar, oltalarını atarken veya ye-
derek çekerken, hareket halinde bulunan ve kendi tonilâtosunda olan diğer makineli veya yelken
li gemiler tarafından taşınması mecburi fenerleri gösterirler. 

20 gros tonilâtodan aşağı yelkenli balıkçı gemileri, Akdeniz'de ve Japonya ve Kore [1] kıyı
larını çevreliyen denizlerde, bu iki fenerden alttakini taşımak zorunda değildirler. Ancak bun
lar, bu feneri taşımadıkları zaman, başka bir gemiye yaklaşırken veya başka bir gemi kendilerine 
yaklaşırken, en az 1 mil mesafeden görünebilecek beyaz ışıklı bir feneri, aynı yerden (ağ veya 
takımları istikametinde) gösterirler. 

d) Dip ağları ile (yani denizin dibinde bir alet sürükliyerek) avlanan gemilerden: 
1. Makinalı gemiler: 
2 m-.ı macic.enin ı?0 fıkrasında yazılı beyaz fenerin yerinde 3 renkli bir fener taşırlar. Bu fe

ner, tam pruva istikametinden itibaren, her iki baş omurlukta ikişer kerteye kadar beyaz ve 
her iki baş omurluktan itibaren, kemere istikametinin sancak ve iskele ikişer kerte gerisine kadar 
varan bir ufuk kavsi içerisinde sancaktan yeşil ve iskeleden kırmızı ışık gösterecek surette ya
pılmış ve yerine yerleştirilmiş olacak ve bu fenerin en az 1,80 metre (6 kadem) ve en çok 3,6 
metre (12 kadem) altında ufkun her tarafına, parlak, tek düzen, aralıksız ve devamlı beyaz ışık 
gösteren bir fener bulunacaktır. 

2. Yelkenli gemiler : 
Ufkun her tarafına, parlak, tek düzen, aralıksız ve devamlı, beyaz ışık gösterecek surette ya

pılmış bir fener göstermekle beraber, başka bir gemiye yaklaşırken veya başka gemiler kendilerine 
yaklaşırken, en iyi görünebilecek bir yerden, çatışmayı Önliyecek kadar zamanında, beyaz bir may
tap veya meşale de yakıp gösterirler. 

Yukarıki fıkranın 1 nci ve 2 nci bentlerinde yazılı bütün fenerlerin ışıkları en az 2 mil mesafe
den görünecektir: 

e) İstiridye tarıyan ve tarama ağı ile balık tutan gemiler, dip ağları ile avlanan gemiler gibi 
fener taşırlar ve gösterirler, 

f) Balıkçı gemileri, bu madde gereğince taşımaya ve göstermeye mecbur bulundukları fenerlerle 
beraber, her hangi bir zamanda maytap yakabilecekleri gibi, çalışmaları için lüzumlu ışıkları da 
kullanabilirler, 

g) Boyu 45,7 metre (150 kadem) den az olan her balıkçı gemisi, demirli iken ufkun her tara
fından ve en az 2 mil mesafeden görünür beyaz ışıklı bir fener gösterir. 

Boyu 45,72 metre (150 kadem) veya daha fazla olan her balıkçı gemisi, demirli iken, ufkun her 
tarafından ve en az 2 mil mesafeden görünür beyaz ışıklı bir fener ve 11 nci maddenin bu boydaki 
gemiler için mecburi kıldığı ikinci bir fener daha gösterir. 

Bu neviden her hangi bir gemi, boyu ne olursa olsun, bir ağa veya diğer balıkçılık takımına bağlı 
bulunursa, başka gemiler kendisine yaklaşırken, demir fenerinin en az 0,90 metre (3 kadem) altın
dan ve bu fenerden ağ veya takım istikametinde en az 1,5 metre (5 kadem) ufki mesafeden beya'4 
ışıklı bir fener daha gösterir. 

h) Balık tutarken, balıkçılık takımlarının bir kaya veya diğer bir engele takılması sonucunda 
olduğu yerde kalan bir gemi: 

Gündüzün, (k) fıkrası gereğince göstermek zorunda olduğu gündüz işaretini arya eder. 
Geceleyin demirli gemilere mahsus fener veya fenerleri gösterir ve 
Sisli, puslu ve karalı havalarda yahut kuvvetli yağmur fırtınalarında, 15 nci maddenin (d) ve son 

fıkralarında demirli gemiler için anlatılan işareti verir. 

[1] Battık Denizi hariç diğer Rus kıyılarında avlanan Rus gemileri de ay m şekilde hareket eder
ler. 
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i) Sürüme ağı kullanarak bu ağlara bağlı bulunan, dip ağları ile avlanan, tarıyan veya her nevi 

tarama ağı ile balık tutan veyahut oltalarını atmış olarak avlanan 20 veya daha fazla gros tonilâ
todaki gemiler sisli, puslu, karlı havalarda veya kuvvetli yağmur fırtınalarında, 1 dakikayı aşmıyan 
fasılalarla tek şada işareti verirler ve her sadadan sonra kampana yalarlar. Eğer bu gemiler makineli 
ise, bu işareti kamış veya canavar düdüğü ile ve eğer yelkenli iseler sis borusu ile verirler. 20 gros 
tonilâtosundan aşağı balıkçı gemileri yukarda yazılı işaretleri vermek zorunda bulunmamakla bera
ber, bu işaretleri vermedikleri zaman, 1 dakikayı aşmıyan ara ile yeter derecede kuvvetli başka şada 
işareti verirler. 

k) Ağları ile veya oltaları ile veya dip ağları ile avlanan ve hareket halinde bulunan bütün 
balıkçı gemileri, yaklaşan gemilere meşguliyetlerini bildirmek için, gündüzün, en iyi görülebilecek bir 
yerlerine bir sepet kaldırırlar. Eğer bu gemiler, balık takımları denizde olduğu halde demirli iseler, 
başka gemiler, yaklaşırken, onların geçebilecekleri taraftan aynı işareti gösterirler. 

Bu maddede yazılı fenerleri taşımaya veya göstermeye mecbur olan gemiler, 4 ncü maddenin (a;1 

ve 11 nci maddenin son fıkralarında yazılı fenerleri taşımak zorunda değildirler. 

Madde —. 10 

Hareket halinde bulunan bir gemi, pupasından beyaz ışıklı bir fener gösterecektir. Bu fener, ufkun 
12 pusla kertelik, yani geminin tam pupası istikametinden itibaren her iki borda da kemere is
tikametlerine doğru altışar kertelik bir ufuk kavsi içinde, aralıksız ve devamlı ışık gösterecek su
rette yapılmış, yerleştirilmiş ve siperlenmiş olacak ve fenerin ışığı en az 2 milden görünecektir. 
Bu fener mümkünse borda fenerleri ile hemen aynı seviyede taşınır. 

Bu fener, ufak gemilerde fena hava yahut sn ir kâfi sebepler dolayısiyle sabit olarak taşma-
mazsa, kullanılmaya hazır ve yakılmış olarak el altında bulundurulacak bir fener, yetişen bir ge
miye, çatışmayı önliyebilecek kadar zamanında gösterilecektir. 

Yeden veya yedilen gemiler 3 ncü maddenin son fıkrasına göre hareket ederler. 

Madde - - 11. 

Boyu 45,72 metreden (150 kadem) kısa olan demirli bir gemi, baş tarafında, en iyi görünebi
lecek bir yerde ve fakat tekneden itibaren 6,10 metreyi (20 kadem) aşmıyan bir yükseklikte, ufkun 
her tarafından ve en az 2 mil mesafeden görünebilecek parmak, tekdüzen, aralıksız ve devamlı 
beyaz ışıklı bir fener taşıyacaktır. 

Boyu 45,72 metre (150 kadem) veya daha uzun olan demirli bir gemi, yukarıki fıkrada yazılı 
nitelikte iki fener taşır. Bunlardan, geminin baş tarafında bulunan fenerin tekneden yüksekliği 
6, 10 metre (20 kadem) den az ve 12, 19 metre (40 kadem) den fazla olmıyacak ve geminin keç 
tarafında veya kıçı yakınındaki fener ise, baş taraftaki fenerden en az 4,57 metre (15 - kadem) 
aşağıda bulunacaktır. 

Bir geçit yerinde veya yakınında demirli bulunan bütün gemiler, güneşin doğması ile batması 
arasında, geminin baş tarafında ve en iyi görülebilecek bir yerine, 0,61 metre (2 kadem) kutrun
da siyah bir küre kaldırırlar. 

Bir geçit yerinde veya yakınında oturan bir gemi, yukarda anlatılan fenerleri ve ayrıca 4 
ncü maddenin (a) fıkrasında yazılı kırmızı ışıklı iki feneri taşırlar. Bu gibi gemiler gündüzün, en iyi 
görülebilecek bir yerlerine, şakulî olarak birbiri üzerinde bulunmak üzere, beheri 0,61 metre (2 
kadem) kutrunda üç siyah küre kaldırırlar. 

Madde — 12. 

Üzerine dikkati çekmek lüzumunu duyan her gemi, taşımak zorunda olduğu fenerlerden baş
ka, maytap yakabilir veya nizami imdat isteme yahut sis işaretleri ile karıştırılmıyacak şekil ve 
surette her hangi bir infilâk yahut diğer müessir seda işareti verebilir. 
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Madde — 13. 

Bu hükümler, her hangi bir hükümet tarafındım iki veya daha fazla harb gemisinin veya kon
voy halinde seyreden gemilerin gösterecekleri munzam mevki ve işaret fenerleri hakkında konulan 
nizamların uygulanmasına ve keza donatanlarca mensup oldukları devletlerin izni ile seçilmiş ve 
usulü dairesinde kütüklenerek ilân edilmiş bulunan tanınma işaretlerinin gösterilmesine engel 
olamaz. 

Madde — 14. 

Hem yelken hem de makine ile seyrederek hareket halinde bulunan bir gemi gündüzün, ön tara
fında en iyi görülebilecek bir yerde, kaidesi kutru 0,61 metre ( 2 kadem) ve tepesi yukarda siyah 
bir mahrut taşır. 

Siste seda işar eteri ve şerire 

Madde — 15. 

Hareket halinde bulunan gemilere mahsus olup, bu maddede yazılı işaretler: 
1. Makineli gemilerde, kamış veya canavar düdüğü, 
2. Yelkenli gemilerle yedilen gemilerde, sis borusu ile, verilir. 
Bu maddede geçen «Uzun seda» tâbiri, 4 ilâ 6 saniye süren seda demektir. 
Makineli gemiler, sedası hiçbir engelle kesilmiyecek surette yerleştirilmiş, buhar veya bunun yeri

ni tutabilen diğer bir vasıta ile kuvvetli ses çıkaran bir kamış veya canavar düdüğü, mihaniki "va
sıta ile kuvvetli ses çıkaran bir sis borusu ve bunlardan başka, kuvvetli ses veren bir kampana [1] 
ile donatılır. 20 veya daha fazla gros tonilâtoda olan yelkenli gemiler, yukarda yazılana benzer sis 
borusu ve kampana ile donatılır. 

Bu maddedeki seda işaretleri, sisli, puslu ve karlı havalarda yahut kuvvetli yağmur fırtınala
rında, gece - gündüz, aşağıda yazılı olduğu gibi verilir. 

a) Üzerinde yol bulunan makineli bir gemi, 2 dakikayı aşmıyan aralıklarla, 1 uzun seda işareti; 
b) Hareket halinde bulunan, fakat makinelerini işletmiyerek üzerinde yol bulunmayan ma

kineli bir gemi, 2* dakikayı aşmıyan aralıklarla takriben 1 saniye aralıklı 2 uzun seda işareti; 
c) Hareket halinde bulunan yelkenli bir gemi, 1 dakikayı aşmıyan aralıklarla: 
1. Kuntralarını sancaktan kullanırken, 1 seda işareti; 
2. Kuntralarını iskeleden kullanırken, bir biri ardınca 2 seda işareti; 
3. Rüzgarı kemerinin gerisinden kullanırken, bir biri ardınca üç seda işareti: 
d) Demir üzerinde bulunan bir gemi, en az 1 dakikayı aşmıyan aralıklarla, takriben 5 şani 

ye sürekli ve süratli kampana çalar. Boyları 106,75 metre (350 kadem) den uzun gemilerde, kam
pana geminin baş tarafında çalınmalı ve ayrıca geminin kıç tarafında, 1 dakikayı aşmıyaeak araç
lıklarla, sedası kampana ile karıştırılmıyaçak bir gong .veya diğer seda aleti çalınmalıdır. 

e) Yeden, kablo döşiyen, veya toplıyan, hareket halinde olup da hiçbir surette kumanda edi
lememesinden dolayı veyahut bu tüzüğü emretıiği şekilde yaklaşan bir geminin yolundan çıkamı-
yacak durumda bulunan gemiler, bu maddenin (a, b ve e) fıkralarında yazılı işaretler yerine, 
2 dakikayı geçmiyen aralıklarla, birbiri ardınca 3 seda işareti verirler? Bu işaretlerden, birincisi 
uzun ve bunu takip eden ikisi kısadır. Yedilen bir gemi veya, birden fazla gemi yediliyorsa, kafile
nin son gemisi, 2 dakikayı aşmıyacak aralıklarla 1 uzun sedayı takip eden 3 kısa sedadan mürek
kep bir seda işareti verecektir. Gemiyi donatmak imkânı olmıyan hallerde bu işaretin verilmesine 

[1] Tüzüğün kampana kullanılmasını emrettiği bütün hallerde Türk gemileri trmpet ve küçük 
gemiler ise, âdet olduğu yerlerde, gong kullanabilirler. 
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lüzum yoktur. Yedilen gemi, bu işareti, yeden geminin vereceği işaretin, mümkün oldukça, pe
şinden verecektir. 

f) Bir geçit yerinde veya yakınında oturan bir gemi, (d) fıkrasında yazılı işareti vermekle 
beraber, işaretten evvel ve sonra, birbirinden kesin olarak ayrı 2 kampana darbesi vuracaktır. 

20 gros tonilâtosundan aşağı olan yelkenli gemilerle sandallar, yukarda yazılı işaretleri ver
mek zorunda olmamakla beraber, bunları vermedikleri zaman, 1 dakikayı aşmıyan aralıklarla, ye
ter derecede kuvvetli başka bir seda işareti verirler, fi) 

N'is re sairedc süratin mutedil olması 

Madde — 16. 

Her gemi, sisli, puslu ve karlı havalarda veya kuvvetli yağmur fırtınalarında, mevcut hal ve 
şartları dikkatle göz önünde bulundurarak, mutedil süratle seyreder. 

Mevkii tâyin edilememiş bir geminin sis işaretini, kendi kemeresi istikametinin ilersinden duy
duğunu sanan makineli bir gemi, hal ve şartlar müsait oldukça, makinelerini durdurur ve bundan 
sonra çatışma -tehlikesi geçinceye kadar ihtiyatla seyrede)'. 

Manevre ve seyir kuralları 

Başlangıç 

Çatışma Tehlikesi 

Çatışma tehlikesi, hal ve şartlar müsait oldukça, yaklaşan bir geminin, pusla ile dikkatle ker
teriz edilmesi suretiyle anlaşılabilir. Eğer kerteru hissolunur derecede değişmiyorsa, böyle bir teh
like var sayılır. 

Madde — 17. 

Yelkenli iki gemi, çatışma tehlikesi doğuracak surette birbirine yaklaştığı zaman, bunlardan bi
ri, aşağıda yazıldığı gibi, diğerinin yolundan çıkar: 

a) Serbest seyreden gemi, orsasına seyreden geminin; 
b) Kuntralarını iskeleden kullanarak orsasına seyreden gemi, kuntralarmı sancaktan kullanarak 

orsasına seyrden geminin; 
e) Rüzgârı muhtelif cihetlerden kullanarak serbest seyreden iki gemiden, rüzgürı iskeleden kul

lanan gemi; diğer geminin; 
d) Rüzgârı aynı cihetten kullanarak serbest seyreden iki gemiden, rüzgâr üstünde bulunan gemi, 

rüzgâr altında bulunan geminin; 
e) Rüzgârı pupadan kullanan gemi, öteki geminin; 
Yolundan çıkar. 

Madde — 18. 

Makinalı iki gemi, çatışma tehlikesi doğuracak surette tam veya tama yakın şekilde başbaşa kar-

[1] Sisli, puslu ve karlı havalarda veya kuvvetli yağmur fırtınalarında, mevkilerinde hizmet üzere 
bulunan Hollândalı makinalı kılavuz gemileri, 2 dakikayı geçmiyecek fasılalarla canavar düdüğü 
ile 1 uzun, bir saniye sonra, kamış düdükle yine 1 uzun ve yine bir saniye sonra canavarla tekrar 
t uzun seda işareti verirler. Bu gemiltr, mevkilerinde hizmet üzere bulunmazken, diğer makinalı 
gmnüere mahsus işaretleri verirler. 
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şılaştıkları vakit, bu gemilerden her biri, diğerinin iskelasinden geçebilecek şekilde rotasını sancağa 
değiştirir. 

Bu madde yalnız, gemilerin çatışma tehlikesi doğuracak surette tam veya tama yakın şekilde 
başbaşa karşılaştıkları hâllerde uygulanıp, her ikisi de rotalarına devam ettikleri takdirde, birbirlerin
den nete geçebilecek iki gemiye uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanacağı yegâne hal, iki gemiden her birinin diğerine nazaran tam veya tama 
yakın bir şekilde başbaşa bulundukları durumdur;yani bu madde, ancak bir gemi : 

Gündüzün, diğer geminin direklerini kendi direkleri ile tam bir hizada veya hemen bir hizada 
gördüğü; 

Geceleyin, diğer geminin her iki borda fenerinide görebilecek bir yerde bulunduğu; 
Hallerde uygulanır. 
Bu madde : 
Gündüzün, bir geminin, kendi rotasını pruvadan kaleden başka bir gemiyi görmesi; 
Geceleyin, bir geminin kırmızı fenerinin, ötekinin kırmızı fenerine veya yeşil fenerinin ötekinin 

yeşil fenerine karşı bulunması veya yeşil görünmeksizin yalnız kırmızı veya kırmızı görünmeksizin 
yalnız yeşil fenerin pruvadan görülmesi veya heriki borda fenerinin aynı zamanda ve fakat pruva 
dan başka istikâmetlerden görünmeleri; 

Hallerinde uygulanmaz. ': ^ ı 

" * ' ' " ' • ' • M a d d e — 19. 

Makinalı iki gemi. çatışma tehlikesi doğuracak surette aykırı (çapraz) rotalar üzerinde seyrettik
leri vakit, diğer gemiyi sancak tarafında bulunduran gemi, o geminin yolundan çıkar, 

Madde — 20. 

Makineli bir gemi ile yelkenli bir gemi, çatışma tehlikesi doğuracak istikametlerde ilerledikleri 
vakit, makineli gemi, yelkenli geminin yolundan çıkar. 

Madde — 21. 

Bu tüzük gereğince iki gemiden birinin yoldan çıkması gerektiği hallerde, diğer gemi rotasını 
ve süratini muhafaza eder. 

Not : Rotasını ve süratini muhafaza edecek gemi, kapalı hava veya sair sebepler yüzünden, yal
nız yol verecek geminin hareketiyle çatışmanın önüne geçilemiyecek kadar diğer gemiye yaklaş
mış bulunursa, kendisi de, çatışmayı önlemiye yarıyacak en uygun manavrayı yapar (madde 27 ve 
29 a bakınız). 

"•• i ? " Maddo — 22. 

Bu tüzük gereğince diğer geminin yolundan çıkmak zorunda olan her gemi, durumun hal ve şart ' 
l an müsait ise, diğer geminin pruvasından aykırı geçmekten sakınacaktır. 

- *" .-1 ' ' ' - • Madde — 23. 

Bu tüzük gereğince diğer geminin yolundan çıkmak zorunda olan makineli her gemi, yolundan 
çıkacağı gemiye yaklaşırken, gerekiyorsa, süratini azaltır. Yahut makinelerini durdurur veya geri 
«çalıştırır. 

Madde — 24. 

Diğer bir gemiye yetişen her gemi, bu tüzüğün her hangi bir hükmüne bakmaksızın, yetiştiği ge
minin yolundan çıkar, Bir geminin kemeresi istikmetinin 2 kerteden fazla gerisinde bulunan bir isti-
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kametten yaklaşan, yani gece vakti, yaklaştığı geminin borda fenerlerinden hiç birisini göremiyeceği 
bir duruma gelen gemi yetişen gemi sayılır. Her iki geminin kerterizinde sonradan vâki olacak deği-

' siklikler dolayısiyle, yetişen gemi, ne bu tüzük hükümlerine göre aykırı giden gemi mahiyetini alır ve 
ne de yetişilen gemiyi nete olarak geçinceye kadar, bu geminin yolundan çıkmak zorundan kurtulur. 

Yetişen gemi gündüzün, diğer gemiye nazaran yukarda yazılı mevkiin ilerisinde veya gerisinde 
bulunup bulunmadığını emniyetle kestiremezse, kendisini yetişen gemi sayar ve diğer geminin yo
lundan çıkar. 

Madde — 25. 

Dar geçitlerde her makineli gemi, tehlikesiz ve yapılması kabil ise, geçidin veya geçit orta hat
tının kendi sancağına düşen tarafında bulunur. 

Madde — 26. 

Hareket halinde bulunan yelkenli gemiler, ağ veya olta veya dip ağı ile balık tutan yelkenli ge
milerin yolundan çıkarlar. Bu hüküm, balık tutmakla meşgul her hangi bir gemiye, ba
lıkçı gemilerinden gayri gemiler tarafından da kullanılan bir geçidin kapatılması hakkım vermez. 

Madde — 27 

Bu tüzük hükümleri uygulanırken, bütün seyrüsefer ve çatışma tehlikeleri ve âni tehlikelerin 
önlenmesi amacı ile bu tüzükten ayrılmayı zorlu kılan özel haller, daima dikkatle göz önünde bu
lundurulur. 

IHrbirini gören gemilere mahsus seda işaretleri 

Madde — 28 

Bu maddede geçen «kısa seda» tâbiri, takriben 1 saniye süren seda demektir. 
Birbirini gören gemilerden, hareket halinde bulunan makineli gemi, bu tüzüğün emrettiği veya 

izin verdiği bir rotaya gelirken, bu rotayı, kamış veya canavar düdüğü ile vereceği aşağıda yazılı 
işaretlerle bildirir: 

1 Kısa sedıa, «ben rotamı sancağa alıyorum» 
2 kısa seda, «ben rotamı iskeleye alıyorum» 
3 kısa seda, «makinelerim tam yol geri çalışıyor» 

mânasma gelir. 

Başka ihtiyat tedbirlerinin lüzumu 

Madde — 29 

Bu tüzük hükümlerinden hiçbirisi, bir gemiyi yahut donatanını veya kaptanını veya gemi adam
larını, fener veya işaretlerin kullanılması, gözcülük hizmetinin usulü dairesinde görülmesi yahut 
denizcilik kuralları veya olayın özel hal ve şartlarının gerektirdiği başka emniyet tedbirlerinin 
alınması bakımından gösterilecek ihmallerin sonuçlarından kurtarmaz. 

Limanlar ve iç sular hakkındaki inik insilerin saklıhğı 

Madde — 30 

Laman, nehir veya iç sulardaki seyrüsefere mütaallik hükümler saklıdır. 
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Gemilerin tehlikeye düştükleri zaman verecekleri işaretler 

Madde — 31 . 

Tehlikede bulunan ve başka gemilerden veya karadan yardım istiyen bir gemi, aşağıdaki işaret
leri, ya birlikte veya ayrı ayrı kullanır veya çeker : 

Gündüzün : 
1. Takriben 1 dakika ara ile, bir top veya başka patlayıcı madde patlatmak; 
2. Milletlerarası işaret kitabında gösterilmiş olan tehlike işaretini çekmek; 
3. Üstüne veya altına bir küre veya küreye benzer alâmet çekilmiş dört köşe bayraktan iba

ret uzak mesafe işaretini çekmek: 
4. Her hangi bir sis işareti cihazını, sürekli surette Öttürmek; 
5. Telsiz telgraf veya telefon yahut sair uzak mesafe haberleşme cihazı ile Milletlerarası be

lirtilmiş imdat'isteme işaretini vermek: 
Geceleyin : 
1. Takriben 1 dakika ara ile .bir lop veya başka patlayıcı madde patlatmak; 
2. Gemi üzerinde, katran veya yağ fıçıları veya sair buna benzer cisimler yakmak suretiyle. 

;)' '\ göstermek : 
J. Her hangi renk ve şekilde yıldız saçan havai veya veri fişeklerinden birini, kısa aralıklarla 

t-ker teker almak ; 
4. Her hangi bir .sis işareti cihazını, sürekli bir surette öttürmek; 
5. Telsiz telgraf veya telefon yahut sair uzak mesafe haberleşme cihazı ile Milletlerarası be

lirtilmiş imdat isteme işaretini vermek; 
Vtıkardaki işaretler münhasıran, tehlikede bulunan bir gemiyi belirtmek için kullanılır; bu işa-

retleden 'biri ile karıstırılabilecek her hangi diğer bir işaretin kullanılması yasaktır. 

DENİZDE CAN EMNİYETİNİN KORUNMASI HAKKİNDA !:>2İ> YILINDA TOPDANAN MİL
LETLERARASI KONFERANSIN NİHAİ PROTOKOLÜ 

Müşterek bir Sözleşme ile denizde can emniyeTnin koi-ımmasına matuf yeknesak prensipler ve 
kaideler konulması arzusu ile hareket eden Almanya. A\ n.-;; nralya Birliği. Belçika. Kanada, 
Daı.imarka, İspanya, İrlanda serbest Devleti, Av<-;-;ka Birleşik Devleî ie>-i, Finlandiya, Fransa, 
Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik Kii-.-Mİn'ı. liiudisian İtalya, Japonya. Norveç. Ko
landa. isveç, ve Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri Bi:iiğ.i ! löküme! leri. Büyük Britanya ve Şimalî 
filanda Birleşik Kıralhğı Hükümeti tarafından Londra'ya davet edilen milletlerarası bir konfe
ransa iştirak etmeyi kararlaştırmışlar ve aşağıdaki temsilci beycilerini tâyin etmişlerdir; 

Almanya Hükümeti: 

Temsilciler: 
Dr. Friedrich Sthamre, Almanya Hükümetinin Londra Büyük Elçisi ve fevkalâde 
murahhası; 
Gustav Kofnigs. Almanya l 'laşiırna Bakanlığında Ministerialdirigent, Geheimer 
Regierungsrat, Herini: 
Artlıur YVerner, Almanya Flaşı ;rma Bakanlığında Oberregierungsral. Geheimer 
Justizrat. Berlin; 
VValter Laas, Profesör, «Cermanischer Llody» Klâsifikasiyon Ortaklığı Müdürü, 
Berlin; 

f s. sıvısı : r?rv) 



— 74 — 
Dr. Otto Riess, Almanya Gemi ölçme Dairesi Müdürlüğünden emekli, Geheimer 
Regierungsrat, Neubrandenburg; 
Hermann Giess, Almanya Ulaştırma Bakanlığında Ministerralrat, Berlin; 
Iiugo Dominik. Koramiral, Almanya Deniz Meteoroloji Dairesi Başkanı, Hamburg. 

Uzmanlar: 
Behner, «Deutsche Betriebsgesellschaft für Drahtlose Telegraphie» Müdürü, Ber
lin; 

8 Elingius, Kaptan, Hamburg - Südamerika Linie, Hamburg; 
Biedermann, Noddeutscher Lloyd Müdürü; Bremen; 
Freyer, Kaptan, Hamburg; 
Heber4ing, Yük. - Müh., «Germanischer Llody» Klâsifikasiyon Şirketi, Berlin; 
Dr. Jaeger, Almanya Posta Bakanlığınla Oberpostrat, Berlin; 
Koehler, Hamburg; 
Kunstmann, Donatan İspanya ve Japonya Konsolosu, Stettin; 
Luensee, Kaptan, Alman Deniz Meteoroloji Dairesinde Regierungsrat; Hamburg; 
Rechenbaeeher, Hamburg - Amerika Linie Müdürü, Hamburg; 
Süchtmg, Blohmund Voss Müdürü, Hamburg; 
Kanberg, Almanya Posta Bakanlığında Posta. Enspektörü, Berlin. 

Avustralya Hükümeti: 

Temsilciler: 
Hanry James Peakes, Avustralya Kırallık Donanması güverte albaylarından, Birliğin 

• Londra'da donanma temsilcisi; 
Thomas Free, Kırallık Donanması yedek güverte önyüzbaşısı; 
J. K. Davıs, Kaptan, Birliğin Denizcilik Şubesi Müdürü. 

Belçika Hükümeti: ' " *• . - • - -

Temsilciler: 
Baron de Gerlache de Gomery, Denizcilik Şubesi Genel Müdürü; 
Gııstave de Wienne, Başmühendis, Denizcilik Şubesinde Kısım Âmiri; 
Georges Goor, Denizcilik Şubesinde Müşavir; 
Gerard Vmcent, Mühendis. 

Kanada Hükümeti: ' • • ' ' " ' ' -' ""''' 'l*' ' 

Temsilciler: 
Alıxander Johnston, Denizcilik İşleri Bakan Vekili; 
Lucien Pacaud, Londra'da Kanada Yüksek Komiserliği Kâtibi; 

Uzmanlar: 
C. P. Edwards, Güverte Kıdemli Yüzbaşı, Denizcilik Bakanlığı Telsiz İşleri Şubesi Mü
dürü; 
Frank Mcdonell, Denizcilik Bakanlığı Gemi Sörvey Kurulu Başkanı; 
L. G. Dıxon, Kaptan, Denizcilik Bakanlığı Teknik Genel Müdürü; 
J. W. Baın, Denizcilik Bakanlığı Telsiz İşleri Şubesinde Mühendis; 
.1. Gıllıes, Kaptan, «Canadian Pacific Steamships, Ltd.» Ortaklığı Londra Temsilcisi; 
A. S. M. Nıcholls, Kaptan, «Canadian National Steamship Company» Lodra Tem
silcisi. 
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Sekreter: 

Bayan N. Frerıks; Denizcilik Bakanı Vekili Sekreteri. 

Danimarka Hükümeti: 

Temsilciler: 
Emil Krogh, Ekonomi, Ticaret ve Denizcilik Bakanlığı, Denizcilik şubesi Müdür 
Yardımcısı; 
V. Topsöe - Jensen, Yargıtay Üyesi; 

Î V. Lorck, Kaptan, Kaptan ve Güverte Zabitleri Smav Komisyonu Başkanı; 
J. A. Körbing, « Det Forenede Dampskibelskab » Ortaklığı Yönetim Kurulunun Tek
nik Temsilci Üyesi, Kopenhag; 
Aage H. Larsen, Ekonomi, Ticaret ve Denizcilik Bakanlığında Başmühendis; 
Arnold Poulsen, Ekonomi, Ticret ve Denizcilik Bakanlığında Mühendis. 

Uzmanlar : 
Hagelberg, Danimarka Kaptanlar Birliği Başkanı. 

Sekreter : 
P. Villadsen, Ekonomi, Ticaret ve Denizcilik Bakanlığından. 

İspanya Hükümeti : 

Temsilciler : 
Francisco Javier de Salaş y Gonzales, Tümamiral Avrupada'ki Donanma Komisyonu 
Başkanı. 
Jose Rubiy RuLi, Deniz Makina Binbaşısı, Avrupa'daki Deniz Komisyonu Üyesi; 
Eduardo Garcia Rmirez, Deniz Güverte önyüzbaşısı. 

irlanda Serbest Devleti : 

Temsilciler : 
J. W. Dulanty, İrlanda Serbest Devletinin Büyük Britanya'daki Ticaret Komiseri; 
E. J. Foster. Endüstri ve Ticaret Bakanlığı Denizcilik Şubesi Başenspektörü. 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti : 

Temsilciler : 
Wallace H. White, Junior, Kongre Âzası, Ticaret Denizciliği ve Balıkçılık Komisyo
nu Başkanı; 
Arthur J. Tyrer, Ticaret Bakanlığı Denizcilik Şubesi Müdürü; 
Charles M. Barnes, Dışişleri Bakanlığı Antlaşmalar Şubesi Şefi. 
Gorge H. Reoek, Tümamiral, Birleşik Devletler Donanması İnşaat Dairesinde Donan
ma Bakanlığı İnşaat ve Tamirat Bürosu Şef Yardımcısı; 
Clarnce S. Kempff, Birleşik Devletler Donanması Güverte Albayl-arından; Donanma 
Bakanlığı Hidrografi Şubesi Müdürü; 
Dickerson N. Hover, Ticaret Bakanlığı Makinalı gemiler Teftiş Heyeti Başmüfettişi 
ve Başkanı; 
\Villiam D. Terrell, Ticaret Bakanlığı Telsiz Şubesi Müdürü; 
John G. Tawresey, Birleşik Devlet]er Donanması emekli inşaiye tümamirallarmdan, 
Birleşik Devletler Denizcilik Encümeninde; 
Herbert B. Walker, Amerikan Makinalı gemi sahipleri birliği başkanı; 
Henry G. Smith, Amerikan Gemi İnşacıları Millî Konseyi Başkanı; 
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i 'har les A. Aleallister, Kaptan, A n i f i c a n Bureau of Shippin^ klasifikasyon r.,-t;ık:'û'i 
Müdürü . 

Uzmanla i- : 
E. L. ( 'ochrane, Deniz ünyüzba.şısi. Birleşik Devlet UM- Donanması İnşaat Snbasi.-id • 
İnşaat ve T'aiüiral Bürosundan ; 
•I. S. Nidermair . Deniz Bakanl ığı ; 
d. 1*'. Alae.millan, Theodnre iv Fer ?•!.-< Firması «n*t.-ıkbıt-ımlan. Amerikan Makinalı <bi:d 
Sahipleri. Dirliği Âzası ve Demi İnşa .'.i ühendis i ; 
Dav id At not t, Amer ican Durean of : 11 i j»j M 11 *j; den, 
YViibam F. ( i i ' i f l ' i l iı, O i i ve r le A ib . ı y ı . B i r leş ik Devlet ler Denizc i l i k ! aıe;i>,'eninden ; 
A. d. Sinil h. Alarine Of fice ol' Atm-rica dan. 
\ . D. N'elson, Kaptan, Cemi Sörvey Kurulu (\yesi; 
iv j\l. \Vt'hs1er. Emekli Yüzbaşı, Birb \ik Devletler Kıyı Kcırııma ser\ isinden ; 
D. Al. Austin, Birleşik Devletler Do:r nması Oüver te Dinhaşı larmdan, Denizcili!-; Ba-
katılımı Seyrüsefain Şubes inden; 
İv D. Ca lve r t . B i r leş ik Dev le t ler M «•! enro lo j i Da i res inden. 

Sekre te r : 
Yintoıı Dlıapin, Dışişleri Hakanı; '}! Memurlar ından. 

Finlandiya Hükümet i : 

Temsi lc i le r : 
Baron Uustav W rede, Denizcilik I f i r e s i B a ş k a n ı . 
Va.inö Ber^man. Kaptan. Denizcilik Aiiifcl t i s i : 

Kar] Knrtetı , Konsolos. Finlandiyalı Armaiü.-ler Birliği İîaşkanı. 

Uzmanlar : 
Dirger Brandt , Kaptan, Fin Kaptan!;;;.- Birl iğinden. 

F ransa H ü k ü m e t i : 

Temsilci ler: 
Rio, Senato Fycsi, Eski Bakan. 
Ifaarbeeicher, Başmühendis, Bayındır l ık Bakanl ığı Ticaret Denizciliği işleri şube mü
dürü ; 
Marie, Deniz Başmühendisi , Ticaret U;-:ii;-;ciD:;' şubesi Müdür lüğünden ; 
Thouroude , Deniz güverte a l b a y , Londra ' da F t a n s a Büyük Elçiliği Deniz Ataşesi. 

U z m a n l a r : 
De Berille, Büro Veritas Ortaklığı Y u ı e f m Kurulu Temsile/i t"yesi; 
Brillie, Kompani Jene ra l Transa t lan t ik Aliişavir Başmühendis i ; 
Buran, Topyu yüzbaşısı, Devle! Alctco.uloji Dai res i ; 
De Datalano, Kompani. Jenera l '[Yansa' 'ant ik Ortakl ığı Teknik Genel M ü d ü r ü ; 
Da!ix. Kompani Radyo Ala ritim Mkdürü ; 
Dubois, Kompani de Alesejeri Ala; itli;; Teknik Müfet t iş i ; 
Fa koz , Kompani de Alesejeri Ahirdim Başmühendis i ; 
Fr icker ,Büro Veri tas Ortakl ığı Başmühendis i ; ' 
Nizery,Kompnni de Şarjör reüni M ü d ü r ü ; 
l'inczon, Ş a n t A e dö sen tıazer Müşavir Başmühendis i ; 
KossiütıeuK, Komite Sant ra l dez Armalör dö F r a n s Teknik Müdürü . 
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Sekreter: • . ' 

Dilly, Kaptan, Bayındırlık Bakanlığı Ticaret Denizciliği Şubesi Denizışleri Müfettişi. 

Büyük Britanya ve Şimalî irlanda , Birleşik Kırallığı: 

Temsilciler : 
Sir Herbert W. Richmond, Kırallık donanması Koramirallerinden; 
Sir Westcott Abell, Newcastle on Tync Armetrong Kollejinde gemi inşaatı Profesörü; 
A. L. Ayre, Shipbuilding Employers Federation Birliği İkinci Başkanı; 
F. W. Bate, Kaptan, Ticaret Bakanlığı Ticaret Denizciliği Dairesi Teknik Memuru, 
C. H. Boyd, Ticaret Bakanlığı Ticaret Denizciliği Dairesinden; 
Sir Wliam C. Jurriye, Birleşik Kırallık Ticaret Denizciliği Odası Başkanı; 
A. J. Daniel, Ticaret Bakanlığı Gemi Sörvey Kurulu Başkanı; 
Sir Norman Hill, Ticaret Denizciliği Müşavere Heyeti Başkamı 
Sir Charles Hipwood, Ticaret Başkanlığı Ticaret Denizciliği Dairesi. Birinci Başkan 
Yardımcısı; 
A. R. H. Morrell, Kaptan, Kıyı Emniyeti Dairesinden (Trinity House). 

Uzmanlar : 
G. Gunning, Millî Denizciler Birliği Sendikası ikinci Genel Sekreteri; 
G. S. Horsburgh, Güverte Binbaşısı, Cunard Steamship Company'den; 
F. G. Loring, Güverte Binbaşısı, Posta Bakanlığı Telsiz Telgraf Müfettişi; 
G. C. Sipmspn, Meteoroloj Dairesi Müdürü. 

Sekreterler : 
Walter Carter, Ticaret Bakanlığı. 

Yardımcı sekreterler : 
W. G. Fergusson, Ticaret Bakanlığı; 
W. Graham, Ticaret Bakanlığı; 
A. F . Lee, Ticaret Bakanlığı; 
W. E Stipmson, Ticaret Bakanlığı; 
F. J. "VValler, Ticare Bakanlığı; 
W. J. Wilton, Ticaret Bakanlığı. 

Hindistan Hükümeti : 

Temsilciler : 
Sir Geoffrey, L. Corbett, Hindistan Hükümeti Ticaret Dairesinden; 
E. V. Whish, Bombay Liman Başkanı; 
M. A. Master, Scindia Steam Navigation Company Genel Müdürü. 

italya Hükümeti ; 

Temsilciler: 
G. Ingianni, Liman işleri Tümgenerali, Ticaret Denizciliği işleri Genel Müdürü; 
A. Alessio, Koramiral, Ticaret Denizciliği Teknik Teftiş Heyeti Başkanı; 
Kont Rogeri Di Villanova, Londra'da İtalyan Büyük Elçiliği müsteşarı; 
T. C. Giannini, Göçmenlik işleri Müşaviri; 
F. Marena, Liman Tuğgenerali, Liman Başkanlıkları ikinci Müfettişi; 
F. Ferretti, i talyan Deniz ve Hava Ulaştırması Denetleme Dairesi Teknik börosn Baş
mühendisi ; 
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G. Gneme, Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğü Telgraf işleri Başkanı; 
L. Biancheri, İtalya Kırallık Donanması Güverte Yarbaylarından. 

Uzmanlar: 
J. M. Magrini, Parlâmento üyesi, Deniz ve Hava Ulaştırması işçilerinin Millî Faşist 
Birliği Başkanı; 
M. Cosulich, Deniz ve Hava Ulaştırması işletmeleri Millî Faşist Birliğinden; 
Maki L. Solari, Radyo Maritima italyan a ortaklığı Müşavir Temsilcisi; 
G. Solda, Deniz ve Hava Ulaştırması Denetleme Dairesi Müfettişi; 
L. Zîno, Kaptan, Deniz ve Hava Ulaştırması işletmeleri Millî Faşist Birliğinden; 

Sekreterler: 
S. Giacchetti, Liman Yarbayı, Ticaret Denizciliği Genel Müdürlüğü Sekreterlik âmiri; 
F . Falcolini, Liman Başkanı, Ticaret Denizciliği Genel Müdürlüğü Sekreterliğine 
memur. 

Japon Hükümeti: 

Temsilciler: 
Yukio Yamamoto, Ulaştırma Bakanlığı Müşaviri,ve Ticaret Denizciliği Bürosu Baş
müfettişi; 
Shichihei Ota, Japon imparatorluğu Donanması Güverte albaylarından: 
Itaro Islıii, Birinci sınıf Büyük Elçilik kâtibi. 

Uzmanlar: 
Sonoği Tsuchiya, Ulaştırma Mahallî idaresi Bürosu Sekreteri; 
Kazuma Minato, Ulaştırma Bakanlığı Uzmanı; 
Sozo Ikushima, Ulaştırma Bakanlığı Uzmanı; 
Kiyoji Seno, Ulaştırma Bakanlığı Uzmanı; 
Prens Tadashige Shimadzu, Güverte Binbaşısı, Londra'da Japonya Büyük Elçiliği 
Deniz Ataşesi; 
Toshio Takiyama, Ulaştırma Mahallî idare Bürosu Uzmanı; 
Narasaburo Masukata, Inşaiye önyüzbaşi; Japon imparatorluk Donanması; 
Toshinaga Saito, Mitsubishi Shipbuüding Company, Limited Kontrüsiyon Bürosu Şefi; 
Yoshio Saito, Nipon Yusen Kabuşiki Kayşa Ortaklığı Teknik ikinci Müdürü; 
Motoki Matsuhura, Ataşe; 
Chuchei Anazava, Ulaştırma Bakanlığı Uzmanı. 

Norveç Hükümeti: 

Temsilciler: 
B. Vogt, Londra'da Norveç Elçisi; 
L. T. Hansen, Ticaret ve Denizcilik Bakanlığı Denizcilik Şubesi Müdürü; 
J. Schönheyder, Ticaret ve Denizcilik Bakanlığı Tekne ve Gemi Makineleri Şubesi Tek
nik Müdürü; 
Arth. H. Mathiesen, Norveç Armatörleri Birliği ikinci Başkanı; 
N. Marstrander, Kaptan, Norveç Kaptanları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı; 
A. Birkeland, Norveç Denizcileri ve Ateşçileri Sendikası Başkanı. 

Uzmanlar: 
E. Wottergreen, Ticaret ve Denizcilik Bakanlığı Şube Müdürü; 
K. S. Irgens, Norveç Amerika hattı en kıdemli kaptanı; 
Chr. Meyer, Güverte Binbaşısı Norveç Armatörler Birliği ikinci Sekreteri. 
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Holânda Hükümeti* i f l , * f * ? ' v ^ i ' : ' " . > ^ 

Temsilciler-
C. Fock, Denizcilik İşleri Başmüfettişi, Koramiral; ! ; j ' ; ' i : 
C. H. De Goeje, Holânda Hindistanı Denizcilik İşleri eski Başmüfettişi; 
A. Van Drıel, Gemi İnşası Müşaviri, Gemi Sörvey Kurulu; 
J. A. Pland Van Den Berg, Deniz ve Kıyı Telsiz Servisleri Müfettişi; 
Phs. Van Omumeren, Jun. Phs. Van Omeren, N. V. "Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı; 
H. G. J. Uilkens, Holânda Vapur Kumpanyası eski Komodoru (En 'kıdemdi kaptanı). 

Sekreterler : 
Jonkheer H. P. J. Bosch Van Drakes ein : Londra'da Molanda Elçiliğinde Ataşe. 

İsveç Hükümeti : 

Temsilciler : 
Baron Palmstierna, Londra'da İsveç Elçisi; 
Nils Gustaf Nilsson, Ticaret Bakanlığında Şu/be Müdürü; 
Erik Axel Fredrik Eggert, Kaptan, Sosyal Bakanlığı Denizcilik İdleri Uzmanı. 

Uzmanlar ve yardımcı temsilciler : 
Axel Sigurd Litströh, Kıraliyet Telgraf İdaresinde Teknik Büro Şefi; 
Gunnar Macerik Böös, Merkez Ticaret İdaresi Kâtibi; 
Jonh Mis Gunnar Anderberg, İsveç Armatörleri Birliğinden; 
Nils, Petter Larsson, Kaptan, İsveç Ticaret Kaptan ve Zabitleri Birliği Başkanı; 
Nicklas Olsson, İsveç Denizcileri Sendikası Başkanı. 

Sovyet Sosyalist Cumihuriyetleri Birliği Hükümeti : 

Temsilciler : 
Jan Lvovisch Arens, S. S. C. B. nin Paris Büyük Elçiliği Müsteşarı; 
Kari Pawlovitch Eggi, Sovyet Ticaret Filosundan (Sostorgflot) Lenin buz kıranı Kap
tanı. 

Uzman ve Sekreter : 
Peter NikorajeAviıtseh Matveeff, S. S. C. B. Sicil Dairesi Başmüfettişi. 

Konferansta müşahit olarak bulunmak üzere tem'silci gödermeye davet edilmiş bulunan Millet
ler Cemiyeti bu maksatla aşağıdaki heyeti tâyin etmişti : 

Robert Haas, Ulaştırma ve Transit İşleri Teknik ve Müşavere Komisyonu genel sek
reteri ; 
J. M. F. Romein, Liman ve Ticaret Denizciliği Daimî Komitesi Sekreteri; 

Bu temsilci heyetleri Londra'da toplanmışlardır. 

Konferans başkanlığına Koramiral Sir Ilorberî Rk-hmond ve Genel Sekreterliğe Bay W. Carter 
tâyin edilmişti. 

Konferans çalışmaları için başkanları hizalarında yazılı aşağıdaki komisyonları seçmiştir: 

İnşaat Komisyonu: 
Bay Reok, Tümamiral; 
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Can Kurtarma Vasıtaları Ve Saire Komisyonu: 

Sir Norman Hill; 

Telsiz Telgraf Komisyonu: 
Bay G-ierss; 

Seyrüsefer Emniyeti Komisyonu: 
Sir Charles Hipwood; 

Belgeler Komisyonu: 
Tümgeneral Marena; 

Umumi Bükümler Komisyonu: 
Sir Charles Hipwood; 

Tahrir Komisyonu: 
Senatör Rio. 

16 Nisan 1949 dan 31 Mayıs 1949 arasında yapılan bir sıra toplantılar neticesinde denizde can 
selâmetinin korunması hakkında 31 Mayıs 1929 tarihli bir Sözleşme hazırlanmıştır. 

I 
• * 

Denizde can selâmetinin korunması hakkında bugün akdolıman Sözleşmenin imzası sırasında 
aşağıda imzaları bulunan yetkiler aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Emniyet telsizcileri 

1600 gros tonilâtosu ve daha yukarı bütün yük gemilerinin telsizle mecburi olarak teçhizini 
sağlamak hakkındaki Milletlerarası Sözleşmenin bir an evvel yürürlüğe konulmasını ve bu suretle 
denizde insan hayat emniyetinin artırılması gayesiyle sözleşmiş hükümetler, Milletlerarası Tel
siz -Sözleşmesinin mecburi olarak donatılması gereken bir geminin telsizcisinden beklenen en az 
muhabere süratinin aşağıdaki gibi belirtilmesi hususunda tadili bakımından gayret gösterecekle
rini taahhüt ederler: 

«Dakikada 16 (On altı) grup süratinde şifreli grupların (Harf, rakam ve cümle işaretleri ha
litası) hatasız olarak alınıp verilebilmesi. İler şifreli grup 5 (beş) harf ihtiva edecektir; bu arada 
her rakam veya her cümle işareti 2 (iki) harf sayılacaktır.» 

Eğer milletlerarası telsiz konferansı yukardaki tadile iştirak edemiyecek olursa, bu konferans, 
yukardaki hükme uygun yeni bir telsizci ehliyetinin ihdasını ve böyle bir ehliyeti haiz kimsenin 
de,vVaşington Telsiz Sözleşmesi tasnifine göre üçüncü gruptan olan gemilerdeki gemi istasyonla
rında resmî muhabere hizmeti görebilmesi lüzumuna kanidir. 

n 
Konferans aşağıdaki temsilci heyetlerinin aşağıda yazılı beyanatına bilgi kespetmiştir. 

A 

Amerika Birleşik Devletleri temsilcileri, denizde can selâmetinin korunması hakkındaki millet
lerarası sözleşmeyi bugün imzalamaları keyfiyetinden, bu sözleşmeyi imzalıyan veya ona iltihak 
eden bir rejim veya devlet otoritesinin, bu rejim veya devlet otoritesi Birleşik Devletlerce henüz. 
o memleketin hükümeti olarak tanmmamışsa, her hangi bir memleketin hükümeti sıfatiyle Ameri
ka Birleşik Devletleri hükümeti tarafından tanındığı sonucunun çıkarılamıyacağmı resmen beyau 
ederler. 

" -j <r, 
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Amerika Birleşik Devletleri temsilcileri, bundan başka, Amerika Birleşik Devletlerinin Denir

de can selâmetinin korunması hakkında bugün imzalanan milletlerarası sözleşmeye iştiraki key
fiyetinin, kendisi tarafından tanınmamış bir rejini veya devlet otoritesi tarafından temsil edilen bir 
memlekete karşı olan ahdî bağlarına, bu memloket, Amerika Birleşik Devletlerince tanınmış bir 
1 '̂.;,".;..(tv.1 :;;al:k bulunmadıkça; şâmil olamıyacağmı keza beyan ederler. 

B 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği temsilcileri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
hükümetinin 1927 tarihli Vaşington telsiz sözleşmesine dâhil bulunmadığını ve bu itibarla bu ni
hai Protokolün birinci kısmındaki mükellefiyetle kendisini bağlı addetmediğini beyan ederler. Bu
na rağmen bu hükümet, denizde can selâmetinin korunması hakkındaki milletlerarası sözleşme
nin tasdikmdan sonra, bu sözleşme ile eklerinin, milletlerarası telsiz mukavelesinin, denizde can 
selâmetinin korunması hakkındaki sözleşmenin kısımlarından saydığı hükümlerini uygulamaya 
amadedir. 

m 
Konferans bundan başka aşağıdaki tavsiyeleri kabul etmiştir : 

Gemilerin inşa tarzı 

1. Muvazene 

Muvazene hakkında hükümler konulmasına mütedair lüzum ve zaruret konferansta görüşül 
müştür. Neticede şimdilik yalnız 8 nci maddede yeni yolcu gemileri için konulmuş umumi muva
zene taleplerinin kabulüne imkân olduğu anlaşıl niştir. Bununla beraber konferans, her idarenin 
kendisine ait çeşitli gemi tipleri hakkında muT.ra'cno meselelerini ve bunların uygulanma gayele
rini incelemesi ve bu konudaki tecrübelerin Âk id Hükümetler arasında mübadele edilmesi keyfi
yetinin şayanı arzu olduğuna, Âkıd Hükümetlerin dikkat na; arını eelbetmek ister. 

2. Bölme perdeleri ve dış kaplamadaki menfezler' 

Konferans gerek dış kaplamada gerekse de sugeçirmez ana arzani bölme perdelerinde bulunup 
denizde iken zaman zaman açık kalabilen menfezlere karşı ileri sürülen itirazların ehemmiyetini 
küçümsememekle beraber, bugün böyle menfezıer hakkında, kaidelerde konulmuş olanlardan daha 
şümullü milletlerarası hükümler konulmanın zamansız olduğu kanaatindedir. Bununla beraber 
konferans, çeşitli hükümetlerin, bilhassa daim'i sınırı altında kalan menteşeli lümbuzlarla makine 
dairesi bölme perdeleri alt kısımlarındaki kapılar gibi böy-c menfezlerin sayısının her münferit 
halde mümkün olduğu kadar az tutulması hu susunda İsrar etmelerini tavsiye eder. 

3. Bilhassa tehlikeli seferler 

Denizde can selâmetinin korunması hakkındaki Milletlerarası Konferans, İngiltere ile :ona yakın 
olan kontinan limanları arasındaki yolcu servisi gibi, hava ve sefer şartları tehlikelerinin hadden aşı
rı olduğu ve bu yüzden umumi hamule noksanlığı yüzünden dahilî taksimatta, sözleşmenin mecbu
ri kıldığından daha yüksek bir emniyet derecesinin sağlanması gerekeceği seferler bulunduğuna 
kanidir. Bu itibarl-a Konferans bu gibi seferlerde bilhassa yolcu taşıyan böyle gemiler için, il
gili Âkıd Hükümetler tarafından, kabili tatbik ve mâkul olan daha iyi bir iç taksimatın uygulan
masına gayret etmelerini tavsiye eder. 
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1 Can kurtarma vasıtaları 

4. Filikalarda hariçten tutunma tertibatı 

Denizde can selâmetinin korunması hakkındaki Milletlerarası Konferans, Âkıd Hükümetlere, 
kendi limanlarında kayıtlı gemilerin cankurtaran filikalarına, filikaların denize maynası ile müte
radif tehlike artırılmaksızm, filikanın denizde alabura olması halinde denize düşen kimselerin tu-
umabilecekleri tertibat yapılması hususunun '. ıbili tatbik olup olmadığını tetkik etmelerini tavsi
ye eder. 

5. Tehlikeli yükler 

Denizde can selâmetinin korunması hakkındaki Milletlerarası Konferans, bu sözleşmenin 24 ncü 
maddesinde sözü geçen « tehlikeli yükler » mefhumuna hangi yüklerin gireceği ve böyle yüklerin 
ambalajı ve istifi hakkında yeknasak hükümler konulması etrafında milletlerarası bir sözleşmeye 
varılması için her türlü gayretin gösterilmesini tavsiye eder. 

Telsiz telgraf 

6. Alarm işareti 

Otomatik alarm işareti ahize cihazının vardiya hizmetlerinde kullanılmasını tasvip eden denizde 
can selâmetinin korunması hakkındaki Milletlerarası Konferans, kısa zamanda bu cihazlardan büyük 
bir miktarının yolcu ve yük gemilerine konulmasını ümit eder ve bu itibarla mütaakıp milletlerarası 
konferansa, « alarm işareti umumiyetle imdat işaretinden evvel gelecektir » hükmünün kabulünü 
tavsiye eder. 

7, Siklon ihbarları 

Denizde can selâmetinin korunması hakkındaki Milletlerarası Konferans, gemi kazalarına mâ
ni olunması keyfiyetinin, kazadan sonra yardımda bulunmak keyfiyetinden daha mühim olduğu 
kanaatinde bulunmaktadır; keza konferans, bâzı hallerde otoalârmm bu bakımdan maksada uy
gun şekilde kullanılabileceğine kani olduğundan, mütaakıp Milletlerarası Telsiz Konferansının, 
hükümetlere, sahip bulundukları kıyı telsiz postalarına, neşrettikleri siklon ihbarlarından önce 
al fırın işaretini vermeye müsaade edebilecek yetkiyi bahşetmesini ehemmiyetle tavsiye eder. 

8. Dalga uzunlukları 

Denizde can selâmetinin korunması hakkındaki Milletlerarası Konferans, A2 cinsinden dalga
larla neşredilecek imdat işaretlerinin mümkün oldr ğn kadar geniş bir frekans şeridi dâhilinde alı
nabilirle! erini teminen uygun gayretlerin, sarfına Âkıd Hükümetlerin dikkat nazarını eelbeder. 

Konferans bundan başka 1927 tarihli Vaşingtoıı Milletlerarası Telsiz Mukavelesinin Genel Uy
gulanma Tüzüğünü.! Reşinci Maddesi 11 nci paragrafı hükmüne de nazarı dikkati celp etmek ister. 
imdat işaretini yukarda sözü edilen tüzüğün 19 ncu maddesi 21 nci paragrafı (e) bendi hükümlerine 
göre kullanan otomatik alarm işareti ahizelerinin çalışmasına mâni olur. Bu itibarla konferans, 
imdat dalgası yakınında telsiz haberleri verilmesinden - müstacel haller müstesna - vazgeçilmesi 
hususunun denizde can selâmetinin korunması menfaatinden olduğunu tebarüz ettirmek ister. 

Seyrüsefer emniyeti 

9. Seyrüsefer için telsiz yardımı 

Denizde can selâmetinin korunması hakkındaki Milletleraası konferans Âkıd Hükümetlere, sey-
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rüsefere yardım için kâfi bir telsiz yardımı sistemi tesis ve idame etmelerini ve bu servislerin te
sir ve sıhhatini sağlamak için lüzumlu bütün tedbirleri almalarını tavsiye eder. 

10. Senkronize telsiz ve deniz altı seda işaretleri 

Denizde can selâmetinin korunması hakkındaki Milletlerarası konferans, aynı zamanda telsiz ve 
denizaltı seda işaretleri neşrederek mesafe tâyinine yarıyan telsizlerin, seyrüseferce bunlara mesa
fe ve gemi mevkii tâyini için lüzumu olduğu nis eh" r.rtırıl masun teşvik eder. 

11. iskandil cihazları 

Denizde can selâmetinin korunması hakkındaki Milletlerarası konferans, Âkıd Hükümetlere, aksi 
sedalı iskandil cihazlarının gelişme ve kullanılmasını sağlamalarını tavsiye eder. 

12. Can kurtarma işaretleri 

Denizde can selâmetinin korunması hakkındaki Milletlerarası konferans, kıyıdaki cankurtaran 
istasyonlarının tehlikedeki gemilere ve telılikedeki gemilerin bu istasyonlara verecekleri işaretlerin 
Milletlerarasında aynı olmasını doğru bulur. 

13. Kıyıdaki ışıklar 

Denizde can selâmetinin korunması hakkındaki Milletlerarası konferans, yetkili makamların, liman 
methalleri civarındaki kıyı ışıklarının mevki ve kuvvetini, bu ışıkların limanın seyrüseferle il
gili fenerlerini gölgede bırakmıyacak veya onlarla karıştırılamıyacak bir hale getirmek suretiyle 
ayarlamaları hususunda mümkün olan tedbirleri almalarını doğru görür. 

14. Çatışma tarifeleri - uçaklar 

Denizde çatışmayı önleme hakkındaki Milletlerarası kurallara göre su sathı üzerinde bulunan 
uçaklar «Makineli gemi» sayılmaktadır. Bu sıfatla bunlar fener göstermek, sedalı işaretler vermek 
ve gerek gemilere gerekse birbirlerine karşı, bâzı münferit hallerde harekât serbestileri tabiatları 
iktizasiyle mahdut bulunduğu için yapamıyacakları manevralar yapmakla mükelleftirler. Buna 
rağmen su üzerinde gemilerle ve başka uçaklarla çarpışmayı önlemek için muayyen miktarda 
sorumluluk kabul edebilirler ve etmelidirler. Bu itibarla bunların su üzerindeki hak ve görev
leri tanzim edilmek gerekir. 

Bunun için yukarda sözü geçen Milletlerarası kurallara uygun ve denizle ona bitişik ve deniz 
gemilerinin gezebildiği suların sathı üzerinde gemiler ve uçaklar arasında çatışmayı önlemeye ma
tuf Milletlerarası hükümler konulmalıdır. Konferans bu itibarla, denizde can selâmetinin korunma
sı amaciyle, Âkil Memleketler yetkili makamlarının bu meseleyi incelemelerini, görüşlerini müba
dele etme!nrini ve Milletlerarası bir hal çaresine varmaya gayret etmelerini tavsiye eder. Konfe
rans, Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik Kırallığı Hükümetinden, bu bakımdan lüzumlu 
teşebbüsleri yapmayı rica eder. 

Ehliyet belgeleri 

15. Sözleşme hükümlerinin tanınması 

Sözleşme hükümlerinin mümkün olduğu kadar ya'km bir zamanda uygulanmasının önemi tak
dir dlunaralk, sözleşmenin, imzası gününden itibaren, Milletlerarası alanda, bu sözleşmeye hakika
ten uygun bulunan gemilere uygulanması için âkıd hükümetler tarafından faydalı tedbirlerin alın
ması tavsiye olunur. 
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Muhteviyatını tasdik için aşağıdaki imza sahipleri bu belgenin altını imzalamışlardır. 
Londra'da 31 Mayıs 1929 da Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti ar

şivlerinde muhafaza edilecek olan tek nüsha olarak tanzim edilen bu belgenin usulen tasdikli ör
nekleri sözleşmeyi imzalamış olan bütün hükümetlere sözü edilen hükümet tarafından gönderilecek
tir. 

Sthamer 
Gustav Koenigs 
Arthur Werner 
Walter Laas 
Otto Rieb 
Hermann Gieb 
Hugo Dominik 
Henry James Feakes 
Thomas Free 
A. de Gerlache de Gomery 
G. de Winne 
A. Johnston 
Lucien Pacaud 
Emil Krogh 
V. Lorck 
P. Villadsen 
Javier de Salaş 
John Whelan Dulanıy 
E. C. Paster 
Wallace H. White 
Arthur J. Tyrer 
Charles M. Barnes 
Geo. II. Rock 
Clarence S. Kempff 
Dickerson N. Hoover 
W. D. Terrell 
John G. Tawresey 
Herbert B. W diker 
Charles A. Mcallister 
Edıvard L. Cochrane 
J. C. Niedermair 
John F. Macmillan 
David Arnott 
N. B. Nelson 
E. M. Webster 
E. B. Calvert 
Vinton Chapin 

Gustaf Wrede 
V. Bergman 
Kari Kurten 
Rio 
A. Haarbleicher 
Jean Marie 
F. Thouroude 
II. Brillie 
Fricker 
J. Pinczon 
R. Rossigneux 
Ch, Dilly 
II. W. Richmond 
Westcott Abeîl 
A. L. Ay re 
F. W. Bate 
C. II. Boyd 
William C. Currie 
A. J. Daniel 
Norman Hill 
C. Hipıvood 
A. Mor reli 
Walter Carter 
W. G. Fergusson 
W. Graham 
A. E. Lee 
W. E. Stimpson 
F. J. Waller 
W. J. Wilton 
G. L. Corbett 
E. V. Whish 
Mansukhlal Atmarcm Master 
Giulio îngianni 
Alberto Alessio 
Delfinö Rogeri di Villanova 
Tarquato C. Giannini 
Franeesco Marena 
Ernesto Ferretti 

G. Gneme 
Luigi Biancheri 
M. Cosulich 
Salvatore Giacchetti 
Federico Falcolini 
Yukio Yamamoto 
Shichihei Ota 
İtaro İshii 
Soyıoji Tsuchiya 
Kazuma Minato 
S. îkushima 
K. Seno 
Shimadzu 
N. Masukata 
T. Saito 
Y. Saito 
Moioki Matsumura 
C. Anazawa 
B. Vogt 
L. T. Hansen 
Arth. H. Mathiesen 
E. Wettergreen 
C. Fock 
C. II. de Goeje 
A. Van Driel 
J. A. Bland-v-d- Berg 
Phs. Van Ommeren 
TL G. J. Uilkens 
H. Bosch van Drakestein 
Erik Palmstiorna 
Nils Gustav Nilsson 
A. Sigurd, Lüstrbm. 
G. Macerik Böös 
Nicklas Olsson 
J. Arens 
K. Eggi 
P. Matveeff 

»0<i 
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S. Sayısı: | |4 
Türlciyeüe Avusturya arasında imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaş
ması ile Modüs vivendinin onanması hakkında Kanun tasarısı ve Ti

caret Komisyonu raporu (1/586) 

T. C. 
Roşbakaniık 24 . X . 1949 

Muamtlât;Gmel Müdürlüğü 
Kasarlar-MMdüriögü 
Sayt: 71/1390,6-3766 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Avusturya arasında 8. Ağustos 1919 tarihinde Viyana'da imzalanan Ticaret ve öde
me Anlaşmalariyle. ekleri ve Modüs Vivendinin onanmas hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunca 20 . IX . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kaarlaştırılan ka
nun tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleri, bağlı olarak sunulmuştur. 

Anlaşmanın, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanıla
rak Bakanlar Kurulunca 20 . IX . 1949 tarihli ve 3/9887 sayılı kararla onanmış olduğunu saygıla
rımla arzederim.. 

Başbakan 
#• Günaltay 

GEBEKÇE 

Metndeketimiz ile; Avusturya'.arasında bir Ticaret.ve ödeme.Anlaşmasının mevcut almaması do-
layısıyte * yıllarında ? iki. memleket ticari münasebetleri arzu-edildiği:derecede inkişaf edememekte 
idi. \Karşüıkk ithal ve-ihraç sahalarında: birbirlerini"tatmin husıasunda çokgeniş imkânlara sahip 
olan iki memleket piyasalarına gerekli gelişme yollarını açmak amaciyle İki Taraf yetkili makamları 
«En ziyastamüsaadeye mazhar millet» formülü esasına dayanan < bir Modüs Vivendi, bir Ticaret An
laşması ile bir ödeme Anlaşması ve eklerine" ait metinler üzerinde mutabık kalmışlar ve bunları 
8 AğustoK-<194& tarihinde Viyana'da imzalamışlardır.;! 

Türkiye - Avusturya Ticaret Anlaşmasına göre, iki memleket arasındaki ticari ̂ mübadeleler her 
iki memlekette yürürlükterbulunan* genel ithalât ve.ihracat, rejimlerine uygun olarak yapılacak 
ve Anlaşmanın uygulanmasından evvel, başlanan işlemler dse-«başlandıkları zaman mer'i olan hü
kümlere vgöre \ tasfiye edilecektir:, 

ödeme ^Anlaşması kliring esasına, müstenit olmakla beraber; 4ki tarafın birbirlerine: 2 000 000 
dolara skadar. finansman payı tanıması «uretiyle ithalâtçı ve ihracatçıya büyük kolaylıklar temin 
edilmiştir. Bu anlaşma dâhilinde: yapılacak ödemeler,Avusturya M̂iMî Bankası jıezdinde Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası namına açılacak ve A. B. D. Doları ile tutulacak bir hesabın matlup 
ve zimmetinden ifa edilecektir. Mal mübadeelsinden mütevellit ödemelerden başka hangi ödemele
rin Anlaşma hsabmdan ifa edilebileceği bu hususta tanzim edilen bir ek mektupta tesbit edilmiş
tir. 

Yukarda sözü geçen Anlaşma ve eklerinde mevcut esasların memleketimizin menfaatlerine uy
gun ve Avusturya ile olan iktisadi münasebetlerimizi gereği gibi düzenliyecek mahiyette bulundu
ğu mütalâa edilmektedir. 

Bu düşünce ile Anlaşma ve ekleri Büvük Milleti/-Meclisinin yüksek tasvibine arzolunur. 
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Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/586 
Karar No. 40 

27 . XII. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Avusturya arasında 8 Ağustos 1949 
tarihinde Viyana'da imzalanan Ticaret ve ödeme 
Anlaşmasiyle ekleri ve Modüs Vivendinin onan
ması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunca 20 . IX . 1949 tari
hinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
Kanun tasarısı ile gerekçesi ve ekleri Dışişleri 
Bakanlığı ile Ticaret ve Ekonomi Bakanlıkları 
mümessillerinin huzurlariyle incelendi: 

Gerekçe ve izahlara göre: İkinci Cihan Har
binden sonra Avusturya ile Ticaret Anlaşması 
akdedilmemiş, bu yüzden iki memleket arası tica
ret hareketleri gelişmemiştir. Karşılıklı ticaret 
şart ve imkânlarına geniş ölçüde malik bulunan 
iki memleket arasındaki bu, anlaşma mevcut 
olmaması hali, iki memleket ticari münasebetlerini 
takas ve üçlü muamele gibi anormal yollara sev-
ketmiştir. Bu zaruretle 8 Ağustos 1949 tarihinde 
Viyana'da iki memleket arasında «En zi
yade müsaadeye mazhar Millet» formülü 
esasına dayanan bir Modüs vivendi, bir Ti
caret Anlaşması ile bir ödeme Anlaşması akde
dilmiştir. Anlaşmaya göre ticaret münasebetleri 
iki memlekette yürürlükte bulunan genel ticaret 
rejimlerine uygun olarak devam edecek, her İki 
Taraf lisans verecek, anlaşmadan evvelki muame
leler yapıldığı tarihteki esaslara göre tasfiye edi
lecektir. Liste usulünden kaçınılmıştır. 

ödeme Anlaşmasına gelince, Kliring esasına 
müstenit olmakla beraber, İki Taraf merkez ban
kaları vasıtasiyle birbirlerine 2 000 000 dolara 
kadar kredi açacaklardır. Her İki Taraf bu hesaba 
Millî paralariyle ödeme yapacaklar, tasfiye so
nunda borçlu taraf altı ay zarfında malla ödemek 
hakkını haiz olacaktır. 

Bundan başka Taraflar arasında tasfiye so

nunda birbirine ödeyecekleri döviz üzerinde 
(Röpür) hakları yani üç ay sonra tekrar satm

alına hakkı tanınmıştır. 
Ek mektuplarla açılan hesaplardan mal be

dellerinden başka hangi ödemelerin yapılacağı, 
doların altına göre kıymetinin ne olacağı tesbit 
edilmiştir. 

Ayrıca konsolosluk gelirleriyle hâsıl olan Mil
lî paraların sureti tasfiyesi üzerinde bir Anlaş
maya varılmış bulunmaktadır. 

Yine bir ek mektupla Eti Bank Sümebank 
gibi müesseseler tarafından yapılan büyük si
parişlerin kredi haddi içine alınmaması, ay
rıca arılaşmalar yapılması esası kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

Yukardaki esaslarla akdedilen Anlaşmala
rın memleket menfaatlerine uygun olduğu ka
naatine varan komisyonumuz Anlaşmalar ile ge
rekçesinin ve eklerinin onanmasına karar ver
miştir. 

Kamutaya gönderilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 
Ticaret K. Başkanı Sözeü Kâtip 

Ankara Gazianteb Niğde 
A. Çubukçu C. Alevli II. Ulusoy 

Aydın Kars 
Dr. S. Akın F. Aktaş 

tmzada bulunamadı 
Kars Kayseri 

A. Sürmen H. Ürkün 
İmzada bulunamadı 

Kırklareli Muş 
Ş. ödül E. Dayı 

Niğde Van 
V. Sandal M. Koçak 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Türkiye ile Avusturya arasında 8 Ağustos 1949 
tarihinde Viyana'da imzalanan Ticaret ve Öde
me Anlaşmaları ile Modüs vivendinin onanması 

hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Avusturya ara
sında 8 Ağustos l%tâ tarihinde Viyana'da imza
lanan ve 4582, 4931 ve 5217 sayılı kanunların 
verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunca 
yürürlüğe konulan Ticaret ve ödeme Anlaşma
ları ile ekleri ve Modüs vivendi kabul edilmiş 
ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun jmyımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
Ş. GpnaMay 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Nihat Erim 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Tahsin Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

G. ve Tekel Bakanı 
Dr. §. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler 
Münir Birsel 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

içişleri Bakanı 
E- Erişirgil 

Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adatan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Bakanı 
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TÎCAREfTANIiAŞMASI 

Türkiye ile Avusturya arasındaki ticari münasebetleri geliştirmek amaciyle, bir taraftan Tür-
kiyo Cumhuriyeti Hükümeti ve diğer taraftan Avusturya Federal Hükümeti, aşağıdaki hususları 
kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1. 

Türkiye ile Avusturya arasındaki ticari mübadeleler iki memleketin her birinde yürürlükte bu
lunan genel ithalât ve ihracat rejimlerine uygun olarak yapılacaktır. 

Madde — 2. 

îşbu Anlaşmanın yürürlük süresinde yapılacak ticari mübadelelere mütaallik ödemeler bugünkü 
tarihle imzalanan ödeme Anlaşması Jhükümleri gereğince tesviye edilecektir. 

Madde — 3. 

îşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra her-iki memleketten;sevk edileeek mallara ihra
catçı taraf makamlarınca tanzim edilmiş, ilişik modele uygun, bir menşe şahadetnamesi terfik 
edilmelidir. 

Karşılığı 100 Türk Lirasını veya bunun başka bir para ile tutarını geçmiyen &evkiyat için men
şe şahadetnameleri aranmaz. . 

Madde — 4. 

işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce her iki tarafça müsaade edilen hususi takas ve 
serbest dövizli işlemler her iki memlekette yetkili makamlar tarafından onandıkları anda yürür
lükte bulunan genel rejim hükümleri gereğince tasfiye olunacaklardır. 

Madde — 5. 

îşbu Anlaşmanın yürürlük süresinde iki memleketin yetkili makamlarınca onanmış olup süre 
sonunda tamamlanmıyan işlemler, işbu Anlaşma hükümleri gereğince tasfiye edileceklerdir. 

Madde —• 6. 

îşbu Anlaşma imzalanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecek ve 30 Haziran 1950 tarihine ka
dar muteber olacaktır. 

Yürürlük süresi sonunda iki ay önce verilecek bir ihbar ile feshedilmediği takdirde, bir senelik 
devreler için zımnen uzatılacaktır. 

Viyana'da 8 Ağustos 1949 tarihinde iki nüsha ve Fransızca olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Hükümeti Avusturya Federal 
adma Hükümeti adına 

N. T. Seymen Gruber 

(&&tfısı: 114) 



— 6 — 
Mense şahadetnamesi 

Gönderen « Gönderilen 

isim isim . . 
ikametgâh ikâmetgâh 
Sokak Sokak 

Malın cinsi 
Vasıfları 
Ambalaj tarzı 
Koli adedi 
Marka numarası 
Malın gönderileceği yol 
Gayrisâfi ağırlık ; Kilo . . . 
Kıymet • 

Avusturya Federal Ticaret Odası, Türkiye ile Avusturya arasındaki 8 Ağustos 1949; tarihli Tica
ret Anlaşması hükümlerine uyarak, vasıfları yukarda yazılı emtianın Avusturya menşeli olduğunu 
tasdik eder. 

Viyana, 

TÜRKIYE ILE AVUSTURYA ARASINDA ÖDEME ANLAŞMASI 

Madde — 1. 

Bugünkü tarihle imzalanan Ticaret Anlaşması hükümleri gereğince Avusturya'ya ithal edilmiş 
veya edilecek olan Türk menşeli malların karşılığının ödenmesi ve kambiyo kontrolüne dair yü
rürlükte bubınan Avusturya mevzuatına göre yapılmasına müsaade olunan Avusturya'dan Türki
ye'ye her hangi başka bir ödeme, Avusturya Millî Bankası nezdinde Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası namına açılacak ve A. B. D. Doları ile tutulacak bir tesviye hesabına yapılacak tevdiat 
ile ifa edilecektir. 

Madde — 2. 

Bugünkü tarihle imzalanan Ticaret Anlaşması hükümleri gereğince Türkiye'ye ithal edümvj 
veya edilecek olan Avusturya menşeli malların karşılığının ödenmesi ve kambiyo kontrolüne dair 
yürürlükte bulunan Türk mevzuatına göre yapılmasına müsaade olunan Türkiye'den Avusturya'
ya her hangi başka bir ödeme, 1 nci maddede anılan hesabın zimmetinden ifa edilecektir. 

Madde — 3. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avusturya Millî Bankası yukardaki maddeler hüküm
leri gereğinoe ıkendilerine yapılacak t tevdiatı, hak sahiplerine; ödemelerde bulunulmasını sağlamak 
üzere, günü gününe birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde — 4. 

işbu Anlaşmanın 1 nci maddesinde ;derpiş edilen hesabın matlup bakiyesi Türkiye Cumhuriyet 

( & S * y » t î U 4 ) • 
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Merkez Bankasının Avusturya'daki ödemelerinin icrası için kâfi gelmediği takdirde, Avusturya 
Millî Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ödeme emirleri gereğince 2 000 000 A. B 
D. Dolarına kadar yukarda anılan hesabın zimmetinden ödemeler yapmaya devam edecektir. 

Madde —• 5. 

İşbu Anlaşmanın 1 nci maddesinde derpiş edilen hesabın matlup bakiyesi 2 000 000 A. B. D. 
Dolarını geçmedikçe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Avusturya Millî Bankasının tahsil ih
barnameleri gereğince, hak sahiplerine ödemeler yapmaya devam edecektir. 

Madde — 6. 

İşbu Anlaşmanın 1 nci maddesinde derpiş edilen hesabın matlûp veya zimmet bakiyesi 2 000 000 
A. B. D. Doları tutarını aştığı takdirde, borçlu taraf alacaklı tarafa A. B. D. Doları veya muta
bık kalınacak başka bir para ile peşin tevdiat ve üç ay vade ile geri alma suretiyle «röpor» mu
ameleleri yaparak hesabını kendi lehine besliyebiiecektir. 

İki tarafın bu gibi bir röpor muamelesi hususunda iki ay zarfında mutabık kalamadıkları tak
dirde, 2 000 000 A. B. D. Doları haddini aşan meblâğ borçlu tarafça alacaklı tarafa serbest A. B. D. 
Doları olarak tevdi olunacaktır. 

Madde — 7. 

Şilinglerin dolara ve dolarların şilinge tahvili Avusturya'da Avusturya Millî Bankasının resmî 
rayici esası üzerinden yapılacaktır. 

Türk liralarının dolara ve dolarların Türk liasma tahvili Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasının resmî rayici esası üzerinden yapılacaktır. 

Madde — 8. 

İşbu Anlaşmanın bitiminde 1 nci maddede derpiş edilen hesapta Âkıd Taraflardan biri veya di
ğeri lehine bir bakiye kaldığı takdirde, bu bakiye, 6 nci madde hükümleri gereğince serbest dö
viz ile yapılmış ödeme tutarı tenzil edildikten sonra, borçlu tarafça süre sonu tarihinden itibaren 
dokuz ay müddet zarfında mal ihracı suretiyle tasfiye edilecektir. 

Mamafih, işbu Anlaşma zımmen uzatılma suretiyle yürürlükte kalacak olursa, yukardaki fıkra
da derpiş edilen tasfiye müddeti altı ay olarak tesbit edilecektir. 

İşbu dokuz veya altı aylık devrelerin sonunda kalacak bakiyenin serbest döviz ile tasfiyesi ge
rekir. 

' " ' , Madde — 9 . 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avusturya Millî Bankası işbu Anlaşmanın iyi işlemesi 
için alınması gereken tedbirler hususunda mutabık kalacaklardır. 

Madde — 10. 

îşbu Anlaşma bugünkü tarihle imzalanan Ticaret Anlaşmas ıile aynı günde yürürlüğe girecek 
ve aynı sürede yürürlükte kalacaktır. 

Viyana 'da 8 Ağustos 1949 tarihinde Fransızca ve iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Hükümeti Avusturya Federal Hükümeti 
adına adına 

N. T. Seymen Gruber 

* ( S. Sayısı: 114) 
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Viyana, 8 Ağustos 1949 

Bay Başkan, 

Hükümetimin aşağıdaki hususlarda mutabık bulunduğunu size bildirmekle şeref kazanırım: 
A. B. D. Dolarının, altına nispetle bugünkü değeri (Beher safi ons başına <j> 35,00) değişeceK 

olursa, bugünkü tarihle imzalanan ödeme Anlaşma unm 1 nci maddesinde derpiş edilen hesapta değiş
me günü mevcut olan matlup veya zimmet bakiyesi vukubulan değişmenin nispetinde ayarlanacaktır. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Başkan. 

Avusturya Heyeti Başkanına Türk Heyeti Başkanı 
Viyana N. T. Seymen 

Viyana, 8 Ağustos 1949 

Bay Başkan, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
A. B. D. Dolarının altına nispetle bugünkü değeri (Beher safi ons başına $ 35,00) değişecek 

olursa, bugünkü tarihle imzalanan ödeme Anlaşma unm 1 nci maddesinde derpiş edilen hesapta değiş
me günü mevcut olan matlup veya zimmet bakiyesi vukubulan değişmenin nispetinde ayarlanacaktır. 

Yukardaki hususlarda Hükümetimin mutabık bulunduğunu size bildirmekle şeref kazanırım. 
Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Başkan. 

Avusturya Heyeti Başkanına Avusturya Heyeti Başkanı 
Viyana Bielka 

Viyana, 8 Ağustos 1949 

Bay Başkan, 

Bugünkü tarihle imzalanan ödeme Anlaşmasının 1. ve 2. nci maddelerine atfenj Hükümetimin 
bilhassa aşağıda yazılı hususlara ait ödemeleri 1. nci maddede derpiş edilen «Tesviye hesabı» 
vasıtasiyle karşılıklı olarak ifa eylemeye muvafakat ettiğini bildirmekle şeref kazanırım: 

1. Mal teslimi; 
2. Deniz, nehir, kara veya hava yollariyle her türlü mal ve insan nakliyatına müteallik nav

lun ve masrafla; 
3. Mal nakliyatı ile ilgili diğer masraflar: Antrepo, gümrükleme vesaire, sigorta, reasürans, 

prim ve tazminatı gibi; 
4. Komisyon, faiz, tellaliye, temsil istihkak ve tahsisatı; 
5. Tahvil, imal ve tamir masrafları; 
6. Maaş, ücret vs. m • 
7. İdare ve yaşama masrafları; 
8. Seyahat, mektep ve hastane masrafları; 
9. Kamu hizmetleri gider ve gelirleri (vergi, ceza vs.); 
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10. Aidat; Mtap, abanman ve diğer müteferrik masraflar, ihtira beratları, lisanslar, imalât 
markaları, telif hakları ve diğer fikrî haklar; 

11. tki memleket yetkili makamları tarafından mutabık kalınarak kabul edilecek bilcümle diğer 
ödemeler. 

Yukarıdaki hususları bana teyid eylediğiniz takdirde size müteşekkir kalacağım. 
Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan. 

Türkiye Heyeti Başkanına Avusturya Heyeti Başkanı 
Viyana Bielka 

Viyana, 8 Ağustos 1949 

Bay Başkan, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
«Bugünkü tarihle imzalanan ödeme Anlaşmasının 1 ve 2 nci maddelerine atfen, Hükümetimin 

bilhassa aşağıda yazılı hususlara ait ödemeleri 1 nci maddede derpiş edilen «Tesviye hesabı» vası-
tasiyle karşılıklı olarak ifa eylemeye muvafakat ettiğini bildirmekle şeref kazanırım : 

1) Mal teslimi; 
2) Deniz, nehir, kara veya hava yoliyle her türlü mal ve insan nakliyatına mütaallik navlun 

ve •masraflar; 
3) Mal nakliyatı ile ilgili diğer masraflar : Antrepo, gümrükleme ve saire, sigorta, reasürans 

prim ve tazminatı gibi; 
4) Komisyon, faiz, tellaliye, temsil istihkak ve tahsisatı; 
5) • Tahvil, imal ve tamir masrafları; 
6) Maaş, ücret VJ s.; 
7) İdare ve yaşama masrafları; 
8) Seyahat, mektep ve hastane masrafları; 
9) Kamu hizmetleri gider ve gelirleri (Vergi, ceza v. s.); 
10) Aidat, kitap, abonman ve diğer müteferrik masraflar, ihtira beratları, lisanslar, imalât 

markaları, telife hakları ve diğer fikrî haklar; 
11) İki memleket yetkili makamları tarafından mutabık kalınarak kabul edilecek bilcümle di

ğer ödenekler.» 
Yukarıdaki hususlarda Hükümetimin mutabık bulunduğunu size bildirmekle şeref kazanırım. 
Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim. Bay Başkan. 

Avusturya Heyeti Başkam Türk Heyeti Başkanı 
Viyana N. T. Seymen 

MODÜS VÎVENDÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avusturya Federal Hükümeti aşağıdaki hususları kararlaş
tırmışlardır : 

Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti: 
a) Gemi seferleri işlerinde, 
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b) Gümrük resimlerine, resimlerin tahsil usullerine, gerek ithalât gerek ihracatta gümrükle

meye ait kaide usul ve şartlara mütaallik hususlarda, 
birbirlerine en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi bahşedeceklerdir. 

En ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi: 
1. Osmanlı imparatorluğunda 1923 te ayrılmış olan memleketlere Türkiye'nin, gümrük tarifesi 

hususunda bahşettiği veya edebileceği hususi faydalara, 
2. Yüksek Âkıd Taraflardan birinin hudut da gidiş gelişi kolaylaştırmak üzere hem hudut Dev

letlere bahşettiği veya edebileceği imtiyazlara, 
3. Yüksek Âkıd Taraflardan biri tarafından akdolunmuş veya olunacak bir gümrük birliğin

den doğan faydalara, 
4. Yüksek Âkıd Taraflardan biri tarafından diğer tarafın iştirak etmiyeceği çok taraflı söz

leşmelerde üçüncü devletlere gelecekte bahşedilecek haklara veya imtiyazlara bu hak veya imti
yazlar genel mahiyette çok taraflı sözleşmelerde oldukları veya ancak bu sözleşmelerde yazılı bu
lundukları ve bunlardan faydalanmanın diğer Âkıd Tarafa yeni menfaatler temin ettiği takdir 
de, 
uygulanmıyacaktır. 

îşbu Modüs Vivendi imzası tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve Türkiye ile Avusturya ara
sında bir ticaret ve gemi seferleri antlaşmasının yürürlüğe girmesine kadar uygulanacaktır. 

Şu kadar ki, iki taraf altı ay önceden haber vermek suretiyle işbu Modüs Vivendi'yi her an 
feshedebileceklerdir. 

Viyana'da 8 Ağustos 1949 tarihinde Fransızca ve iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Hükümeti Avusturya Federal 
adına Hükümeti adına 

N. T. Seymen Gruber 
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S. Sayısı: 115 
Türkiye ile Holanda arasında imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaş

maları ile eklerinin onanması hakkında Kanun tasarısı (1 /592) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 21 . X . 1949 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayt: 71/1389, 6 - 3760 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Holanda arasında 6 . IX . 1949 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunun 22 . ' IX . 1949 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kânun ta
sarısı ile ekleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Anlaşma ve eklerinin 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak Bakanlar Kurulunun 22 . IX . 1949 tarihli ve 3/9929 sayılı karariyle onanmış oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
§. Günaltay 

GEREKÇE 

Memleketimiz ile Holanda arasındaki 27 Şubat 1937 tarihli ödeme ve 19 Mart 1937 tarihli Ti
caret Anlaşmalarının bitiminden sonra araya harb yıllarının karışması ve bâzı Avrupa memleket
lerine tesir eden iktisadi güçlükler iki memleket ticari münasebetlerinin bir düzene alınmasını 
mâni teşkil etmiş, ve ticari mübadelelerin hususi takas ve serbest döviz gibi usullere münhasır 
kalmasına sebep olmuştu. 

6 Eylül 1949 tarihinde imzalanan yeni Anlaşmalar, bu karışık duruma son vererek, çok eski 
ve önemli bir geleneği olan iki memleket arasındaki ticari ve iktisadi bağların tekrar gelişmesi 
amacını taşımaktadır. 

Ticaret Anlaşmasına göre, iki memleket arasındaki mal mübadeleleri ithalât ve ihracat konu
larında îki Tarafın millî mevzuatına uygun olacak, Anlaşmanın uygulanmasından önce, başlanan iş
lemler ise onandıkları anda yürürlükte bulunan mevzuat gereğince tasfiye edilecektir. 

Anlaşmaya ekli mektuparda Paris'te Avrupalılararası iktisadi iş Birliği Teşkilâtı nezdinde iki 
memleket temsilcilerinin senelik mal mübadelesine ait tesbit ettikleri tahminî rakamların tahak
kukuna gayret edileceği, ve ayrıca halı ve kilimlerimizle bâzı Tekel maddelerimizin Holandaya 
ithali nispetinde umumi ithalât rejimimize dâhil bâzı Holanda mallarının da memleketimize gir
mesine müsaade olunacağı tasrih edilmektedir. 

ödeme Anlaşmasına göre, iki memleket arasında cari ödemeler Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası adına Nederlandsche Bank N. V. nezdinde açılacak A. B. D. Doları ile muharrer bir he
sabın matlup ve zimmetinden ödenecek, ve iki Taraf birbirlerine 1 000 000 dolara kadar finansman 
kolaylıkları gösterecektir. Avrupa memleketleri arasında Takas ve ödeme Anlaşması gereğince 
Ilolânda'nm lehimize tanıyacağı tiraj haklarının kullanış tarzı için de ek bir protokol tanzim 
edilmiştir. 

Yukarda sözü geçen Anlaşma ve eklerinde mevcut esasların memleketimizin menfaatlerine uy-



gun ve Holanda ile olan iktisadi münasebetlerimizi geroği gibi düzenliyecek mahiyette bulunduğu 
mütalâa edilmektedir. • f ~ ? " B "* * * ' ' ' 

Bu düşünce ile Anlaşma ve ekleri Büyük Mil rl Meclisinin yüksek tasvibine arzolunur. 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/592 
Karar No. 41 

27 . XII. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Holanda arasında 6. IX . 1949 
tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve öde
me Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunun 22 . IX . 1949 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanur 
tasarısı ile ekleri Dışişleri, Ticaret ve Ekonomi 
Bakanlıkları mümessillerinin huzurlariyle ince
lendi : 

Gerekçeden ve mümessillerin izahlarından an
laşıldığına göre, Holanda ile memleketimiz ara
sındaki Ticari Mübadele, 19 Mart 1937 tarihli 
Ticaret v<e Seyrisefain Anlaşması esasları dâhilin
de cereyan etmekte idi. Bu anlaşmaların süresi 
bitmiş fakat yeni bir anlaşma akdine imkân hâsıl 
olmadan ikinci Cihan Harbi araya girmiştir. 

Harbden sonra Holanda ile ticaretimizin hususi 
bir anlaşmaya bağlı olmaması yüzünden ara
mızda serbest döviz ve takas esasına müstenit 
bir mübadele usulü tatbik edilmekte idi. 

Bu usul gerek memleketimizin döviz kaybı
na sebep olması, gerek Holândalıların takas vo
liyle aldıkları malları Belçika ve Almanya'ya 
satmak suretiyle bu memleketlerle teessüsü bek
lenen ticari mübadelelerimizi aksatmakta idi. 

Bu zaruretlerle Holândalılarla Ticaret Mua
hedesi akdine teşebbüs Komisyonumuzca tasvip 
edilmiştir. 

6 Eylül 1949 tarihinde Ankara'da imzalanan 
yeni anlaşmaya göre ticari mübadeleler iki Taraf
ta yürürlükte olan umumi esaslara göre olacak
tır. Anlaşmadan evvelki ticari mübadeleler, mü
badelenin yapıldıkları andaki mevzuata göre tas
fiye edilecektir. 

Ek mektuplarda, Paris'te Ekonomik İşbirli
ği İdaresi nezdindeki iki memleket mümessille
rinin tahmin edecekleri 'bir rakam çerçetvesi 
içinde ticari mübadelelerin tahakkukuna gayret 
edileceği ayrıca halı ve kilimlerimizle bâzı Tekel 
maddelerimizin mukabilinde umumi ithalât re
jimimize dâhil diğer bâzı Holanda mallarının 
menüelketimize ithali ka'bul edilmiştir. 

ödeme Anlaşmasına göre iki memleket ara
sındaki ödemeler Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası adına Holanda Bankasında açılacak 
dolar ile muharrer bir hesaptan yapılacaktır. 

İki Taraf birbirine bir milyon dolara kadar 
kredi açacak ve kolaylıklar gösterecektir. Tiraj 
haklarının kullanış tarzı için de ek bir protokol 
tanzim edilmiştir. 

Yukardaki esaslar dâhilinde yapılmış olan 
Anlaşmalar komisyonumuzca memleket menfa
atlerine uygun olarak mütalâa edilmiş ve anlaş
malar ile eklerinin kabul ve tasdikma karar ve
rilmiştir. 

Havalesi gereğince Kamutaya 
üzere. Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Ko. Başkanı Sözcü 

Ankara Gazianteb 
A. Çubukçu C. Alevli 
Aydın Kars 

Dr. S. Akın F. Aktaş A 

gönderilmek 

Kâtip 
Niğde 

H. TJlusoy 
Kars 

.. Sürmen 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Kavsıeri Kırklareli 
H. Ürkün Ş. ödül 

Niğde 
V. Sandal M. 

Muş 
H. Bayı 

Van 
. Koçak 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile IIotunda arasında 6 Eylül 1949 tari
hinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve ödeme 
Anlaşmaları ile eklerinin onanması hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. —• Türkiye ile Holanda arasında 
6 Eylül 1949 tarihinde Ankara'da imzalanan Ti
caret ve ödeme Anlaşmaları ile ekleri kabul 
edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
#. Günaltay 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

İV. Erim 
Adalet Bakam 
Fuad Sirmen 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Tahsin Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr: F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

İçişleri Bakanı 
E. Erisirgü 

Maliye Bakam 
/. R, Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer '% 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İUE 1 SOLANDA KRALLIĞI ARASİNDA TİCARET ANLASMASL 

Türkiye Hükümeti ile 1 Solanda Hükümeti, iki memleket arasındaki ticari mübadeleleri geliştir
mek isteği ile, aşağıda yazılı hükümleri kararlaştırmışlardır : 

Madde — 1. 

Türkiye ile Holanda arasındaki ticari mübadeleler, işbu Anlaşmanın yürürlük süresi içinde, ilci 
memleketten her birinde ithalât ve ihracat mevzuunda iner'i bulunan hükümlere uygun olarak ya
pılacaktır. 

Madde — 2. 

Yukarda anılan ticari mübadelelere ait ödemeler bugünkü tarihle imzalanan Ödeme Anlaşma •] 
hükümleri gereğince düzenlenecektir. 

Madde — 3. 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından sonra sevkedilen mallar için, Âkıd Tarafların her 
biri, ihracatta bulunan memleketin yetkili makamları tarafından verilmiş bir menşe sehadetnamesi 
istemek hakkını haiz olacaklardır. Türk Hükümetini ilgilendiren şehadetnanıeler ilişikteki örneğe 
uygun olacaktır. 

Bedeli, 35 A. B. D. Doları veya başka bir para ile bu meblâğın karşılığını aşmıyan gönderme
ler için menşe sehadetnamesi aranılmaz. 

Madde — 4. 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından önce başlamış olan hususi takas işlemleri veya 
serbest dövizli işlemler, iki taraf yetkili makamları tarafından onanmaları anında, iki memleketin 
herbirinde, ithalât ve ihracat konusunda yürürlükte bulunan hükümlere uygun olarak tasfiye olu
nacaktır. 

Madde — 5. 

İşbu Anlaşmanın yürürlükte bulunduğu sırada onanarak başlıyan ve hitamında ve henüz biU 
rilmemiş bulunan işlemler yine bu Anlaşma hükümleri gereğince tasfiye edileceklerdir. 

Madde — 6. 

İşbu Anlaşma imzası gününde yürürlüğe girecek ve 1 Temmuz 1950 tarihine kadar muteber 
olacaktır. 

Süre sonu tarihinden iki ay önce haber verilerek feshedilmediği takdirde, üç aylık müddetler 
için, zımnen uzatılmış sayılacaktır. 

Ankara'da, 6 Eylül 1949 tarihinde, Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türk Hükümeti Adına Dolanda Hükümeti Adına 
Z. Akdur J. Varekamp 
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Menşe Şahadetnemesi 

Gönderen: ' Gönderilen: 

îsinı . 
ikametgâh 
Sokak 

Malın Cinsi 
Ambalaj tarzı 
Koli adedi 
Marka numarası . . . . 
Garisâfi ağırlığı . . . . 
Kıymet 

Malın gönderileceği yol 

Ticaret Odası, Türkiye ile Hoîânda arasında 6 Eylül 1949 tarihinde imzalanan 
Ticaret Anlaşması hükümlerine uygun olarak yukarda vasıfları yazılı emtianın Türk/IIolânda 
menşeli olduğunu tasdik eder. 

PROTOKOL : I 

Bugünkü tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının imzalandığı anda, iki Heyet, Paris'te Türk ve 
Holanda Heyetleri arasında iki memleketin ticari mübadelelerine mütaallik olarak imzalanan Müşte
rek Beyannamede derpiş edilen tahminlerin gerçekleşmesi yolunda iki Hükümetin ellerinden gelen 
gayreti sarfedeceklerini beyan etmeyi faydalı bul mşlardır. 

iki Hükümetin ticari mübadelelerin hacmini mümkün olan en yüksek derecede tutmak için gayret 
edecekleri derkârdır. 

Türk Hükümeti Adına Holanda Hükümeti Adına 
Z. Akdur J. Varckamp 

PROTOKOL : II 

Türkiye ile Holanda arasında Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının imzalandığı anda, iki heyet aşa
ğıdaki hususları kararlaştırmışlardır: 

ilişik listede zikredilen Türk ve Holanda menşeli malların karşılıklı olarak ihraç ve ithalinde tam 
bir muvazene göz önünde bulundurulacaktır. 

Bu mücadeleler de bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşması yoliyle yapılacak ve herbir taraf 
için ceman 500 000 A. B. D. Dolarlık, bir kıymeti haiz olacaktr. 

Türk Hükümeti Adına Holanda Hükümeti Adına 
Z. Akdur J. Varckamp 

isim . . 
ikametgâh 
Sokak . 
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II Numaralı Protokola ek 

Türkiye'ye ihraç edilecek Fİ olanda malları listesi 

Türk Gümrük 
Tarife No. 

54 den 
65 a, h den 

mi 
139}- den 
387J 
144 den 

a 2, 3f , 
307 b \ d e n 

312 den 

326 dan 
329 a 
344 den 

351 den 

355 ten 
357 den 

395 ten 
400 den 

433 den 
567 den 
539 dan 
601 a, b, c 
602 
603 
604 
606 den 
607 a, b, h, v, z 

' 

630 
281 den 

440 - 449 dan 

Malların isimleri Florin olarak 

Sedef düğme 
Mühür mumu, dişçi mumu 

Pasmanteri ve yün, ipek ve pamuktan şeritçi 
eşyası 

Pantalon ve çorap askıları sıhhi korsalar 

Fırçalar 

Tenis, kriket, golf gibi spor oyunlarına mahsus 
alet ve edevat 
Abajur (Krep) kâğıdı 
Uçak postası için hafif zarflar 
Yalnız ihraç edilecek kuru meyvalarm ambalajı 
için yapılmış veya kesilmiş mukavva kutular 
Mimariye, fenne, talim terbiyeye mütaallik re
simler, pil ânlar, levhalar 
Zooloji, biyoloji ve anatomi ilo ilgili levhalar 
İhraç edilecek malların ambalajına yarıyan hu
susi cins kâğıttan torbalar (Natronkraft müstes
na) 
Kaşkorsa, çorap 
Kenarları bastırılmış voya bastırılmamış pamuk 
mendil (Yalnız kenarları makinede ajurlu olarak 
bastırılmış olanar) 
Kenarları bastırılmış keten mendil 
Kopça, fermuar, dikiş yüksüğü, küpeler: 
Makineli ustura 

Musiki aletleri 

Çakmaklar 
Plâstik mamıüât (Sabun kutusu, tarak, salata 
kapları gibi) 
Ev işlerinde kullanılan kauçuktan mamul eşya 
Ev şlerinde kullanılan elektrikli veya elektrik
siz ahizeler (Buz dolabı, toz aspiratörü, ekmek kı
zartma aleti, ütü gibi) 
ve iki memleket yetkili makamlarınca ithal ve 
ihracına müsaade edilen diğer mallar. 
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Türk Gümrük 
Tarife No. Malların isimleri Florin olarak 

Holânda'ya ihraç edilecek Türk mallan listesi 

Hah ve kilim, 
Şarap 
Sigara 

Not : Bu listede sayılan gümrük tarife numaraları, hassaten karşılarında zikredilen mallar için 
tatbik olunacaklardır. 

Ankara, 6 Eylül 1949* 
Bay Başkan, 

Müzakereler esnasında iki memleketin Holanda'daki deniz inşaatına atfettikleri önemi müşa-
hade ettik. 

Bu vesile ile, size, Holanda'da deniz inşaat ve tamirat sahasının «Directoraat voor Scheepshouw 
en - Reparatie, Nassaulaan 13, La Haye» isimli bi rmerkez idarede teşkilâtlandırılmış bulundu
ğunu bildiririm. 

Bu idare, Ilolanda Hükümeti tarafından tezgâhların çalışma kudretinin rasyonel bir taksimini 
teşkilâtlandırmak ve deniz siparişlerinin yerine getirilmesi için lüzumlu malzemeyi ilgililerin emri
ne vermekle yetkili kılınmıştır; bu hususta doğrudan doğruya veya kendisi tarafından tâyin edil
miş bir temsilci vasıtasiyle mukaveleler yapmaya da salahiyetlidir. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı irca ederim Bay Başkan. 

Ekselans Holanda Heyeti Başkanı 
Bay Faik Zihni Akdur J. Varekamp 

Büyük Elçi 
Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi 

Türk Heyeti Başkanı 
Ankara '-"" ' ' ; - " '-"" '" ' ' 
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TÜÎKİYE CUMHURİYETİ ÎLE HOLANDA KIRALLIĞI ARASINDA ÖDEME ANLAŞMASI 

Türkiye Hükümeti ile Hol ânda Hükümeti, Türkiye ile Florin sahası arasındaki ödemelerin düzen
lenmesini kolaylaştırmak amaciyle, aşağıda yazılı hükümleri kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1. 

Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşması hükümleri gereğince Florin Sahasına ithal edilen 
veya edilecek olan Türk menşeli malların bedelleri ıe ve bunlara müteferri masraflara ait ödemeler ile 
kambiyo kontrolü konusunda yürürlükte bulunan Hol anda mevzuatına uygun olarak, Florin Sahasın
dan Türkiye'ye yapılacak diğer her türlü ödemeler, Holânda Hükümeti adına hareket eden Neder-
landsche Bank N. V. nezdinde vâki tevdiatın mezkûr bankanın Türkiye Hükümeti adına hareket 

. eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına açtığı A. B. D. Doları ile tutulan hesaba geçirilmesi 
suretiyle tesviye edilecektir. 

Yukarda mezkûr hesap masraftan muaf ve faizsiz olacaktır. 

Madde — 2. 

Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşması hükümleri gereğince Türkiye'ye ithal edilen veya 
edilecek olan Florin Sahası menşeli malların bedeli îrine ve bunlara müteferri masraflara ait öde
meler ile kambiyo kontrolü konusunda yürürlükte bulunan Türk mevzuatına uygun olarak Türkiye -
den Florin Sahasına yapılacak diğer her türlü öde neler 1 nci maddede derpiş edilen hesabın zimme
tinden ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Nederlandsche Bank N. V.'ye göndereceği ödeme 
emirlerine dayanılarak yapılacaktır. 

Madde — 3. 

Nederlandsche Bank N. V.'nin tahsilat ihbarnameleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 
ödeme emirleri tahsilat gününde karşılıklı olarak bildirilecek ve bunlar hak sahiplerine Ödemeler ya
pılmasını mümkün kılmak için lüzumlu bilcümle izahatı havi bulunacaktır. 

Madde — 4. 

İlgililer tarafından yapılacak tevdiat ve hak sahiplerine yapılacak ödemeler iki memleketin her-
birinde kendi millî parasiyle icra edilecektir. 

Türk liralarının A. B. D. dolarına ve A. B. D. dolarlarının Türk lirasına çevrilişi Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasının, resmî kuru esası üzerin den yaıplacaktır. 

Florinlerin A. B. D. dolârna ve A. B. D. dolarlarının Florine çevrilişi Nederlandsche Bank 
N. V.'nin resmî kuru esası üzerinden yapılacaktır. 

Türk lirası veya Florin'den başka bir para ile muharrer alacaklar, bu paranın A. B. D. dolarına 
nazaran resmî paritesi esas tutularak A. B. D. dolarına çevrilecektir. 

Maddo — 5. 

Birinci maddede derpiş edilen hesabın matlup veya zimmet bakiyesi 1 000 000 A. B. D. dola
rını geçmediği müddetçe Türkiye'de ve Florin sahasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Noderlând'-che Bank N. V. tarafından, evvelki maddeler 
hükümlerine uygun olarak ve iki müessese aralında döviz satışına veya röpor muamelesine baş
vurulmaksızın, hemen icra edilecektir. 

Yukarıda anılan hesabın matlup veya zimmet bakiyesi 1 000 000 A. B. D. dolarını açacak olur
sa, borçlu taraf, gönderdiği ödeme emirlerinin veva tahsilat ihbarnamelerinin diğer memleketteki 
hak sahiplerine derhal ödenmesini sağlamak için, kısa vadeli röpor muamelelerine veya iki banka 
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arasında kararlaştırılacak bir dövizin kati olarak satışına başvurmak ihtiyarını haiz olacaktır. 
Röpor muamelelerinin müddeti, aşağıdaki 7 nei maddeye uygun olarak, iki müessese arasında 
mutabık kalınarak tespit edilecektir. 

« 
Madde — 6. 

işbu Anlaşmanın sona erdiği tarihte 1 nei maddede derpiş edilen hesap bir matlup veya zim
met bakiyesi gösterirse, borçlu taraf bu bakiyeyi dokuz ay zarfında alacaklı tarafa mal ihracı 
suretiyle tesviye edecektir. 

îşbu dokuz aylık müddetin hitamında yukarıda anılan hesapta bir bakiye kalacak olursa, bu 
bakiye iki bankanın üzerinde mutabık kalacakları bir para ile alacaklı taraf lehine icra edilecek 
bir döviz transferi suretiyle tesviye edilecektir. 

. Madde — 7. 

işbu Anlaşmanın uygulanmasına müteallik teknik hususlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Mankası 
ile Nederlândsche Bank N. V. tarafından birlikte tesbit edilecektir. 

Madde — 8. 

işbu Anlaşma imzası tarihinde yürürlüğe girecek ve bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaş
ması ile aynı müddetle yürürlükte kalacaktır. 

Ankara'da 6 Eylül 1949 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türk Hükümeti Holanda Hükümeti 
adına adına 

Z. Akdur J. Varekamp 

" Ankara, 6 Eylül 194Ö 
Bay Başkan, 

Bugünkü tarihli ödeme Anlaşmalına atfen, «Florin Sahası» mn Holanda, Endonezya, Holânda 
Güyanı ve Holânda Antillerini ihtiva ettiğini si-ze bildirmekle şeref kazanırım. 

Bununla beraber ödeme Anlaşmasının Endonezya ile ilgili hükümlerinin bu toprakların siyasi 
vaziyeti aydınlandığı zaman değiştirilmesi ieabedecekth*. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim Bay Başkan. 

Ekselans • Holanda Heyeti Başkanı 
Bay Faik Zihni Akdur J. Varekamp 

Büyük Elçi 
Dışişleri Bakanlığı Umumî dâtibi 

Türk Ticaret Heyeti Başkanı 
Ankara 
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Ânİcara, 6 İZylût 19Â9 

Bay Başkan, 

Mefadı aşağda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
«Bugünkü tarihli ödeme Anlaşmasına atfen, «Florin sahası» nın Holânda, Endonezyo, Hol»' 

da Güyanı ve Holânda Antillerini ihtiva ettiğini size bildirmekle şeref kazanırım. 
Bununla beraber ödeme .Anlaşmasının Endonezya ile ilgili hükümlerinin bu toprakların siyasi 

vaziyeti aydınlandığı zaman değiştirilmesi icabedecektir. 
Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim Bay Başkan.» 
Yukardaki husus üzerinde Hükümetimin mutabık bulunduğunu size bildirmekle şeref kazanı

rım. 
Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim Bay Başkan. -• 

Bay J. Varekamp Türk Heyeti Başkanı 
Holânda Maslahatgüzarı Z. Akdur 

Holânda Heyeti Başkam 
Ankara 

Ankara, 6 Eylül 1949 
Bay Başkan, 

Holânda ile Türkiye arasında bugünkü tarihle imzalanan ödeme Anlaşmasına atfen, mezkûr 
Anlaşmanın 1 ve 2 nci maddelerinde derpiş edileumal mübadelelerine müteferri ödemeler dışmaa 
kalan başlıca cari ödemelerin aşağıda anılan işlemlerden mütevellit bulunduğunu size bildirmekle 
şeref kazanırım : 

a) îki memleket arasında deniz, nehir, kara ve hava yoliyle yapılan bilûmum insan ve mal 
nakliyatına müteferri masraflar, ''.'"'»ti 

b) Yalnız dövizle ödenmesi gerekenler haricinde, Türkiye ve Florin Sahasından diğer bir 
memlekete doğru veya diğer bir memleketten Türkiye ve Florin Sahasına deniz, nehir, kara ve 
hava yoliyle yapılacak bilûmum insan ve mal nakliyatına müteferri masraflar, 

c) Liman, antrepo, gümrükleme, aktarma, deniz nakliye acenteleri masrafları ve yakıtlar 
müstesna bilûmum iskele masrafları, 

d) Sigorta ve reassürans prim ve tazminatı, 
e) Komisyon, tellaliye, temsil ve banka komisyon ve masrafları, 
f) Tahvil, imal ve tamir masrafları, 
g) Ücretler, maaşlar ve djğer istihkaklar, 
h) Transit ticaretinden ileri gelen masraf ve kârlar, 
i) İdare ve yaşama masrafları, 
j) Seyahat, ikamet, tahsil ve hastane masrafları, 
k) Kamu hizmetleri gider ve gelirleri (vert,i, ceza vs.), 
1) Aidat, abonman, ihtira beratları, lisanslar, imalât markaları, telif hakları ve diğer fikrî hak

lar, neşriyat, 
m) Film gösterme hakları, 
n) Konsolosluk hasılatı, 
o) îki memleket yetkili makamları tarafından kabul edilecek diğer bilcümle ödemeler, bugün-
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kü tarikle imzalanan ödeme Anlaşmasından anlaşılan mânada cari ödemeler telâkki olunacaktır. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan. 

Ekselans Holânda Heyeti Başkanı 
Bay Faik Zihni Akdur J. Varekamp 

Büyük Elçi 
Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi 

Türk Heyeti Başkanı 
Ankara 

Ankara, 6 Eylül 1949 
Bay Başkan, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
«Holânda ile Türkiye arasında bugünkü tarihle imzalanan ödeme Anlaşmasına atfen, mezkûr 

Anlaşmanın 1 ve 2 nci maddelerinde derpiş edilen mal mübadelelerine müteferri ödemeler dışın
da kalan başlıca cari ödemelerin aşağıda anılan işlemlerden mütevellit bulunduğunu size bildir
mekle şeref kazanırım: 

a) îki memleket arasında deniz, nehir, kara ve hava yoliyle yapılan bilûmum insan ve mal 
nakliyatına müteferri masraflar, 

b) Yalnız dövizle ödenmesi geekenler haricinde, Türkiye ve Florin sahasından diğer bir mem
lekete doğru veya diğer bir memleketten Türkiye ve Florin sahasına deniz, nehir, kara ve hava 
yoliyle yapılacak bilûmum insan ve mal nakliyatına müteferri masraflar, 

c) Liman, antrepo gümrükleme, aktarma, deniz nakliye acenteleri masrafları ve yakıtlar 
müstesna bilûmum iskele masrafları, 

d) Sigorta ve reassürans prim ve tazminatı, 
e) Komisyon, tellaliye, temsil ve banka kommisyon ve masrafları, 
f) Tahvil, imal ve tamir masrafları, 
g) Ücretler, maaşlar ve diğer istihkaklar, 
h) Transit ticaretinden ileri gelen masraf ve kârlar, 
i) İdare ve yaşama masrafları, \ " \ 
j) Seyahat, ikamet, tahsil ve hastane masrafları, 

k) Kamu hizmetleri gider ve gelirleri (Vergi, ceza v.s.) 
I) Aidat, abonman, ihtira beratları, lisanslar, imalât markaları, telif haklan ve diğer fikrî haklar, 

neşriyat, <* • .-
m) Film gösterme hakları, 
n) Konsolosluk hasılatı, 
o) iki memleket yetkili makamları tarafından kabul edilecek diğer bilcümle ödemeler, bugünkü 

tarihle imzalanan ödeme Anlaşmasından anlaşılan mânada câri ödemeler telâkki olunacaktır. 
Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkana 
Yukardaki husus üzerinde Hükümetimin mutabık bulunduğunu size bildirmekle şeref kazanırım. 
Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan. 

I 

Türk Heyeti Başkanı 
i. Akdur 

Bay J. Varekamp 
Holanda Maslahatgüzarı 

Holânda Heyeti Başkanı 
Ankara 
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PROTOKOL 

16 Ekim 1948 tarihinde bağıtlanan Avrupa memleketleri arası Takas ve ödeme Anlaşmasında tiraj 
haklarına nıütaallik olarak derpiş edilen hükümlere uysun olarak iki Âkıd Taraf aşağıdaki hususları 
kararlaştırmışlardır: 

Bugünkü tarihle imzalanan ödeme Anlaşmasının yürürlükte bulunduğu müddet zarfında Tür
kiye lehine olarak Holanda üzerine tanınmış olan tiraj haklarının mevcut bakiyesi, Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasının ödeme emirlerinin yerine getirilmesi bakımından mezkûr Anlaşmanın 
5 nci maddesinde derpiş edilen haddin yerine kaim olacaktır. 

Tiraj haklarının mevcut bakiyesi 1 000 000 A. B. D. Dolarından az veya tamamiyle tükenmiş 
bulunursa, Ödeme Anlaşmasının 5 nci maddesinin tatbiki için yine aynı madde derpiş edilen had 
itibara alınacaktır. 

İşbu protokol bugünkü tarihle Türkiye ile Holânda arasında imzalanan ödeme Anlaşmasının 
ayrılmaz bir eüz'ü olup, aynı müddetle yürürlükts kalacaktır. 

Ankara'da, 6 Eylül 1949 tarihinde fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türk Hükümeti Adına Holanda Hükümeti Adına 
Z. Akdur J. Varekamp 

• « 1«>w I I 
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S Sayısı: 116 
Süveydiye'nin Mağaracık Köyünden Reşitoğlu Ali Dip'in ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko

misyonu raporu (3/426) 

T. C. 
Başbakanlık 17 .XI. 1949 

Yaznsleri ve Sicü Müdürlüğü 
özel No. 5/4 - 4238, 6/3980 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Adam öldürmekten suçlu Reşitoğlu Ali Dip'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Hatay 
Ağıreeza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikına ve sonraki kanuni işlemin Büyük Millet Meclisin
ce yapılmasına dair olup Adalet Bakanlığının 11 . XI . 1949 tarih ve 250/575 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen Yargıtay'ın 16 . VI . 1949 tarih ve 2641/3191 sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin dosyanın 
bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 

Adalet Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 31 . XII . 1949 
Esas No. 3/426 
Karar No. 22 

Yüksek Başkanlığa 

Hilâl Hişmi'yi öldürmekten suçlu Hatay'ın 
Süveydiye bucağının Mağaracık köyünden Re
şit oğlu 1325 doğumlu Ali Dip'in ölüm cezasına 
çarptırıldığı hakkında Hatay Ağır Ceza Mahke
mesinden verilen hükmün onanmasına dair 
Yargıtay Beşinci Ceza Dairesinden çıkan 
16 . VI . 1949 tarih ve 2641 esas 3191 karar sa
yılı ilâm Anayasanın 26 ncı maddesindeki işle
min yapılması için Başbakanlığın 17 . XI . 1949 
tarih ve 6-3980 sayılı tezkeresiyle birlikte Ko
misyonumuza havale buyurulması üzerine bu 
işle ilgili dâva dosyanın tetkikmda: 

Adı geçen Ali Dip'in, Hilâl Hişmi'yi taam
müden öldürdüğü mahkemece sabit görülerek 
hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 450 nci 
maddesinin 4 ncü bendi gereğince ölüm cezası
na çarptırıldığı anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda 
suçlu Ali Dip'e hükmedilen ölüm cezasının yeri

ne getirilmesine Anayasanın 26 ncı maddesi 
hükmü uyarınca karar verilmesinin Kamutayın 
yüce tasvibine sunulması oy birliğiyle karar 
altına alınmıştır. 
Adalet Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü -

Konya Muğla 
H. Karagülle N. özsan 

Kâtip 
Erzurum Afyon K. 

§f. İbrahimhakkıoğlu H. Botça 
Ankara Balıkesir 

E. Halim Ergun O. Niyaai Burcu 
Bursa Denizli Diyarbakır 

A, Konuk N. Küçüka F. Kalfagü 
Erzincan tzmir Manisa 
A. Fırat E. Oran F. Utlu 

Mardin Rize 
M. Kâmil Boran Dr. S. Ali Düemre 





S. Saiysi: | |7 
Türkiye - Finlandiya Ödeme Anlaşmasının 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi için mektup taatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onanması 

hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu (1/635) 

T. G. 
Başbakanlık 7 . XII . 1949 

Muamelât Umum Müdürlüğü ( 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1137, 6/4287 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

12 Haziran 1948 tarihli Türkiye - Finlandiya ödeme Anlaşmasının 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi için yapılan anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunun 21. XI . 1949 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ta
sarısı ile gerekçesi ve ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. • 

Anlaşmaya ait mektupların, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 21. XI . 1949 taarihli ve 3/10164 sayılı Kararla onanmış 
olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

GEREKÇE 

Türkiye ile Finlandiya arasında halen yürürlükte bulunan 12 Haziran 1948 tarihli ödeme An
laşmasının 4 ncü maddesi gereğince Finlandiya Bankası (Suomen Pankki) Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası lehine 500 000 A. B. D. Dolarlık bir kredi haddi tanımış bulunmaktadır. 

Bu kredi haddinin 500 000 dolara inhisar etmesi, bu memleketten yapmakta olduğumuz bilhassa 
maden direkleri gibi toptan ve tek mukaveleli mubayaalar için ahdî hesabımızda yeter bir dis-
ponibilite" tekevvün etmesini beklemek zaruretini doğuruyordu. 

Bu mahzuru önlemek maksadiyle Ankara'da Finlandiya Elçiliği ile 29 Ağustos 1949 tarihinde 
teati edilen notalarla yukarda bahis mevzuu olan kredi haddi 1 000 000 Dolara yükseltilmiş ve bu 
suretle ihracatımızın nispeten durgunluk gösterdiği devrelerde Finlandiya'dan yapacağımız itha
lâtın inkitaı önlenmiş bulunmaktadır. 

Menfaatlerimize uygun olduğu mütalâa edilen bu anlaşmanın onanması için ilişik kanun tasarı
sı hazırlanmıştır, 



- 2 — 
Ticaret Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. 1/635 
Karar No. 42 

27 .XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

12 Haziran 1948 tarihli Türkiye - Finlandiya 
ödeme Anlaşmasının 4 nc.ü maddesinin değiş
tirilmesi için yapılan Anlaşmanın onanması 
hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar kurulunun 21 . XI . 1949 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan Kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişik
leri Dışişleri, Ticaret ve Ekonomi Bakanlıkları 
mümessillerinin huzuriyle incelendi: 

Türkiye ile Finlandiya arasında 12 Haziran 
1948 tarihinde yapılan Anlaşmanın 4 ncü mad
desi, Finlandiya Bankasının Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası lehine 500 000 dolarlık 
kredi haddini tanımış bulunmaktadır. 

Bu Anlaşma ile bu haddin bir milyon dolara 
yükseltilmesinin ticari mübadeleler için bir 
imkân genişliği yaratacağı komisyonumuzca 
kabul edilmiş ve Kanun tasarisiyle gerekçesi 

ve ekleri onanmıştır. 
Kamutaya gönderilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 

Ticaret K. Başkanı Sözcü 
Ankara Gazianteb 

A. Çubukçu C. 
Aydın 

Dr. S. Akın 
imzada bulunamadı 

Kars 
A, Sürmen 

İmzada bulunamadı 
Kırklareli 
Ş. ödül 

Niğde 
V. Sandal 

İmzada bulunamadı 

Alevli 

Kâtip 
Niğde 

H. ÜUısoy 
Kars 

F. Aktaş 

Kayseri 
H. Ükün 

Muş 
B. Day% 

Van 
M. Koçak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

12 Haziran 1949 tarihli Türkiye - Finlandiya öde
me Anlaşmasının 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
için yapılan Anlaşmanın onanması hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 12 Haziran 1948 tarihli Türki
ye - Finlandiya ödeme Anlaşmasının 4 ncü mad
desinin konusunu teşkil eden ve Finlandiya Ban
kası (Suomen Pankki) tarafından Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası lehine tanınan 500 000 
Dolarlık kredi haddinin 1 000 000 Dolara çıkarıl
ması hususunu sağlamak üzere 29 Ağustos 1949 
tarihinde Finlandiya Elçiliği ile mektup teatisi 
suretiyle yapılan Anlaşma kabul edilmiş ve onan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakam 
$. Oünaltay Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
İV. Sadak 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakam 
Münir Birsel 

Adalet Bakam 
Fuad Siren 

İçişleri Bakam 
E. Erişirgü 

Maliye Bakam 
t. R. Aksal 

Bayındırlık Bakam 
Ş, Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakam 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

( S. Sayısı: 117 ) 
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Ankara 29 Ağustos 1949 

Bay Büyük Elçi; ; 

12 Haziran 1948 tarihinde Türkiye ile Finlandiya arasında imzalanan ödeme Anlaşmasına atfen, 
bu Anlaşmanın dördüncü maddesi mevzuunu teşk'l eden ve Suomen Pankki tarafından Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası lehine tanınan 500 000 A. B. D. Dolarlık kredi haddinin 1 000 000 A. B. 
D. Dolarına çıkarılması hususunda Finlandiya Hükümetinin mutabık olduğunu size bildirmekle şeref 
kazanırım. 

Yukardaki hususlar hakkında Türkiye Hükümetinin mutabakatını bana bildirmenizi ve derin say
gılarımı kabul buyurmanızı rica ederim. 

Ekselans O. Wanne 
Bay Faik Zihni Akdur 

Büyük Elçi, 
Dışişleri Bakanlığı Umumi 

Kâtibi 
Ankara 

" ^ : . . . - -, Ankara, 29 Ağustos 1949 
Bay Maslahatgüzar; 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şeref kazanırım. 
Bay Büyük Elçi; - î «•«• î » f *fÜMP 
«12 Haziran 1948 tarihinde Türkiye ile Finlandiya arasında imzalanan ödeme Anlaşmasına at

fen, bu anlaşmanın dördüncü maddesi mevzuunu teşkil eden ve Suomen Pankki tarafından Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası lehine tanınan 500 000 A. B. D. Dolarlık kredi haddinin 
1 000 000 A. B. D. Dolarına çıkarılması hususunda Finlandiya Hükümetinin mutabık oduğunu 
size bildirmekle şeref kazanırım. 

Yukardaki hususlar hakkında Türkiye Hükümetinin mutabakatini bana bildirmenizi ve derin 
saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim.» 

Yukardaki hususlar üzerinde Hükümetimin mutabık bulunduğunu arza müsaraat ederim. 
Saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim. 
Bay Maslahatgüzar. 

Bay Olavi Wanne #• Akdur 
Finlandiya Elçiliği 

Maslahatgüzarı 
Ankara 

)>••« 

(S. Sayın: U7)] 





S. Sayısı: ||9 
87 nci Piyade Alayı 3 ncü Tabur Karargâh erlerinden Isaoğlu Mah
mut özdemir'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başçbakanlık 

tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3 /329) 

T.€. 
Başbakanlık 9 . II . 1949 

Yazı işleri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No. 5/4-413,6-492 

Büyük Millet Mecilsi Yüksek Başkanlığına 

Üstünü öldürmekten suçlu 87 nci Piyade Alayı 3 ncü Tabur Karargâh erlerinden îsaoğlu 1327 
doğumlu Mahmut özdemir'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 24 ncü Tümen Askerî Mahke
mesinden verilen hükmün tasdikma ve sonraki kanuni işlemin Büyük Milet Meclisince yapılması
na dair olup Millî Savunma Bakanlığının 3 . II . 1949 tarih ve 49/661 sayılı tezkeresiyle gönderi
len Askerî Yargıtayın 23 . XII . 1948 tarih ve 193/3282 sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin dosyanın bağlı 
olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim, 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 

Adalet Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 3/329 
Karar No. 21 

3i . XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Üstünü öldürmekten suçlu Konya W Ismil 
Köyünden 87 nci Piyade Alayının 3 ncü Tabur 
Karargâh erlerinden olan îsaoğlu 1327 doğumlu 
Mahmut özdemir'in ölüm cezasına çarptırıldığı 
hakkında 24 ncü Tümen Askerî Mahkemesinden 
verilen hükmün onanmasına dair Askerî Yargıtay 
İkinci Ceza Dairesinden çıkan 23 Aralık 1948 
tarih ve 3282 karar 193 esas sayılı ilâm Anayasa
nın 26 nci maddesindeki işlemin yapılması için 
Başbakanlığın 9 Şubat 1949 tarih ve 6 - 492 sa
yılı tezkeresiyle birlikte Komisyonumuza havale 
buynılması üzerine bu işle ilgili dâva dosyasının 
tetkikında: 

Adı geçen Mahmut özdemir'in, Üsteğmen 
Abdullah Sınavlı'yi taammüdle ve Nizam Kara
kolu ile müsademe ederek öldürdüğü mahkemece 
sabit görülerek hareketine uyan Askerî Ceza Ka
nununun 91 nci maddesinin 4 ncü bendi gereğin
ce ölüm cezasına çarptırıldığı anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda 
suçlu Mahmut özdemir'e hükmedilen ölüm ceza-
sınm yerine getirilmesine Anayasanın 26 neı 
maddesi hükmü uyarınca karar verilmesinin Ka
mutayın yüce tasvibine sunulması oy birliğiyle 
karar altına alınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 

Konya 
H. Karagülle 
Kâtip 

Erzurum 
Ş. îbrakimhakkıx>ğlu 

Balıkesir 
0. N. Burcu 
Erzincan 

A. Fırat 
Muğla 

N. ÖBsen 

Mardin 
M. K. Boran 

Afyon K. 
H. Bozca 

Bursa 
A. Konuk 

İzmir 
E. Oran 

Dr. 

Ankara 
E. H. Ergun 

Denizli 
N. Küçüka 

Manisa 
F. Uslu 

Rize 
8. Düemre 




