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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısından sonra yapılan oturumda vakit 
geciktiği ve çoğunluğun da kalmadığı görüle
rek 6 Ocak 1965 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşime son verildi. 

Kâtip 
Başkan Malatya 

Fuad Sirmen Nurettin 'Âikyurt 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatlarını 

etkiliyen mükellefiyetleri bertaraf etmek ama-
ciyle alman Bakanlar Kurulu kararnamelerinin 
onaylanması hakkında kanun tasarısı (1/775) 
(Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/776) 
(Karma Bütçe Komisyonuna) 

Tezkereler 
3. — Emek İşletme Limited Şirketinin 1963 

yılı hesap ve işlemlerinin sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/1097) (Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

4. — Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
nun 1963 yılı hesap ve işlemlerinin sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/1098) (Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

5. — Sivas'ın Gemerek ilçesi Köseli köyü 
nüfusunun hane 13, kütük 19 ve sayfa 61 sa

yısında kayıtlı Miktatoğlu, Fatma'dan doğma 
1933 doğumlu Aşir öztürk'ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/1099) (Adalet Komisyonuna) 

6. — Bafra kazasının Elifli köyü 147 numa
rada nüfusa kayıtlı Tevfik kızı, Saniye'den 
doğma 1 . 1 . 1937 aslı ve (Ay, günsüz 1933) tas
hih Bafra doğumlu Şerife Balsüzen ile, Bafra 
kazasının Kanlıgüney köyü 2 numarada nüfusa 
kayıtlı Salihoğlu Hamide'den doğma 8 . 9 . 1927 
Bafra doğumlu Kâmil Söylemez'in ölüm cezası
na çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/1100) (Adalet Komisyonuna) 

7. — İstanbul Eminönü ilçesinin Kumkapı 
nahiyesi, Saraç İshak mahallesi, İbrahimpaşa 
yokuşu hane 7, cilt 89, ve sayfa 122 sayısında 
nüfusa kayıtlı Petrosoğlu, Reçina'dan doğma 
20 . 7 . 1940 doğumlu (Elyas) llyas Noel Fran-
suva Soris (Şovriş)'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/1101) 
(Adalet Komisyonuna) 
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BAŞKAN — Fernıh Bozbeyli 
KÂTİPLER — Sabrı Keskin (Kastamonu), Veli Uyar (Yozgat; 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 34 ncü birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin kendi kabul düğme
lerine basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza

kerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i, — Çanakkale Milletvekili Burhan Arat'tn, 
Çanakkale il ve ilçelerinin uğradığı sel felâke
tine ve bu hususta gösterilen üstün gayretlerle 
alınan ve alınması gereken tedbirlere dair demeci. 

BAŞKAN — İki arkadaşımız gündem dışı 
söz istemişlerdir. Sırasiyle kendilerine söz vere
ceğim. tik söz Sayın Burhan Arat'ın. ikinci söz 
de Sayın Saim Kaygan'ın. 

Buyurun Sayın Burhan Arat. -
BURHAN ARAT (Çanakkale) — Pek sayın 

arkadaşlarım, huzurunuzu işgal etmek üzere 
söz rica ettim. Bu belki ilk görünüşte sadece se
çim bölgemi alakadar eden bir şeydir; ama as
lında şimdi maruzatımı arz ettiğim zaman görü
lecektir ki, memleketin umumi hayatına müessir 
alınması lâzım gelen tedbirlerle ilgili bulunmak
tadır. 

Hepinizin bildiğiniz gibi, 2 Ekim 1962 tari
hinde Çanakkale çok büyük bir sel afetine maruz 
kalmıştır. Aradan 26 ay geçti. 26 Aralık 1964 
günü, ondan evvelki sel felâketinin çok daha 
müdhişine tekrar mâruz kaldı. Bu sefer sadece 
Çanakkale değil, Ezine, Biga ve kısmen de Çan 
buna mâruz kaldı. Âfet o kadar mühimdir ki, 
Çanakkale şehrinin % 90 en az bir buçuk metre 
yüksekliğinde sel sularının istilâsına mâruz kal
mış; 106 ev oturulamıyacak hale gelmiş, 44 ev 
prta derecede hasar görmüş, 81 ev yıfcılmış veya 
ıpturulamjyacak hale gelmiş, 39 tanesi orta hasar 
görmüştür. 

Tek katlı evlerle diğer binaların birinci 
katlarında oturanların, 1,5 metreyi bulan sel su
larının şehri kaplaması yüzünden menkul ne 
kadar eşyaları varsa, ne kadar varlıkları varsa 
hepsi perişan olmuştur. Bu arada Devletin de 
pek çok kıymetli malzemesi ve eşyası heder ol
muştur. Bu sel felaketi sırasında ordumuzun, 
başta Çanakkale Boğazlar Komutanlığı, Jandar
ma Tugay Komutanlığı, idare âmirleri, jandar
ma ve polisin gösterdiği fevkalâde cansiperane 
harekete huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç 
bilirim. Bunlar halkımızın bu büyük sel felâketi 
sırasında öylesine büyük yardımlarına koşmuş
lardır ki, bu büyük yardım sayesinde felâket, 
can kaybı olmaksızın atlamıştır. Ancak muhte
rem arkadaşlarım, bu münasebetle değinmek iste
diğim umumi bir dert mevcuttur. Devlet Plânla
ma Dairesi nedense taşkın korumaları verimsiz 
yatırımlar saydığı için teklif edilen giderleri ka
bul etmemekte veya sembolik olarak kabul et
mektedir. Halbuki taşkınlar yüzünden millî ge
lirin istihsal edilmiş ambara, depolara girmiş 
olan kısımları tamamen seller tarafından götü
rülmektedir. Geqen defa, 1962 senesinde vuku 
bulan taşkın yüzünden Biga Ovasiyle Çanakkale 
ve diğer bâzı ilçelerde üç mevsim ekim yapmak 
imkânı hâsıl olmamış, son derece verimli arazileri 
ekilemez halde beklemiştir. Bu defa da Kara 
Menderes'in taşması yüzünden uzun yıllar mil-. 
yonlar sarfı ile kurutulan fevkalâde verimli 
Kumkale ovasında ombinleree dekar arazi bundan 

— 484 
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sonra en az iki üç mevsim ekilemez hale gelmiştir. 

İşittiğimize göre, Bayramiç barajının inşası
nı Plânlama yine tehir etmiştir. Bu tehir işi de
vam ettiği müddetçe verimli yatırımlar şöyle 
dursun, 10 binlerce dekar arazinin uzun yıllar 
ekimden uzak kalması ve sellerle bataklık bir 
hale gelmesi zaruri olacaktır. Çünkü Bayramiç 
barajının kurtaracağı şeddelerde de bu seneki 
sel 6 yerde delik açmış ve bunların uzunluğu 
600 metreye baliğ olmuş bulunmaktadır. Burala
ra fen adamları, Mayıs ayı sonundan evvel giri-
lemiyeceğini şimdiden bildirdiklerine göre, önü
müzdeki yıl ne domates, ne de pamuk ekimleri
nin burada yapılması mümkün olmıyacaktır. 
ö te yandan 1962 sel felâketinden sonra Devlet 
Su işlerinin yaptığı proje ve plânlara tefrikan 
ihaleye çıkarılan haşat ve İtfaiye çaylarının mü
teahhidi mütaaddit ikazlara rağmen 'bugüne ka
dar hâlâ işe başlamamış Ve işe başlamaması yü
zünden zaten yatak diye bir şey kalmıyan bu 
çayların etrafındaki on binlerce dekarlık arazi 
şu anda göl halinde bulunmaktalır. Ekilmiş 
bulunan bütün tohumlar mahıv ve perişan olmuş
tur. öte yandan Sarıçaym taşması suretiyle 1962 
taşkınından sonra Devlet Su İşleri tarafından 
yapılan plânın tatbikatıyla ilgili bütün tahsisa
tın mühim bir kısmı belki 1,5 milyonluk bir kıs
mı bu seferki seller tarafından götürülmüştür. 
Bu itibarla evvelâ Çanakkale şehrinin bu sel do-
layısiyle tekrar yıkılan sahil yolunun tamirine 
şehrin belediyesinin kudreti asla yetmiyeceğin-
den ve 25 Nisanda da Çanakkale Muharebeleri-

-nin 50 nei yıldönümü münasebetiyle Yurdumu
za ilk defa Anzaklılardan mürekkep iki bin kişi
lik bir turist kafilesi geleceğinden, o zamana ka
dar bu sahil yolunun yıkılan kısmının yapılma
sı hususunda Çanakkale Belediyesine, Hükümetl
imizin yardımını rica ediyorum. Sarıçay'm bun
dan sonraki beher sel felâketinde 10 - 15 milyon 
tutan harardan vikayesi için birkaç milyon lira
lık esaslı tedbirlerle zararsız hale getirilmesini ri
ca ediyorum. Ve Devlet Plânlama Dairesinin de 
memleketimizin her tarafındaki taşkınları na
zarı itibara alarak taşkınları verimsiz bir yatı
rım sahası değil, bilâkis yatırımların emniyet su
pabı, Sigorta olarak kabul ederek buna lâzımge-
len önemi vermesini ve Hükümetin Kumkale 
ovasını, Ezine ovasını, Bayramiç ovasını koru
mak için biran evvel Plânlama Dairesiyle müza
kereye girişerek Bayramiç Barajının inşası için 
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gerekli hazırlıkları ikmal etmesini rica ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

2. — İzmir Milletvekili Saim Kaygan'ın, Ka
rayolları ve Bayındırlık Bakanlığı işçi gündelik
lerinin ödenemediği hakkında demeci ve Bayın
dırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'ın cevabı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaygan. 
SAİM KAYGAN (İzmir) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
1964 yılı Bütçe tertip plânında işçi günde

likleri ayrı maddeler halinde gösterilmiştir. 
Ancak bakım hizmetlerinin yatırım kısmın

dan ayrılacak cari harcamalar kısmına geçiril
mesinde bir hesap hatası olduğu meydana çık
mıştır. Zira caıii harcamalar kısımına konulan iş
çi gündelikleri ihtiyacı karşılıyamamıştır. 

1964 Bütçesinin yeni tertip plânına göre ilk 
defa hazırlanmasından dolayı yapılmış bulunan 
bu maddi hatanın tabiatiyle bütçenin diğer mad
de ve bölümleri arasında aktarma yapılması su
retiyle giderilmesi tabiîdir. 

ö te yandan 1964 yıiı Karayolları Genel Mü
dürlüğü bütçe ödeneği 1963 yılı ödeneği Ikadar 
verilmiştir. Bu suretle de 'artan balkım hizmet
leri ile normal imkânlarının karşılanması müm
kün değildir. 

Hal böyle iken bir de bütçenin tümü üzerin
den 'bir tasarrufa gidilmesi işçi gündeliklerinin 
karşılanamamasını gerektirmiştir. 

1964 yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesinin 
(a) fıkrasında aynen (1 nci madde ile sarfına 
mezuniyet verilen ödenek, dörder aylık devre-

. 1er itibariyle tevzi olunur, her devrenin tevzi
atı Bakanlıklar tarafından yeni devrenin baş
lamasından bir ay önce Maliye Bakanlığına 
bildirilir, 1 nci dört aylık tevziat malî yılın ilik 
ayı içinde hazırlanır.) 

Maliye Bakanlığı ile ilgili Bakanlık bu tev
ziatı tahsilat, liberasyon ve döviz durumunu ve 
umumi iktisadi şartları göz önünde tutarak tes-
bit eder.) denilmektedir. 

Bu hükme istinaden gerekli ödenek tevzii 
yapılmış ve Ekim sonuna kadar nakit durumu 
hariç her hangi bir işçi gündelikleri bakımından 
sızlanma olmamıştır. 

Ancak iki aydır Karayolları Genel Müdürlü
ğü ödeneğinin mevkuf tutulduğu iddiası ile iş
çi gündelikleri ödenememektedir. 
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İ964 yılı Bütçe Kanununun 5 nei madde

sinin (b) fıkrasında Bakanlar Kumlu tahsilat, 
liberasyon, döviz durumu ve umumi iktisadi 
şartların elverişsiz «seyretmesi halinde ödenek
lerden bir kısmını mevkuf tutmaya yetkilidir, 
denilmektedir. Bu hükme İstinaden de Bakan
lar Kurulu ancak cari harcamalarda '% 10 ora
nında bir tasarruf yapılmasını öngörmüştür. 

Halbuki Karayolları Genel Müdürlüğü için 
Ibu hüküm doğru uygulanmamıştu'. Mezkûr 
Bakanlar Kurulu Kararı gereğince çeri harca-
:m al arda tasarruf edilmesi gereken miktarın çok 
üstünde bir ödeneğin mevkuf tutulduğu görül
müştür. 

Bu şarlar altında hemen hemen Karayolla
rında çalışan işçilerin hiç birinin çalışarak hak 
edecekleri istihkaklarını alması mümükün de-

Karayoiları Genel. Müdürlüğü kendi bünye
sinde bir takım imkânları kullanarak, bâzı bö
lüm ve maddelerde tasarruf ısağlıyarak işçi 
gündeliklerinin Ödenmesi için aktarıma teklifin
de bulunmuş okluğu öğrenilmiştir. 

Bu ödenek, aktarıma teklifleri bir an önce 
yerine getirildiği takdirde işçi gündeliklerinin 
ödenmesi mümkün olacaktır. Bu formaliteler 
yerine getirilmediği takdirde Kasım - Aralık 
1964 ayları işçi istihkakları ile 1964 yılı son 
ilâve tediyelerinin ödenmesi mümkün olamaya
cak ve mütaakır> ayları içinde daJhi Ibuıgünde 
okluğu gibi büyük çapta işçinin işine nihayet 
verilecek veya yeni malî yıla kadar hiçbir su
retle diğer ay işçi istihkakları ödenemiyecektir. 

Hükümetten istirhamımız, 3 ncü ;madde üze
rinde toplanmaktadır. 

Bu maddeler yerine getirilmediği takdirde, 
istihkak sahibi olduğu halde Kasım 1964 ayı 
ücretlerini almamak suretiyle mağduriyetlerine 
sebebolunan işçi kardeşlerimizin yakûnuna bir 
o kadar daba ilâve edileceği bir gerçektir. 

Normal olarak ücretlerini zamanında aldık
ları halde bugünkü hayat şartları muvacehesin
de geçinmeleri çok müşkül olan işçi arkadaş
larımızın bu şekildeki Hükümetin hatasından 
mütevellit gecikmelerde ne duruma düştükleri 
Sayın Hükümet ve Yüksek Parlâmento âzala
rının takdirine arz olunur. 

Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum; ken
disine üç aylık ödeneğini on gün sonra tediye 

etmeğe kalkarsak durumu no olur.? Şu anda 
Karayolları Teşkilâtının Elâzığ, Van, Diyarba
kır, Erzurum, İzmir ve Ardahan'da, çalışan, öğ-
rcne'bildiğimiz 4 000 kadar işçi Kasım 1964 
maaşlarını halen alamamışlardır. 

Buna ilâveten 30 000 in üstündeki Karayol
ları ve Bayındırlık Müdürlüğü işçilerinin Ara
lık 1964 ve Ocak - Şubat 1965 maaşları ile Ara
lık 1964 sonunda ödenmesi gereken ilâve tedi
yelerin yapılması imkânı yoktur. 

Netice olarak : 
1. Üçüncü dört aylık, devrede bütçe öde

neğinin tamamı üstünden rmevkuf tutulan öde
neklerin seribest 'bırakılması, 

2. Maliye Bakanlığının yetkisi 'dâhilinde 
olan maddeler arası aktarmanın bir an önce ya
pılması, 

3. Bir kanunla tekâmülü gereken bölümler 
arası aktarmanın da öncelikle yerine getirilme
sini. uygun mütalâa etmekteyiz. 

İşçi arkadaşlarımızın daha fazla mağdur ol
mamaları için Hükümetin âcil tedbirlerini bek
ler, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI VB ÇALIŞMA 
BAKAN VEKİLİ ARİF HİKMET ONAT 
(Ordu) — Muhterem arkadaşımın beyanının ta
mamını dinlemek imkânını bulamadım. Yalnız. 
anladığıma göre bâzı işçilerimizin, geçen ay üc
retlerini, ikramiyelerini alamadıklarından balı-
sen bir telgraf okudular. Şunu arz edeyim ki, 
bizim bu sene Karayolları işçileriyle yaptığımız 
toplu sözleşme, Karayollarına 25 milyon liralık 
bir munzam külfet getirmiştir. İşçi ücretlerinde 
artış yapılmıştır. Bunu telâfi etmek için 17 mil
yon lirlaık bir aktarına kanunu, teklif ettik. Tali
min ediyorum ki, yarın veya öbür ^ün Bütçe En
cümenine gelecektir ve işçilerimizin maaşlarının 
da yakında verilmesi imkânı sağlanacaktır. 

Arz ederim... 
MUSTAFA KAPTAN ( S i n o p ) — Ben de 

gündem dışı söz istemiştim efendim. 

BAŞKAN -— Efendim, artık gündeme geç
mek zarureti hâsıl olmuştur. Başka bir gün gün
dem dışı konuşmanızı yaparsınız. 

3. — Milletvekillerinin ve Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin yeni yıllarının tebriki hakkında Genel
kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay ile 

486 — 
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Millet Meclisi lia.ska.n-) Fuad Sirmen'in karşılık- i 
k telgrafları. 

BAŞKAN — Ymi yıl münasebetiyle Genel
kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay ve 
Millet Meclisi Başkanı Fııad Sirmen arasında te
ati edilen mesajları okutuyorum. I 

Sayın Fuad Sirmen I 
Millet Meclisi Başkanı 
Ankara 
Ulaştığımız yen yılın başında, Cumhuriyet 

ordularının tebriklerini Yüksek Başkanlığınız 
dalâletiyle Millet Meclisinin sayın üyelerine say
gı ile arz ederim. 

Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral 

Cevdet Sunay 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur (Alkışlar) 
Sayın Orgeneral Cevdet Sunay 
Genelkurmay Başkanı I 
Ankara I 
Zatıâlinizin ve şahsınızda Türk Silâhlı Kuv- I 

vetlerinin ulaştığımız yeni yıllarını şahsini ve I 
Millet Meclisi üyeleri adına en iyi dileklerimle I 
tebrik eder, teşekkürlerimle saygılarımı suna- I 
nm. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen I 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur (Alkışlar) j 
4. — Vazife ile yuri dtışına giden Ta^vm Ba- I 

kant Turan Şahin'in, dönüsüne kadar kendisi
ne Sağhk ve Sosyal Yardım Bakam Kemal De-
mir'İn, vekilUk etmesinin uygun görüldüğüne da- I 
ir Cumhurbaşkanlığa tezkeresi. (3/1106) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. i 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Vazife ile yurt dışına giden Tarım Bakanı I 

Turan Şahin'in dönüşüne kadar kendisine, Sağ- I 
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in I 
vekillik etmesinin, Barbakanın teklifi üzerine I 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. I 

Cumhurbaşkanı | 
Cemal Gürsel I 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Beden Terbiyesi Kanununun 19 ncu I 

maddesinin 2 nci fıkrasın/m değiştirilmesi hak- I 
kında kanun tasarısının geriverilmesine dair 
Başbakanlık tezkereci. (3/1107) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.. | 

6 .1.1965 0 : 1 
Millet Meclisi Başkanlığına 

28 . 8 . 1963 tarihli ve 71 - 2092/4083 sayılı 
yazımızla sunulmuş bulunan «Beden Terbiyesi 
Kanununun 19 ncu maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» nın iade
sini rica ederim. 

Başbakan 
îsmet tnönü 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

6'. — İstanbul Milletvekili Mâlik Yolaç'm 
yasama dokunulmazlığı üe ilgili dosyanın gerive
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/1108) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 12 , 11 . 1964 tarihli ve 6/2 - 5158 sa

yılı yazımız; İstanbul ili Milletvekili Mâlik Yo-
laç'ın yasama dokunulmazlığı' ile ilgili dosya
nın davacının dâvasını takibe!memesi sebebiyle 
iade olunmasına dair bu kere Adalet Bakanlı
ğından alınan 29 . 12 . 1964 tarihli ve 33937 
sayılı tezkere ile ekinin suretleri bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Başbakan 

îsmet inönü 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

7. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir 
ve- Bolu Milletvekili Kâmil tnal'm, Çayın ye
tiştirilmesi ve istihsal indeki ve ithalindeki tat
bikatı incelemek Beş Yıllık Plân tatbikatın
da aksaklıklar olup olmadığını araştırmak 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
araştırma komisyonu kurulmasına dair önerge
si (10/17) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, tarım 

politikaigdyle genel kalkınma politikasının bir-
»birine sıkı sıkıya bağlı bulunduğunu ifade et
tikten sonra, tarım kesimi hedeflerini: «plânın 
sosyal amaçlarını gerçekleştirmek; tüketimde
ki artışı, gelir farklılığının giderilmesi amacına 
hizmet edecek şekilde düzenlemek; işsizliğin 
giderilmesine yardım etmek; tarım dışı kesim
lerin iş. yaratma imkânlarının üstünde, köyden 
şehir e işçi akımının yarattığa düzensiz şehirle^-
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meye engel olmak; genel olarafk tarım ve top
lum kalkınması hamilelerini geliştirmek» ola^ 
rak göstermiş bulunmaktadır. 

Gıda sanayii istihsal kapasitelerinin tarım
da hammadde üretimine yetecek seviyeye geti
rilmesi de, şüphesiz yukarda sıralanan hedefle
re hızla varılmasını temin edecek faktörler ara
sında bulunmaktadır. 

Gerek Beş Yıllık Plânın yapılmasından ön
ceki dönemlerde ve gerekse plân döneminde, 
plânda sözü edilen tarım politikası amaçlarının 
gerçekleştirilmesine en müsait tarım bölgelerin
den birisinin «Rize çay mıritakası» olduğu izah
tan varestedir. 

Türkiye'de çaym, yetiştirme ve işlemede ol
duğu gibi memleket gıda ihtiyacını karşılama
da iktisadi bir mahiyet almış bulunması, daha 
da ileri bir düşünce ile bir ihraç metaı haline 
gelmiş olması, çayın teknik ve ekonomik prob
lemleriyle yakından ilgilenmeyi gerektirmek
tedir. 

Çayın yetiştirilmesinin ve işlemesinin bu
günkü haliyle hiçbir suretle düzenli olduğu ile
ri sürülemez. Çay yapraklarını işlemedeki tek
nik, bilgi ve vasıta noksanlığı gibi çayları ilmî 
esaslara göre saklıyacak, işliyecek yer ve te
sislerinin bulunmaması, Türk çayının kalite ve 
değerini düşürmektedir. 

Çay üretimi, memldket çay tüketiminden 
fazla olduğu, elde binlerce ton stok çay bulun
duğu ve bu fazlalık büyük ölçüde bir çay ihra
cını mümkün kıldığı halde, Türic çaylarının ih
raç imkânı, değer ve şartları üzerinde ciddî ola
rak durulmamaktadır. Aksine olarak, 1964 se
nesi başına kadar milyonlarca liralık döviz sar
fı ile hariçten çay ithal edilmiş bulunmakta
dır. 

Çay mevzuundaki bu düzensizlik, ikti&adi 
kalkınmamıza darbe vurmakla kalmıyor, aynı 
zamanda Rize ve civarında çay müstahsili ola
rak, kaderini bir karış toprağına bağlamış bu
lunan onbinlerce Türk: köylüsünü de rahatsız 
ediyor ve onlara zamanla ıstırap çektiriyor. 

Gazetelere konu olan suiistimal iddialarının 
tahkik edilip, müstahsilin ve umumi efkârın 
aydınlatılması; çayın imalâtında,, naklinde ve 
amibarlanmasındaki düzensizliğin ortadan kaldı
rılması suretiyle maliyeti düşürme çarelerini 
araştıracak verde; plânın hazırlanmasına baş-
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lanıldığı 1962 yılından bugüne kadar her yıl 
yeşil çay yapraiklarmın ahm fiyatının yüksek 
olduğunu ve indirilmesi icabettiğini Devlet ağ
zı ile söylemek suretiyle çay müstahsilini baskı 
altında bulundurmanın tâbir caizse fiyat indir
me tehdidinin müstahsilin kafasında «demek
lesin kılıcı» gibi tutmanın Rize, Artvin ve Trab
zon'daki çay müstahsili köylüleri ne kadar muz-
darip kılacağını Yüce Meclisin gözden uzak tut-
mıyacağına kaıani bulunmaktayız. 

Çay mevzuu, Türkiye için, keyfilikten kur
tarılması gereken sosyal ve ekonomik 'bir polti-
'ka konusudur. Bu itibarla : 

Çay mıntakalarının, çay fabrika ve atelyele-
rinin, Ankara ve İstanbul'daki çay depolarının 
gezilmesi suretiyle; 'bugüne kadar, çayın yetiş
tirilmesi ve istihsalindeki ve ithalindeki tat'bi-
katı incelemek, Beş Yıllık Plânın tatbikatında 
aksaklıklar olup olmadığını araştırmak üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir araş
tırma Komisyonunun kurulmasını ve kurulacak 
komisyona her partiden 'bir kişinin dâhil edil
mesini saygı ile arz ve talebederim. 

Bolu Milletvekili Kırşehir Milletvekili 
Kâmil inal Memduh Erdemir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Önerge 
ayrıca Hükümete de bildirilecek ve yarınki 
gündeme alınacaktır. 

8. — Evvelce yapılan protokol gereğince ay 
başında gündeme alınacak kanun tasarısı ve 
teklifleriyle ilgili listeler hakkındaki Hükümet 
temsilcisi ve parti grup baskanvekillerinin birlik
te verdikleri önergeler. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bun
dan evvelki bir tarihte Yüksek Meclisiniz bir ça
lışma protokolü kabul etmiş ve kabul ettiği bu 
protokolün bir maddesini de şöyle kaleme almış
tı : 

«Grup yetkilileriyle Hükümet temsilcilerinin 
bu protokolde yer alan konular hakkında görüş
mek üzere her ay başı Başkanın başkanlığında 
toplantı yapması.» Bu hüküm gereğince grup 
yetkilileriyle Hükümet temsilcisi Millet Meclisi 
Başkanının başkanlığında toplantı yapmış ve 
bu protokol gündemine ithalini münasip gördük-
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leri mevzuları sıralamışlardır. Bunları şimdi sı-
rasiyle okutup oylarınıza arz edeceğiz. 

Yüksek Başkanlığa 
îlişik listede esas ve sıra sayıları ile özetleri 

yazılı bulunan anlaşmalara ait tasarıların 'biran 
evvel kanunlaşması gerektiğinden öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Devlet Bakanı 
Nüvit Yetkin 

C. H. P. 
Millet Meclisi 

Grup Başkanvekili 
Kemali Bayazıt 

M. P. 
Millet Meclisi 

Grup Başkanvekili 
î. Hakkı Akdoğan 

A. P. 
Millet Meclisi 

Grup Başkanvekili 
Sabahattin Savacı 

C. K. M. P. 
Millet Meclisi 
Grup temsilcisi 

Ramazan Demirsoy 
Y. T. P. 

Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili 

Sekip în-al 

BAŞKAN — Şimdi her tasarıyı ayrı 
okutup, oylarınıza arz edeceğim. 

ayrı 

1. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde 
imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde kültür 
mallarının korunmasına dair Sözleşme» ile bu 
sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, protokol ve ka
rarlara katılmamızın uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı (1/306) (S. Sayısı 289) 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mütaallik 
beyannamenin onaylanmasının uygun bulunma
sına dair kanun tasarısı. (1/96) (S. Sayısı : 332) 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve Tica
ret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mütaal
lik beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı. (1/97) (S. Sayısı : 
333) 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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4. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An

laşması Âkıd Tarafları ile Polonya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı. (1/98) (S. Suyısı: 
334) 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık ku
rumlarına âriyeten ve meccanen tahsis edilecek 
tıbbî • cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı. (1/279) (S. Sayısı: 335) 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan Te
şekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı. (1/428) 
(S. Sayısı: 336) 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Anbalajların muvakkat ithaline mütaal
lik Gümrük sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı. (1/95) (S. 
Sayısı : 337) 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'da, 
Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, Bü
yük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallı
ğı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan, 
Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaallik 
Andlaşma ile A, B, C, D, E, F eklerinin, Türki
ye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî İr
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan, 
Garanti Andlaşması ve bu Andlaşmanın 11 nci 
maddesinde atıf da bulunulan Kıbrıs Cumhuriye-

•^-m — 
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ti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs (hım hur iy eti ve Yunanis
tan Kır allığı arasında imzalanan, ittifak A.ndl as
ması ile 1 ve 11 sayılı ek protokollerin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan 
Kıratlığı arasında imzalanan ittifak Andlaşma-
sının uygulanması için imza edilen Andlaşma-
nın, en ziyade müsaadeye mazhar millet şartı 
hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cum
huriyeti arasında nota teatisi suretiyle yapılan 
Anlaşmanın onaylanması hakkında kanun tasa
rısı. (1/24) (S. Sayısı : 505) 

BAŞKAN — öncelik hususunu oyunuza su
nuyorum. Kbul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

9. — Türkiye - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri mecrası
nın ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde im
zalanan protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı. (1/488) (S. 
Sayısı : 505) 

BAŞKAN — önceliğini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve dokunul
mazlıkları Genel Anlaşmasına ek 4. ncü protoko
lün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı. (1/686) (S. Sayısı : 766) 

BAŞKAN — önceliğini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11. —• Meşru olmıyan çocukların ana bakı
mından mesebinin tesisine ait sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı. (1/552) (S. Sayısı : 771) 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

12. — Amerika Birleşik Devletleri, Büyük 
Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kıratlığı ve 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasın
da akdedilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tince imzalanan «Atmosferde, Fezada ve su al
tında nükleer silâh denemelerinin yasaklanması 
hakkında Andlaşma» nın onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı. (1/604) (S. 
Saıjısı : 772) 
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BAŞKAN —- öncelikle görüşülmesi hususu

nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

13. — Birleşmiş Milletler Andlaşmamnın 23, 
27 ve 61 nci maddelerin Birleşmiş Milletler de
net Kurulunun 17 Aralık 1963 tarihli 1991 
(X\7IIl) saydı Kar atiyle değiştirilmiş olan şekil
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı. (1/695) (S. Sayısı : 773) 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

14. — 18 Nisan 1951 talihinde Paris'te akdo-
lunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma Teş
kilâtı kurulmasına mütaallik sözleşme) ile üç 
ekine katılmamız için Hükümete yetki verilme
si hakkında kanun tasarısı. (1/184) (S. Sayısı: 
530) 

V 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. . 

15. — Milletlerarası Kavakçüık Komisyonu
nun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FA.O) bünyesi içi
ne alınmasına, dair sözleşmeye Türkiye Cumhu
riyetinin katılmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı. (1/418) (S. Sayısı : 531) 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

16. — Milletlerarası Sivil Havacılık Andlaş-
masına mükerrer 93 ncü madde eklenmesine ve 
50 nci maddenin (a) fıkrasının değiştirilmesine 
dair protokollerin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı. (1/264) (S. Sayısı: 
541) 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

17. — Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmaların
da veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer alan 
ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun tasarısı. (1/347) (S. Sayısı : 646) 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
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İĞ. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının I 

.Statüsünde yapılan değişikliğin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı. (1/304) 
222) 

BAŞKAN — öncelikle görşülmesi hususunu I 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

19. — Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa 
Ara Anlaşmaları ve bunlara Ak protokollerin I 
onaylanmasının uygun Imlunduğu hakkında ka- I 
nun tasarısı. (1/597) (S. Sayısı : 775) 1 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et- I 
miyenler... Kabul edilmiştir. I 

20. — Cenevre'de imza, edilmiş olan «Millet- I 
lerarası Telekomünikasyon Andlaşması» ve ek- I 
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna da- I 
ir kanun tasarısı. (1/338) (S. Sayısı : 647) I 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu- I 
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... FA- I 
miyenler... Kabul edilmiştir. I 

21. — Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı I 
hükümlerini değiştiren 23 Mayıs 1963 tarihli Ek I 
Tüzüğün onaylanmasının uygun bulunduğu hak- I 
kında kanun tasarısı. (1/677) (S. Sayısı : 77 i) I 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu- I 
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et- I 
miyenler.. Kabul edilmiştir. I 

Gündeme alınması grup başkanları ve Hiikü- I 
met temsilcisi tarafından uygun mütalâa edilen I 
ikinci grup kanun tasarısı ile ilgili önergeleri I 
sırasiyle okutuyorum. I 

Yüksek Başkanlığa I 
Basılıp dağıtılmış bulunan (1/456) esas ve I 

(264) sıra sayılı (ilköğretim ve Eğitim Kanunu- I 
nun 56 ncı maddesinin (a) bendinin son parag
rafının kaldırılması hakkında) kanun tasarısı- I 
nın önemine binaen öncelik ve ivedilikle gö- I 
rüşülmesini arz ve teklif ederiz. I 

Devlet Balkanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

'Sabahattin Savacı I 

C. H. P. C. K. M. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 

Hemialî (Bayıazıt Raırüaızan Domteay | 

6 . 1 . İ966 0 : İ 
M. P.- Y. T. P. 

M. Meclisi Grup B^k. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 
1. HaıMu Akdoğan Şelkfıp İnal 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sununyorum. 
Öncelikle görüşülmesini kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Öncelikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (1/374) esas ve 

(240) sıra sayılı (2000 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair) kanun tasarı
sının önemine binaen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin Savacı 

C. H. P. C. K. M. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 

Kıemialî (Bayazıt Ramiaizan Deimjilrsoy 
M. P. Y. T. P. 

M. Meclisi Grup Bgk. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 
I. Haikkı Akldoğaoı ŞeıMp imal 

BAŞKAN — Önceliğini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (1/268, 2/10) esas 

ve (292) sıra sayılı (Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 6122 ve 6422 sayılı ka
nunlarla değiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fık
rasının son bendinin kaldırılması hakkında) 
kanun tasarısı ve İstanbul Milletvekili llhami 
Sancar ve iki arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesi
nin 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla değiştirilen 
ve eklenen (b) fıkrasının kaldırılmasına dair) 
kanun teklifinin önemine binaen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

-^—^ 
Devlet Bakanı A. P. 

Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 
Sabahattin Savacı 

C. H. P. C. K. M. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 

Kemlalî ıBalyaaijt Ramıaizaaı D^mSırsoıy 
M. P. Y. T. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 
î. Haikkı Akdoğan Şefeip £nıal 
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BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu

nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (1/402) esas ve 

(293) S. Sayılı (Baraj inşaatı dolayısiyle sular 
altında kalacak kasaba, köy ve arazi hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair) kanun tasarısının önemine binaen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
riz. 

Devlet Balkanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

'Sabahattin Savacı 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Kemıalî B'ayazıt Rajmıazan Deımrrsoy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisıi Grup Bşik. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 

î. ÎTakkı Akdoğan Sekip inal 
BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu

nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (1/463) esas ve 

(268) S. Sayılı (Ziraat Odaları ve Ziraat Oda
ları Birliği Kanununun 34 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair) kanun tasarısının önemine 
binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin Savacı 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Kemıalî Bayazıi Ramazan Demdrsoy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisıi Grup Bşık. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 

î. Haıkkı Akdoğan Sekip inal 
BAŞKAN — önceliğini kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (1/435) esas ve 

(269) S. Sayılı (Islahı hayvanat Kanununun 
5883 sayılı Kanunla değişik 35 nci maddesine 
bâzı hükümler eklenmesine dair 7454 sayılı Ka-
nnnan 1 nci maddesinin son fıkrasının kaldı
rılması hakkında) kanun tasarısının önemine 
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binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V, 

Sabahattin Savacı 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Kemıalî Bayazıt Ramıazan Deeıirsoy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 

I. Haıkkı Akdoğan Sekip inal 
BAŞKAN — önceliğini kabul edenler... Ka

bul etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (2/386) esas ve 

(128) S. Sayılı (İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 
13 ncü maddesinin kaldırılmasına dair) kanun 
teklifinin önemine binaen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin Savacı 

C. H. P. C. K. M. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 

Kemıalî Bayazıt Ram/azan Deımdrsoy 
M. P. Y. T. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 
I. Hakiki Akdoğan Sekip inal 

BAŞKAN- — öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (1/458) esas ve 

(265) S. Sayılı (Polis vazife ve salâhiyet Kanu
nunun 2 nei maddesinin değiştirilmesine dair) 
kanun tasarısının önemine binaen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

iSabahattin Savacı 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Kemıalî Bıayazıt Ramazan Deımirsoy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 

I. Hakkı Akdoğan Sekip inal 
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BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu

nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (2/387) esas ve 

(349) S. Sayılı (İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Düğünlerde men'i israfata dair 55 sa
yılı Kanunun kaldırılmasına dair) kanun tek
lifinin önemine binaen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

iSabahattin Savacı 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Ketmıalî İBay&zıt Rıamıazan DeımirsıOjy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 

I. Hakkı Akdoğanı Sekip İnal 
BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu

nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (1/417) esas ve 

510 S. Sayılı (Gümrük memurlarının vazifei 
memuresini suiistimal edenlerle vazife veya 
mesleklerinde kendilerinden istifade edilmiycn-
ler hakkında yapılacak muameleye dair 1920 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında) kanun tasarısının önemine bi
naen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
riz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

iSabahattin Savacı 
C . H . - P . C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Keımialî ©ayazıt Rıamıazan Damirsoy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 

I. Hakkı Akdoğan Sekip İnal 
BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu

nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (2/672) esas vo 

(702) S. Sayılı (İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Idarei umumiyei Vilâyat Kanununda 
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ek ve değişiklik yapılmasına dair) kanun tek
lifinin önemine binaen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Nüvıit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin Savacı 
C H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Kamialî ıBıayazıt Rıamamn DamdT80Qr 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 

î. Hakkı Akdoğan Sekip înaJ 
BAŞKAN —• Öncelikle görüşülmesi hususu

nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (1/527) esas ve 

(525) S. Sayılı (5680 sayılı Basın Kanununun 
29 . 11 . 1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla deği
şik 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair) 
kanun tasarısının önemine binaen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

İSabahattin Savacı 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Kamialî (Raıyazıt Rıaımıaıaan Damtinsoy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisi Grup Bçık. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 

t. Haikkı Akdoğan Sekip İnal 
BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu

nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (1/541) esas ve 

(533) S. Sayılı (5680 sayılı Basın Kanununa bir 
madde eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldı
rılmasına dair) kanun tasarısının önemine bi
naen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin Savacı 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Kamialî Baıyazıt Ramıazıari Damârsoıy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 

t. Hakkı Afedoğam Sekip İnal 
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BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu

nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (2/33) esas ve 

(294) S. Sayılı (Cumhuriyet Senatosu Urfa Üye
si, Vasfi Gerger'in, kesin idari kararlar hak
kında Danıştaya başvurulacağına dair) kanun 
teklifinin önemine binaen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Nüvıit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

'Sabahattin SaJvacı 
C. H. P. C. K. iM. P . 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Betmialî (Bıajyazıt Bıaimjaaan Dlelmlrısıoiy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. <M. Meclisti Grup Bşk. V. 

. t. Hakiki Akdoğatn ŞeMp tniaîl 

BAŞKAN — Önceliğini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü grup kanun tasarısıyla ilgili öner
geleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (1/761, 2/745) 

esas ve (785) S. Sayılı (Atatürk Üniversitesi ile 
Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri 
ve bir kısım öğretim yardımcılarına ödenek 
verilmesi hakkında kanun tasarısı ile Erzurum 
Milletvekili Tahsin Telli ve 17 arkadaşının, Ata
türk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üni
versitesi öğretim üyeleri ve bir kısım öğretim 
yardımcılarına ödenek verilmesi hakkında) 
kanun teklifinin önemine binaen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

'Salbahattin Savacı 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Kleımıalî Raıyaziıt Rıaımlaizan Dielmfesoy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 

T. Halklkı Alrdoğam Sekip ıtnial 

BAŞKAN — (incelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler... Et-
miychlçr.... Kabul edilmiştir. 
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Yüksek Başkanlığa 

Basılıp dağıtılmış bulunan (2/136) esas ve 
(751) S. Sayılı İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Umuru belediyeye mütaallik ahkamı ce
zaiye hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 nu
maralı Kanunun bâzı maddelerini muaddil 1608 
sayılı Kanuna, maddeler eklenmesine ve 2575 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin kaldırılması
na dair olan 151 sayılı Kanunun ek 2 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında) kanun teklifi
nin önemine binaen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederiz. 

Devlet Balkaını A. P. 
'Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Safbalıattm Saivacı 
C. H. P. O. K. M. P . 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
KeraKaiî iBayazıt BaımlaJzlan DteSmlrisoy 

M. P. Y. T. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 
î. Hakiki Atodoğam ŞeıMp imal 

BAŞKAN — Önceliğini kabul edenler... Ka
bul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (1/473) esas ve 

(364) S. Sayılı (Askerî memnu mıntıkalar Ka
nununun 1 nci maddesinin (A) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı) nın önemine 
binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Nüvıit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

iSaibaihattün davacı 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Kemtalî (Bıaıyazıt Bıaimla'zam DletaafitrBioy 

M. P . Y. T. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 

t. Halkkı Akldoğain ŞeOdp 'îmıal 
BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu

nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miy eni er... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (1/535) esas ve 

(588) S. Sayılı (1076 sayılı İhtiyat subayları ve 
ihtiyat askerî memurları Kanununun 2754 sa
yılı Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadi-
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line dair) kanun tasarısının önemine binaen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin. Savacı 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Klamfalî ıBaiyazıt Baımlajzıan Bömii'rsojy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. M. MeclM Grup Bşk. V. 

î. Hakkı Akîdoğ-a'n Şefeip İnal 
BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu

nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miycnler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (2/579, 2/580) 

esas ve (622) S. Sayılı (Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Ragıp Üner'in, Türkiye'ye gerek hariç
ten ithal suretiyle giren ve. gerekse memlekette 
imal edilen eşya ve malzeme içerisine Türkçe 
prospektüs konulmasına dair kanun teklifi ile 
Bursa Milletvekili Ziya üğıır'm, ithal edilip 
satışa arz edilecek mallara ait katalog ve izah-
namclerin Türkçeleştirilmesi hakkında) kanun 
teklifinin önemine binaen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Devlet Bakamı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin Savacı 
C. H. P. C. K M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Kietmlalî Bayazıt Ramlaizıan Delmîlrsoiy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. M. Meclisti Grup Bşk. V. 

t. Hakiki Akdoğanı Şelkip Inıail 
BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu

nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (1/651) esas ve 

(725) S. Sayılı (150 milyon liralık madenî 
ufaklık para bastırılması hakkındaki 6797 sayı
lı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine" 
dair) kanun tasarısının önemine binaen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Devlet Bakam A. P. 
Nüvdt Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin Savacı 

6.1.1965 0 : 1 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Tcsmsilcisi 
Kıeralalî Baıyazıt Riamuazıaın Dietmürsoy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 

t. Hakkı Akdoğan ŞieSkJip tniafl. 
BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu

nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (1/453) esas ve 

0545) S. Sayılı (4933 sayılı Kanuna ek) kanun 
tasarısının önemine binaen öncelikle ve ivedi
likle görüşlüm esini arz ve teklif ederiz. 

Derlet Bakanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin Savacı 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
KteınHalî ıBayazıt K&ım/a&an Dleimdlrısiojy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 

t. HaMtı Aıkdoğaın Sekip tnall 
BAŞKAN — Öncelikle görüşül mesi hususu

nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (1/566) esas ve 

(693) S. Sayılı (Taşıt Kanununda ,-çleğişiklik 
yapılması hakkında) kanun tasarısının önemi
ne binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Devlet Bakanı. A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin Savacı 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Kemlalî Blaıyazıt Rıaımiazıan Dlelmtesoy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 

î. Hakkı Akd'oğam Şefldip İmal 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (1/752) esas ve 

(783) S. Sayılı (5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 231 sayılı 
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Kanımla değişik 23 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında) kanun tasarısının önemine 
binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Nüvûit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin Savacı 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Keımialî flBıayazıt Rıamıazan Dieımâsnsoy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisi Grup Bşik. V. M. Meclisli Grup Bşk. V. 

î. Hakîki Akdoğan Sekip înall 
BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu

nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (2/241) esas ve 

(501) S. Sayılı (Artvin Milletvekili Sabit Os
man Avcı'mn, 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa geçici madde eklen
mesine ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair) kanun teklifinin önemine binaen ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin Savacı 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Keımialî IBıayazıt Raımıazan Damfiırsoıy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisi Grup B^k. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 

î. Haıfekı Akdoğan Şeıkip İnal 
BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu

nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (1/375) esas ve 

(343) S. Sayılı (îmar ve iskân Bakanlığı kuru
luş ve vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki 
madde eklenmesine dair) kanun tasarısının 
önemine binaen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin Savacı 

6.1.1965 0 : 1 
C. II. P. C. (K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Kemialî B:ayazıt Rıaımıazan D6m!irsoy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 

î. Hakkı Akdoğan Sekip inal 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (1/518) esas ve 

(692) S. Sayılı (Temsil ödeneği hakkındaki Ka
nuna ek) kanun tasarısının önemine binaen ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin Savacı 
C. H. P. C. K M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
KJemialî iBayazıt Ramıazan Dömliır®oy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 

t. Hakkı Akdoğan Sekip inal 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Basılıp dağıtılmış bulunan (1/369) esas ve 
(536) S. Sayılı (Tarım Kredi Kooperatifleri Ka
nununa bâzı maddelerin eklenmesine ve bu 
kanunun bir maddesinin kaldırılmasına dair) 
Kanunun önemine binaen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin Savacı 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Keımialî (Bayaziıt Eiamiazan Deımtiırsoıy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 

t. Hakiki Akdoğan Şckip inal 
BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu

nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
in iyeni er... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler bölümünün 1 nci sırasında (1/479) esas ve 
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(296) S. Sayılı «Uzman jandarma kanun tasarı
sının» önemine binaen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Niivıit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin Savacı 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
K a m l ı B'ayazıt Ramazan Deımirsoy 

M. P. Y. T. P. 
M Meelbi Grup Bşk. V. M. Meclbi Grup Bşk. V. 

î. Hakkı Akdoğan Sekip İnal 
BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu

nu oylarmuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basıl1!-) d a ğ ı l m ı ş bulunan (1/648) esas ve 

(615) S. Sayılı (Nöbetçi memurluğu kurulmasını 
ve olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 
saat devamın1 sağ] yan) kanun tasansnvn öne
mine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Devlet Bakam A. P. 
NiivLt Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin. Savacı 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Msc'H Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Kcrrrlî Bıayazıt Raraaz.an D^mdıre'oy 

M. P. Y. T. P. 
M. MpcVni Grup B~ık. V. M. MeclK Grup Bşk. V. 

î. Ha,kkı Akdoğan Sekip înal 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarn^za sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (2/574, 2/645, 

2/560) esas ve (589) S. Saydı (Tekirdağ Mil
letvekili Hayri Mumcuoğlu'nun, bâzı suç ve ce
zaların affı hakkındaki 23 Şubat 1963 gün ve 
218 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ile İstanbul Mil
letvekili İsmail Hakkı Tekinel'in, Suç ve ceza
ların affı hakkındaki 23 Şubat 1C63 gün ve 
218 saydı Kanunun 8 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ile îçel Mil
letvekili Ma^har Arıkan'm, Bâzı suç. ve ceza- ! 
ların affı hakkındaki 218 sayılı Kanunun 3 ncü 

6 .1 .1965 O : 1 
maddesinin 1 nci bendinin tadili hakkında) 
kanun teklifinin önemine binaen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Niivit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin Savacı 
C. II. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Kem/alî Bay azıt Ramazan Dsıml'ımoy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meçini Grup Bşk. V. M. Meclbi Grup Bşk. V. 

t. Hakkı Akdoğan Sekip înal 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarında sunuyorum. Kabul edenler... Et-
mi yeni er... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan (1/516. 2'288, 

2/325) esas ve (524) S. Sayılı (Kat mülkiyeti 
kanunu tasarısı ile KTrşehir Milletvekili Ahmet 
B'lo-in ve 8 arkadaşının ve Afyon Karahisar 
Milletvekili ASTTU Yılmaz'm, Kat müHdycti 
kanun) tekliflerinin önemine binaen öncelikle ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve t'dOif ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Niivit Yetkin M. Me-clisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin. Savacı 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Mac1 Ki Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Kci'.nr.lî Batyazıt Raaııa^n D^rafeoy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclbi Grup B*k. V. M. Mecln: Grup Bşk. V. 

t. Hafckı Akdoğan Şeık'lp inal 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarnıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci maddesi yap-dacak isler 

bölümünün 4 ncü sn-asmda (2/377, 2/505, 
2/252) esas ve (370) S. Sayılı «Cumhuriyet Sena
tosu İstanbul Milletvekili Hilmi İncesulu'nun, 
Su ürünleri kanun teklifi ile Cumhuriyet Sena
tosu Zonguldak Üyesi Tevfik inci ve 28 arka
daşının, Balıkçılığın teşvik ve himayesine mah
sus kanun»1 teklifinin önemine binaen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz# 

Devlet Bakanı A. P. 
Niivit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin Savacı 
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C. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
KCIT.ÜIÎ Bayaziıt Baımıazan Deımiraoy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisi Grup Bok. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 

î. Hakkı Akdoğan Sekip inal 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler bölümünün 6 ncı sırasında (1/507) esas ve 
(513) S. Sayılı «Genel nüfus yazımı kanunu» ta

sarısının önemine binaen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin Savacı 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Kamıalî Bayazıt Ramazan Deımli/rsıoy 

M. P. Y. T. P. 
M. MecîH Grup B?k. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 

t. Haıkkı Akdoğan Ştfkip înal 
BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu

nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci maddesi yapılacak işler 

bölümünün 7 nci sırasında (1/461, 2/425) esas 
vo (516) S. Sayılı «Türkiye Elektrik Kurumu 
kanunu» tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Mem-
duh Erdemir'in Türkiye Elektrik Kurumu ka
nunu teklifinin önemine binaen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin Savacı 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Keımıalî Bayazıt Ramıaızan Diömirsoy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 

I. Haıkkı Akdoğan Şeıkip înal 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6 . 1 . 1965 O : 1 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler bölümünün 8 nci sırasında (1/493) esas ve 
(534) S. Sayılı «Konut kanunu» tasarısının öne
mine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Dcıvlet Bakanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin Savacı 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Keımıalî iBaıyazıt Baımiazan Deımli:r®oy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 

î. Halkkı Akdoğan Şeık'ip inal 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler bölümünün 9 ÎICU sırasında (1/466, 1/204, 
2/36) esas ve (734) S. Sayılı «Gümrük kanunu 
tasarısı, 5383 sayılı Gümrük Kanununun 3 ncü 
fıkrasiyle 71 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Dış
işleri komisyonları raporları ile İzmir Milletve
kili Mustafa Uyar'm, 5383 sayılı Gümrük Ka
nununun 134 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair» kanun teklifinin önemine binaen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin Savacı 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Keımıalî Bayazıt Ramıazıan Deımirs-oy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisi Grup Bşk. V. M. Meclbi Grup Bşk. V. 

I. Haıkkı Akdoğan Sekip inal 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler bölümünün 2 nci sırasında (2/437) esas ve 
(305) S. Sayılı «Bursa Milletvekili Sadrettin 
Çanga ve 106 arkadaşının bölge tiyatroları ka-
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nım» teklifinin önemine binaen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Dsvlet Bakanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

iSabahattin Savacı 
O. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
EJctrmlî 'Bayaziit Bamıazan DeımArsoy 

M. P. Y. T. P. 
M. Mecltoi Grup Bçık. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 

î. Hakiki Akdoğan Sekip înal 
BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu

nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler bölümünün 3 ncü sırasında (2/522) esas ve 
(353) S. Sayılı «Aydın Milletvekili îsmet Sezgin 

ve 33 arkadaşının 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (e) bendinin değiştirilmesine dair»' 
kanun teklifinin önemine binaen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Devlet Bakam A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin Savacı 
C. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Kcraaalî Baıyazıt Ramazan Deımirsoy 

6.1.1965 O : 1 
M. P. Y. T. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. Meclisi Grup Bşk. V. 
t. Hakiki Akdoğan Sekip înal 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler bölümünün 5 nci sırasında (1/451) esas ve 
456 S. Sayılı «Millî İstihbarat Teşkilâtı kanu
nu» tasarısının önemine binaen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Devlet Bakanı A. P. 
Nüvit Yetkin M. Meclisi Grup Bşk. V. 

Sabahattin Savacı 
O. H. P. C. K. M. P. 

M. Meclisi Grup Bşk. V. M. M. Grup Temsilcisi 
Kamıalî Bayazıt Bamıazan D<3imıitrsoy 

M. P. Y. T. P. 
M. Meclisti Grup Brık. V. M. Meclbi Grup Bşk. V. 

I. Haıklkı Akdoğan Sekip inal 

BAŞKAN — önceliğini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, önceliğini kabul et
tiğiniz ve isimleri okunmuş olan kanun tasarı
ları okunuş sırasına göre, gündemde yer ala
caklardır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İller Bankası Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/646) 
(S. Sayısı : 694) 

BAŞKAN — 33 ncü Birleşimde müzakeresi 
ikmal edilip de oylarınıza sunulmamış olan bu 
tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. Kutular 
sıralar arasında gezdirilecektir. 

Şimdi öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan 
işlere geçiyoruz. 

2. — Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşın
masına mütaallik Milletlerarası Andlaşma 
(CIV) ve ekleriyU^ Demiryolu ile eşya taşın
masına mütaalik (CİM) ve eklerinin, ek Pro
tokolün ve Nihai Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış

işleri ve Ulaştırma komisyonları raporları 
(1/714) (S. Sayısı : 792) (1) 

BAŞKAN — Komisyon 
alsın. 

ve Hükümet yerini 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen arkada
şımız var mı ? Buyurun Sayın Binay. 

SADÎ BÎNAY (Bilecik) — Muhterem arka
daşlarım, bu Andlaşma tasarıları muhtelif mem
leketlerin transit veya gümrük kapılarından ge
çişlerinde değişik mevzuatla ve güçlüklerle kar
şılaşmaması için yolcu ve ibağaj ve eşya taşınma
sı hususunun beynelmilel bir mevzuatla tesbi-
tinden ibarettir. Bendeniz teferruat üzerinde 
durmayacağım. 

(i) 792 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Yalnız zaman bakımından bir İki husus na

zarı dikkatimi cclbetmiştir, bunları kısaca arz 
etmek istiyorum. 

Bu An di aşmanın gerekçenin 3 ncü sayfasın
da da belirtildiği gibi 1 . 1 . 1965 tarihinde yü
rürlüğe girmesi lâzım. Bern'de İsviçre Hükü
meti tarafından toplantıya davet edilen 15 Hü
kümetin bir diplomatik konferansta almış oldu
ğu karar bu. Bunları okuduktan sonra tasarı
ya baletim, Bakanlar Kurulunda 5 . 8 . 1964 ta
rihinde Büyük Meclise şevki kararlaştırılmış 
ve 7 . 8 . 1964 tarihinde, yani iki gün sonra 
Sayın Başbakanın imzasiyle Millet Meclisine 
intikal ettirilmiş. Fakat arkadaşlar bundan son
ra Dışişleri Komisyonu raporuna bakıyoruz, Dış
işleri Komisyonunun raporunda karar tarihi 
2 . 12 . 1964 yani 4 ay geçmiş üzerinden. 13 gün 
sonra da Ulaştırma Komisyonu bu işleri rapo
ra bağlamıştır ve çok daha kısa bir zamanda 
ve 1 . 1 . 10*35 tarihini nazarı itibara aldığı için
dir ki öncelik ve ivedilikle görüşülmesi husu
sunu temenniye şayan görmüştür. 1 . 1 . 1965 
tarihinde yürürlüğe girmesi lâzımgelen bey
nelmilel iki tane anlaşma ve ekleri bugün 
6 . 1 . 1965 tarihi olduğu halde yani görüşül
mektedir. Geçen celsede bir kere daha gelmiş
ti. Sayın Bakan burada yoklardı, temsilciye de 
yazılı muvafakat vermedikleri için görüşülme
di. Bunun üzerinden ancak bir hafta geçti. Böy
le olmasını Türkiye Millet Meclisi bakımından 
uygun bulmamakta ve üzüntü ile karşılamakta
yım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Müslihittin Gürer. 

MUSLİHÎTTÎN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; görüş
mek istediğim mevzua, benden evvel görüşmüş 
olan arkadaşım teman buyurdular. Yalnız, bu 
hususta şunu arz etmek istiyorum ki, mevcut 
milletlerarası yolcu ve eşya taşıması için yapıl
mış olan bu andlaşmalarm, 65 ve 66 ncı madde
leri ahkâmına göre, And]aşmaya iştirak eden 
15 Devletin bu andl aşmayı kabul ettikten son
ra, tasdik etmesi neticesi yürürlüğe girdiğini 
amirdir. Bu şekildeki andlaşmalar mevcut mil
letlerarasında birliği tevhit etmesi bakımından 
her beş senede bir mevcut aksaklıkları giderici 
mühim anlaşmalar olduğu nazara alınırsa bu 
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durum karşısında mevcut Hükümetimizin ve il
gili vekâletlerin anlaşmalara lâyıkı derecede 
önem vermeleri gerekirdi. Ve İsviçre'de bulu
nan bu anlaşmanın merkezi, onlbeş Devletin iş
tirakini ta^ammun etmiş ve anlaşma tasdik edil
miş bulunmaktadır. Yani, bu anlaşmaya girmiş 
olan devletlerden onbeşten fazlası iştirak etti
ği için ve biz de bu anlaşmalara dâhil olduğu
muzdan bunu 1 . 1 . 1965 tarihine kadar anlaş
manın Yüksek Meclisiniz tarafından tasdik 
edilmiş olması iktiza eder. Fakat tarihi bilinen 
ve daha evvelden prosedürü tâyin edilen bir 
anlaşmanın ilgili Vekâlet tarafından esaslı bir 
şekilde takibedilmemek suretiyle günün geçiril
miş olduğunu hakikaten üzüntü ile karşılamak 
icabeder. Ve binaenaleyh, haddizatında Yüksek 
Meclisin gündemine ivedilikle alınmış olan bu 
teklif geçen celsede çıkarılacaktı, ilgili Vekâ-
tin hakiki temsilcisinin bulunmamış olmasından 
dolayı maalesef tasdikini can ve gönülden arzu 
ettiğimiz ve fakat bir şekil noksanlığı karşısın
da bulunan bu anlaşmanın ve bundan sonraki 
anlaşmaların da bilhassa müddetlerin iyi ibir 
şekilde takibcdilmesi suretiyle Hükümet erkâ
nının ve ilgili vekâletlerin daha ciddî davran
malarını talebeder, anlaşmanın tasdikinin yük
sek reylerinizle kabul buyurulmasmı istirham 
ederim... Hürmetlerimle.. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
HÜSAMETTİN TİYANŞAN (İstanbul) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; mev-
zuubahis andlaşmayı havi Hükümet tasarısı 
Meclisimize, tatile raslıyan 5 . 8 . 1964 te su
nulmuştur. 2 . 12 . 1964 te Dışişleri Komisyo
nundan Ulaştırma Komisyonuna intikal eden bu 
tasarı, 10 gün gibi bir zaman zarfında, mühim 
oluşu nazara alınarak, Ulaştırma Komisyonun
dan Umumi Heyetinize, öncelikle görüşülme
si kaydiyle, sunulmuştur. Matbaanın da, Sayın 
Hükümetin takibi neticesinde 10 gün içinde ek
leriyle birlikte basılıp bugüne kadar hazırla
tabildiği tasarı Yüce huzurunuzdadır. Bu ba
kımdan, Ulaştırma Komisyonunun bu tasarı
nın müzakeresinin geciktirilmesinde her hangi 
bir rolü olmadığını zalbıtlara geçirtmek bakı
mından söz almış bulunuyorum. Hürmetlerim
le. 
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ULAŞTIRMA BAKANI MAHMUT VURAL 

(Sivas) — Ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI MAHMUT VURAL 

(Sivas) — Benden önce konuşan arkadaşlarım 
bâzı hususları bilmedikleri için zannederim,, 
Bakanlığı itham eder mahiyette konuştular; kı
saca arz etmek isterim. 

Kanun Sadi B'nay arkadaşımın da işaret 
ettiği gibi, Ulaştırma Komisyonundan 15.12.1964 
iarihindc çıkmış ve Meclis Matbaasına gönde
rilmiştir. Bizzat vazifelendirdiği bir memur 
vasıtasiyle takibettirme'k suretiyle 30 . 1 . 1964 
tarihinde ancak dağıtımını temin edebildim. 
Bu sebeple geç kalma kusuru şahsan Bakanlıkla 
ilgili değildir. 

Ayrıca arkadaşlarım, bir hususa işaret et
mek isterim. 65 ve 66 ncı maddeler, 15 devletin 
bu anlaşmaları kabul etmesini bildirmesi ile 
1 . 1 . 1965 tarihinde meriyete girmez, isviçre 
Hükümeti diğer alâkalı devletlere meriyet tari
hini bildirir, şeklindedir. Bu sebeple 1.1.1965 ta
rihinden itibaren mer'i olacağını Ocak içerisinde 
Hükümet adına Genel Sekreterliğe bildirdim ve 
Genel Sekreterlik Hükümetin bu teklifini ka
bul etmek suretiyle kanunun 1 . 1 . 1965 tarihin
de mer'i olduğunu diğer ilgili devletlere bildir
miştir. Bu husus teinin edilmiş bulunmaktadır. 
Ayrıca arkadaşlarım, kanunun yürürlük tarihi 
bakımından verdiğim bir takrirle meriyet tarihi
nin 1 . 1 . 1965 olacağını rica ettim. 31 .12 . 1964 
tarihli görüşmede Bakanlar Kurulu toplantısın
da bulunduğum için müsteşarı gönderdim. Bir 
formalite noksanlığı yüzünden o gün müzakere 
ikmal edilememişti. Son gündü Meclisin top
lantısı... O gün kabul edilmiş olsa bile yılbaşı 
tatili dolayısiyle Sonotada bugünden önce gö
rüşmek imkânıda mevcut değildi. Arz ederim. 

BAŞKAN — Asım Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Vaz geçtim. 
BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer. 
MUSLİHİTTIN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem arkadaşlarım; Sayın Vekil Beyefendi ma
ruzatını Yüksek Heyetinize arz ederken kâfi de
recede tetkik edilmediğinden bahis buyurdular 
ve arkasından ilâve etmek suretiyle «işbu And-
laşmanın 1 . 1 . 1965 tarihinde yürürlüğe girece
ğini Genel Sekreterliğe bildirdim» diye sarih bir 
beyanda bulundular. 
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Muhterem arkadaşlarım, her şeyden evvel 

şu hususu kabul etmek lâzımdır ki, bir andlaş-
ma ilk evvelâ mevcut kanun ahkâmına, prose
dürüne göre Yüksek Meclisin tasdikinden geç
tikten sonra hüküm ifade eder. Sayın Vekil Be
yefendinin, bir ancllaşmayı nasıl olsa Meclisten 
geçiririm, zihniyeti içinde bulunup, İsviçre'de 
bulunan Genel Sekreterdiğe bu hususta bir yazı 
yazmasını Yüksek Heyetiniz karşısında ne de
receye kadar ciddiyetle kabili telif olduğunu 
yüksek takdirlerinize bırakıyorum. 

Binaenaleyh, mevzuu biz tetkik etmemekten 
ziyade, her şeyden evvel madem ki, 1 . 1 . 1965 
tarihinde bu Andlaşmanm tasdiki icabediyordu; 
belki kendi zamanlarında olmamış olsa dahi 
Hükümet bir devamlılık arz eder, şahıslar hiç
bir zaman kaim değildir. Vekâletler daima yü
rüyen bir prosedür olduğuna göre, bir mazeret 
olarak, bunu bildirmemiş olması ve dolayısiyle 
Genel Sekreterliğe peşinen yazmış olduğu yazı
nın da usule uymadığı ve Yüksek Heyetinizden 
bir karar çıkmadan bu şekilde vekâletlerin bir 
daha yazı yazmaması temennisinde bulunur. 
Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz isti-
yen arkadaşımız var m i l . Yok. Maddelere ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum... Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunda tasarının ivedilikle gö
rüşülmesi de istenmektedir. Bu hususu oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
ivedilikle görüşülmesi hususu kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Demiryolu İle Yolcu ve Ba^aj Takmasına Mü-
taallik Milletlerarası Andlaıma (CIV) ve Ekle-
riyh Demiryolu ile E^ya Takınmasına Mütaallik 
Milletlerarası Andlaşma (CİM) ve Eklerinin, 
Ek protokolün ve Nihai Anlaşmanın onaylanma

sının Uygun bulunduğuna dair Kanun 

MADDE 1. — 25 Şubat 1961 tarihinde Bern'
de imzalanan «Demiryolu İle Yolcu ve Bagaj Ta
şınmasına Mü'aallik Milletlerarası Andlaşma 
(CIV)» ve Ekleriyle «Demiryolu ile Eşya Ta
şınmasına Mütaallik Milletlerarası Andlaşma 
(CİM)» ve Eklerinin, Ek Protokolün ve Nihai 
Anlaşmanın onaylanması uygu bulunmuştur. 
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BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 

var mı?.. Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmi-
ycnler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Bu ikinci madde ile ilgili olarak 
Ulaştırma Bakanının bir tadil önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Müzakeresi yapılmakta olan Milletlerarası 
Demiryolu İle Yolcu ve Bagaj Eşya Taşınmasına 
Mütaallik kanun tasarısının 2 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Sivas 

Mahmut Vural 

Madde 2. —• Bu kanun 1 . 1 . 1965 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu önerge
ye? 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜ
SAMETTİN TİYANŞAN (İstanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz önergeye uygun şekilde 2 nci 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı?.. Yok. 
Tümü açık oyunuza sunulmuştur. Kutular sıra
lar arasında dolaştırılacaktır. 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/751, C. Senatosu 1/432) (M. Meclisi \ 
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S. Sayısı : 786, C. Senatosu S. Sayısı : 492) 
(D 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet lütfen 
yerlerini alsınlar. 

Tümü hakkında, söz istiyen arkadaşımız var 
mı? Buyurun Sayın II. Ali Dizman. 

II. ALI DÎZMAN (Tokat) — Muhterem ar
kadaşlarım, tasarı bütçe yapılırken unutuldu
ğunu tahmin ettiğim bir borcun ödenmesini te
min maksadiyle hazırlanmıştır. Hiıfanlı Barajı 
dolayısiyle tanzim edilmiş bulunan bonolardan 
10 milyon lira değerinde iki adedinin müddeti, 
1964 bütçe yılı içerisinde dolacak ve bu suretle 
1964 bütçesi içinde bu borcun ödenmesi lâzım-
gelirken, bütçesine bu para vaktiyle konmamış
tır. Bu hal ya bir zühuldür ki, bu kadar zühulü 
Yüksek Meclis huzurunda bir lakaydi olarak 
tescil ettirmekte fayda mülâhaza ederim, ya da 
nasıl olsa bu ödenecektir, ileride bir aktarma ile 
bu paranın alınması kabil olur. Şimdilik bu 
parayı bütçeye koyup bütçeyi kabarık göster-
miyelim gibi bir samimiyetsizliğin neticesidir. 
Her iki hal de gayet fenadır. Bu hususu belirt
mek ve bundan sonra yapılacak bütçelerde, bu 
kabil unutkanlıklara sebebolunmamasmı temin 
için söz aldım. Çünkü, bu birinci değildir. Baş-

. kasını hatırlıyorum. Bâzı unutkanlıklar yine 
'böyle olmuştur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı tasa
rı hakkında? Maliye Bakanı; buyurun efendim. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (C. Se
natosu Van Üyesi) — Muhterem arkadaşlar, ıbu 
'borç, Devlet Su İşlerine ait bir borçtur. Unu
tulmuş diyemem. Fakat sene başında bütçeye 
konmamış. Konmaması, unutulmuş olmasından 
değil, maalesef Hirfanlı v. s. gibi bir kaç tesise 
ait hesapların daha yeni yeni ortaya çıkmasın
dan doğmaktadır. Bu anda dahi faraza D. S. 
işlerinin bilmediği borçlar vardır ve yeni yeni 
de çıkıyor. Bu sebepten doğmaktadır. Bu za
manımıza ait bir iş değildir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 786 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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frevlet Sn tgleri Genel Müdürlüğü 1934 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdür-

BAŞKAN — Tasarı Komisyondan gelmediği 
için bunu geçiyoruz. 
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lüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı 
tertipleri arasında (10 767 064) liralık aktarma 
yapılmışıtır. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(1) 757 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(A/2) 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.411 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(A/3) 

10 767 064 

36.000 Borç ödemeleri 
36.710 1964 vadeli dış bonolar 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
efcmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz isıtiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü hakkında söz istiyen? Yok. Tümü açık 
oyunuza sunulacaktır. Kutular sıralar arasın
da dolaştırılacaktır. 

4. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/513, 2/526) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 458 ve 458 e 2 nci ek) 

10 767 064 

5. — Çanakkale Milletvekili Şefik înan'm, 
Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) (S. 
Saym : 507) 

BAŞKAN — Komisyondan gelmediği için 
bunu da geçiyoruz. 

6. — Askerî öğrencilerden başarı gösteremi-
yenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plân komisyonları raporları (1/574) 
(S. Sayısı: 757) (1) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu, Millî Savun
ma Bakanı yerindeler. Tasarının tümü üzerinde 
söz istiyen1? Yok. Maddelere geçilmesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Raporda ivedilik teklifi vardır. İvedilikle 
görüşülmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Askerî öğrencilerden basan gösteromiyenler 
hakkındaki 5401 sayılı Kanuna geçici bir madde 

eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Askerî öğrencilerden başarı 
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gösteremiyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanu
na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇlCÎ MADDE — 20 - 21 May:s 1963 ta-
rihinde vukubulan olaylardan dolayı Kara Harb 
Okulu Yüksek Disiplin Kurulu Karariyle Harb 
Okulundan ilişikleri kesilen öğlenciler hakkın
da 3 neü maddenin 1 nci fıkrası hükmü uygu
lanmaz.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 

OKYAY (Kars) — Bir önergemiz vardır. 
BAŞKAN — Madde ile ilgili bir tadil öner

gesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakeresi yapılmakta olan 5401 sayılı Ka

nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarıem^n metne sarahat verilmesi için aşağıda 
gösterilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

«MADDE 1. — Askerî öğrencilerden başarı 
göstermiyenler hakkındaki 6742 sayılı Kanun 
ile muaddel 5401 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir.» 
Plân Komisyonu Sözcüsü Millî Savunma Bakanı 

îzmir istanbul 
Necip Mirkelâmoğlu tlhami Sancar 

(So'l sıralardan «izah edilsin» sesleri.) 
BAŞKAN — Bu önerge Mirî Savunmanın 

mıdır, yoksa Komisyonun mudur? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 

OKYAY (Kars) — Vuzuh vermek için müşte
reken haz-rladık. 

BAŞKAN — Vuzuh için getirdiniz, pekiyi. 
ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — izah et

sin efendim, anlamadık mahiyetini, vuzuhsuz
luk nerede vardır? (Sağ sıralardan «açıklan
sın» sesleri) 

BAFKAN — Sayın Komisyon, lütfen önerge
nizi açıklar mısınız? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
OKYAY (Kars) — Efendim tasarıda, birinci 
maddede «5401 sayılı Kanun aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.» deniyor. Halbuki 5401 saydı 
Kanun daha sonra 6742 .sayılı Kanunla da de
ğişikliğe uğramıştır. Bunu ilâve ettik efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Maddeyi kabul ettiğiniz şekliyle oyunuza 

sunuyorum. Kabul cdnler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Millî 
Savunma ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen, var 
mı?.. Yok. Tümü açık oyunuza sunulmuştur. Ku
tular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

7. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Mili* Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) (1) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu, Millî Savun
ma Bakanı yerindeler. Tümü üzerinde söz isti
yen... Sayın Eren; buyurun efendim. 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım; bu tasarı, orduda hastabakıcı, hem
şire olarak görev almış bulunan vatandaşları
mızın hukuku ile ilgilidir. Hükümet tarafın
dan gelen tasarıda, kendilerine bu tasarı ile te
min edilen fayda, şimdiye kadar bir kanun sebe
biyle doldurulmuş bulunan kadro seviyelerinin, 
derecelerinin bir, iki, üç barem derecesine yük
seltilmesinden ibarettir. Bu hususta bendeniz 
Hükümetin getirdiği tasarı ile tabiî hem fikirim. 
Yalnız Millî Savunma Komisyonunuzda bu ta
sarı incelenirken Komisyonca oy birliği ile ek
lediğimiz bir geçici madde vardı. Bu geçici 
madde, bu kanunun yürürlüğe girmesinden, ta
sarının kabulüyle yürürlüğe girmesinden önce 
kadroları düşük olduğu için, terfi müddetinden 
fazla müddet bekledikleri halde terfi etmek im
kânının bulamıyan ve bu yüzden de bâzıları 
15 sene gibi uzun müddetten fazla bir müddet 
bekledikleri halde kendilerinden onbes sene 

(1) 273 S. Saydı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

— £04 — 



M. Meclisi B : 34 
sonra giren genç hemşire neslinin kendileriyle ı 
aynı seviyede, barem derecelerine gelmiş olması 
ve kendilerinin ömür tükettikleri halde evlerine 
refa getiremiyen donmuş bir maaş seviyesinde 
kalmış bulunmalarına binaen onlar da bu tasarı
daki kadrolardan istifade etmekle beraber ma-
a} farkı verilmeksizin yani Hazineye bir yük 
olmadan, sadece fazla bekledikleri müddetin kı
demlerine ilâve edilmesi suretiyle bunların da I 
ihkak edilmesiyle bir sosyal adaletin teminini 
dü}ündük ve bu madde komisyonca kabul edi- I 
lerek sunuldu. Plân ve Bütçe Komisyonu ge
rekçesinde üç sebebe dayanarak bunu yani, bi
zim geçici madde eklememizi kabul etmedi. 

Şimdi Sayın Bütçe ve Plân Komisyonunun 
bu üç engel gösterdiği sebebe cevaplarımı, şah
si mütalâalarım olarak arz edip esasen adet
leri silahlı kuvvetlerimizde, onların sağlık 
kurumlarında çok mahdut bir seviyede kalan 
ve her gün bir kısmı istifa suretiyle; çoğu da 
yaşları zaten son »haddine geldiği için emek
liye ayrılmak suretiyle ayrılmış bulunan ve 
bundan dolayı adetleri hakikaten şok az ka
lan ki; bendenizin tesbitire göre butların 
adeti hâlen 72 den ibarettir; alacakları kı
dem de, o kıdem dolayısiyle erken terfi et
melerini temin etmek suretiyle gelecek ter-
filerden sonra Hazineye tedricen, ta'biî bütün 
(hemşireler birden terfi edecek değil, 70 hem
şirenin yükliyeceği külfetin de nihayet 120 
bin liradan, senevi 120 bin liradan ibaret 
olduğunu tesbit ettik. Şiımdi mâni sebepler 
olarak söyledikleri şeyleri arz ediyorum : 

«Başkalarına örnek olur» diyor; birinci 
sebep olarak Sayın Bütçe ve Plân Komis
yonu. 

iMuıhterem arkadaşlarım, biz baş'ralarına 
örnek oknayı değil, Türkiye Cumhuriyetinde 
hakların verilmesini bu mecliste esas tutarız. 
Eğer bâtılsa mâkisünaleyh olamaz. Ama 
bâtıl değil ahsen bir şeyse, makbul bir şeyse 
ahlâka, mantığa, sosyal adalete, Anayasanın ge
tirdiği haklara, insan haklarına uygun bir 
şeyse, bu bir örnek olmak üzere bilâkis ka-
'bul edilmek gerekir. Biz bunun gibi bu kür
süden bunları geçen sene bütçe müzakerele
rinde müdafaa ettiğimiz gibi bu sene de mü-
dai'aa edeceğiz. Eski muhariplerin intibakla-
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rını bekliyoruz. Şu meslek bu ımeslek intibak 
edildi, eski muhariplerden on türlü albay maaşı 
alanları, bugün bir astsubay emeklinin binyüz 
lira almasına ımuka'bil bir orgeneralin yedi yüz 
lira aldığını görmekteyiz. Muhterem arka
daşlarım elbette 'burada örnek teşkil edelecek 
iyi şeyler istiyeceğiz. Bu eski muhariplere 
örnek olacak, bu başka şeylere de örnek ola
cak. Elbette bunu müdafaa edeceğiz. Asıl bu 
söz bâtıl mâküsunaleyh olamaz, darbımeseline 
uygundur. Böyle bir sebep ileriye sürmeleri bu 
Meclisin adalet mefhumiyle, bu Meclisin va
karı ile, bu Meclisin milletin menfaatlerimi ko
ruma prensiplen ile bizzat varlığının hikmeti 
vücudu ile münafidir, tamamen zıt bir iddia
dır, bir ileri sürüştür. Katiyen kabul ede
meyiz. Ondan dolayıdır ki, 'bu tamamen süb
jektif, hani eski nef'i hazine bakımından fi
lân ileri sürülmüş bir mülâhazadır. Müsaade eder
lerse onu Osmanlı İmparatorluğunun mezarlığ na 
bırakalım. Burada böyle şeyleri ileri sürmiyelim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bir hukukî ge
rekçe de değildir. Çünkü bir kanundan, bir 
mesnetten bahsetmiyor. Hukukî olabilmesi için 
bize burada şu kanunun şu maddesine aykırı 
diye bir hüküm ileri sürmeleri lâzımdır. Tama
men enfüsî, sübjektiftir. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, demin arz 
ettiğim miktarda bulunan ve senevi bütçeye tah
mil edeceği yük kendileri tarafından, ne sayın 
Bakanlığın, ne de sayın Bütçe Komisyonunun 
gerekçelerinde izah edilmiyecek kadar küçük 
olduğu için kabul edilmesi aşikâr olan farkı naza
rı itibara, bilhassa bu hemşireler için alamayız. 
Başka müesseseler bunları kapıyor. Hemşire adedi 
ihtiyacı ile münasibolamıyacak kadar Türkiye 
Cumhuriyetinde bunların sayıları azdır. On
dan dolayıdır ki, Hacettepe Hastanesinde, on
dan dolayıdır ki İstanbul'da, ondan dolayıdır ki 
Eskişehir'de, şurada, burada birtakım kurullar 
tesis edilmekte, burada büyük küçük seviyede 
hemşirelerin yetiştirilmesine gayret sarf olun
maktadır. Bunun se'bebi hemşire adedi azdır. 
Hele orduda (hemşire adedi çok azdır. Bundan 
dolayıdır ki, sağlık kurumlarımızda hastabakı-
cılıktan kıdemine binaen hemşireliğe, hemşire 
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yardımcılığı namı altında çıkarılıp da hastane
lerimizde en yüksek seviyede hemşirelik vazife
lerine getirilmiş insanlar vardır. Ama bunlar 
kifayetle o işi becerememektedirler. Mektepte bu 
işin tahsilini ortaokuldan sonra dört sene fazla 
bir tahsil de yapmış bulunan, hattâ bugünkü 
lise seviyesinden bir sene de fazla 'bir tahsil yap
mış bulunan, bu, artık yaşlanmış, artık birçok 
şeylere hak kazanmış olan, adedleri pek mahdut 
insanlar için yapılmış olan geçici maddemizin 
kabul edilmesi hu balkımdan da lâzımdır. 

Pek muhterem arkadaşlarım, malî külfetler 
tahmil ediyor diye ikinci sebepleri budur, malî 
sebepler. Bir defa geçmiş maaşlarının vcrilmi-
yeceği hakkında biz geçici maddeye kayıt koy
duk. Dedik ki, maaşları, maaş farkları veril
memek şartiyle kıdemleri verilir. O fazladan 
terfi müddetlerinden fazla bekledikleri müddeti 
sadece primlerine ilâve edeceğiz, dolayısiyle 
terfilerine müessir olarak erken terfii temin ede-
cdk, ama her biri aynı zamanda terfi edemiye-
ceğine göre bütçeye tedricî bir yük tahmil edil
miş olacak, belki bu sene bir kısmı, belki gele
cek sene bir kısmı, belki öbür sene bit- kısmı 
bundan faydalanacak. Bundan dolayıdır ki, 
malî külfet diye gözümüzün önüne küçücük bir 
çocuğun sırtına ikiyüz kiloluk taş yüklemiş gibi 
'bir ifadeyi de buraya, mânidir diye, ıgetirmeyi 
'bendeniz varit görmüyorum. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bir kadro ka
nununda böyle bir madde getirilemez diye 
üçüncü sebepleri de budur. Bunlar maalesef 
Millî Savunma Komisyonunda başlık olarak 
gözden kaçmıştır. Şimdi bunu tadil etmek üze
re bendeniz başlığa (ve bu kanuna, bir göçici mad
de eklenmesi...) kelimelerinin ilâvesi suretiyle 
başlığı bir kadro kanunu olmaktan çıkaralım, 
bu tamamen normal bir kanun tasarısı mahiye
tini alır. O zaman bu sebepler de zail olur. 
Çünkü vâridolmıyacak zâlliirî, şeklî sebepleri ileri 
sürmeye, esaslı hükümleri ııezetmeye zannede
rim hakkımız yoktur. Hata nerede ise düzel
tilsin ve 'bu sosyal adalet temin edilsin. 

Muhterem arkadaşlarım, demin iarz ettiğim 
ıgibi, bu benim teklifin dayanağını, az adedde 
bulunan bu eski ordu hemşirelerinin türlü -mağ
duriyetlerle şimdiye kadar birçok ıstıraplar için
de bulunmalarıdır. Sağlık kurumlarında birçok 
veoilelerle bulundum. Bu defa da Bursa'da eşi-
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mi 'götürdüğüm Askerî Hastanede bunların 
dertlerini yakından müşahede ettim. Yine eşi
min son tedavilerini yapmış bulunan Grülhane 
Hastanesinde bunlardan üç dört tane hemşire 
kalmıştır ve ak saçları ile en iyi 'hemşire göre
vini yine bunlar yapmaktadırlar. Bunlardan üç, 
beş, on senelik kıdemlerini esirgememiz hiçbir 
zaman adalete uymaz. Muhterem arkadaşlarım, 
bu ne Hazine yıkıcı bir ilâve olacaktır, ne de 
başkalarına kötü örnek >olacak bir ilâve olacak
tır. Bu geçici maddenin bu bakımdan kabul 
edilmesinde fayda vardır kanaatindeyim. Bu 
ıstıraplı hemşirelere üsten baskı vardır, kadro
ları dondurulmuştur; alttan baskı vardır, (has
tabakıcı sınıfı bunlara yetişmiş, hattâ geçmiş
tir. Boynuzla kulak hikâyesi gibi. Bunlar en 
iyi yetişmiş bir sınıf oldukları halde en mağdur 
olarak ortada dururlar. Bir de bunların mes
lekte baskıları vardır. Bunların görevleri ağır
dır; hattâ bir hastanede gördüm, başhemşire
liğe bile bunları vermiyerek, servisler ağırdır 
diye servis hemşireliğinde kullanıp astsubay
lardan başhemşire olarak başhemşire rolünün 
erkek astsubaylara yaptırıldığı yerler gördük. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlara bu haklı-
rm verilmesi suretiyle lâyık oldukları mevkile
re de artık çıkarılmaları, ahar ömürlerinde hem 
terfih, hem de ruhen tatmin edilmeleri bizim için 
vicdani ve hukukî bir borçtur, kanaatindeyim. 
Lütfen bu bizim geçici maddenin kabul edilmesi 
suretiyle Millî Savunma Komisyonundan gelen 
metnin kabulü ve şimdi takdim ettiğim başka 
bir tadilin kabulü ile bunun bir kadro kanunu 
olmaktan çıkarılarak normal bir kanun tadil tek
lifi haline sokulmasına lûtfunuzu oylarınızla 
istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın önal. 
İHSAN ÖNAL (içel) — Muhterem arkadaş

larım, bu kanun tasarısı hakikaten büyük bir 
haksızlığı düzeltecektir. Askerî hastanelerde on-
beş, yirmi senedir hemşirelik yapan bu hemşi
reler büyük bir adaletsizlik ile karşı karşıya-
dırlar. On senelik hemşireler bunlardan da/ha 
fazla maaş almaktadırlar. Bilhassa bu kanun ta
sarısının bütçeye hiçbir külfet yüklemiyeceğini 
ben izah etmek isterim. Esasında askerî hastane
lerde çalışan yüksek kıdemli hemşireler için 
zannederem ki 250 kadar vardır. Bugün bun
ların mevcudu Sayın Asım Eren'in de söy
lediği gibi 70 e inmiştir. Sebebi, çok az ücretle 
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bunlar çalışamamaktadırlar. Ya mecburi hizmet
leri bittikten sonra istifa etmek, ayrılmak ve 
başka yerde çalışmak mecburiyetinde kalıyorlar. 
Şu halde biz bunlara bu adaletsizliği gidererek 
lâyık oldukları ücreti verdiğimiz takdirde esa
sen bütçeye bir külfet tahmil etmiyecek, çünkü 
bugün mevcut kadronun ancak 1/3 ü kadar 
(hemşire ortada kalmıştır. Bunların haklarını ta
nımış olacağız. Meselenin asıl mühim tarafı şu
radadır : Askerî hastanelerimiz ıbu yüksek tec
rübeli, bilgili hemşirelerin hizmetlerinden mah
rum kalmaktadır. Bu az ücretten dolayı bu kad
rolara, bu düşük kadrolara hemşire bulunama
makta ve netice itibariyle askerî hastanelerde
ki hastalarımız da hemşire bakımından mahrum 
bırakılmaktadır. Biraz evvel Sayın Asım Eren 
arkadaşımızın ifade ettiği gibi bu çok küçük bir 
meblâğa 'baliğ olmaktadır. Bunun üzerinde 
Bütçe Komisyonunun menfi bir tavır almasını 
yerinde bulmuyorum. Esasen kadronun üçte biri 
kadar hemşire mevcudu yok, 'bunlara tanınacak 
hal: bütçeye 'bir külfet tahmil etmediği gibi bir 
büyük adaletsizliği ortadan kaldıracağı gibi, 
asıl mühim mesele askerî hastanelerin pek ziya
de muhtacolduğu kıymetli hemşirelere kavuşa
cak ve hastalarımıza şifa ellerini uzatacaklar. 
Mühim olan nokta buradadır. Bu itibarla 'bu ka
nun tasarısına, Millî Savunma Bakanlığının 
getirdiği şekle müspet oy kullanılmasını (hassa
ten istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Küreli. 

FARUK KÜRELİ (Çorum) — Muhterem 
arkadaşlarım, ılıukuk Devleti anlayışı tatbika
tından biri şüphesiz ki hakkı teslimdir. îkti-
saden zayıf durumda olan memur ve ücretlile
re kanunen verilmiş olan 'hakları, kadro yok, 
bahanesiyle tanımamak haksızlık olur. Bugüne 
kadar Türkiye'de bilhassa küçük memurlarda 
'bu 'haksızlık devam edogelmiştir. 

Mesele bu zaviyeden ele alınırsa, mağduriyet
leri izale etmek cidden adaletli bir davranış ola
caktır. Bu Meclis için böyle bir davranış da şe
refli bir vazife olur. Ancak Yüce Meclisin karar 
serbestisi birtakım prensipleri ihlal etmek ma
nasına gelmemek lâzımdır. Senelerce kadro yok
tur bahanesiyle terfi edememiş memurlar, hem
şireler, ebeler gibi diğer Devlet dairelerinde de 
pek çoktur, zaman zaman bunlar Meclise kanun 
teklifleri halinde gelmiştir, Hükümet bunların 
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hepsinin karşısına bir esbabı mucibe ile çıkmış
tır. Bütün bu mağduriyetleri izale edecek perso
nel rejimini getiriyoruz. O zamana kadar tali
kinde fayda vardır, denilmiştir. Ve bütün teklif
ler bu prensip ışığı altında reddedilegelmiştir. 
Mağduriyeti izale nasıl adaletli bir davranış ise, 
şu sınıfın hakkını verip, bu sınıfın hakkını ver
memek teşriî yoldan adaletsizlik yaratmak olur. 
Bunun için, prensipe aykırı düştüğü için, Hü
kümetin aldığı karara aykırı düştüğü için Plân 
Komisyonunun fikrine iştirak etmek istiyorum. 
Personel Kanunu tasarısı ki, bu encümende bu
lunuyorum bendeniz, Meclise gelmiştir, Karma 
Encümene havale edilmiştir, gelecek hafta Çar
şamba günü ilk toplantısını yapacaktır, vazife 
taksimi yapmış durumdadır. Bendeniz bunun 
tamamını da aşağı - yukarı okumuş vaziyetteyim. 
Yeni personel rejimi kadro diye bir meseleyi 
bırakmıyor, kadro sistemini kaldırıyor. Ufki ve 
şakuli terfi esasını getiriyor, her memurun me
muriyetteki kıdemine göre de birtakım derece
leri vermek suretiyle intibakını temin edecektir. 
Bu kanun meriyete dahi girse üç beş ay ancak 
tatbikat şansına sahip olabilecektir. Devlet Per
sonel Kanunu tasarısı meriyete girince hiçbir 
hüküm ifade etmiyecektir. 

Hulâsa olarak şunu arz etmek istiyorum ki, 
Devlet Personel Kanununa bütün bu mealdeki 
teklifleri terkedilmiştir. Bu da bırakılmalıdır. 
Kabul ettiğimiz prensibe de uygun düşer, saygı
larımla. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ KEMAL OKYAY (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım. Bu tasarı bir kadro ka
nunudur. Bu kanunla Sayın Eren'in ve diğer 
arkadaşların bahsettiği terfi imkânı bulamamış 
hemşirelere imkân sağlamak için 5176 sayılı Ka
nunla kabul edilen 354 aded kadro kaldırılıyor, 
onun yerine daha yüksek 280 adet kadro getiri
lerek terfi imkânı bulamıyan, orta okuldan sonra 
dört yıl okumuş hastabakıcı hemşirelere terfi im
kânları getirilmektedir. Ayrıca eleman bulmakta 
güçlük çekmektedir, Millî Savunma, elemanlara 
daha yüksek kadrolar verildiği için bu kanunla 
eleman bulmak kolaylığına kavuşacaktır. Sayın 
Eren bu teklifi ile personel rejimimizde umumi 
bir yaraya dokunmuş bulunuyor. 
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Bu yalnız millî savunma bünyesinde değil, 

Sayın Küreli'nin de ifade ettiği gibi bugün Tür
kiye'de personel rejimi maalesef ücret siste
miyle, prensipleriyle yamalı bir bohçaya dön
müş şekildedir. Bunun tümünün halli de Per
sonel Kanununun Meclise gelmesiyle mümkün 
olacaktır. Bu bir kadro kanunu olduğu için, 
Sayın Eren'in teklifinin mümkün olamıyacağı 
fikrindeyiz. Ayrıca geçen sene hatırlarlar, üç 
üst dereceye Terfi Kanununu çıkarmıştık. Bu
nunla pek çok kimse terfi imkânı bulmuştu ve 
pek mağdur kimse kalmamıştı. Sayın Eren'in 
teklifini kabul etmemekle makabline tekmil edil
miş bir kanun çıkarmamış olacakız. Bu yüzden 
Hükümetin tasarısını Bütçe Komisyonunun ka
bul ettiği şekilde Yüksek Meclisin kabul etme
sini saygılarımla istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, evvelâ sayın komisyon sözcüsü ar
kadaşımı cevaplandırmak istiyorum. Burada 
emsale örnek olacak bir makable teşmil yoktur. 
Sadc2G kıdem farklarının verilmesi vardır, maaş 
farklarının verilmesi yoktur. Hazineyi en çok 
ilgilendiren maaş farklarının verilmesi mesele
sidir ki, bu yoktur. Bu itibarla makable teşmil 
diye bir şey de yoktur. Sadece yanlış kıdemle
rin kendilerine ilâvesinden ibaret bir ufak per
sonel muamelesi vardır. Bu itibarla umumi bir 
makable teşmil, yani maaş farklariylc, ikrami-
yesiyle, şöyle - böyle bir maaş artırılması yok
tur. O itibarla makable teşmil iddiası varit de
ğildir. 

Şimdi de Sayın Küreli arkadaşımızı cevap
landırmak istiyorum. Bendeniz de kendileri gi
bi Personel kanun tasarısını âlâ küllühal oku
dum. Biliyorsunuz ki, bu tasarının başmadde-
lerinden birinde Ordu Personel Kanununun ay
rıca tedvin edileceğine ait bir âmir hüküm var
dır. Hâkimler Kanunu gibi, Üniversiteler Ka
nunu gibi Ordu Personel Kanunu da ayrıca ge
lecektir. Binaenaleyh bizim elimize verilmiş 
olan Devlet memurları kanun tasarısı ile onla
rın bir alâkası yoktur. O kanun da daha Mec
lise gelmiş değildir ve ne vakit geleceğini de 
bilmiyoruz. Bir defa bu noktada Devlet Perso
nel Kanunu çıkacaktır diye bir gerekçe ile bunu 
karşılayıp menetmeye çalışmak haksızlık olur, 
bir. 
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İkincisi; Sayın Küreli arkadaşımız bendenizi 

farkında olmadan teyidettiler. Şöyle ki ; bunu 
hak olarak kabul ediyorlar, diyorlar ki, 3 - 4 ay 
sonra öteki kanun çıkacak. Mademki bu bir 
haktır, üç ay evvel verilmesinde bir mahzur yok
tur. 

Muhterem arkadaşlarım, zaten malî yıl, bu 
kanunun Senatodan çıkmasına ve meriyete girme
sine kadar bitmek üzeredir. O itibarla zaten 
önümüzdeki bütçe yılında bu iş olacaktır. O va
kit Personel Kanunu kabul edilse dahi, Askerî 
Personel Kanunu kabul edilmediği için, askerî 
şahıs addedilen bu hemşirelere ait hükümler 
yine havada kalacaktır. Binaenaleyh bu bakım
dan biz bunun tehir edilmesini değil, haklarını 
kabul ettiklerine göre, tacil edilmesini mantığa 
yani o silsileyi ifadeye daha uygun bir netice 
olarak kabul ederiz. Yani hakları vardır den
dikten sonra talik değil, teşriî bir hüküm olarak 
ifade etmek mantığa daha uygun gelir. O iti
barla muhterem arkadaşlarım, hangi sebeple ba
kılırsa bakılsın, şurada ak saçlı az sayıda birkaç 
yaşlanmış emektar ve hattâ bir kısmı askerî 
manevralarda falan doktor rolünü oynamışcası-
na hizmetler görmüş olan bu emeklilerin, haki
katen maddeten de mağdur kalmış olan bu in
sanların, vatandaşların, terfi etmesi, bunların 
bir an evvel terfih edilmesi zannediyorum ki 
vicdanımızın ilk icabıdır. Bu itibarla ileri sü
rülen çok zayıf gerekçeler karşısında Muhterem 
Heyetinizin bendenizin takdim ettiğim önergeyi 
destekliyeccğinden emin ve müsterih olarak 
hürmetlerimle kürsüden ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız lütfen oyları
nı k nüansınla.*. 

Buyurun saym komisyon sözcüsü. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ KEMAL OKYAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu kanunu eğer iSaym Eren'in de 
diği gibi kabul edersek, makable teşmil etmi
yor bizim ifadelerimiz. Halbuki bu kanunla 
imkân bulamadığı için 10 - 15 sene bekleyip 
terfi edemiyen kimselerin geçmişte birikmiş 
haklarını vermeye kalkılıyor. Bu kabul edil
diği ve verildiği takdirde, malî külfeti yanın
da geçmiş hakları bir anr\ı malî imkânlara 
kavuşturulmak suretiyle, geçmişe teşmil edece
ğiz. Bütün Devlet personelinde bu tipte mc-
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murlar vardır. Meselâ geçenlerde burada ifa
de edildi, Dahiliye memurları içinde, tapu ve 
nüfus memurları arasında 25 seneden beri terfi 
edemiyen kimseler mevcuttur, dendi. Bu teklif 
kabul edildiği takdirde bunun gibi tekliflerle-
sık sık karşılaşacağız. Bu işji içinden çıkıllmaz 
hal ı gctirmiyelim. 

Ayrıca Sayın Küreli'nin beyanına itiraz
ları şu oldu : Buyuruyorlar ki Devlet Personel 
Kanunu kanunlaşsa dahi Millî Savunmayı 
kapsamadığı, yalnız sivil Devlet teşkilâtı me
murlarını kapsadığı için bunlar 'istifade ede-
miyeceklerdir. Halbuki sevk edilmiş 'bulu
nan Devlet Personel Kanunu Millî Savunma
nın içindeki sivil personeli de kapsamaktadır. 
Bu kanunlaştığı takdirde Millî Savunmanın 
bünyesindeki sivil personel de diğer sivil me
murla;' gibi bu kanunun getirdiği haklar
dan istifade e ileceklerdir ve personel rejimin
deki bu gibi büyük yaralara da bu kanunla 
toptan sarılmış ve bir neticeye bağlanmış ola
caktı.*. 

Bizim temennimiz, bu kanunu Meclisten bi
ran evvel çıkarıp bütün bu meseleleri kökün-
den halletmek yolunda olacaktır. Hükümetten 
gelmiş şekliyle komisyonlardan geçmiş ve 
Biitço Komisyonu tarafından ka'oul edilmiş olan 
tasarının değiştirilmeden aynen kabulünü tek
rar istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Küreli, buyurun. 
FARUK KÜRELİ (Çorum) — Muhterem 

arkadaşlarım, oylarınızda isabeti temin için 
bir noktada Yüksek Meclisi tenvir etmek isti
yorum. Sayın komisyon sözcüsünün de ifade 
ettikleri gibi Personel Kanunu filhakika hâ
kimleri ve subayları kapsamı içine al;«uya
cak; fakat adliyedeki zaibıt kâtiplerinin ve 
orduda çalışan memurların »hepsini içine ala
caktı.-. Subay ve 'hâkimin karakterin deki, kad
ro bunun dışında kalacaktır. Bu iti'barla Sa
yın Eren'in ifade ettikleri ve 'bu kanunda söz 
konusu hemşirelere kabili tatbik oimıyacağı 
'hususunda itiraz varit değildir. 

İkincisi, hakkı teslim etti dediler. Bu 
hakkı kabul ediyoruz. Barem kanunları ile üç 
soneyi dolduran, müspet sicil alan bir persone
lin terfii temin edilmiştir. Ama kadro yoktur 
bahanesiyle birçok memurları da olduğu gibi 
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hemşirelerin de terfileri temin edilmLştLr. Fakat 
bir hafta önce, hatırıyacaksınız, buraya nüfus 
memurları 'İçin de bir teklif geldi. Hatırımda 
kaldığına göre, Sayın Maliye Bakanı burada 
«bunlar personel nizamı içinde halledilecektir» 
dediler. Şimdi sayın arkadaşlarım, hemşireler için 
kabul edip de nüfus memur-kun için kabul 
etmemek, bir prensibe riayet etmemek 
bizatihi adaletsizlik yaratmak demek olur. 
Bir sınıfın mağduriyetini bertaraf edelim der
ken diğer, sınıfa üvey evlât gibi muamele 
yapmak durumun?. Meclisin düşmem esini is
tirham ediyorum. Bu itibarla reddini istirham 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN - - Sayın özarda buyurun. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Efendim söz 
almak istemiyordum, yalnız bir noktaya te
mas etmek için huzurunuza geldim. 

Evet bugün bütün memurlar, kadrosuzluk 
yüzünden mağdur olmuş durumdadır. An
cak mevzuu'bahis askerî hastanelerdeki hemşire 
ve sağlık memurlarının durumu ile diğer 
Devlet dairelerinde çalışan küçük memurları 
mukayese etmek doğru değildir, kanaatin
deyim. Çünkü diğer Devlet dairelerinde küçük 
memuriyetlerde münhal olmadığı gibi, bu me
muriyetlere müracaat edip de sıra bekliyen on 
binlerce vatandaş mevcut iken, bugün askerî 
hastanelerden hastalara iğne yapacak hemşire, 
sağlık memuru bulunamamaktadır. Bunlar di
ğer memurlar gibi yalnız sabah saat sekizden 
aksam beşe kadar muayyen saatlerde hizmet 
görmeyip, gece gündüz vazife icalbı iş başında 
bulunan ve haftada bir iki defa ancak evlerine 
gitmek imkânı bulan, büyük fedakârlıklarla va
zife gören memurlardır. Bu bakımdan onları 
diğer memurlarla bir tutup âkibetlerini onlar 
için gelecek kanuna bağlamak biraz haksızlık 
olur kanaatindeyim. Bu itibarla bu kanunun 
çıkarılması faydalı ve zaruridir. Asım Eren 
Beyefendinin teklifleri gayet mâkul ve yerin
dedir. Ancak böyle bir makable teşmil suretiy
le 3 - 5 derece birden bu memurlara yükleme 
imkânı sağlamak da bir adaletsizlik yaratır. 
Bunu telâfi etmek maksadiyle makable teşmili 
ve intibaklarının tashihi ancak bir dereceyi aş
mamak suretiyle ıbir hakkın tanınması yolun
da bir değişiklik önergesi takdim ediyorum. 
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Asım Eren Beyefendinin teklifinin, bu şekil
de tadil etmek suretiyle kabulünü istirham ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş
ka söz istiyen var mı?'.. Yok. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının madde
lerinin müzakeresinde Millî Savunma Komis
yonu raporunun müzakerelere esas alınmasını 
istiyen bir önergesi vardır. Bu Önergeyi okutu
yorum. 

Saym Başkanlığa 
Millî Savunma Komisyonu metninin müza

kere ve kabul edilmesinin oya arfeını arz ve tek
lif ederim. 

Asım Eren 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... (Komisyon iştirak edi
yor mu, sesleri) 

Komisyonun iştiraki mevzuubahis değil. 
Muhterem arkadaşlar, bu hususta komisyo

na sual sormıyacağız. Nazarı mütalâaya alınma
sı kaydiyle oylamıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, lütfen bir daha elle
rinizi kaldırmanızı rica ederim. Millî Savunma 
komisyonu raporunun esas alınmasını istiyenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Millî Savunma Komisyonunun rapo
runun birinci maddesini okutmadan evvel iki 
arkadaşımızın tasarının ismi ile ilgili birer ta
dil önergeleri vardır. Bunları okutuyorum. 

Birincisi Sayın özarda'ya; ikincisi Saym 
Eren'e aittir. Millî Savunma Kamisyonu lüt
fen yerini alsın. 

Saym Başkanlığa 
Bir dereceden fazla bir yükselme hakkı ve

rilmek suretiyle Asım Eren'in teklif ve izah et
tiği (Millî Savunma Komisyon metninin) ve 
(Geçici maddesinin) sonuna: (Ancak bu gibile
re alacakları eski kıdem hakları ile bir üst de
receden fazla bir terfi tanınmaz.) ibaresinin 
eklenmesini saygı ile talebederim. 

Aydın 
Reşat özarda 

Saym Başkanlığa 
Millî Savunma Komisyonu tasarısının başlı-
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ğmda, başlığın dördüncü satırındaki (Yapıl
ması) kelimesinden sonra (ve bu kanuna bir geçi
ci madde eklenmesi) ibaresinin eklenmesini arz 
vo teklif ederim. 

Niğdo 
Asım Eren 

Gerekçe: Şifahen kürsüden arz edilecek-
tiı\ 

BAŞKAN — Sayın Eren bu teklif komisyo
nun mu, yoksa şahsi teklifiniz midir? 

ASIM EREN (Niğde) — Şahsi teklifim efen
dim. 

BAŞKAN — Evvelâ Saym özarda'nm öner
gesini oya sunacağım. Bu önergeye komisyon 
katılıyor mu? 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ ASIM EREN (Niğde) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Saym özarda'ya aidolan öner
geye katılırsanız Saym Eren, kendi önergeniz
den vazgeçmiş olursunuz. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ ASIM EREN (Niğde) — Komisyon olarak 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — Evet Komisyon olarak katılı
yorsunuz. 

Komisyon katılıyor, önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi komisyondan Riyasetin bir suali var. 
Bu önerge koimsyonunda kabulü ile Heyeti Umu-
miyeco kararlaştırılmıştır. İkinci önergenin oya 
sunulması kabul edilen bu önergenin metninde 
büyük değişiklik yapacaktır. Bu önergeleri ko
misyon alıp metnin nihai şekli hakkında Ibir mu
talar, beyan edecek midir? 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ ASIM EREN (Niğde) — Olur efendim. 

BAŞKAN — Lütfen komisyon metni nihai 
şekliyle tanzim etsin. 

Açık oylamalara oylarını kullanmamış olan 
arkadaşlarımız lütfen kullansınlar. 

Komisyonun hazırlığı uzıyacak mı efen
dim? 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ ASIM EREN (Niğde) — 5 dakikada biter 
efendim. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmamış olan ar
kadaşlarımız varsa lütfen acele edelim... Oyla
ma işlemi bitmiştir. 
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Komisyonun hazırlığı uzıyacaksa önergeleri 

alsın bilâhara getirsin. 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ ASIM BREN (Niğde) — Bitiyor Sayın Baş
kan, üç daika kaldı. 

BAŞKAN — Komisyon lütfen verilmiş olan 
takrirler hakkında bir izahat versin, kürsüden. 
Bu takrirlerin hangisi kanunun ismini tadil 
eden, hangisi geçici maddeye ait takrirlerdir? 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ ASIM EREN (Niğde) — Müsaade ederse
niz, arz edeyim, efendim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, biraz evvel 
kabul buyurduğunuz ve komisyonda yeniden 
telif ve telfik edilmesini kararlaştırdığınız iki 
evvelki önergem üzerinde, bu önergelerin kabul 
buyurduğunuz nüanslar kaybolmadan tanzim et
tiğimiz tevhit edilmiş metin şu şekildedir. Bu 
metinde biz, bir dereceden fazla terfi hakkı ta
nınmamak şartiyle bu gibilere, Sayın Reşat 
özardr.'nm kabul buyurduğunuz önergesi veç
hile, bir dereceden fazla terfi hakkı tanınma
mak ve ancak terfi haklarını haiz olmak şartiy
le, kıdemleri kaç yıla baliğ olursa olsun ancak 
Ibir derece üzerinden terfilerini kabul eden bir 
metin getirdik. Kimler için? Eskiden beri hiz
met eden ve bu hakları, terfi şartlarını haiz ol
duğu halde kadro olmadığı için terfi edemiyen 
ak saçlı birkaç eski hemşire için getirilmiştir. 

Bu metni şu şekilde yazdık: «Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Millî 
Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi 
ıhakkında kanun tasarısı.» 

Başlığı bu, metin şudur : 

«Madde 1. — Kanun tasarısının 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Millî Savunma Bakanlığı kad-
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rolarında görevli hemşirelerden bulundukları 
derecede terfi şartlarını ihraz ettikleri halde 
kadrosuzluk sebebiyle bir üst derece maaşa yük-
seltilemiycnlerin fazla bekledikleri süreler ter
fi edecekleri derece maaşında geçmiş sayılır. 
Ancak geçmiş zamanlar için maaş farkı veril
mez ve bu gibilere alacakları eski kıdem hak
ları ile bir üst dereceden fazla bir terfi tanın
maz.» 

Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Eren sizin şahsan ver
diğiniz kanunun isminin tâdiline dair öner
genizde ısrar ediyor musunuz efendim? 

ASIM EREN (Niğde) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Kanunun isminin değiştirilme

si ile ilgili Sayın Asım Eren'in önergesini 
tekrar okutuyorum. 

(Niğde Milletvekili Asım Eren'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon buna katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Kanunun 
başlığının bu önergede kabul edilen şekli ile baş
lık olarak kabul edilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair 3656 sayılı Kanıma bağlı (1) sayılı 
cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması ve bu kanuna bir geçici 

madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Sa
vunma Bakanlığı kısmına dâhil olup 5176 sayılı 
Kanunla değiştirilen hastabakıcı, hemşireler 
kadroları kaldırılmış ve yerine aşağıdaki kadro
lar konulmuştur. 

Derece 

Hastabakıcı hemşireler 

Görevinin çeşidi 

8 Birinci sınıf okullu hastabakıcı hemşire 
9 Birinci sınıf okullu hastabakıcı hemşire 

Sayı 

30 
40 

Aylık 
tutarı 
Lira 

700 
600 
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Dereco 

10 
11 
12 
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Görevinin çeşidi 

İkinci sınıf okullu hastabakıcı hemşire 
Üçüncü sınıf okullu hastabakıcı hemşire 
Dördüncü sınıf okullu hastabakıcı hemşire 

Sayı 

50 
70 
90 

Aylık 
tutarı 
Lira 

500 
"450 
400 

280 

BAŞKAN — Birinci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum. Geçici madde 
ile ilgili, biraz evvel komisyon tarafından izah 
edilmiş olan metni okutacağım. Daha evvel ka
bul edilmiş olan ve komisyon tarafından alınıp 
tashih edilerek kabul edilmiş olan metin çerçe
vesi içinde tanzim edilerek getirilmiş olan tadil 
metnini okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Millî Savunma Bakanlığı kadro
larında görevli hemşirelerden bulundukları de
recede terfi şartlarını ihraz ettikleri halde kad
rosuzluk sebebiyle bir üst derece maaşa yükscl-
tilemiyenlcrin fazla bekledikleri süreler terfi 
edecekleri derece maaşında geçmiş sayılır. An
cak geçmiş zamanlar için maaş farkı verilmez 
ve bu gibilere alacakları eski kıdem hakları ile 
bir üst dereceden fazla bir terfi tanınmaz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu kabul edilen önerge metninin geçici mad
de olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum, ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenlc:\.. Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı ? 
ASIM EREN (Niğde) — Bendeniz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eren. 

ASIM EREN (Niğde) —- Pek muhterem ar
kadaşlarım, Büyük Meclis bir adalet eserini da
ha meydana getirdi. Bu yapıcı kudretiyle sosyal 
adalet dağıtan Büyük Meclisi bu ak saçlı 
hemşireler adma ve adalet mefhumu adına hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tümü Mecli
simizce kabul edilmiştir. 

8. — C. Senatosu Aydın Üyesi İskender Ce
nap Ege ve 2 arkadaşının, PTT nin 120 nci hiz
met yılım doldurmuş olması dolayısiyle me
mur ve hizmetlilerine birer aylık tutarında ikra
miye verilmesi hakkında kanun teklifi ve Mali
ye, Ulaştırma ve Plân komisyonları raporları (S. 
Sayısı : 765) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu burada. Hü
kümet yok. Heyeti Umumiyede hiçbir bakan 
yoktur. Bu sebeple müzakerelere devam edemi-
yeceğiz. Teklif bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek birleşime talik edilmiştir. Bakan bulun
madığı için devam edemiyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada İçtüzü
ğün 87 nci maddesince bütün müzakerelerin ba
şından sonuna kadar Hükümet namına mütalâa 
beyanına salahiyetli bir vekil, veya bir bakanlık 
temsilcisi bulunmasını da âmirdir. Bu sebeple 
bunu takibeden işlere de devam edemiyecektir. 
Ancak, daha evvel açık oylarınıza sunulmuş 
olan tasarıların oylama sonuçlarını arz ediyo
rum. 

İller Bankası Kanununun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısına 130 arka
daş katılmış, 124 kabul, 4 ret, 2 çekinser oy 
kullanılmıştır. Nisap hâsıl olmadığından, yeni
den oylarınıza arz edilecektir. 
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Demiryolu ile Yolcu ve Bagaj taşınmasına ı 

mütaallik Milletlerarası Andlaşma (CIV) ve 
ekleriyle, Demiryolu ile Eşya tajinmasına mü
taallik Milletlerarası Andlaşma (CİM) ve ek
lerinin, Ek Protokolün ve Nihai Andlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısına, 118 arkadaş katılmış, 116 kabul, 2 çe
kinser oy kullanılmıştır. Nisap hâsıl olmadığın-
dan yeniden açık oylarınıza arz edilecektir. I 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının oylanmasına, 88 arkadaşımız | 

6.1.1965 0 : 1 
katılmış, 82 kabul, 3 ret, 3 çekinser oy kullanıl
mıştır. Nisap hâsıl olmadığı için yeniden oyla
rınıza arz edilecektir. 

Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler 
hakkındaki 5401 sayılı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısına 83 arkadaşı
mız oya katılmış, 77 kabul, 2 ret, 6 çekinser oy 
kullanılmıştır. Nisap hâsıl olmamıştır. Yeniden 
oylarınıza arz edilecektir. 

7 Ocak Perşembe günü saat 15.00 te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,30 

~..y.. >o-< ...... 
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tiler Bankası Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 

hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

Oye sayı*» 450 
Oy verenler : 130 

Kabul edenler : 124 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 307 

Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Koma I Kararı 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Ay bar 
Nihat Berkkan 
ibrahim lmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörü' 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Kafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet EminnğHoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip "Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çarığa 

Ahmet Türlcel 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Kefet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Vcfik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
tlhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Eürrem Müftü eril 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şeraf ettin Konu ray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinofflu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip inal 

IÇEL 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali Thsan Balım 

İSTANBUL 
tbrahim Abak 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Göka' 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
İlham i Sancar 
İsmail Hakkı Tekin el 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarh 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ziya Ilanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osm a 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Kadircan Kaflı v 

Abdüssamet Kuzucu 
Fakih öz fakih 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Ha&an Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Talât Ofcuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
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NEVŞEHİR 
Ramazan Pomirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 

ADANA 
Hasfm Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüptüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topal oğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Din çer 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

M. Meclisi B : 34 
SAKARYA 

Muslihittin Gürer 
, SAMSUN 

Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 

SİVAS 
Adil Altay 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
1 Hayri Mumcuoğlu 
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: TOKAT 

II. Ali Dizman 
Zeyyat Kocam emi 

TRABZON 
Kâmuran Ural 

| URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Sabrı Kılıç 
Celâl Öncel 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 1 RİZE 

Ziya Altınoğlu Cevat Yalçın 

[Çekinserler] 
ANTALYA 

thsan Ataöv 
Nazmi Kerimoğlu 

[Oya katilmıyanlar] 
AĞRI 

Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erkovau 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel (1.) 
Emin Paksfit 
Zühtü Pehlivanlı 
(t. Ü.) 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

— 51 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Nedim Müren 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
(Jükhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
(t) 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğltt 
Cihat Turerut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

. 5 - -

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücefoilgin 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil tnal 
Fuat Ümit 

BURDUR J ^ W A V İ / W AV 

Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavıi7.kan 

BURSA 
TTikmet Akalın 
İbrahim Öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 



ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğiu 
Muzaffer Oütuhır 
Abdurrahman Cüler 
Faruk Küreli 
Necmi öktcrı 
İhsan Tumbuç 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
îsnıail Fîrtan 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai tskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özojhıl 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Famk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
fhrahim Cemaleılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Soy fi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali 1 lisan Göğüs (B.) 
TTiiseyin İncioğlu 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

M. Meclisi B : 34 
GİRESUN 

Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesi'/ 
Vizamettin Krkmeiı 
Ibrahiın Etem Ivılıçoğlu 
Ali Kövmen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis liayramoğlu 
Veemeddin Küçüker 
Nurcddin özdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Berekeloğlu 
Abdullah Çilli 
Akmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Yalıya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay (B.) 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykara 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Tahsin Dem i ray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Kvren 
Muhiddin Cüvcn 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
ı )ğuz Oran 
Naci Öktem 
Selim Sarper 
Kesit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 

(t.) 
Malik Yolaç (B.) 

IZMlR 
Ali Naili Erdem 
\r.i Krtuııga 

6.1.196ö 0 :1 
İhsan C ursan 
-4aini Kaygan 
Nihad Kürşad 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Ilışan Şeref Dura 
Sabrı Kesicin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vredat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Ya zır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Masan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet 1 »ilerin 
Memduh Erdomir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Biljjisu 
Vihat Erim 
(faldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytau 
irfan Baran 
\hmet (îürkan 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
'ffistîi O/al 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpalar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
(Başbakan) 
llalit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Ntısret Köklü 
Hurrera Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcı oğlu 
Kemali Bayazıt 
Ali TTüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Oizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUOLA 
Adnan Akarca 

Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
fTalit Fikret Aka 
Ali Baran Nıımanoğta 

NIGDE 
Mehmet Altmsoy 
fîavdar Özalp 
Oğuzdemir Tfizün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağa oğlu 
Refet Aksoy (t.) 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
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Orhan Naim Ilazineda 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Ata Tupalo&lu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
tlami ,r"ezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran EUiyaoğla 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

M. Meclisi B : 34 
SİİRT 

Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu (t.) 
Mustafa Kaptan 
tVmil Kara han 
Haşim Tan 

SİVAS 
Kahmi Çelteklı 
ibrahim tîökw 
Kahini Günay 
Sebati Ilastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
(îüner Sansözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (B.) 

6.1.1965 O 
TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Fethi M ah ram lı 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin lîaybura 
Mehmet Kazova 
Kesit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (î.) 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Kkmm Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten (I.) 
Ahmet Şener ' 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdorcli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanojrlu 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turjrut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak (1.) 
Fevzi Fırat 
Kamız Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 

Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
2 

Yekûn 13 

»-•-<< 
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Demiryolu ile Yolcu ve Bagaj Taşımasına Mütaallik Milletlerarası Andlaşma (CIV) ve Ekleriyle 
Demiryolu ile Eşya Taşınmasına Mütaallik Milletlerarası Andlaşma (CİM) ve Eklerinin, Ek proto
kolün ve Nihai Anlaşmanın onaylanmasının Uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Bcrkkan 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
îhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVÎN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler 118 

Kabul edenler : 116 
Reddedenler 0 
Çekinserler : 2 

Oy» katılmıyanlar : 319 
Açık üyelikler : 13 

Sadrcttin Çanga 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

DENÎZLÎ 
İbrahim Koeatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

. ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 

ERZÎNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Cclâlcttin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

[Kabul edenler] 
GİRESUN 

Ali Köymen 
Naim Ti rai i 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zcydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip İnal 

İÇEL 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğîu 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Faihrettin Kerim Gökay 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarh 
Zeki Zeren 

İZMÎR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ziya Ilanhan 

Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osm a 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
tsmaii Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KONYA 
Kemal Ataman 
Kadircan Kaflı 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 

MANİSA 
Neriman Ağa oğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaca-
manoğlu 
Nahit Ycnişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
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NtÖDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Şadı Pehlivanoğlu 

RtZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Oeçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Kararaüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Ilalûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

M. Meclisi B 
SAKARYA 

Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 

StVAS 
Adil Altay 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

34 6.1.1965 0 :1 
TOKAT 

Tl. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Kâmuran Ural 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 

[Çekinserler] 
DENİZLİ 

Mehmet Çobanoğlu 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
ANKARA 

İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 

Osman Bülükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent-Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
iluhlis Ete 
İsmail Gence (1.) 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel (t.) 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivinh (t. Ü.) 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Ustun 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Fiilini Aydınçer 
Nedim Müren 
İsmet Sezgin 

BALIKESÎR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 

Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî îslimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
(t.) 
Süreyya Coç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavnzkan 

BURSA 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

Sabri Kılıç 
VAN 

Şükrü Kösereisoğlu 
YOZGAT 

Veli Uyar 
ZONGULDAK 

Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai lskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (1. Ü.) 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
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Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık l'erinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Adnan Şcnyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizaraettin Erktnen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abduilah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorla 

İÇEL 
Mazh&r An kan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (İ.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay (B.) 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykara 
Ferruh Bozbeyli 
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(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
tlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Kuşit Ülker 
A bdurrahman Yazgan 
(t.) 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
İhsan Gursan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurtoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Sırrı Öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

6.1.1965 O: 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
Memduh Erdcmir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
[laldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bask. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet inönü 
H. Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 
llurrem Kubat 
nilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Ali Ilüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arı kan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
nalit Fikret Aka 
Uamazan Dcmirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Uğnzdenıir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy (i.) 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif n ikmet Güner 
FuadSirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Hami Tez kan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
llyus Kılıç 
Hüseyin Özalp 

Osman Şahinoğlu 
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SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alivuııoğlu 
(t) 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Ilaşim Tan 

SİVAF 
Kahini Çeltekli 
ibrahim Oöker 
Rahmi Oünay 
Sebati Hastaoğlu 

M. Meclisi B : 34 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Oüner Sansözen 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
l-Vthi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

6.1.1965 0 : 1 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten (t.) 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Ktşoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal BadıMı 
Bekir Sami Karalı anlı 
Celal öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslis Görentaş (I. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak (I.) 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşnğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Aydm 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 

lAçık üyelikler] 
Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 
2 

13 

>>e« 

- 521 — 



11 Mecîisi B : 34 6.1.1965 O : 1 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ANKARA 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
A.bdiilhak Kemal Yö

rük 
ANTALYA 

Etem Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 

BURSA 
Hikmet Akalın 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
îlhami Ertem 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : S 8 

Kabul edenler : »2 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 349 

Açık üyelikler : J 3 

[Kabul edenler] 
ERZİNCAN 

Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursun oğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafeltin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Sekip İnal 

İÇEL 
ihsan önal 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Göka\ 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
Hüsamettin Tiyanşan 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Güker 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Kadircan Kaflı 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 

MANİSA 
Xcriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlı 

Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Nalıit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MUĞLA 
nilmi Baydur 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 

TEKİRDAĞ 
Ilayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
II. Ali Dizınan 

TRABZON 
Kâmuran Ural 

URFA 
Kemal Badıüı 
Kadri Eroğan 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yüce bilgin 
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M. Meclisi B : 34 6.1.1965 O : 1 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

[Reddedenler] 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 

[Çekinserler] 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Nazmi Kerimoğlu 

HATAY 
Bahri Bahadır 

[Oya katılmtyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gül ek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Kesat Arpncıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
lUırhnn Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Osman Böliikbaşı 
Punt Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
tsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Rmin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
(t. Ü.) 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztcpe 
Ömer Eken 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 

Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
fiğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî lslimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
(L) 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Ilalit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 

İbrahim öktem (B.î 
Ekrem Paksoy (1.) 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Gül doğan 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 
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EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 
Kuzini özoğul 

ELAZIĞ 
Kurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk San aç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Ki hat Diler 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Soy fi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Can hol at 
Ali thsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceöğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Kizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 
Kureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Ilocaoğlu 
Saki Zorlu 
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İÇEL 

Mazhar Arı kan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbcyli 
(Bgk. V.) 
Nurettin Bulak 
Tahsin Dem i ray 
Ömer Zckâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi O ben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Keşi t Ülker 
Sabrı Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
ti) 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Ali Kaili Erdem 
Arif Ertunga 
thsan Gursan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
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Fethi Doğaııray 
thsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzi oğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Krdemir 
Halil Ozmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
fTablan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
n . Avni Akşit 
Nurattin Akyurt 

Mehmet Del ikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
(Başbakan) 
U.ılit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammet Erten (B.) 
Umrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arı kan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Teki naip 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
flaiit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Kuuıanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Rcfet Aksoy (t.) 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Ata Topaloğlu 
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RtZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Gütıer 
Fuad Sirıııen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Dayar 
Nam i TVzkan 
Yusuf Ulhsoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
ilâ m it Kiper 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osrtan Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 

M. Meclisi B : 34 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Ilaşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Oöker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
(t.) 
Oüner Sansözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

6.1.1965 O : 1 
Fethi Mahraınlı 
Orhan özîrak (IV) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamcmi 
Reşit önder 
I'»«kir Şeyh oğlu 
Ali Rıza Ulusov (1.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağaııoğlu 
Ekrem Dikmen 
Sabi hattın Güven 
Nazmi ükten (1.) 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 

Bekir Sami Karalı anlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akb-.yıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Talıtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhnııoglu 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Şükrü Köseıcisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak (1.) 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramız Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 

Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 
2 

13 
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Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna geçici bir madde 

eklenmesine dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ANKARA 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Abdullah Kemâl Yörük 

ANTALYA 
Etom Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Nihat At» 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mel âh at Gedik 
Reşat özarda 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 

ÇORUM 
Faruk Küreli 

DENÎZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocntürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Vefik Pirinçcioğlu 

Vye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

450 
: 85 
' 77 

2 
6 

352 
13 

[Kabul edenler] 
ELÂZIĞ 

llürrem Alüftügil 
ERZİNCAN 

Zeynel Gündoğdu 
ERZURUM 

Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbıızoğlu 
Celâlcttin Üzer 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip înal 

İÇEL 
thsan önal 

İSTANBUL 
İbrahim A bak 
Ziya Altınoglu 
Katip Tnhir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Göka* 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 

Hüsamettin Tiyanşan 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabıi Adal 
Ş^ref Bakşık 
Ziya Ilanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osm a 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Rıza Yalçın 

KAYSERİ 
Mehmet (îüker 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KONYA 
Kemal Ataman 
Kadircan Kaflı 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbe'k 
Mehmet Kesen 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipog1, 

Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 

[Eeddedenler] 
EDİRNE 

llhami Ertem 
İZMİR 

Mehmet Ali Ayta§ 

Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MUĞLA 
Hilmi Bay dur 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Sadi Pehlivan oğlu 

SAKARYA 
Muslini ttin Gürer 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcu oğlu 

TOKAT 
n . Ali Dizin an 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Post ilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Nazmi Kerimoğlu 

[Çekinserler] 
GÎRESUN 

Naim Tirali 
İSPARTA 

Ali İhsan Balını 

KASTAMONU 
ismail Hakkı Yılanh-
oğlu 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

[Oya kattlmty anlar] 
ADANA 

Ilasnn Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoganoğlu 
Mehmet Geçi oğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet Ozbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Hâki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacı oğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 

Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim îmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (I. Ü.) 
Ilyas Seçkin 
Ahmet t W ün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
FTasan Fehmi Boztepe 
ftmer Eken 
N'ihat Su 

ARTVİN 
Saffet Em i naibi oğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
M usta fa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
tsmet Sp/.flrin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bol ak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
o~ÎU 
Gökhan Evliyaoglu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpülat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
(D 

Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
A hm ot Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem (B.) 
Kik rem Pnksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Baş. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
fsmail Ertan 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehrnus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai tskenderoğlu 
Alp Dojran Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
fi m er Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 
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ERZURUM 
E rt uğru I Akça 
Turhan liilgin 
Nihat Diler 
(îıyasettin Ka raca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cem alcı lar 
Ertuğrul Cînzi Sakarya 
Soy fi Oztürk 
Aziz Zeytinojrlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Can bola t 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin hu»i(ifflu 
Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesi'/ 
Nizamettirı Erkmen 
ibrahim Etem Kılıç-
oğhı 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin Ozdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğl» 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı TTocaoğlu 
Saki Zorln 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (1.) 
Yahya Dermancı 
Cehil Kılıç 
Sadık Kutlay (B.) 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bileriç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Dgk.V.) 
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Nurettin lUılak 
Tahsin Dem i ray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Fvren 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
i I il mi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
tlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekine! 
Reşit Ülker 
vıbri Vardarlı 
Vbdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.\ 

İZMİR 
^ükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Narlı Rrrîeıu 
\Hf Ertunsra 
ihsan Gursan 
Qaim Kavaran 
Nihad Kürşad 
Kadri Özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurtoğlu (B.) 

KARS 
Necımettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Sırrı Oktem 
Bahtivar Vıı^al 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Dngançay 
thsan Şeref Dura 
Sahri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdîkmepli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gürnüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

6.1.1965 0 : 1 
KIRKLARELİ 

Mehmet Alâeddin Er'ş 
Masan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
\hmet Bilirin 
Memduh Erdeımir 
fla.ll] Ozmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
FTâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü Ozal 
Fakih özfakih 
Fakih Özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpasar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Nurettin Akvıırt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
tsmet tnönü (Başbakan) 
Hal i t Ziva Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Ihırrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Vakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Basreınğlu 
Kemali Baya zıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

Enver Kaplan 
Adnan Karaküeük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Ksat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
<oyf\ Güneştan 
Talat Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Oztiirk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altırısoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
ViTsııf İzzettin Ağa oğlu 
Refet Aksoy (1.) 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Ata. Topaloğlu 

RİZE 
Rrol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
l'urhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri I laya r 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
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Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kârııran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu (1.) 
Mustafa Kaptan 
Cemdi Karahan 
Haşim Tan 

StVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
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İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (B.) 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocam emi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (İ.) 

6 . 1 . 1965 O : 1 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrenı Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi öktcn (t.) 
Ahmet Şener ' 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdcreli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

İbrahim Bulanalp 
Ahmet Taihtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoglu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 

1 
.i. 
1 
1 
1 
2 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1. 
1 
1 
2 
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Dönem : 1 
Toplantı .4 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşınmasına mütaallik Milletlerarası 
Andlaşma (CIV) ve Ekleriyle, Demiryolu ile eşya taşınmasına müta
allik Milletlerarası Andlaşma (CİM) ve Eklerinin, Ek Protokolün ve 
Nihai Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma komisyonları raporları (1 /714) 

T. C. 
Başbakanlık 7 . 8 . 1964 

Kanunlar ve Karadağ 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-2305/3445 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
5 . 8 . 1964 tarihinde kararlaştırılan («Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşıramasına oııütaallik Millet
lerarası Andlaşma (CIVV» ve Ekleriyle «Demiryolu ile eşya taşınmasına mütaallik Milletlerarası 
Andlaşma (CİM)» ve Eklerinin, Ek Protokolün ve Nihai Andlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı) ve gerekçesi, ekleriyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

19 ncu Asrın ikinci yarısında taazzuv eden demiryolu tesisleriyle yapılan taşımalardan ithalât, 
ihracat ve transitin geçilen memleketlerin kınım ve nizamlarına t ahi olmak gibi çeşitli hukukî niza
ma bağlı olmasının tatbikatta arz ettiği -müşkülâtı ve sebeboldıığu hukukî ihtilâfları bertaraf etmek 
maksadiyle demiryolu literatüründe milletlerarası taşımalar tâbir edilen bu taşımaların müşterek bir 
hukukî nizama tabi tutulması zaruri 'görülmüş ve bu maksatla tsviçre Hükümeti tarafından 1890 
yılında toplanan bir milletlerarası konferansta ilk defa olarak (Demiryolu ile eşya taşınmasına 
mütaallik bir Andlaşma) kabul edilmiş idi. 

Bu andlaşma ile milletlerarası taşımalarda demiryolunun müşterek ve müteselsil mesuliyeti, ay
rıca da taşıma mukavelesinin müşterek hukukî esasları tesbit edilmişti. 

Andlaşmanın günün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için bunun muayyen zamanlarda gözden 
geçirilmesi kabul edilmişti. 

Bu suretle 1890 ela akdedilen Andlaşma 20.9.1893, 16.7.1895, 16.6.1896, 19.9.1906 tarihlerinde re
vizyonlara tabi tutularak noksanları giderilmiştir. 

Bu andlaşma ve onu.taküibeden diğerlerini Lozan Muahedesinin 105 nci maddesiyle kaibul ve 
tasdik ötmeyi taahhüdetmiş bulunmaktayız. 

Birinci Dünya Harbi dolayısiyle andîlaşmaların revizyonu yapılamamış ve harbi mütaakıp 1924 
yılında Bern'de bir revizyon konferansında Eşya Andlaşmasmın yeni metni kabul, edilmiştir • Bu 
konferansta ilk defa olarak yolcu bagaj taşımalarının yeknesak hukukî bir rejime tabi tutulması 
maksadiyle (Demiryolu ile yolou ve brigaj taşınmasına mütaallik miletilerarası Andlaşma) kabul edil-
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mistir. Bu andlaşma ile de yolcularla demiryolları arasındaki hukuk ve vecaip, keza bagaj taşıma
larında ' demiryolunun müşterek ve müteselsil mesuliyetine dair yeknesak hükümler kabul edil
miştir. 

Bu iki andlaşma Âkıd Devletler tarafından tasdikini mütaakıp 1928 yılında yürürlüğe girmiştir. 
Bu iki andlaşma 2.6.1930 tarihinde 1673 sayılı Kanunla tasdik edilmiştir. 
Bu andlaşmalarm ihtiva ettikleri hükümlere nazaran zamanın ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri 

için her beş yılda revizyona tabi tutulmaları icabefcmektedir. 
Buna nazaran 1928 yılından sonra 23 Kasını 1933 yılında Roma'da toplanan bir revizyon kon

feransında 1924 tarihli andlaşmalar ilga edilerek yerine : 

1. Demiryoliyle eşya taşınmasına mütaallik Milletlerarası Andlaşma, 

2. Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşınmasına mütaallik Andlaşma, 
Her iki andlaşıma umumi esasları ihtiva etmekle beraber tatbikattan elde edilen tecrübelerden 

istifade edilerek yeni bâzı hükümleri ihtiva etmektedirler. 
1933 tarihinde Roma'da akdedilen Revizyon Knnferansma Hükümetimizce iştirak edilmiştir Bu 

konferansta kabul edilen andlaşmalar 3.1.1935 tarihli 2641 sayılı Kanunla kabul ve tasdik edil
miştir. 

Âkıd Devletler tarafından tasdiki mütaakıp andlaşmalar 1938 senesinde yürürlüğe girmiştir. 
Bu andlaşmalarm yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren 5 yıl sonra yani 1943 yılında reviz

yonlarımın yapılmış olması icabettiği halde îkinci Dünya Harbi dolayıaiyle bu mümkün olamamış. 
revizyon konferansı için harbi ımütaakıp çalışmalara başlanılmıştır. 

îlk olarak 1950 yılında Bern'de yapılan fevkalâde bir revizyon konferansında (Demiryolu ile eş
ya taşıma andlaşması) ndaki konteynerlerle sahiplerine ait vagonların milletlerarası demiryol taşı
malarında tabi olacakları hükümlerin revizyonu kararlaştırılmış ve bu taşımalara ait yeni metinler 
kabul edilerek 1933 tarihli Eşya Taşıma Andlaşmasma ek bir andlaşma vücuda getirilmiştir. 

Bu ek andlaşma 8.8.1951 tarihli 5836 sayılı birKanunla kabul ve tasvibedilmiştir. 
Diğer taraftan harb sonrasında asıl andlaşmalarm revizyonları için çalışmalar devam etmiş ve 

İsviçre Hükümeti Bern'de 25 Ekim 1952 tarihinde bir revizyon konferansı toplamıştır Bu konfe
ransa iştirak etmiş bulunmaktayız. 

Bu konferansta : 
1. Demiryolu ile eşya taşımalarına mütaallik Milletlerarası Andlaşma (CİM) ve 10 nou eki, 
2. Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşınmasına mütaallik Milletlerarası Andlaşma ve 4 eki, 
3. Her iki andlaşmanm ek protokolleri, 
Bu andlaşmalar 1956 yılında yürürlüğe girmiş ve 6667 sayılı Kanunla tasvibedilmiştir. 
Bu andlaşmalar 5 yılı mütaakıp 25 Şubat 1961 de Bern'de toplanan bir revizyon konferansın

da yeniden gözden geçirilmiş ve yeni andlaşma metinleri kabul edilmiştir. 
Andlaşmalarm muhteviyatı. 
Yeknesak esaslarıı bağlanmış bulunan ve andlaşma muhteviyatı hükümler şunlardır : 
Yolcu ve Bagaj Anlaşmasında : 
1. Yolcu nakliyatı, 2. - Bagaj taşımaları, 3. - Her iki taşımalara -ait müşterek hükümler. 
2. Andlaşmanm portesi ve demiryoluna ait mükellefiyetler. 
3. Demiryollarının müşterek ve müteselsil mesuliyetine ait hükümler. 
4. Usule mütaallik hükümler. 
Bu andlaşmanm ekleri : 
Birinci ek Bagaj Bülteni Formülleri, ikinci ek Merkez Ofisine ait bir Nizamname, üçüncü ok 

Revizyon Komisyonuna ait Nizamname, dördüncü ek Tahkim Nizamnamesinden ibarettir. 
Eşya Taşıma Andlaşmasıında : 
1. Andlaşmanm portesi ve demiryoluna ait mükellefiyetler, 
2. Taşıma mukavelesi, bu mukavelenin icrası, 
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3. Taşıma Mukavelesinde tadilât, 
4. Eşya taşımasından ımütevellıit demiryollarının .müşterek ve müteselsil mesuliyeti, bundan müte

vellit hesaplaşmalar, 
5. Demir - Denizyolu taşımalarında müşterek mesuliyet, 
6. Usule mütaallik hükümler. 
Bu andlaşmanın ekleri : 
1. Tehlikeli Maddeler Nakliyatına Mahsus Milletlerarası Nizamname, 2. - Hamule senedi for

mülleri, 3. - Ambalajdaki kusur veya ambalajın bulunmayışını gösterir bir beyanname örneği, 4. -
Taşıma mukavelesinde tadilât modelleri, 5. - Merkez Ofisi Nizamnamesi, 6. - Revizyon ve eksper
ler komisyonlarının statüleri, 7, 8. - Sahiplerine Ait Vagonların ve Konteynerlerin Mi^etlerarası 
Trafi'kte Kullanılmalarıma Mütaallik bir Nizamname, 9. - Koli Ekspres Taşımasına Mütaallik bir 
Nizamname, 10. - Tahkim Nizamnamesi, 

Yeni -andlaşmalarla kabul edilen yeni esaslar; 
Yolcu ve Bagaj Andlaşmasmda : 
1. Biletlere ve çocuk yaş hadleri hakkında bâzı değişiklikler. 
2. Bagaj nakliyatında demiryolunun mesuliyetine mütaallik ahvalde ödenecek ek ücretin tarife

lere bırakılmış olması, 
3. Hükümetlerin muvafakatleri ile tenzilât hususunda özel anlaşmalar yapılabilmesi, 
Eşya taşımalarında : 
1. Eşyaların tartılarına, Milletlerarası tarifelere mütaallik hükümler, 
2. Yolcu taşımalarında Olduğu gibi hükümetlerin muvafakatleri ile tenzilâta ait özel anlaşmalar 

yapılma salâhiyeti, 
3. Eşya tahmilâtında mesuliyetin tavzihi, müddet tecavüzlerinde Ödenecek tazminatın tarifelere 

bırakılması, 
Ek protokolde : 
1. Andlaşmalara sonradan iltihak edecek devi etlere mahsus takibedilecek usul, 
2. ingiltere ve Fransız Hükümetlerinin bâzı rezervleri, 
Nihai Anlaşma : 
1. Konferans müzakeratı için tetkika alman belgeler, 
2. Merkez Ofisinin faaliyet raporuna dair verilen kararlar, 
3. Milletlerarası yolcu nakliyatında yolcuların yaralanmaları ve ölümleri halindeki demiryolu 

mesuliyetinin yeknesak bir hale getirilmesi için yapılan çalışmalara devam edilmesine, 
Andlaşma bünyelerinde yapılacak tadilât için bir proje hazırlanması için, 
Merkez Ofisine talimatdan ibarettir. 
Andlaşmaların yürürlüğe girecekleri tarih : 
Yolcu ve Bagaj Andlaşmasmm 65, Eşya Andlaşmasınm 66 ncı maddeleri gereğince andlaşma-

lar 15 devlet tarafından tasdik edildiği takdirde bunların yürürlük tarihlerinin tesbiti için temas
lar yapılır. 

Andlaşmalar en az 15 'devlet tarafından tasdik edildiği cihetle isviçre Hükümeti tarafından Bern'
de toplantıya davet edilen bir diplomatik konferansta andlaşmaların 1 . 1 . 1965 te yürürlüğe 
girecekleri kararlaştırılmıştır. 

Tasarının kabulünü müıtaalkıp andlaşmalar bu tarihten itibaren tatbik edilmek üzere neşredile
cektir. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/714 
Karar No. : 14 

2 . 12 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşınmasına mütaallıik Milletlerarası Andlaşma (CIV) ve ekleriyle 
Demiryolu ile eşya taşımıamna ımültaallik Milletlerarası Andlaşma (CİM) ve eklerinin, ek protokolün 
ve nihai Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsil
cilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede sarahaten ifade olunan hususlar, Komisyonumuzca da yerinde görülerek tasarı aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kocaeli 

N. Erim 

istanbul 
F. K. Gökay 

S. 

Kâtip ve bu 
Sözcüsü 
istanbul 
0. Oran 

rapor 

istanbul 
ö. Z. Dorman 

Kars 
öktem V. 

Mardin 
Bizdaro 

Diyarbakır 
V. Pirinçcioğlu 

istanbul 
S. Sarp er 

•ğlu O. 
Sivas 

, Sansöz 

Eskişehir 
E. G. Sakarya 

izmir 
S. Osma 

•en 

Millet Meclisi 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. : 1/714 
Karar No. : 9 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

15 .12 . 1961 

Komisyonumuza Dışişleri Komisyonu raporu ile birlikte havale bnyurulan «Demiryolu ile yol
cu ve bagaj taşınmasına ımütaalllik Milletlerarası Andlaşma (CIV) ve ekleriyle demiryolu ile eşya 
taşınmasına ımütaallilk Milletlerarası Andlaşma (CİM) ve eklerinin ek protokolün ve Nihai Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili Ibakanlıklar temsilcileri de 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Belirtilen hususlar yerinde görülerek tasan aynen kabul edilmiştir. 
işin ehemmiyetine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenniye şayan görülmüştür. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu 
Başkanı 

Erzincan 
Z. Gündoğdu 

istanbul 
0. Eyüb oğlu 

Başkan V. 
Maraş 

E. Kaplan 

Kayseri 
H. Gümüşpala 

Sözcü 
istanbul 

/ / . Tiyanşan 

Kara 
B. Yalgın 

Kâtip 
Bitlis 

M. Okumuş 
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HÜKÜMETlN TEKLÎFÎ 

Demiryolu île Yolcu ve Bagaj Taşınmasına Mütaallik Milletlerarası Andlaşma (CIV) ve Ekleriyle 
Demiryolu ile Eşya Taşınmasına Mütaallik Milletlerarası Andlaşma (CİM) ve Eklerinin, Ek proto

kolün ve Nihai Anlaşmanın onaylanmasının Uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 25 Şubat 1961 tarihinde Bern'de imzalanan «Demiryolu île Yolcu ve Bagaj Taşın
masına Mütaallik Milletlerarası Andlaşma (CIV)» ve Ekleriyle «Demiryolu île Eşya Taşınmasına 
Mütaallik Milletlerarası Andlaşma (CİM)» ve Eklerinin, Ek Protokolün ve Nihai Anlaşmanın onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
îsmet İnönü 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

K. Satır 

5 . 8 .1964 
Devlet Bakanı 

/. 8. Omay 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

Millî Savunma Bakanı 
t. Sancar 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Ticaret Bakanı 
F. Islimyeli 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

Devlet Bakanı 
N. Yetkin 

İçişleri Bakanı 
O. öztrak 

Millî Eğitim Bakanı 
î. öktem 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
H. Oral 

Adalet Bakanı 
8. Çumralı 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Çalışma Bakanı 
2fr Ecevit 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
A. î. Göğü§ 

îmar ve İskân Bakanı 
C. Üzer 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 
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DEMIRYOLU ILE YOLCU VE BAGAJ NAKLINE MÜTAALLIK BEYNELMILEL ANLAŞMA 

(CP7) 

Aşağıda imzaları bulunan tam yetkiyi haiz Devlet temsilcileri, 
Demiryolu ile yoku ve "bagaj taşıması hakkkımda Bern'de 26 Ekim 1962 tarihinde imzalanmış 

•bulunan Milletlerarası Andlaşnıanm, 66 nci mad desine uygun bir surette, yeniden tetkiki lüzu
muna baani olarak bu maksatla yeni bir Andla? ma akdi kararına varmışlar ve aşağıdaki madde
ler üzerinde anlaşmışlarıdır. 

İBÖLÜM : I 

Andlaşmanın mevzu ve şümulü 

Madde — 1. 

Andlaşmanm tatbik olunacağı demiryolları ve taşımalar 

1. İşlbu Andlaşma, aşağıdaki fıkralarda gözetilen istisnalar dışında, em az iki Âkıd Devletim 
topraklarından geçen güzergâhlar için milletler a p a s ı taşıma evralkiyle ve münhasıran 59 ncu 
maddeye göre tanzim olunan listede kayıtlı ha t lar üzerinde yapılan 'bütün yolcu ve .bagaj taşı
malarıma uygulanır. 

2.. Çıkış istasyonu (1) ile varış istasyonu aynı Devletin toprakları üzerinde bulunan ve diğer 
'bir Devetin topraklarından yalnız transit olarak geçen taşımalar 28 nci maddenin 1 nci fıkrası
nın tatibdkaıtı oıuüısıtesna, aşağıdaki hallerde çıkış istasyonumun bulunduğu Devletin kanunlarına 
tabidir : 

a) Üzerlerinden transit olarak geçilecek batlar, münhasıran çıkış istasyonunun tabi olduğu 
Devlete ait bir demiryolu tarafından işletilecek olursa; 

Ib) Üzerinden transit olarak geçilecek hatlar münhasıran çıkış istasyonunun tabi olduğu Dev
lete ait bir demiryolu tarafından işletilmese dahi, bu taşımaların milletlerarası taşıma sayılma
ması hakkında ilgili demiryolları arasında anlaş malar akdedilmiş bulunursa. 

3. Hemıihudut iki Devletin istasyonları arasın daki taşımalar bunların üzerinde yapıldıkları 
hatlar münhasıran hemlhudut iki Devletten birine ait demiryolları tarafından işletildiği ve bu 
devletlerden hiçbirinin kanun ve nizamnameleri mâni teşkil etmediği takdirde, hattı işleten 
Devletin mevzuatına taıbi tutulur. 

4, Tarifeler, milletlerarası taşıma belgelerinin tanzim olunacağı münasebetleri tesbit eder. 

Madde — 2. 

Karma taşımalara ait hükümler 

il. Demiryolu hatlarına ilâveten, demiryolu ıgüzengâhlarını tamaımiıyan, üzerlerinde millet
lerarası taşımaların yapılan muntazam, otomobil veya su yolu servislerine ait hatlar da, en az 
iki Âkıd Devleti bağladığı ahvalde, bu devletlerin muvafakatiyle birinci maddede ızikredilen 
listelere geçirilebilir. 

,2. ıBu hatların bağb bulunduğu teşelbbüsler, muhtelif taşıma tarzlarının zaruri kıldığı aykırı-
liiıklar müstesna olmak üzere, işjbu Andlaşımanın demiryollarına yüklediği bütün mükellefiyetlere 

(1) İstasyon kelimesiyle, aynı zamanda nakliyat mukavelesinin icrası bakımından kalka açıl
mış bulunan denizcilik hizmetine mahsus limanlariyle her türlü otomobil servislerine mahsus tesisler 
kaydolunmaktadır. 
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tabî ve tanıdığı Ibütün haklara sahiptir. Ancak, işbu Andlaşma ile tesis edilmiş bulunan1 mesuli
yet kaidelerinde istimadılik ıbalhis mevzuu olamaz. 

3ı. Birinci fi)krıada gösterilen hatlardan birini listeye kaydettirmek istiyen her Devlet, ikinci 
fıkrada derpiş olunan istisnaların, - tarafların tabi olduğu aynı usuller dâhilinde - yayınlanıması 
için gerekli tedbirleri alacaktır. 

4. DemiıryıoHaınndaın ve birinci fakra ile tâyin olunanlardan gayrı taşıma servislerinden aynı 
zamanda geçen milletlerıaırası nakliyat için, demiryolları, alâkalı taşrana teşebbüsleriyle müştere
ken ve her taşuma tarzının hususiyetlerini nazarı itibara alabilmek makısadiyle işbu Andlaşma-
daikiınden farklı hukukî bir rejim tesis eden tarife hükümleri vaz 'edebilirler. Bu takdirde., bu 
Andlaışıma ile tesbit edilmiş bulunandan gayrı 'bir taşıma evrakı kullanabilirler. 

Madde — 3. 

Demiryollarının taşıma mecburiyeti 

1. Demiryolu, işbu Andlaşma şartlarına uyarak her türlü yolcu ve bagaj taşımasını yapmakla 
mükelleftir, yeter ki : 

a) Yolcular bu Andlaşma ve Milletlerarası tarife hükümlerine uysunlar, 
b) Taşıma mûtat vasıtalariyle yapılabilsin, 
c) Demiryolunea önlenmesi mümkün olmıyan veya çaresi demiryolunun elinde bulunmıyan se

beplerle taşımaya mâni olunmasın, 
2. Yetkili makam tarafından hizmetin tamamen veya kısmen tatiline karar verildiği takdirde 

bu tedbirler, derhal halka ve demiryollarına bildirilir. Bunların, yayınlanmak üzere diğer Devlet
ler demiryollarına ihbarı, tebliği alan demiryollarına aittir. 

3. Demiryolları tarafından işbu madde ahkâmına muhalif her hareket, vâki olacak zarar dola-
yısiyle, bir tazminat dâvasına yol açabilir. 

BÖLÜM : II 

Nakil mukavelesi 

KISIM : 1 

Yolcu Taşıması 

Madde — 4. 

Taşıma hakkı 

Tarifelerde derpiş edilen istisnalar dışında, yolcu seyahatinin başlangıcından itibaren geçerli bir 
taşıma belgesini hâmil bulunmaya, bunu bütün seyahati süresince muhafaza etmiye, talep halinde 
kontrolla görevli memurlara göstermeye ve seyahatinin sonunda iade etmeye mecburdur. 

Madde — 5. 

Biletler 

1. tşbu Andlaşmaya tabi bir milletlerarası taşıma için verilen biletler «C» işaretini taşıyacaktır. 
2. Tarifelerle gözetilen istisnalar dışında biletlerin üzerinde şu kayıtların bulunması mecburidir: 
a) Kalkış ve varış istasyonlarının adları, 
b) Güzergâh; muhtelif güzergâh veya taşıma vasıtalarından faydalanmaya cevaz varsa, bu yet

ki kaydedilmelidir. 
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c) Trenin nevi ve arabanın sınıfı; 
d) Taşıma ücreti; 
c) Yürürlüğün başladığı gün; 
f) Yürürlük süresi. 
3. Tarifeler veya demiryolları arasındaki anlaşmalar, biletlerin hangi dilde basılıp doldurulaca

ğını, şekliyle muhtevasını tâyin eder. 
4. Milletlerarası bir tarifeye müsteniden verilen kupon karneleri işbu Andlaşmaya göre tek bir 

taşıma vesikası teşkil eder. 
5. Tarifelerin ihtiva ettiği istisnalar dışında biletler ancak isme yazılı olmadıkları ve seyahate 

başlanmadığı takdirde devredilebilir. 
6. Yolcu bileti aldığında bunun talimatına uygun bulunduğuna kanaat getirmekle mükellef

tir. 

Madde — 6. 

Çocuklar için ücret tenzilâtı 

1. Kendileri için ayrı bir yer istenmediği takdirde çocuklar, beş yaşını bitirinceye kadar biletsiz 
olarak meccani taşınırlar. 

2. Beş yaşından fazla ve on yaşını bitirinceye kadar olan çocuklarla, kendileri için ayrıca bir 
yer istenen daha küçük yaştaki çocuklar, bâzı arabalar veya bâzı trenler için alınan munzam ücretler 
müstesna olmak ve bileti veren idarenin usullerine göre ücretlerdeki kesirlerin tama iblâğı haıkkmı 
haleldar etmemek ve büyükler için alınan bilet ücretlerinin yarısını geçmemek şartiyle tenzilli ücret
le taşınırlar. Bu tenzilâtın alelade biletin normal ücretine nazaran tenzilli olan bilet ücretlerine tat
biki mecburi değildir. 

3. Tarifeler ve 2 nci pargraflarda zikredilen yaş hadlerinden farklı yaş hadleri nazarı 
itibara alabilirler, ancak bu hadler vo 1 nci paragraftaki ücretsiz taşımalara mahsus tamamlanmış 
beş yaşından ne de 2 nci paragraftaki tenzilli ücret tatbika'tmdaıki tamamlanmış on yaşından aşağı 
olamaz. 

Madde — 7. 

Biletlerin yürürlük süresi 

1. Biletlerin yürürlük süresi tarifelerle tos bit edilmelidir. 
2. Biletin yürürlüğünün ilk günü, tam gün olarak yürürlük süresine dahildir. Yolcu, biletinin 

yürürlük süresine dâhil bulunan herhangi bir günde, seyahatine başlıyabilir. Tarifelerin derpiş 
ettiği istisnalar hariç, seyahatini biletinin muteber olduğu ısoın gün ve öreri gereğince en geç saat 
24 e kadar muvasalat istasyonuna varacak bir trenle bitirmelidir. 

Madde — 8. 

Yer tahsisi ve kiralanması 

1. Yolcu gereık kendisi için gerek kendisi ile birlikte seyahat edecek olup biletlerini ibraz ede
bileceği kimseler için boş bir yer ayırtabilir. Yerini iyice belli olabilecek şekilde işaretlemeden ayrı
lan yolcu, bunun işgal hakkını kaybeder. Bunun dışındaki hallerde yer tahsisi, her demiryolunun 
yürürlükte bulunan mevzuatına göre tanzim edilir'. 

2. Tarifeler veya örerler bâzı trenlerde yer kiralanıp kiralanmıyacağmı ve kiralanması halin
de buna ait şartları tâyin ederler. 
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Madde — 9. 

Ara istasyonlarda duruş 

1. Tarifelerde derpiş olunan istisnalar hariç yolcu hiç bir muameleye tâbi olmaksızın yol bo
yunca istediği yerlerde durmak hakkına maliktir. 

2. Yolcunun ara istasyonlarda duruş hakkını kullanması, tarifelerde derpiş edilen yüriirlük 
süresinin uzatılmasını icabettirmez. 

3. Seyahatine ara veren yolcu buna yeniden ancak seyahatine ara verdiği istasyondan vey:ı 
henüz katediTmemiş olan güzergâh üzerindeki (bir istasyondan başlıyabilir. 

Madde — 10. 

Mevki veya tren değiştirme 

Yolcu, tarifelerde tesbit edilen şartlar dâhilinde ve derpiş olunan 'munzam bir ücretin tediyesi 
suretiyle, biletinde gösterilen mevkiden daha yüksek bir mevkide veya daha üstün .sınıftan bir 
trende bir yer işgal edebilir. 

Madde — 11. 

Geçerli bileti olmıyan yolcular 

1. Geçerli bir bilet ibraz edemiyen yolcu seyahat ücretlerinden ayrı olarak munzam bir ücret 
ödemeye mecburdur; bu munzam ücret hangi demiryolu üzerinde istenilmişse bunun nizamname
lerine göre hesaplanır. 

2. Mevzuatın menettiği tadillere uğramış olan biletler, gayrimuteber sayılır ve vazifeli perso
nel tarafından istirdıadolunur. 

3. Seyahat ücretini veya munzam ücreti derhal ödemekten imtina eden yolcu seyahatten 
menedilebilir. Seyahatten ımenedlilen yolcu, ancak bagajlarının varış istasyonundan gayrı bir istas
yonda kendisine teslimini istiyebilir. 

Madde — 12. 

Trenden çıkarılan veya trenlere bâzı şartlar altında kabul olunan kimseler 

1. Trene kabul edihniyecek veya yol boyunda trenden çıkarılabilecek kimseler şunlardır : 
a) Sarhoş halde olanlar, uygunsuz harekette bulunanlar veya kanun ve nizamname hüküm

lerine riayet etmiyenıler; bu şahısların ne bilet bedelini ne de bagajlarının nakli için ödedikleri üc
reti istirdada hakları olur. 

b) Hastalık yüzünden veya diğer sebeplerle yanındakileri rahatsız edeceği anlaşılan kimseler; 
bu türlü yolcular, önceden tam bir kompartıman kiraladıkları veya ücreti mukabilinde kendile
rine bir kompartıman tahsis edebildikleri takdirde seyahatlerine devam edebilirler; ancak yolculuk 
sırasında hastalanan kimseler, kendilerine icabeden tedavinin yapılması mümkün olan ilk istasyona 
kadar seyahate devam ettirileceklerdir. Seyahat ve bagajların nakil ücreti, katedilen mesafeye ait 
kısım tenzil edildikten sonra, 26 ncı maddede tesbit edilen şartlar dâhilinde kendilerine iade edilir. 

2. Sâri hastalıklara yakalanmış kimselerin nakli, milletlerarası andlaşmalara ve böyle andlaşma
lara veya bunların mevcut bulunmaması halinde her devlete mer'i kanun ve nizamnamelere tabidir. 

Madde — 13. 

El eşyasının ve hayvanların arabalara sokulması 

1. Yolcular taşınması kolay el eşyasını parasız olarak arabada yanlarına almaya mezundurlar. 
Her yolcu, bu el eşyası için yalnız işgal ettiği yerin üst ve altındaki yerlerden istifade edebilir. Ara-
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baların özel bir tipten olması, bilhassa bir bagaj rafeni ihtiva etmeleri halinde bu kaide kiyasen 
tatbik olunur. 

2. Aşağıdaki maddeler arabalara ithal edilemez : 
a) Tarifelerdeki istisnalar hariçolmak üzere 17 nci maddenin (a) harfi mucibince, bagaj olarak 

taşıma dışında tutulmuş olan maddeler ve cisimler; bununla beraber bir âmme hizmetinin ifası do-
layısiyle veya kanuni yahut idari bir müsaadeye istinaden ateşli bir silâh taşıyanlar, geçilen ülke
lerin mer'i nizamnamelerinin tesbit edilen en az miktarı geçmemek üzere yanlarında cephane bu
lundurmaya mezundurlar; mahpuslara refakat eden ve bunlarla birlikte hususi araba veya kom
partımanlarda seyahat eden muhafızların beraberlerinde dolu silâh taşımalarına müsaade olunur; 

b) Yolculara sıkıntı veya rahatsızlık verir yahut zarar verir nev'inden olan maddeler. 
c) Gümrük veya diğer idari makamlar mevzuatının arabalara ithaline müsaade etmediği eşya; 
d) Canlı hayvanlar. Kafes, sandık veya sepet yahut münasip diğer ambalajlar içinde ka

palı bulunan küçük hayvanlar ve küçük köpekler (kapalı olmasalar dahi) yolcuları kokulariyle, 
gürültüleriyle ve başka suretle rahatsız etmemek, muhtelif devletlerdeki polis mevzuatına mâni ol
mamak, yolculardan hiç biri tarafından itirazda bulunulmamak ve bu hayvanlar kucakta veya el 
eşyası gibi taşınmak şartiyle kabul edilirler Tarifeler veya örerler bâzı nev'i arabalara veya tren
lere canlı hayvan kabulüne cevaz verebilirler yah ut mâni olabilirler. 

3. Tarifeler hangi hayvanlar için nakil ücreti ödenmesi icabedeceğini gösterirler. 
4. 2 nci paragraftaki hükümlerin ihlâl edildiği şüphesini uyandıracak ciddî sebeplerin mevcu

diyeti halinde (paragraf 2 harf c yi ilgilendirenler hariç) demiryolu memurları arabalara alınmış 
bulunan eşyanın mahiyetini yolcunun huzurunda tahkik etmeye yetkilidirler. 

5. Yolcunun beraberinde arabaya aldığı mevad ve canlı hayvanların nezareti, yolcuya terettüb-
eder, yalnız 1 nci paragrafta derpiş edilen hususi tipte bir arabada bulunması dolay isiyle yolcunun 
bu nezareti sağlamaması hali hariçtir. 

Demiryollarının bir hatasından ileri geldiğini ispat edemediği takdirde beraberinde arabaya al
dığı mevat ve canlı hayvanların sebebiyet verdikleri bütün ziyandan yolcu sorumludur. 

Madde — 14. 

Trenler, örerler 

1. Örerlerde derpiş olunan muntazam trenlerle ihtiyaca göre sefere konan trenler, taşımaya 
tahsis edilirler. 

2. Demiryollar kendi şebekelerine ait trenlerin hareket saatlerini vaktinde istasyonlarda ilân 
etmeye ve yolculara, trenlerin örerine dair malûmat etmek imkânını vermeye mecburdurlar. Örer
lerde trenlerin sınıfları, arabaların mevkileri, yolcuların kabul şartları ve trenlerin kalkış saatleri 
gösterilmelidir. Odukça önemli transit garlariyle münteha garlarında ise örerler varis saatlerini 
ve başlıca tren irtibatlarını da göstermelidir. 

Madde — 15. 

Tren irtibatının kaçırılması, trenlerin lağvı 

Bir tren gecikmesi yüzünden diğer trenle olan irtibat kaçırıldığı veya bir tren güzergâhının 
bir kısmı veya tamamı üzerinde lâğvedildiği ve yolcuda seyahatine devam etmek istediği tak
dirde demiryolu bu yolcuyu bagajlariyle birlikte imkân nisbetinde ve munzam hiçbir ücret 
almaksızın aynı hattan veya ilk taşıma itinererine iştirak eden idarelere ait diğer bir yoldan mev-
ridine en az gecikme ile varacak şekilde götürmeye mecburdur, istasyon şefi, lüzum halinde bi
letin üzerinde irtibatın, kaçırıldığını veya trenin lâğvedildiğini tasdik edecek, biletin muteber 
olduğu müddeti gereği kadar uzatacak ve bileti, yeni yolda, daha üstün bir mevki veya daha 
üstün ücretli bir tren için meri kılacaktır. Bununla beraber demiryolu bâzı trenlerden faydalan-
dırmayı, tarife ve örerlerde de neşir şartiyle reddetmek hakkına maliktir. 
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KISIM : II. 

Bagaj taşıması 

Madde — 16. 

Taşımaya kabul edilen maddeler 

1. Bavul, sepet, valiz, seyahat torbası, şapka kutusu ve bu cinsten diğer ambalajlar içinde bu
lunan eşya ve ambalajların kendileri de bagaj olarak taşımaya kalbul edilir. 

2. Bundan başka aşağıdaki eşyalar eğer açık taşınmaları mûtat ise ambalajsız dahi olsalar 
bagajlar gibi taşımaya kabul olunur : 

a) Hastalara mahsus portatif veya müteharrik koltuklar, bizzat hastalar tarafından sürü
len yardımcı motorlu veya motorsuz müteharrik koltuklar ve şezlonglar, 

b) Çocuk arabaları;, 
c) Portatif müzik aletleri; 
d) Ambalajı, hacmi ve ağırlığı furgona süratle yüklemeye ve yetiştirmeye elverişli olmak şar-

tiyle, sanatkârların temsil malzemesi ele dâhil olmak üzere meslek aletleri, 
e) Spor alâtı, 
f) Yardımcı motorlu veya motorsuz bisikletler ve daimi süratte takılmıyan tâli aksamı çıka

rılmış olmak şartiyle, sepetsiz motosikletler ve benzeri vasıtalar, 
Motorlu taşıtların depolarında benzin bulunabilir, yolcu, depo ile motor arasında bulunma

sı muhtemel musluğu kapamalıdır. Vasıtaya sağlamca raptedilmiş bulunan yardımcı depolar
da da, kapatılmış olmak şartiylc, benzin bulunabilir. Depolarında benzin ıbulunan motorsikletler 
her türlü düşüşe karşı garanti için dik duracak vaziyette tahmil edilmelidir. 

3. Tarifeler, ikinci fıkrada gösterilip bagaj olarak taşımaya kabul edilen eşyanın miktar, 
hacım ve ağırlığını tahdidedebileceği gibi, yükleme, aktarma ve boşaltma için yolcunun yardımı
nın hangi şartlar altında isteneceğini de tesbit edebilir. 

Tarifeler, bâzı şartlar altında diğer eşyanın (meselâ : Sepetli motosiklet ve otomobil gibi) ve 
kâfi derecede emniyetli kafesler içine konmuş hayvanların da bagaj olarak taşınmasına müsaade 
edebilirler. 

Madde — 17. 

Taşıma dtp maddeler 

Aşağıdaki maddeler bagaj olarak taşıma dışında tutulur : 
a) Tehlikeli mevad ve eşya, bilhassa dolu silâhlar, infilâk edebilen, parlıyabilen maddeler, yakıcı, 

zehirli, radyoaktif aşındırıcı ve müstekreb veya bir taaffün hâsıl edebilecek maddeler; 
b) Bagajların geçecekleri ülkelerin birinde bile olsa, taşınması posta idaresine hasredilmiş mad

deler; 
c) Bagajların geçecekleri ülkelerin birinde bile olsa, taşınması yasak edilmiş maddeler, 
Tarifeler, (a) harfinde taşıma dışı tutulmuş olan bâzı madde ve bâzı eşyayı belli şartlar altında, 

bagaj olarak taşımaya kabul edebilirler. 

Madde — 18. 

Yolcunun kendi bagajlarına mütaallih mesuliyeti munzam ücret 

1. Bagaj bülteni hâmili, 16 ve 17 nci madde hükümlerine riayetten mesul olup, bu hükümlere 
riayetsizlikten doğacak bütün avakıbı kabul zorundadır. 

2. Vakanın topraklan üzerinde cereyan ettiği devletin kanun ve nizamları mâni teşkil etmediği 
takdirde demiryolu, mevzuata vahim derecede aykırılık karinesi halinde, bagajlar muhteviyatının 
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talimata uygun olup olmadığını muayeneye yetkilidir. Bagaj bülteni hâmili muayenede hazır bulun
maya davet olunur; gelmezse veya bulunmazsa ve muayenenin yapılmakta olduğu memlekette bu 
bu hususta meriyet mevkiinde başkaca kanun ve nizamname mevcut değilse, bu iş demiryollarına 
yabancı iki şahit huzurunda yapılır. Muvzuata aykırı bir hal müşahede olunursa, muayeneden müte
vellit masrafları bagaj bülteni hâmili ödemek mecmuriyetindedir. 

3. 16 ve 17 nci maddeler hükümlerine aykırı hareket halinde, bagaj bülteni hâmili, munzam 
nakil ücretine ve varsa, zararın tazminine halel gelmeksizin, munzam bir ücret ödemeye mecburdur. 

Munzam ücret bagaj olarak nakilden hariç tutulan eşyanın gayrisâfi beher kilogramı için şu şart
lar altında ödenir. 

a) Eğer bu eşya, demiryolu ile eşya taşıması hakkındaki Milletlerarası Andlaşmanm (CİM) 
1. nei Lâhiyası mucibince nakilden hariç tutulan maddeleri ihtiva ediyorsa, tahsil edilecek miktar altı 
franktan aşağı olmaım'ak üzere üç fark üzerimden; 

b) 16 ve 17 nci madde hükümlerine mugayir diğer bütün hallerde, tahsil edilecek miktar dört 
franktan aşağı olmaimak üzere iki fark üzerinden, 

Madde — 19. 

Bagajların ambalajı ve haiz bulunmaları gereken diğer şartlar 
1. Durumu veya haiz bulunması gereken şartlar bakımından arızalı olan veya ambalajı kifayetsiz 

olan yahut aşikâr hasar izleri gösteren bagajlar demiryolu tarafından reddolunabilir. Buna rağmen 
kabul edilen bagajların bülteni üzerine duruma uygun düşen meşruhatı kayda demiryolu yetkilidir. 
Böyle bir meşruhatı taşıyan bagaj bülteninin yolcu tarafından kabulü, yolcunun, meşruhatın doğrulu
ğunu tasdik ettiğini ispat eder. 

2. Kolilerin üzerinde, kâfi derecede sabit olarak yolcunun adı ve adresi ve varış istasyonunun 
ismi bulunmalıdır. 

3. Daha evvelki taşımaya ait eski etiket, adres, ve sair yazılar yolcu tarafından kaldırılmalı veya 
okunmaz hale getirilmelidir. 

Madde — 20. 

Bagajların kaydı ve nakli 

1. Bagajlar ancak, bunların en az mürettebolduğu istasyona kadar muteber bilet ibrazı şartiyle 
ve biletler üzerinde gösterilen güzergâh için kaydedilir. 

Bilet mütaaddit güzergâhlar için muteber ise veya varış mahallinde mütaaddit istasyonlar varsa 
yolcu, bagajın takibedeceği güzergâhı veya hangi istasyon için kaydedileceğini açıkça belirtmeye mec
burdur. Demiryolu, yolcunun bu kayda riayet etmemesinden doğan avakıptan mesul olmaz. 

Tarifelerde derpiş edilmişse, yolcu, biletinin muteber olduğu müddet zarfında ya doğrudan 
doğruya kalkış garından varış istasyonuna kadar mesafenin tamamı veya bütün mesafenin muhte 
lif kısımları için bagajlarını kaydettirebilir. 

Bagajların ibraz olunan bilet üzerinde yazılı güzergâhtan gayrı bir yol üzerinde taşınmak 
üzere veya bilet ibraz edilmeksizin kabul edilip edilmiyeceğini ve kabulü halinde şartların neler
den ibaret olacağını tarifeler tâyin eder. Bagajların bilet ibraz edilmeksizin taşımaya kabulü 
tarifelerde derpiş edilmişse, işbu andlaşmanm bagajı beraberinde olan yolcunun hak ve vecibele
rini tâyin eden hükümleri, bilet göstermeksizin kaydedilmiş bagajların göndericileri hakkında da 
tatbik olunur. 

2. Bagajların taşıma ücreti kayıt sırasında ödenmelidir. 
3. Bundan fazla olarak bagajların kaydına ait formaliteler, hareket istasyonunda mer'i ka

nun ve nizamnamelerle tâyin olunur. 
4. Tarifeler, hasta koltuklarının, çocuk arababalarının, spor alâtmm, bisikletlerin ve motorlu 

edevatın kaydı için hususi hükümler derpiş edebilir. 
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5. Yolcu, çıkış istasyonunda yürürlükte bulunan şerait dâhilinde bagajlarının gönderileceği 

treni tâyin edebilir. Yolcu bu selâhiyetini kullanamıyorsa bagajlar ilk münasip trenle yollanır. 
Eğer bir telâki istasyonunda bagajların tren değiştirmeleri icabediyorsa, taşıma millî nizamna
melerin tesbit ettiği şartlar dâhilinde mûtat bagaj servisini sağlıyan ilk trenle yapılır. 

Bagajların yukarıdafci şartlar dâhilinde yollanması ancak hareket sırasında ve yolda gümrük 
ve diğer idari makamlarca istenilen fonnalitelerin mâni olmaması ile mümkündür. Demiryolu 
bâzı trenlerde veya bâzı sınıftan trenlerde bagaj kabul etmemeye veya taşımasının sınırlandırıl
masına yetkilidir. 

Madde — 21. 

Bagaj bülteni 

1. Bagajlar kaydedilince yolcuya bir bülten verilir. Yolcu, bülteni aldığı zaman, bunun kendi 
işaratma uygun olarak tanzim edildiğine emniyet getirmekle mükelleftir. 

2. Milletlerarası taşımalar için verilecek bagaj bültenleri işbu andlaşmanın I nci ekinde modeli 
derpiş edilen forumlara uygun bir surette tanzim edilmeli ve aşağıdaki kayıtları ihtiva etmelidir : 

a) Çıkış ve varış garlarının gösterilmesi, 
b) Güzergâh, 
c) Teslim edildiği gün ve hangi tren için teslim edildiği; 
d) Bagajın bilet ibraz edilmeksizin tevdi edilmiş olması hali hariçöknak üzere bilet sayın; 
e) Kolilerin sayısı ve ağırlıkları; 
f) Taşıma ücretinin ve diğer masrafların baliği; 
g) îcabmda, 22 nci maddeye uygun olarak beyan edilen teslim kıymetini gösteren meblâğın 

yazı ve rakamla yekûnu, 
Tarifeler, bâzı trafik veya bâzı mersuleler için, bagaj bülteninin şekil ve muhteviyatı hakkın

da inhirafî hükümler gözetebilir. 
3. Demiryollar arasındaki tarife ve anlaşmalar bagaj bülteninin hangi dilde yazılması gere

keceğini tâyin ederler. 

Madde — 22. 

Teslimde kıymet beyanı 

1. Bütün bagaj taşımaları 21 nci maddenin 2 nci fıkrasının (g) bendinde bildirildiği gibi, ba
gaj bültenleri üzerinde kayıtlı bir (mevritte teslim kıymeti beyanı) na mevzu olabilir. 

Beyan edilen kıymetin tutarı, hareket istasyonunun bulunduğu memleketin parası ile veya ta
rifelerde tesbit edilecek diğer her hangi bir para ile ifade edilmelidir. 

2. Teslim kıymetinin ücreti milletlerarası tarifelerle tesbit olunur. 

Madde — 23. 

Teslim 

1. Bagajların teslimi, bagaj bülteninin iadesi suretiyle vukubulur. Demiryolu bülten hâmilinin 
bagajı teslim almaya yetkili olup olmadığını tahkikle mükellef değildir. 

2. Bagaj bülteni hâmili, bagajların taşınması gereken tren geldikten sonra bunların emre 
amade bulundurulması ve icabediyorsa gümrük ve diğer idari makamlar tarafından lüzum göste
rilen' formalitelerin ifası için lüzumlu zamanın geçmesinden sonra bagajı vanş istasyonundan 
istemek hakkını haizdir. 

3. Bagaj bülteni ibraz edilmediği takdirde demiryolu, bagajları ancak almak istiyen hakkını 
ispat edebilirse bunları teslimle mükelleftir. Bu ispat kâfi görülmezse, demiryolu teminat istiye-
bilir. 
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4. Bagajlar hangi istasyon için kaydettirilmişse o istasyonda teslim edilir. Bununla beraber 

bagaj bülteni hâmilinin vaktinde yapacağı talep üzerine, durum müsaidolmak ve gümrük ve di
ğer idari makamlar mevzuatında mâni hükümler bulunmamak şartiyle, bagajlar, mahreç istasyo
nunda veya ara istasyonların birinde bültenin iadesi, ve tarifeler icabettiriyorsa, biletin de ibrazı 
suretiyle iade veya teslim olunabilir. 

5. Bagajlar 2 nci fıkrada bildirilen şartlar dâhilinde teslim edilmezse bülten hâmili, bagajın 
teslimini talebettiği gün ve saatin bagaj bültenine kaydedilmesini istiyebilir. 

6. Yolcu, iddia edilen bir hasarın müşahadesi hususunda kendi tarafından talebedilen muaye
neye tevessül edilmedikçe, bagajları kabulden imtina edebilir. 

7. Bundan fazla olarak teslim muamelesi teslimle mükellef demiryolunda mer'i bulunan ka
nun ve nizamlara tâbidir. 

KISIM : I I I 

Yolcu ve bagaj taşımalarına ait müşterek hükümler 

Madde — 24. 

\ Tarifeler, hususi anlaşmalar 

1. Demiryollarının tanzim ettiği milletlerarası tarifeler, taşımada kaide teşkil eden bütün özel 
Şartlarla taşıma ücreti ve müteferri masrafların hesabına muktazi her türlü izahatı ihtiva etmeli 
ve icabında, kambiyonun hangi şartlar dâhilinde dikkate alınacağını tasrih etmelidir. 

2. Tarifelerin yayınlanması, yalnız bu tarifelere kalkış veya varış şebekesi olarak iştirak eden 
demiryollarının bulunduğu devletlerde mecburidir. Tarifelerle bunların tadilleri, neşirleri sıra
sında bildirilen tarihlerde yürürlüğe girer. Tarife tezyitleri ve bu tarifelerde derpiş edilen nakil 
şartlarının ağırlaştırılması neticesini doğuran diğer hükümler, ilânlarını mütaakıp en erken 6 gün 
evvel yürürlüğe girer. 

Kambiyo rayiçlerindeki dalgalanmaları ve keza açık hataların tashhilerini hesaba katmak için 
beynelmilel tarifelerle kabul edilmiş olan ücret ve müteferri masraflarda yapılacak değişikler, 
ilânlarının ertesi günü yürürlüğe girerler. 

3. Milletlerarası nakliyata açık bulunan her istasyonda, yolcu bu istasyonda satılan milletler
arası biletlerin fiyatlarını ve bagajlara tekabül eden ücretleri gösteren tarife veya tarife hulâsa
larından bilgi edinebilmelidir. 

4. Tarifeler bütün alâkalılara eşit olarak tatbik edilmelidir. 
Demiryolları, ücret indirimlerini veya diğer avantajları ihtiva eden hususi anlaşmaları hükü

metlerinin muvafakati kaydiyle akdedebilirler beanşart ki benzer durumda olan yolcular için 
benzer şartlar kabul edilsin. 

Gerek demiryolu gerekse âmme idaresi servisleri, veya hayır, eğitim ve öğretim teşekkülleri için 
ücret tenzilâtına müsaade edilir. 

ikinci ve üçüncü fıkralar mucibince alınmış olan tedbirlerin ilânı mecburi değildir. 

Madde — 25. 

Gümrüklerle diğer idari makamlar tarafından mecburi kılınan formaliteler 

Yolcu, gerek kendi şahsı için, gerekse bagaj ve el eşyalarının muayeneleri hususunda, gümrükler
le diğer idari makamların vaz'ettikleri hükümlere riayete mecburdur. Yolcu, kanun ve nizamname
lerin kabul ettiği istisnalar haricolmak üzere, bu muayenelerde hazır bulunmak zorundadır. Yolcu bu 
mecburiyetlere riayet etmediği takdirde, demiryolu yolcuya karşı hiçbir mesuliyet deruhde etmez. 
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Madde — 26. 

Geriverme ve munzam ödemeler 

1. Eğer bir yolcu seyyahatine başlamamış ise, biletini vermek suretiyle bunun için ödediği ücre
ti geri almaya hakkı olur. 

2. Eğer bir bilet parkurun yalnız bir kısmı üzerinde kullanılmış ise yolcunun bileti vermek su
retiyle ödemiş olduğu ücret ile katettiği parkur için ödemesi gereken ücret arasındaki farkı geri al
maya hakkı olur. 

3. Bilet, verildiği mevkide yer olmaması dolayısiyle üzerinde yazılı mevkiden daha alt bir mev
kide kullanılmış ise, biletin iadesi karşılığında, ödenen bilet ücreti ile kullanılan mevkideki bilet üc
reti arasındaki fark geri verilir. 

4. Demiryolunun her reddiyat talebi için buna mesnet olacak delilleri yolcudan istemeye hakkı 
vardır. 

2 nci fıkrada derpiş edilen hal için yolcu, talebi üzerine ilgili mutavassıt gar tarafından, kendisi
ne verilmiş olan bir tasdiknameyi bilhassa, ibraza mecburdur. 

3 ncü fıkrada derpiş edilen haller için yolcu, mezkûr parkurda biletinin oturma hakkı verdiği 
mevkiden daha aşağı mevkide bir kompartımanda yer aldığını tesbit eden bir demiryolu tasdikname
sini bilhassa ibraza mecburdur. 

5. Yolcunun seyahatine başlıyamaması veya devam edememesi bir trenin gecikmesinden veya 
lağvından yahut servisteki bir inkitadan ileri gelmedikçe vergiler, yer ayırma için ödenen munzam üc
retler, imal masrafları, bilet satışları için komisyonlar geri verilmez. Geriverilen paradan bilet ba
şına asgari 0,50 ve âzami 3 fr. olmak üzere % 10 bir resim ve keza gönderme masrafları indirilir. 
1 nci fıkrada derpiş edilen halde bilet, bunu satan büroya satıldığı gün iade edilmiş ise veya seya
hat bir trenin gecikmesi yahut lâğv veya servisteki bir inkita sebebiyle icra edilememiş ise bu indi
rim yapılmaz. 

6. İndirimli ücretli biletler veya yer ayırma biletiyle birlikte muteber olan biletler bah's konu
su olduğu takdirde tarifeler bilet bedellerinin iade edilmemesini derpiş edebilirler veya iade keyfiye
tini bâzı şartlara tabi tutabilirler 6 nci madde mucibince verilen indirimli ücretli çocuk biletleri bu 
hüküm anlamında indirimli ücretli bilet olarak kabul edilmez. 

7. Eğer bir yolcu sefer mesafesinin tamamı veya bir kısım için bagaj taşıma ücretlerinin iadesi
ni isterse, iade keyfiyeti aşağıdaki şartlara göre yapılır. 

iade edilecek paradan irsaliye başına daima 0,50 franklık bir resim ve icabında vergiler düşü
lür. 

Eğer bagajlar çıkış garından ayrılmadan evvel geri alınırsa taşıma ücreti geriverilir. Eğer bagaj
lar bir ara istasyondan geri alınmışsa, bülten hâmili bu gardan bir tasdikname alarak bunu iade ta
lebine eklemesi gerekir. 

8. Tarifeler, yolcunun durumunu ağıılaştırmamak şartiyle yukarıdaki hükümlerden farklı hü
kümler ihtiva edebilirler. 

9. îşbu madde ile 12 nci madde hukukilerine istinaden yapılan bütün iade talepleri biletler için 
geçerlik müddetlerinin bitişinden itibaren bagaj bültenleri için ise verildikleri tarihten itibaren 6 ay
lık br mühlet içinde demiryoluna yapılmamış ise kabul edilmezler. 

10. Tarifelerin usulsüz tatbiki veya tasıma masraflarının ve çeşitli masrafların hatalı olarak he
sabı halinde fazla alman miktar demiryolu tarafından, noksan alman yolcu tarafından iade edilme
lidir. 

11. Demiryolu tarafından fazla alman,, bilet veya bagaj bülteni başına 0,50 frangı geçtiği tak
dirde, re'sen alâkalıya bildirilmeli ve bunun tediyesi bir an evvel yapılmalıdır. 

12. Fazla alınıp da demiryolu tarafından iade edilecek miktarın veya yolcu tarafından ödenecek 
noksan tahsilatın hesabında taşıma ücretinin tahsil edildiği günkü resmî kur tatbik edilir; tahsilat pa
rasından başka bir para ile tediye yapılmış ise bu tediyenin yapıldığı gündeki kur tatbik edilir. 
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13. Bu madde ile derpiş edilmiyen bütün haller için, demiryolları arasında anlaşma olmadığı, 

takdirde hareket devletinde mer'i bulunan kanun ve nizamnameler tatbik edilir. 

Maddo — 27. 

Anlaşmazlıklar 

Yolcular arasında veya yolcularla memurlar arasındaki anlaşmazlıklar istasyonlarda servis şefi, yol
da ise tren şefi tarafından muvakkaten halledilir. 

BÖLÜM - I I I 

Sorumlulu'k dâvalar 

KISIM - I 

Sorumluluk 

Madde — 28. 

Yolcu, el eşyası ve hayvanların taşınmasına mütaallik mütevali sorumluluk 

1. BİT yolcunun tflüm'ünü, yaraılanmıasını ve vücult tamıaımâyeltini ba'lieldaır eden düğer haillerde 
bir trenin lağvı, gecikmesi veya telâkiye yetişmememıesi yüzünden husule gelen zarar ve ziyan hu
susunda demiryolunun sorumluluğu, hâdisenin vukubu/lduğu devletin ıkanun ve nizamlarına tabidir. 
Bu kısmın aşağıdaki maddeleri bu haillere tatbik edilemez. 

2. 13 ncü maddenin 5 nci fıkrasına göre nezareti yolcuya aidolan el eşyası ile hayvanlar için de
miryolu idaresi ancak kendi hatasından ileri gelen zararlardan sorumludur. 

3. Bu mevzuda müşterek sorumluluk yoktur. 

Madde — 29. 

Demiryollarının bagajlar hakkında müşterek sorumluluğu 

1. Milletlerarası bir bagaj bülteni vermek suretiyle bagajları taşımayı kabul eden demiryolu, 
teslime kadar bütün sefer mesafesi üzerinde taşımayı ifadan sorumludur. 

2. Bagajları teslim alan her mütaakıp demiryolu, varış demiryoluna taallûk eden 43 ncü mad
denin 2 nci fıkrası hükümlerine halel gelmeksizin, sadece teslim almış olmakla taşıma mukavelesine 
iştirak ve bundan doğan vecibeleri kabul etmiş olur. 

Madde — 30. 

Sorumluluğun şümulü 

1. Demiryolu, teslimdeki gecikmeden, bagajların kısmen veya tamamen ziyamdan ve nakle kabul
den itibaren teslime kadar bagajların uğrıyacağı hasardan doğacak zarardan mesuldür. 

2. Teslimdeki gecikme, zıya veya hasar, yolcunun hatasından, demiryolunun hatasından doğma-
yıp yolcu tarafından verilen bir emirden, bagajlardaki bir kusurdan veya demiryolunun içtinabedemi-
yeceği ve neticelerine çare bulamıyacağı olaylardan ileri gelmişse, demiryolu bu sorumluluktan kur
tulur. 

3. Hasar veya zıya bagajın cins ve mahiyetine bağlı hususi sebeplerden, ambalaj kusurundan ve
ya yokluğundan veya taşıma dışı tutulan eşyanın buna rağmen bagaj olarak şevkinden ileri geliyor
sa, demiryolu bu sorumluluktan kurtulur. 
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Madde — 31. 

îspat külfeti 
1. Teslimindeki gecikmenin, zıya veya hasarın 30 ncu maddenin 2 nci fıkrasında derpiş olunan 

sebeplerin birinden ileri geldiğini ispat, demiryolu idaresine düşer. 
2. Demiryolu, hâdisenin sebeplerini dikkate alarak zıya veya hasarın 30 ncu maddenin 3 ncü 

fıkrasında derpiş olunan özel kusurların biri veya birkaçı yüzünden ileri geldiğini tesbit ederse, bun
dan karine doğar. Bununla beraber, hak .sahibi, ziyanın kısmen veya tamamen bu kusurlardan biri 
tahtında vukua gelmediğini ispat hakkını muhafaza eder. 

Madde — 32. 

Bagajların zıyaı karinesi. Yeniden bulma hali 

1. Bir parça, 23 ncü maddenin 2 nci fıkrası mucibince yapılan teslim talebini takibeden 14 gün 
içinde teslim edilmezse, hak sahibi başka delil göstermeye lüzum kalmaksızın noksan çıkan bu parça
yı kaybolmuş telâkki edebilir. 

2. Zıyaa uğramış sayılan bir parça talini talebini takibeden sene içinde bulunduğu takdirde, 
Demiryolu idaresi, yolcunun ikametgâhı belli ise veya bulunabilirse, keyfiyeti kendisine ihbara mec
burdur. 

Hak sahibi bu haberin almışını takibeden 30 günlük mühlet içinde, irsal istasyonundan teslimin 
vukubuldvığu istasyona kadar taşımaya mütaallik masrafların tediyesi ve almış olduğu tazminatın, 
varsa bu tazminata dâhil masrafların tenzilinden sonra, iadesi mukabilinde ve 35 ve icabına göre 
36 nci maddelerde gecikme için derpiş olunan her türlü tazminat hakları mahfuz kalmak üzere mez
kûr parçanın güzergâh istasyonlarından birinde kendisine teslimini talebedebilir. 

Bulunan parça tâyin edilen 30 günlük mühlet içinde istenmezse veya parça teslim talebi tarihin
den itibaren bir sene geçtikten sonra bulunmuşsa Demiryolu İdaresi tabi olduğu devletin kımun ve 
nizamları gereğince buna tasarruf eder. 

Madde — 33. 

Bagajların zıyaı halinde tazminat miktarı 

İşbu Andlaşmadaki hükümlere göre bagajların tamamen veya kısmen zıya tazminatı Demiryol 
İdaresine terettübettiği zaman aşağıdaki miktarlar istenebilir : 

a) Zararın tutarı ispat edilirse: 
Noksan olan gayrisâfi sıkletin beher kilogramı için 40 frangı geçmemek üzere tutara eşit bir meb

lâğ, 
b) Zararın tutarı ispat edilemezse, 
Noksan olan gayrisâfi sıkletin beher kilogramı için 20 frank üzerinden hesaplanacak maktu bir 

meblâğ, 
Bundan başka, kaybolan bagajın taşınması sebebiyle sarf olunan ücret, gümrük resimleri ve diğer 

masraflar dahi, başkaca zarar, ziyan ve faiz bahis mevzuu olmaksızın iade olunur. 

Madde — 34. 

Bagajların hasarı halinde tazminat tutarı 

Hasar halinde, demiryolu, başkaca zarar, ziyan ve faiz bahis mevzuu olmaksızın bagajların uğra
dığı kıymet kaybı tutarını, ödemeye mecburdur. 

Bununla beraber tazminat aşağıdaki hadleri geçemez : 
a) Bagajların tamamı hasar neticesi kıymetten düşmüşse tam zıya halinde verilecek tazminat mik

tarını, 
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b) Bagajların yalnız bir kısmı hasar neticesi kıymetten düşmüşse kıymetten düşen kısmın zıyaı 

halinde verilecek tazminat miktarını, 

Madde — 35. 

Bagajların teslimindeki gecikme için tazminat miktarı 

1. Teslimde gecikme halinde ve eğer hak sahibi ve bu gecikmeden bir zarar meydana geldiğini 
ispat etmezse, Demiryolu İdaresi âzami 14 gün iyin gey teslim edilen bagajın gayrisâfi beher kilogra
mı ve teslim talebinden itibaren gayrikabill taksim her 24 saatlik müddet iyin 20 santim olarak tesbit 
edilen bir tazminat ödemeye mecburdur. 

2. Eğer gecikmeden bir zarar doğduğu ispat edilirse bu -/arar iyin. birinci fıkrada (ayin olunan 
maktu tazminatın dört mislini geyemiyecek tazminat verilir. 

3. 1 ve 2 nci fıkralarda derpiş olunan tazminat bagajların tamamen zıyaı halinde verilecek 
tazminat ile birleştirilemez. 

Kısmen zıya halinde, ieabederse, zayi olmıyan kısım iyin de tazminat verilir. 
Hasar halinde bu tazminat, ieabederse 34 ncü madde ile derpiş olunan tazminat ile birleştirilir. 
Her türlü ahvalde 1 ve 2 nci fıkralarda derpiş edilen tazminatın 33 ve 34 ncü maddelerde der

piş olunanlarla birleştirilmesi, bagajların tamamen zıyaı halinde verilecek tazminattan daha, fazla 
olamaz. 

4. Bagaj olarak taşman otomobillerin, remorkların, oturma yerli motosikletlerin teslimlerinde 
gecikme halinde demiryolu, ancak bir zarar ispat edilmiş ise, bir tazminat ödemekle mükelleftir; 
taşıma ücreti azami tazminatı teşkil eder. 

Madde — 36. 

Teslimde kıymet beyanı halinde ödenecek tazminat miktarı 

Teslimde kıymet beyan edilmişse, 33, 34 ve 35 nci maddelerde derpiş edilen tazminattan başka, 
beyan edilen kıymet tutarını geçmemek üzere ispat olunan munzam ziyanın da tazmini talehedilo-
bilir. 

Madde — 37. 

Demriyoluna matuf hile veya ağır kusur halinde tazminat miktarı 

Bagajların teslimindeki, gecikmenin tamamen veya kısmen ziyam veya hasarın, demiryoluna is-
nadolunabilecek ağır kusurdan veya hileden ileri geldiği 'bütün hallerde, ispat edilen zarar iyin de
miryolu hak sahibini tamamen tazmin etmelidir. Bununla beraber, ağır hata halinde mesuliyet, 33, 
34, 35 ve 36 nci maddelerde derpiş edilen azami hadlerin iki katı ile sınırlandırılmıştır. 

Madde — 38. 

Tazminat faizleri, tazminat iadesi 

1. Hak sahibi tazminat için faiz istiyebilir. Yılda % 5 ten hesaplanan bu faizler, tazminat her 
bagaj bülteni için 10 frangı aşarsa ödenebilir; faizler 41 nci maddede derpiş olunan idari mütale
be gününden veya idari mütalebe vukubulmamışsa, mahkemeye müracaat gününden itibaren yürü
tülür. 

2. Haksız olarak alman her tazminat iade edilmelidir. 
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Madde -— 39. 

Demiryollarının memurları dolayısiyle mesuliyeti 

Demiryolu hizmetindeki memurlar ve mükellef bulunduğu taşımanın ifası için kullandığı diğer şa
hıslardan mesuldür. 

Bununla beraber, demiryolu memurları yolcuların talebi üzerine demiryoluna terettübetmiyeıı hiz
metler ifa ederlerse bu memurlar hizmet ettikleri yolcuların hesabına hareket etmiş sayılırlar. 

Madde — 40. 

30 neu maddenin 1 nci fıkrasında derpiş edilen hallerde demiryoluna karşı her türlü mesuliyet 
dâvası, ne namla olursa olsun ancak işbu antlaşmada derpiş edilen şartlar ve hudutlar dâhilinde açı
labilir. 39 neu maddeye göre demiryolunun mesul olduğu kimselere karşı açılacak dâvalar için de key
fiyet aynıdır. 

KISIM : I I 

îdari mutalebeler, Hukukî dâvalar usul ve zamanaşımı 

Madde — 41. 

îdari mutalebeler 

1. Taşıma mukavelesi ile alâkalı idari mutalebeler, 43 ncü maddede zikredilen demiryoluna yazı 
ile gönderilecektir. 

2. Bir mutalebede bulunmak hakkı 42 nci madde gereğince demiryolu aleyhine dâva açmak 
hakkını haiz kimselere aittir. 

3. Hak sahibinin mutale'besinc eklemeyi lüzumlu göreceği bilet, bagaj bülteni ve diğer vesika
ların ya asılları veya suretleri ibraz olunmalıdır. Suretler, demiryolunun talebi halinde, usulüne uy
gun şekilde tasdik ettirilir. 

Mutalebenin tesviyesi sırasında, demiryolu, biletlerin veya bagaj bültenlerinin iadesini istiye'hi-
lecektir. 

Madde — 42. 

Demiryolu aleyhine dâva açabilecek şahıslar 

. Demiryolu aleyhine taşıma mukavelesinden dolayı dâva açmak hakkı, yerine göre, bileti veya ba
gaj bültenini ibraz edene veya bunların yokluğu halinde, hakkım ispat edene aittir. 

Madde — 43. 

Aleyhlerine dâva açılabilecek demiryolları 

1. Taşıma mukavelesi gereğince ödenmiş olan bir meblâğın iadesine ait dâvalar, ya bu meblâğı 
almış bulunan, ya da bu meblâğ lehine tahsil edilmiş bulunan demiryolu aleyhine açılabilir. 

2. Taşıma mukavelesinden doğan diğer dâvalar ancak çıkış demiryolu, varış demiryolu veya dâ
vayı doğuran hâdisenin üzerinde vukubulduğu demiryolu aleyhine açılabilir. 

Bununla beraber, varış demiryolu, ne bagajları, ne yol varakasını almamış bulunsa bile yine aley
hine dâva açılabilir. 

3. Eğer davacı birkaç demiryolundan birini seçmek durumunda ise bunlardan biri aleyhine 
dâva açar açmaz seçme hakkı sükut eder. 
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4. Dâva, aynı taşıma sözleşmesine istinaden bir esas talebe mütaallik, murafaada, defi gibi veya 

mukabil dâva gibi dermeyan •edilecek olursa, 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilenlerden gayrı bir demiryo
lu aleyhine de açılabilir. 

Madde — 44. 

Salâhiyet 

işbu andlaşmaya dayanan adlî dâvalar, Devletlerarası anlaşmalarda veya imtiyaz şartlanamele-
rinde başka türlü kararlaştırılmamış ise ancak dâva edilen demiryolunun bağlı bulunduğu Dev
letin salahiyetli hâkimi huzurunda açılabilir. Eğer bir teşebbüs muhtelif devletlerde müstakil şebe
keler işletiyorsa, işbu maddenin tatbikatı bakımından bu şebekelerin her biri ayn bir demiryolu ola
rak kabul edilir. 

Madde — 45. 

Bagajların uğradığı kısmi ziyam veya hasarın tesbiti 

1. Bir kısmi zıya veya hasar demiryolu tarafından meydana çıkarılır veya demiryolu bunun mev
cudiyetinden şüphe ederse yahut hak sahibi bunun mevcudiyetini iddia ederse, demiryolu derhal ve 
mümkünse mezkûr hak sahibinin huzurunda, zararın mahiyetine göre bagajın durumunu, sıkletini 
ve imkân nispetinde zararın önemini, sebebini ve vukubulduğu zamanı tesbit eden bir zabıt varakası 
tanzim ettirmekle mükelleftir. 

Bu zaptın bir sureti, talebi hallinde, hak sahibine ücretsiz olarak verilir. 
2. Hak sahibi zabıt varakasiyle yapılan tesbitleri kabul etmediği takdirde bagajın durumu ile 

ağırlığı ve zararın sebepleriyle tutarı hakkında adlî tesbit talebimde bulunabilir. Tatbik edilecek usul 
adlî te^bitin yapıldığı devletin kanun ve nizamlarına tabidir. 

3. Parçaların ziyaı halinde, demiryolunun araştırmalarını kolaylaştırmak üzere hak sahibi kaybo
lan parçaların eşkâlini mümkün olduğu kadar doğru olarak bildirmeye mecburdur. 

Madde — 46. 

Bagaj taşıma mukavelesinden demiryolu aleyhine doğan dâvanın sükûtu 

1. Bagajların hak sahibi tarafından teslim alınması, teslimdeki gecikme, kısmi ziya veya hasar do-
layısiyle taşıma mukavelesinden demiryolu aleyhine doğmuş bulunan her dâvayı ıskat eder. 

2. iBunuınla beraber aşağıdaki halierdıe dâva sutbutt etmez : 
a)/ Halk sahibi zarara demiryoluna matuf (bir hile veya ağır bir kusurum sebeboldugumıuı is--

pat ederse; 
h)\ Geıeifomıeden doğan mutalebe halinde, bu mıutalıeıbe 43 ncü maddemin 2 nci fıkrasında zik-

nolunan demiryıollarıından birine, bagajların hıak sahibi tar-adiımdan tesellüm edildiği günü had-
colmafc üzere 211 gıüMi geçimden bir mühlet içinde yapıldığı takdirde} 

c), Kıısımi zıya veya hasardan doğan mutalöbe halinde j 
1, Zııya veya haisar yioLcu tarafından baıgajm teıslöım atanıaısından eıvvel 45 noi maddeye göre 

'tesbiıt edilmişse^ 
•2. 46 nci madde gereğince yaıpılmış olması .gereken tlesbit, ancak demiryolunun hatasıı yü

zünden unuıtulımıuış ilse; 
d) lAışikıâr olnuayııp ımeveudilyeti teslimden sonra tetsbit edilen zıaırarlar için muıtaİıefoe halin

de, aşıağıdalki iki şart dâhilinde : 
1, Zararın keşfinden hemen sonra ve en geç. bagajım teslim ailınmiaısını takibeden üç gün 

içinde hak «sahibi 45 nci mıaddieya uygun tesbit talebinde bulunuraaı, bu miüıhletin bir Pazar ve
ya kanuni bir bayram günü bitmeği ıgerekryorsa, imüihıletin bitlisi mütaakııp ilk i§ gününe götürülür» 

12, Hak salhibi, zararın bagajın taşımaya kabulü ilıe teslimi arasında vuıkuage-ldiğini ispat 
ederse ] 
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(Madde — 47. 

Taşıma Sözleşmesinde doğan dâvada zamanaşımı 

1. Taşıma Sözleşmesinde doğan dâvada zamanaşımı Ibir yılıdır, ancak aşağıdaki hallerde za~ 
mıaınaşaffnıı (Üç yıldır : 

a> Sebebi hile oJıan Ibir zarardan doğan dâva: 
b> ıSaOıtieoüli'btıeın doğan dâlva. 
3. Zannıanaşi'moınnn başlanıgıcıı : 
a> Teslimde ıgecikmıe; kısmen zıya veya hasar tazminatından dloğan dâvalarda : Tesliımin 

yapıldığı günden 5 
b> Tamamı zıya taızmdınatundan doğan dâvalarda : Teslimin yapıılması «gereken günden; 
e)l Taşmmıa ücretinin, müteferiri masraikırın ve .munzam.' ücretlerin tediye veya iadesinden do

ğan dâvalarda veya hesap hatası veya tarifenin usuMüz tatbilki -halinde tashihten doğan dâva
larda tediye ıgıüınünden veya, bir tediye yoksa, ödemenin kalbettiği güınden; 

d). GüımiPÜik tarafından isteniten bir mumam resmin (ödenmesinden dloğan dâvalarda gütaoırü-
ğün talebi guaııündenı j 

e) Yoleu taşi'masma mıütaallik diğer dâvalarda biletin' ydirülriüfe miMdetfoıin sona erdiği 
günden. 

Zamanaşımının başlangıcı olarak akman gün !bu müddete Mfçbir zaman dâhil değildir. 
6, 41 nci tnıadde »gereğince demiryoluna gönderilen idaıri mutalelbe ftıalinde zamanaşımı, de-

mliryıoluınuaı "bu muıtalebeyi yazı dile ret ve buma ekli vesikaları iade ettiği ıgüoe .kadar durur 
Muıtal-eJbenin kısmen ifeabuiü ıhalînde, zamanaşımının ancak mutaleibenin ihtilaflı ,kalan ki'smı için 
tekrar yüirüimıeye başlar. Mutalebenin veya cevabım ahfndığunın ve vesîfealarm iadesinin ispatı 
bunu dermeyan eden tarafa aittir. 

Aym mevzua ait mnitaakıp mu/baLeb-eler, zamanşimmm durduırmıaz. 
4. Zaanianaşıanana uğrama^ dâva mulkabil dâva veya defi şeklinde daH' olsa açılamaos. 
6« Yukardalki hüMimler maihlfuız 'kalmak üzere, ızamıan aşımının durdurulması ve kesilmtesi, dâ

vanın açıldığı Devletin. ıkanun ve nizamlariyle tanzim; okunur. 

KISIM : III. 

Hesap tasfiyesi, demiryollarının aralarındiuki rücu baMa 

Madde — 48. 

Demiryolları arasında hesap tasfiyesi 

Demiryolu, tahsil ettiği veya tahsil etmek mecburiyetinde bulunduğu taşıma ücretinden ilgili de
miryolunun hissesine düşeni ödemeye mecburdur. 

Madde — 49. 

Zıya Veya hasar tazminatı halinde rücu hakkı 

1. Bagajların hasan, tamamen veya kısmen zıyaı için işbu Andlaşma hükümleri gereğince bir 
tazminat ödemiş bulunan demiryolu aşağıdaki hükümlere uygun olarak taşımaya iştirak eden diğer 
demiryollarına karşı rücu hakkını kullanmaya yetkilidir : 

a) Zararın vukuuna sebebolan demiryolu bunun tek mesulüdür; 
b) Zararın vukuuna mütaaddit demiryolları sebebolduğu takdirde bunlardan her biri kendisinin 

sebebiyet verdiği zarardan mesuldür. Böyle bir halde tefrik imkânı yoksa tazminat külfeti (c) ben
diyle tesbit olunan esaslar dâhilinde aralarında taksim olunur; 
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c) Bir zarara bir veya birkaç demiryolunun sebebiyet verdiği ispat edilemiyecek olursa, ödene

cek tazminat külfiti, zararın kendi hatlarında vukua gelmediğini ispat edenler müstesna olmak üze
re, nakle iştirak eden bütün demiryollar arasında taksim olunur. Taksim tarife tatbik mesafeleri 
kilometre uzunluğu ile mütenasibolarak yapılır. 

2. Demiryollarından birinin aczi halinde, buna isabet edip tediye edilmemiş bulunan hisse, nakle 
iştirak eden diğer demiryolları arasında tarife tatbik -mesafeleri kilometre uzunluğu ile mütenasibola
rak paylaşılır. 

Madde — 50. 

Teslimde gecikme tazminatı halinde rücu hakkı 

49 ncu madde ile tesbit olunan kaideler gecikme halinde ödenen tazminata da tatbik olunur. Ge
cikme mütaaddit demiryollar üzerinde tesbit edilen intizamsızlıklardan ileri gelmişse tazminat külfeti 
bu demiryolları üzerindeki gecikme müddeti ile mütenasibolarak aralarında paylaşılır. 

Madde — 51. 

Rücu usulü 

1. Aleyhinde 49, 50 nci maddelerle derpiş olunan rücu haklarından biri kullanılan demiryolu
nun kendisine usulüne uygun tebligat yapıldıktan ve dâvaya da müdahale imkânı verildikten sonra 
tazminat bir adlî makam tarafından tesbit edilmişse, aleyhine rücu hakkını kullanan demiryolu 
tarafından yapılan tediyenin sıhhatine itiraza asla yetkili değildir. Asli dâva kendisine tevdi edil
miş bulunan hâkim tebliğ ve müdahale için verilmesi gereken mehilleri vakanın icaplarına göre tes
bit eder. 

2. Rücu hakkını kullanmak istiyen demiryolu kendilerine tebligat yapmamış bulunduklarına karşı 
bu hakkını kaybetmemek için rücu talebini uzlaşmamış bulunduğu bütün demiryollann aleyhine bir 
tek ve aynı mercie tevdi edecektir. 

3. Hâkim, ikame edilmiş bütün rücu dâvalarını bir tek ve aynı kararla hükme bağlıyacaktır. 
4. Aleyhlerine dâva açılmış demiryollar hiçbir muahhar rücu hakkı kullanamaz. 
5. Teminata mütaallik rücularm tazminata ait asli dâvaya ithaline müsaade olunmaz. 

Madde — 52. 

Rücularda salâhiyet 

1. Aleyhine rücu hakkı kullanılan demiryolunun merkezinin bulunduğu yerdeki hâkim rücu 
dâvaları için münhasıran yetkilidir. 

2. Dâva müteaddit demiryolları, aleyhine açılacak olursa, davacı demiryolu, 1 nci fıkra gereğin
ce yetkili hâkimler arasından dâvasını tevdi eyliyeeeğini seçmeye yetkilidir. 

Madde — 53. 

Rücular hakkında hususi arılaşmalar 

Demiryolları aralarında yapacakları anlaşmalarla I I I ncü kısımda tâyin olunan karşılıklı rücu 
kaidelerinden ayrılabilirler. 

M, Meclisi' ( S . Sayısı : 792) 



- 23 — 

BÖLÜM : IV. 

Muhtelif hükümler 

Madde — 54. 

Millî hukukun tatbiki 

îşbu Andlaşmada hüküm bulunmıyan hallerde her devletin nakle ait iç kanun ve nizamları hü
kümleri tatbik olunur. 

Madde — 55. 

Usule ait umumi kaideler 

Andlaşmaya tabi taşımaların yol açtığı bütün ihtilâflar için takibolunacak usul, Andlaşmada 
hilâfına münderiç hükümler mahfuz kalmak şart iyi e yetkili hâkimin takibedeceği usuldür. 

Madde — 56. 

Hükümlerin infazı, haciz ve teminat 

1. îşbu Andlaşma hükümleri gereğince yetkili hâkimler tarafından vicahda veya gıyapta verilen 
kararlar bu hâkim tarafından tatbik olunan kanunlar gereğince katiyet kesbedinee ve ilgili devletin 
tâyin eylediği formaliteler tamamlanır tamamlanmaz diğer Âkıd Devletlerin her biri için infazı mecbu
ri olur. Dâvanın esasının yeniden tetkiki caiz değildir. 

Bu hüküm ne muavakaten infaz mecburiyeti bulunan mahkeme kararına, ne de dâvasının reddi 
dolayısiyle bir davacı aleyhine mahkeme masraflarından fazla olarak hükmedilen zarar ve ziyan mah
kûmiyetlerinde tatbik edilmez. 

2. Bir demiryolunun milletlerarası bir taşıma dolayısiyle aynı devlete tabi bulunmıyan bir diğer 
demiryolundan tahaklmk eden alacakları üzerine, ancak bu alacakların sahibi bulunan demiryolunun 
mensubolduğu devletin adlî makamlarınca verilen bir hükümle haciz konulabilir. 

3. Demiryolu müteharrik taşıtları ile konteynir tahmil cihazları, muşamba gibi nakilde kullanı
lan ve demiryoluna ait bulunan her cinsten eşyaya bir başka devletin ülkesi üzerine ancak mal sahibi 
demiryolunun mensubolduğu devletin adlî makamlarınca verilen hükümle haciz konulabilir. 

Şahıslara ait vagonların ve keza bu vagonlar içinde bulunup da vagon sahibine aidolan, taşımaya 
yariyan her nevi nıevadda vagon sahibinin ikametgâhının bulunduğu devletten gayrı bir devletin 
ülkesi üzerinde ancak bu ikametgâhın bulunduğu devletin adlî makamlarınca verilecek bir kararla 
haciz konulabilir. 

4. Milletlerarası taşıma mukavelesine dayanan hukukî dâvalar dolayısiyle masrafların tediyesini 
karşılamak üzere teminat istenemez. 

Madde — 57. 

Para vahidi, yabancı paraların kabul veya tahvil rayici 

1. îşbu Andlaşmada veya eklerinde Frank olarak gösterilen meblâğlar gramın 10/31 ağırlığında 
ve 0,900 ayarında Altın Franka ait telâkki edilir. 

2. Demiryolu yabancı paralar vâhitleriyle ifade olunup memleket parasiyle ödenen meblâğların 
tahvilinde tatbik edeceği rayiçleri (Tahvil rayici) yayınlamakla mükelleftir. 

3. Keza, tediyelerde yabancı para kabul eden bir demiryolu da, bunların kabulünde tatbik ede
ceği rayiçleri (Kabul rayici) yayınlamakla mükelleftir. 
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Madde — 58. 

Demiryolu ile Milletlerarası Nakliyat Merkez Ofisi 

1. İşbu Andlaşmanın tatbikini kolaylaştırıp temin etmek maksadiyle ve aşağıdaki hususlarla 
görevli bir demiryolu ile Milletlerarası Taşıma Merkez Ofisi tesis edilmiştir : 

a) Âkıd Devletlerin her birinden ve alâkalı demiryollarının her birinden yapılacak tebliğleri 
alıp, diğer devletlere ve demiryollarına tebliğ eylemek; 

b) Milletlerarası taşırma hizmetini ilgilendiren her cinsten malûmatı toplamak, koordone etmek 
ve yayınlamak; 

c) Muhtelif demiryolları arasında tmilletlera rasa taşıma hizmetinin gerektirdiği tmalî (münase
betleri ve muallâkta kalmış alacakların tahsilini kolaylaştırmak ve bu bakımdan demiryolları 
arasındaki münasebetlerin emniyetini, sağlamak; 

d) Âkıd Devletlerden birinin veya hatları 59 ncu madde iüe tesbit edilen hatlar listesinde 
yazılı bulunan taşıma teşebbüslerinden birinin talebi üzerine, mezkûr devletler veya teşebbüsler 
arasında mukavelenin tefsir veya tatbiki mevzuundaki ihtilâfları ya hizmetini arz ve doğrudan 
doğruya aracılık ederek veya diğer bir suretle telif etmeye teşebbüs etmek; 

e) İlgili tarafların - devletler, taşıma teşebbüsleri veya müşteriler - talebi üzerine, mevzuu 
andlaşmanın tefsir veya tatbiki olan ihtilâflarda istilşari mütalâa beyan eylemek; 

f) Andlaşmanın tahkim yoliyle tefsir veya tatbikinden doğan ihtilâfların tasfiyesine iştirak 
etmek; 

g) İş bu andlaşmanın "tadiline ait talepleri incelemek ve lüzumu halinde 68 nci madde ile der
piş olunan konferansların toplanmasını teklif eylemek; 

2. İş 'bu andlaşmanın II nci ekini teşkil eden hususi nizamname bu ofisin merkezlini, kurulu
şunu ve organizasyonu ile icra vasıtalarını tâyin ve bundan başka faaliyet ve nezaret şartlarım 
tesbit eder. 

Madde — 59. 

Andla§maya tabi hatların listesi 
1. 58 nci madde ile kurulan merkez ofisi iş bu andlaşımaya tabi hatların listesini tanzim ve 

bu listeyi günü gününe işlenmiş olarak tutmakla mükelleftir. Bu maksatla, bu üsteye ilâve edi
lecek veya bundan çıkarılacak bir demiryoluna ait ve 2 nci maddede yazılı teşebbüslerden biri ait 
hatlar hakkında Âkıd Devletlerden tebliğler alır. 

2. Yeni bir hattın milletlerarası taşıma hizmetine girmesi, merkez ofisinin bu hattın kaydey-
lediğini bildiren yazısının tarihinden ancak 'bir ay sonra vâki olur. 

3. Bir hattın, andlaşmanın yüklediği mükellefiyetleri artık yerine getirecek durumda olmadı
ğına dair, bunun listeye ithalini istemiş bulunan Âkıd Devlet tarafından yapılacak tebliğ üzerine, 
bu hat merkez ofisi tarafından derhal listeden çıkarılır. 

4. Merkez ofisi tarafından yapılacak tebliğin alınması her demiryoluna, listeden çıkarılan 
demiryolu ile milletlerarası bütün taşıma münasebetlerini derhal kesmek hakkını verir; bundan 
yolda bulunan ve tamamlanması gereken milletlerarası nakliyat müstesnadır. 

Madde — 60. 

Mütemmim hükümler 

İş bu andlaşmanın tatbiki için Âkıd devletlerin veya bâza iştirakçi demiryolların yayınlıya-
cakları mütemmim hükümler bunlar tarafından merkez ofisine tefbliğ olunur. 

Bu mütemmim hükümler bunlara iştirak eden demiryolları üzerinden her devletin kanun ve 
nizamlarının tesbit eylediği şekiller dâhilinde yürürlüğe konabilir; Bu hükümler milletlerarası 
andlaşmaya aykırı hüküm tesis edemez. 

Bunların yürürlüğe konması merkez ofisine tebliğ olunur. 
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Madde — 61. 

« 
Anlaşmazlıkların tahkim yolu ile tesviyesi 

1. Millî kanun veya akdî hukuk mahiyetinde raıer'i bulunan andlagımanın ve bâzı Âkıd Devlet
ler tarafından vaz'olunan mütemmim hükümlerin tefsir veya tatbikinden doğan ihtilâflar, taraf
larca bizzat halledilmedikçe bunların talebi üzerine, kuruluşu ve usulü iş bu andLaşmanın IV ncü 
ekiyle derpiş olunan hakem mahkemelerine tevdi edilebilir. 

2. Ancak, devletler arasındaki ihtilâflar halinde IV ncü ek hükümleri, tarafları bağlamaz; 
bunlar hakem mahkemesinin 'kuruluşunu ve tahkim usulünü serbestçe tâyin edebilirler. 

3. Tarafların talebi üzerine, hakem mahkemesine aşağıdaki hususlarda tahkim yoluna gidile
bilir : 

a) îhtalâf kırın diğer kanuni hükümler gereğince tesviyesine halel gelmeksizin; 
1. Âkıd Devletler arasındaki anlaşmazlıklar, 
2. Bir yandan Âkıd Devletler diğer yandan akde dâhil bulunmıyan devletler arasındaki an

laşmazlıklar, 
3. Akde dâhil bulunmıyan devletler arasındaki .anlaşmazlıklar, 
Ancak son iki halde andlaşmanın millî kanun veya ahdî hukuık olarak tatbiki şarttır; 
b) Taşıma teşebbüsleri arasındaki anlaşmazlıklar, 
c) Taşıma teşebbüsleri ile müşteriler arasmda'ki anlaşmazlıklar, 
d) Müşteriler arasındaki 'anlaşmazlıklar, 
4. iş bu madde ile tesis olunan tahkim usulüne başvurmaya vesile olan ve milletlerarası bir 

nakil mukavelesinden doğan dâvalarda zamanaşımının durdurulma ve (kesilme şartları, dâvanın 
açılacağı alelade mahkemenin tabi bulunduğu millî kanunlara göre tâyin olunur. 

5. Hakem heyetleri tarafından, taşıma teşebüslerine veya müşterilere 'karşı verilen hükümler, 
infaz olunacakları devlette tesbit edilmiş bulunan formaliteler yerine getirilir getirilmez Âıkıd 
Devletlerden her birinde infazı mecburi olur. 

BÖLÜM - V 

İstisnai hükümler 

Madde — 62. 
5' ' ?'''s Demir, denizyolu münakalesinde mesuliyet 

1. 2 nci maddenin 1 nei fıkrasiyle derpiş olunan hatlardan geçen demir, denizyolu taşımala
rında her devlet andlaşmaya tabi hatlar listesinde gerekli kaydın yapılmasını istemek şartiyle 
aşağıda sayılan muafiyet sebeplerinim hepsini 30 ncu madde ile tesbit edilmiş bulunanlara ilâve 
edebilir. 

Nakliyeci, ancak teslimdeki gecikmenin, hasarın veya ziyam bagajların gemiye yükleomesin-
den gemiden tahliyesine kadar olan deniz mesafesi üzerinde vukua geldiğini ispat eylediği tak
dirde bunları iddia edebilir. 

Bu muafiyet sebepleri aşağıda gösterilmiştir: 
a) Kaptanın, tayfanın, kılavuzun veya nakliyecinin (memurların geminin seferindeki veya 

idaresindeki ef'al, ihmal veya kusurlardan; 
b) Geminin sefer edememesinden; sefer ıkabiliyetsizliğinden gemiyi sefer edebilecek duruma 

getirmek veya uygun bir donatım, levazım ve tağdiye temin etmek veya geminin bagajlarının 
yüklenmiş bulunduğu (kısımlarını bagajların kabul, nakil ve muhafazasına elverişli bir duruma 
getirmek veya hazırlamak bakımlarından kendisine matuf, mâkul bir ehlnyet noksanından ileri gel
mediğini nakliyecinin ispatı şartiyle, 
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c) Yangın; bunun kendisinin, kaptanın, tayfanın, kılavuzun veya memurlarının fiil ve kusur-

kırmdan ileri gelmediğini nakliyecimin ispatı şar tiyle; 
d) Deniz veya sefere elverişli diğer su yollarındaki korkulu durum, tehlike veya kazalar: 
e) Denizde canın veya malın tahlisi veya tahlis teşebbüsü. 
Yukardaki muafiyet sebepleri, nakliyecinin umumi mükellefiyetlerini ve bilhassa gemiyi sefer 

edebilecek duruma getirmek veya uygun bir donatım, levazım ve tağdiye temin eylemek veya gemi
nin bagajların yüklenmiş bulunduğu bütün kısımlarını ve bagajların kabul, nakil ve muhafazasına 
elverişli bir duruma getirmek veya hazırlamak için mâkul bir ehliyet göstermek mecburiyetini lıie-
bir veçhile ne kaldırır, ne de azaltır. 

Nakliyeci, yukardaki muafiyet sebeplerini ileri sürdüğü zaman, hak sahibi teslimdeki gecikmenin 
ziyan veya hasarın nakliyecinin, kaptanın, tayfanın veya memurlarının, (a) bendinde yazılı olan
lardan gayrı bir hatadan ileri geldiğini ispat eylemesi halinde dahi mesuldür. 

2. Eğer aynı deniz hattı, birinci maddede bahsi geçen listeye kayıtlı mütaaddit teşebbüsler ta
rafından işi et iliyorsa, bu hatta tatbik edilecek mesuliyet rejimi bütün bu teşebbüsler iein aynı ola
caktır. 

Ayrıca, bu teşebbüsler mütaaddit devletlerin talebi üzerine bu listeye kaydedilmiş bulunuyorsa, 
bu mesuliyet rejimi hakkında bu devletlerin önceden bir andlaşma akdetmeleri lâzımdır. 

3. İşbu madde gereğince alınmış olan tedbirler Merkez Ofisine bildirilecektir. Bunlar, en er
ken, Merkez Ofisinin bu tedbirleri diğer devletlere tebliğini havi yazısı tarihinden itibaren otuz gün
lük bir mühlet inkizasmda yürürlüğe girer 

Nakil halindeki bagajlara bu tedbirlerin tesiri olmıyaeaktır. 

Madde — (53. 

Nükleer kozalar kaimdeki sorumluluk 

Zarar nükleer bir kazadan mütevellit ise demiryolu işbu Andlaşmıa mucliıbkıee kendisine terettii-
'boden nükleer enerji aliammdaki sorumluluğu tanzim eden özel talimat mucibince nükleer tesisatın 
işleticisi veya önem yerine kaim olan kimse bu zarardan mesul olur. 

BÖLÜM : VI 

Nihai hükümler 

Madde — 64. 

imza 

Mütemmin cüzülerini teşkil eden ekleriyle birlikte işbu Andlaşmanın alelade revizyon konferan
sına davet edilmiş bulunan devletlerin imzasına 1 Mayıs 1961 tarihine kadar açık kalacaktır. 

Madde — 65. 

Tasdik, meriyet 

İşbu Andlaşma tasdik edilecek ve tasdike mütaallik vesikalar mümkün oları süratle isviçre 
Hükümetine tevdi olunacaktır. 

Andlaşma onbeş Devlet tarafından tasdik edildiği zaman, İsviçre Hükümeti, Andlaşmanın 
yürürlüğe konması imkânını tetkik eylemek maksadiyle alâkalı hükümetlerle temasa geçecektir. 
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Madde — 66. 

Andlaşmaya iltihak 

1. Mümzi bulunmıyan ve işbu Andlaşmaya iltihak eylemek istiyen her Devlet, talepnamesini 
isviçre Hükümetine gönderecek, mezkûr Hükümet de bunu, Merkez Ofisinin talip Devlet Demiryol
larının milletlerarası taşıma bakımından durumu hakkındaki bir notu ile birlikte bütün Âkıd Dev
letlere tebliğ eyliyecektir. 

2. Bu ihbar tarihinden itibaren altı ay içinde en az iki devlet isviçre Hükümetine muhale
fetlerini bildirmedikleri takdirde talep hukukan kabul edilmiş bulunacak ve talip devletle bütün 
Âkid Devletler keyfiyetten isviçre Hükümeti tarafından halberdar edilecektir. 

Aksi halde, isviçre Hükümeti bütün Âkıd Devletlere ve talip devi eti ede talebin tetkikinin talik 
edilmiş bulunduğunu ihbar eder. 

3. Her iltihak, isviçre Hükümeti tarafınd an gönderilecek ihbar tarihinden bir ay sonra 
veya bu mühletin inkızasında andlaşma henüz yürürlükte bulunmuyorsa, bunun yürürlüğe giriş 
tarihinde katiyet kesbeder. 

Madde — 67. 

Âkid Devletlerin taahhütlerinin süresi 

1. işbu Andlaşmanm müddeti mahdut değildir. Ancak, her Âkid Devlet aşağıdaki şartlar 
dâhilinde çekilebilir. 

Andlaşma her Âkıd Devlet için, yürürlüğe giriş tarihini takibeden beşinci senenin Aralık ayı
nın 31 ine kadar muteber olacaktır. Bu müddetin inkızasında çekilmek istiyen her devlet bu arzu
sunu asgari bir sene evvelinden isviçre Hükümetine bildirecek, mezkûr Hükümet de keyfiyetten 
bütün Âkıd Devletleri haberdar edecektir. 

Bu mühlet içinde ihbar yapılamıyacak olursa, taahhüt kendiliğinden üç sene için temdide-
dilecek ve üç yıllık devrelerden birinin son senesinin 31 Aralık tarihinden en az bir yıl evvel 
yapılmış fesih ihbarı yokluğu halinde, böylece üç yıldan üç yıla devam edecektir. 

2. Andlaşmaya iltihakları beş yıllık devre veya üç yıllık devrelerden biri esnasında kabul 
edilmiş bulunan devletlerin bu devrenin sonuna kadar, ve bu devrelerden birinin inkızasından 
asgari bir sene evvel fesih ihbarı yapmadıkları müddetçe, mütaakıp üç yıllık devrelerden her 
birinin sonuna kadar taahhütleri devam eder. 

Madde — 68. . * 

Andlaşmanm revizyonu 

1. Âkıd Devletlerin delegeleri işbu Andlaşmanm yürürlüğe giriş tarihinden en geç beş se
ne sonra, isviçre Hükümetinin daveti üzerine bu Andlaşmanm yeniden gözden geçirilmesi için 
toplanırlar. 

Âkıd Devletlerden en az üçte biri tarafından talebedildiği takdirde (bu tarihinden evvel bir 
konferans toplantıya davet olunur. 

Âkıd Devletlerin ekseriyetinin mutabakatını temin suretiyle, isviçre Hükümeti Âkid olmıyan Dev
letleri de davet eder. 

Âkid Devletlerin ekseriyetinin mutabakatını temin suretiyle, Merkez Ofisi aşağıdaki teşekkülle
rin temsilcilerini de konferasta hazır bulunmaya davet eder. 

a) Taşıma mevzuunda yetkili Milletlerarası Hükümet teşekküllerini; 
b) Taşıma ile uğraşan Milletlerarası hususi teşekkülleri; 
Âkıd olmıyan Devletlerim tems;iil'c.iie>r,iyle dördüncü bendde zikredilen Milletlerarası teşekküllerin 

müzakerelere iştiraki her konferans için müzakere nizamnamesiyle tanzim olunur. 
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Âkıd Devletlerin ekseriyetinin mutabakatını temin suretiyle, Merkez Ofisi, alelade ve olağanüstü 

revizyon konferanslarından evvel, revizyon tekliflerinin önceden incelenmesi için komisyonları 
toplantıya çağırabilir. III ncü ek hükümleri kıyas yoliyle bu komisyonlara da tatbik olunur. 

2. Bir revizyon konferansı neticesinde meydana gelen yeni Andlaşmanın yürürlüğe konulması, 
mukaddem andlaşmanın ilgasını gerektirir; yeni Andlaşmayı tasdik atoaiyecek Akıd Devletler için 
dahi mukaddem metin ımer'i olamaz. j 

3. Revizyon 'konferansları arasında 5, 8, 10, .12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 27, 48, 49, 50, 53 ncü 
maddelerle I ve IV ncü ekler bir revizyon komisyonu tarafından tadil edilebilir. Bu Komissyonun 
kuruluş ve işlemesi işbu Andlaşmanın III ncü ekiyle tanzim olunmuştur. 

Revizyon Komisyonunun kararlan, Merkez Ofisi vâsıtasiyle Akıd Devletlerin hükümetlerine der
hal tebliğ olunur. Ancak, tebliğ gününden iıtiıbaren üç ay içinde Âkıd Devletler hükümetlerinin as
gari beşi tarafından itiraz dermeyan edilmediği takdirde bu kararlar kabul edilmiş sayılır. Bu ka
rarlar, Merkez Ofisi tarafımdan Âkıd Devletlerin hükümetlerinin malûmatına sunulduğu ayı taki-
beden altıncı ayın birinci gününde yürürlüğe girer. Merta Ofisi kararlarını telbliği sırasında bu
günü tâyin eder. 

Mddde — 69. 

Andlaşma, metinleri, resmî tercümeler 

İşbu Andlaşma, müesses diplomatik usuller gereğince Fransız dilinde âkit ve imiza edilmiştir. 
Fransız metne, resmî tercüme kıymetini 'haiz bulunan Alman dillinde bir metin, ingiliz dilinde bir 

metiin ve İtalyan dilinde bir metin eklenmiştir. 
İhtilâf halinde Fransızca metin muteberdir. 
Usulüne uygun bulunan salâhiyetnameleri hâmil aşağıdaki tam yetkili temsilciler işbu Andlaşma

yı mealini ftasdikan imzalamışlardır. 
Bern'de bin dokuz yüz altımışbir yılı Şubat aymıtn yirmilbeşinci günü tek nüsha olarak tanzim 

edilmiş ölüp İsviçre Konfederasyonu .arşivlerine tevdi edilecek ve aslına uygun tasdikli bir sureti 
taraflardan her birine teslim .edilecektir. 

Avusturya adına Norveç adına 
Belçika adına Holânda adına 
Bulgaristan adına Polonya adına 
Danimarka adına Portekiz adına 
İspanya adına Romanya adına 
Finlandiya adına Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik 
Fransa adma Kırallığı adına 
Yunanistan adına 1 ^ ^ a d l t n a 
Macaristan adına t • ~ J 
. isviçre adına 
Iıtalya adına - ~ . , 
Lübnan adına ÇeMavakya adına 
Liechtenstem adılna Türkiye adına 
Lüksemburg adına Yugoslavya adına 
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Bagaj bülteni formüleri : Formüler aşağıdaki modelde 3 yaprağı ihtiva eder. Bu yapraklardan 

kopyalı olarak: dolduracakları demiryolu idareleri tâyin eder 

Tarih 

19 
Tren No. 

1 

Bilet 
adedi 

Bagaj 
parçia 
adedi 

rakam ile yazı 

Muteıerri 
ücret yekû 

mmmmmm 1 nci vaprak mmımmm • • , , 

Beynelmilel "bagaj taşıması 

(Demiryolu idaresinin ismi) 

BAGAJ BÜLTENİ KOÇANI 

Hakiki 
ağırlık 

.. yolu ile 

Bagajların taşıma ücreti 
10 Kg. lık ünite) Muaüyetaiz Kg. için 
için ücret hesabı) Muafiyetti Kg. için 

(*) 

ile 
'flM Teslim kıymeti beyanı 

. . 

2 ııci yaprak 

No 

Tarih 

19 

Tren No. 

Bilet 
adedi 

Bagaj 
parça 
adedi 

rakam ile yazı 

Müteferri 
ü VL cı .yeıvu 

magranar 

Beynelmilel bagaj taşuması 

(Demiryolu idaresinin ismi) 
YOL VARAKASI 

Hakiki 
ağırlık 

il e 

Bagajların nakil ücretleri 
10 Kg. lık ünite) Muafiyetstiz Kg. için 
için ücret hesabı) Muafiyetti Kg. için 

(*) 

ile 
WMMMMMMM>MMM Teslim kıymeti beyanı 

(*) İdareler hu haslığı ihtiy&çlarına göre doldururlar. 
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3 ncü yaprak yüzü 

No 

Tarih 

19 

Tren No. 

Bilet 
adedi 

Bagaj 
parça 
adedi 

rakam ille ya 

TVTl'İtofPTM'İ İTfi flısvn.f'1 fl.v 

ÜCT*^ VvVlrnn 

BAĞA J BÜLTENİ 

..... dan 

Hakiki 
ağırlık 

Bagajların taşıma ücreti 
10 Kg. lık ünite) Muafiyetsüz Kg. için 
için ücret hesabı) Muafiyetti Kg. için 

(*) 

zı ile 
Teslim kıymeti beyanı 

ya 

yolu ile 

t 

Arkaya bakılması 

3 <ncü yaprak arkası 

îşibu taşıma demiryolu ile yolcu ve bagaj taşımasına luütaallik beynelmilel andlaşnıa rejimi ile 
kendisine kabititatbik 'bulunan tarifelerin şeraitine tabiidir. 

Yolcu gümrük ve diğer idari makamların istedikleri formalitelerin icrasında hazı<r bulun
makla mükelleftir. Salahiyetli idareler taraf undan kabul edilen istisnalar varittir. 

Yüz tarafta gösterilen bagajlar bu bültenin tevdii suretiyle teslim edilir. 

(*) Demiryolları bu başlığı ihtiyaçlarına göre doldururlar. 
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DEMİRYOLU ÎLE MİLLETLERARASI TAŞIMALAR MERKEZ OFİSİNE DAİR TÜZÜK 

1 nci Madde 

II nci ek 

(Maddö : 58) 

1. Demiryoiu ile Milletlerarası Taşımalar Mer'kez Ofisinin merkezi isviçre olup İsviçre Hü-
kümetiııin himayesi altındadır. 

Ofisin gerek idari ve gerekse unalî sahadaki faaliyetinin kontrolü atndllaşnuanın 58 nci 
maddesinin hüküm!eriyle tâyin edilen çerçeve içinde icra edilir ve 'bu kontrol bir idari komiteye 
Devdi edilir. 

Bu ımaksatlu, idam komite : 
a) Andlaşmalanın ve reviızyon konferanlarında tesbit edilen diğer ımetinleııiıı merkez tarafından 

hususi «uretle uygulanmasına nezaret 'eder ve icabında bu andlaşnualarm ve metinlerin uygu
lanmasını kolay]aş,tinnıya mahsuJs tedbirleri tavsiye eder. 

b) Merkez Ofisinin faaliyetimi ilgilendirebilecek ve kendisine 'bir Âkıd Devlet veya Ofiils Mü-
diirii tarafından «sunulacak meseleler hakkında mucip sebepli rey beyan eder. 

2. a) İdari Komite Bern'de toplanıır. Komite Âkıd Deviletler tarafından seçilen 9 azadan ku-
raludur. 

b) Başkanlığı ifa eden İsviçre Konfederasyonu komitede bir üyeliğe sahiptir. Diğer âza 
Devletler 5 yıl için tâyin edilirler. 

Bir diplomatik konferans iş başımda bulunan idari komitenin teklifi üzerine, her beş yıllık 
devr'o için idari komitenin terekküp tarzını, âdil bir coğrafi dağılışı göz önüne alarak tâyin 
öder. 

c) Âza Devıetler arasında bir inbilâl vuku bulduğu takdirdi1, idari komite, boşalan âzalığı 
işgal etmesi için diğer bir Âkıd Devleti bizzat seçer. 

d) Her âza Devlet, Milletlerarası taşıma meselelerinde 'tecrübeıs! bulunan Mı* kimlseyi İdari Ko
miteye delegıe olanak tâyin eder. 

e) Idaıri komite kemdi iç tüzüğünü tanzim eder ve kendi kendisini teşkil eder. İdari Komite 
senede en az bir toplantı yapar; bundan başka, en az üç âza Devlet .istediği takdirde olağanüstü 
toplantılar da yapar. 

İdari Komitenin kitabeti Merkez Ofisi tarafından temin edilir, idari Komite toplantı'latrmıu za
bıtları Âkıd Devletlerin, hepsine gönderilir 

f) Bu âza Devletin delegelik görevi ücretsizdir ve ıbn görevin icabetti rd iği seyahat masrafı 
bu Devillet uhdesindedir. 

r> - a) İdari Komite Merkez Ofisinin teşkilâtına işleyiş tarzına ve peıwnelkıin 'statüsüne mü
teallik tüzüğü tanzim eder. İsviçre Hükümeti bu 'maksatla kendisine bir tasarı tevdii eder. 

b) İdari Komite Merkez Ofisinin Müdürünü Müdür Vekilini ve müşavirlerini tâyin eder. 
İsviçre Hükümeti komiteye bu maksatla teklifler-ile bulunur, idari komite bu tâyinler için bilhassa 
namzetlerin ihtisaslarını ve âdil bir coğrafi dağılışı nazarı itibara alır. 

e) İdari Komite, aşağıdaki 2 ci madde hükümlerini göz önüne alan ak suretiyle, Mer'kez Ofisi
nin yılıhfk bütçesini ve keza yıllık idare raporunu taövibeder. 

Merkez Ofisinin hesaplarının kontrolü, sadece kayıtların ve hesap evrakının bütçe dâhilinde 
uygunluğu bakımından, İsviçre Hükümeti tarafımdan icra edilir. 

İsviçre Hükümeti bu hesapları bir raporla İdari Komiteye gönderir. 
İdari Komite, Merkez Ofisinin İdare raporu ve yıllık hesap cetvelleri ile birlikte, teklif edeceği 

karraları, hal suretlerini ve tavsiyeleri Âkıd Devletlere tebliğ eder. 
d) İdari Komite her reviziyon konferansına, açılışından en az iki ay evvel geçen konferanstan 

beri vâki olan faaliyetinin heyeti umumiyesi hakkında bir rapor tevdi eder. 
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2 nci madde 

1. Merkez Ofisi masrafları demiryolu hatlarının veya işbu Andlaşmamn tatbik edildiği parkur
ların uzunlukları ile oranlı olmak üzere Âkıd Devletler tarafından deruhde edilir. 

Bununla beraber deniz hatları uzunluklarının yalnız yarısı üzerinden masraflara iştirak ederler. 
Her devlet için iştirak hissesi âzami olarak kilometre başına 0.80 kuruştur. 
özel şartlar içinde işletilen hatlara mahsus olmak üzere ve ilgili Hükümetle Merkez Ofisi ara

sında anlaşmayı mütaakıp, idari komitenin de tasvibiyle, bu iştirak 'hissesi âzami olarak % 50 azal
tılabilir. Kilometreye düşen senelik kredi yekûnu her tatbikat devresi için, Merkez Ofisinin ıttılaı 
şartiyle, idare Komitesi tarafından tesbit edilir. 

Bu miktar daima tam olarak tahsil olunur. Merkez Ofisinin fiilî masrafları bu esas üzerinden 
hesaplanan kredi yekûnunu bulmazsa harcanmamış olan bakiye yedek bir fona yatırılır. 

2. İdare raporu ile yıllık hesabat cetvelinin Âkıd Devletlere tevdii vesilesiyle Merkez Ofisi, ge
çen yıla ait masraflara iştirak hisselerinin ödenmesini bu devletlerden talebeder, 1 Ekim tarihine 
kadar hissesini ödemiyen devlet, bunu ödemeye ikinci defa davet olunur. Bundan da bir sonuç alı
namazsa, Merkez Ofisi, geçen yıla ait idare raporunun gönderilmesi vesilesiyle, mütaakıp yılın ba
şında talebini tekrarlar. Eğer mütaakıp 1 Temmuz tarihinde her hangi bir ödemede bulıınulmamış-
sa, vâdesi geçen iki taksidi tediyeye davet etmek üzere, mütemerrit devlet nezdinde dördüncü bir 
teşebbüste bulunulur. Bunda da başarı sağlanamazsa, Merkez Ofisi, üç ay sonra bahis konusu dev
lete müracaatla, beklenen tediye yıl sonuna kadar yapılmadığı takdirde, tediyeden imtinaınm, 
Andlaşmadan çekilmek hususunda zımnî arzusuna delâlet ettiği şeklinde yorumlandığı bildirir. Bu 
son teşebbüsün 31 Aralık tarihine kadar cevapsız kalması halinde, Merkez Ofisi, tediyede bulunmı-
yan devletin Andlaşmadan çekilmek hususunda zımnî olarak izhar edilen arzusunu dikkate alarak, 
bu devletin hatlarını, milletlerarası nakliyata kabul olunan hatlara ait listeden siler. 

3. Tahsil edilemiyen meblâğlar, Merkez Ofisinin sahibolduğu âdi krediler vasıtasiyle mümkün 
mertebe karşılanmalıdır; bu meblâğlar dört hesap devresine dağıtılabilir. Açığın bu suretle kapa-
tılamıyan kısmı, özel bir hesapta, diğer Âkıd Devletlerin zimmetine kaydedilir. Ancak zimmete ge
çirme, bu işlemin yapılması sırasında Andlaşmaya tabi hatların kilometre sayısiyle mütenasibolarak 
ve tediyeden imtina eden devletin çekilmesinden sonra hitama eren iki senelik devre içinde her dev
letin bu devletle Andlaşmada beraberce bulundukları müddet nisbetinde yapılır. 

4. Yukardaki 2 nci paragrafta gösterilen şartlar dâhilinde hatları listeden çıkarılan Devlet an
cak, ödemediği yıllara ait borçlarını evvelemirde ödediği ve bu tediyeyi, kendisine düşen hisselerin 
ödenmesi hususunda Merkez Ofisi tarafından vâki davet gününden itibaren ^eqen altıncı a}nn so
nundan hesaplanmak üzere yüzde beş faizle yaptığı takdirde, hatlarını milletlerarası nakliyata ye
niden dâhil ettirebilir. 

3 ncÜ madde 

1. — Merkez Ofisi andlaşmasınm uygulanmasında lüzumlu bilgiyi ve özellikle demiryolu ve 
diğer ıteşebbüs hatlarına ia.it liste ile taşıma dışı ibırakılaaı veya bâzı şartlar altlımda katbul 
olunan eşya hakkındaki .bildirileri <ve Ofis tarafından içine ilâvesi faydıalı sayılan etüdlerü 
kapsıyan aylık ıbültem yayınlar. 

2. — Bülten 'Fransızca ve Almanca olarak tertiplenir. Her Akıd Devlete ve ilgili her ida
reye bir nüshıa parasıtz olarak göndıertlir. İstenilen diğer nüshalar, Merkez Ofisi tarafından 
tesibit /olunan ıbir ücrete tabidir. 

4 ncü mıadde 

1. — Milletlerarası nakliyattan mütevellit olup ödenmiş ıbulunan ıbordrolar ve alacaklar, 
alacaklı teşeibbıüs (tarafından, tahsillerimi kolaylaştırması için Merkez Ofisine gönderilebilir. 
Bu maksatla Merkez Ofisi ıborçlu nakliyat teşobıbüssünü borcunu ödemıeye veya ödemekten 
imtina sebepl̂ pkıii feildinmeye davet eder. 
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2. — Merkez Ofisi dermeyan olunan imtina.sebeplerinin kâfi derecede muhik bulunduğuna 

kanaat getkir.se, tarafları yetkili mahkemeye veya, taraflar talelbettikleri takdirde, andlaş-
manm 61 lıci maddesinde öngürfülen (Ek IV) hakem mahkemesine sevk eder. 

3. — Merkez Ofisi, meblağın tümünün veya ıbir kısırınım hakikaten ödenmesi gerektiğine 
kanaat getirirse, bir eksperlin ' fikrini aldıktan sonra, borçlu nakliyat teşebbüsünün Merkez 
Ofisine, alacağın tümünü veya 'bir kısmını ödemeye mee/bur olduğunu boyan edebilir bu 
suretle yatırılan' metblağ, yetkili hâkimin'veya Amdlaşmamn 61 ııei maddesinde öngörülen 
(Ek IV)" hakem mahkemesinin esas hakkındaki kararma kadar emanette kalır. 

4. — Bir nakliyat teşebbüsünün onlbeş gün içinde Merkez Ofisinin ihtarına cevap verme
mesi halinde, borcunu ödemesi hususunda kendisine yeniden mektup yazılır ve ıbunda, imti-
namın sonuçları . belirtilir. 

•5.-— Bu yeni . mekt-ulbun gönderilmesinden ongun- sonra bir netice alınmazsa, Merkez Oi'kıi, 
nakliyat teşebbüsünün tabi olduğu Akıd 'Devlete gerekçeli ıbir yazı gönderir ve ıbunda, mezkûr 
devleti alınacak tedibfirleri bildirmeye ve özellikle, (borçlu nakliyat teşeibiMisüaıün hatlarını lis
tesinde muhafaza edip etmiyeeeğini inceletmeye 'davet eder. 

6. — Eğer (borçlu- nakliyat teşebbüsünün tabi olduğu Âkıd Devlet, tediyeden ümtiınaa rağ
men, Ibu teşeibbüisü listeden sildirmeye lüzum görmezse veya Merkez Ofisinin tabliğini altı hafta 
oevapsıiz bırakırsa, milletlerarası taşımalardan .doğan alacaklar hususumda, bahis konusu teşeb
büsün ödeme kabiliyetine mütaallik garantliyi kabul etmiş sayılır. 

5 nei mıadde 

Andlaşmamn 58 nei .maddesinin 1 inci paragrafının (d) ilâ (f) fıkralarında öngörülen 
faaliyet, dolayısiyle husule gelen özel masrafları, karşılamak üzere bir ücret tairsii olunur. 
Bu ücretin miktarı, Merkez Ofisinin. teklifi üzerine, İdari Komite taraf undan tesbidedilir. 

EK': III 

Revizyon Komisyonu hakkında statü 

1 nei madde 

Akıd Devletlerin hükümetleri, komisyonun yetkisine giren konulara mütaallik tekliflerini • 
Demiryolu ile Milletlerarası Nakliyat Merkez Ofiisine (bildirirler; ofis, ıbu teklifleri derhal 
diğer Âkıd Devletlerin . bilgjilerine sunar. 

2 nei madde 

Merkez Ofisi, her lüızuım görülen ahvalde ıveya en az beş Âkıd Devletin tale/bi üzerine 
komisyonları toplantıya çağırır. 

İB'üitıün Akıd Devletler., ifki ay evvelinden feornîsıyonlarııi töopilmtıianmdaın' haberdar edilirler. 
Buı ntusmstaki ilhbarnamıede,, ıgünıdenue ithali tale'b akman ıkonular, (kesinlikle 'belirtdlmıel'Mir. 

8 neü .mıadde 

Büttin Âkıd Devletler koaniiSyion'un 'çabgmalarc na katılabilirler. 
Bir Devlet diğer bir Devlet tarafından kıendi sini temısil.ettirebilir; bunumla beraber (bir Dev

let diğer iki Devletten fazlasına temısil edemez. 
\Her Devlet .kendi teniısileileriniin masraflarını yüklendir. 
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4 nıdü madde 

Merkez Ofisi ıgörüşüleoek konuları inceler ve komisyonun Mtalbetini deruihde eder. Merkez 
OfisMn müdür ve müdür muavini celselere istişam reyle iştirak ederler. 

5 nca madde 

Merkez Of M, Âkıd Devletlerin çoğunluğu ile muıtabılk kalarak, açağıtdaJki Devlet veya te
şekküllerin temsilcilerini, müşahit sıf atiyle ikoın isyanlarının İ^lamtalannda hazır bulunmaya da
vet eder : 

a) Âıd olmıyan Devletler, 
b) Mütekabiliyet şartiyle, nakliyat konusunda yetkili milletlerarası Devlat,teş«kku111erv 
ıc) Mütekabiliyet şartiyte, nakliyatla iştigal eden ve Hükümete bağlı lolmıyan milletlerarası 

teşekküller. 

6 ncı madde 

Âkıd Devletlerin üçte biri temsil edildikleri takdirde, komisyon fiilî »olarak teşekkül etmişi 
olur. 

7 inci taadde 

Komisyon, her toplantı için Ibir başkan ve biır veya iki haşkan yardımcı»! seçerler-. 

8 mıoi madde 

Müzakereler Fransızca ve Almanca cereyan eder, komisyon ü'yelerînira (beyanları derhal yük
sek sesle ve özet olarak tercüme edilir. Teklif metinleri ve başkanan telbliğleri aynen tercüme 
olunur, 

Q uncu (madde 

Oylama delegasyon itibarîyle ve talep halinde, isim okunarak çağırılmak suretiyle yapılır. 
Oturumda temsil olunan Âkıd Devletin delegasyonunun bdır oyu vardır. 

Bir teklifin kabul edilebilmesi için : 
a> Komisyonda temsil olunan delegasyonların en az yanlsı loylamaya katıllmiış olmalıdır; 
b) Teklif, çekinser toylar hariç, verilen oyların çoğunluğunu sağlamış -olmalıdır. 

10 nen ımadkle 

Oturumu tutanakları, mıüzakereleri her ikâı İhamda özetlâlyecektir. Teklifler ve kararlar, her 
iki lisanda da tam metin halinde tutanaklarda yer alacaktır. Kararlara mıütaallik tutanağın Fran
sızca metni ile Almanca metni arasında fark 'bulunması halinde, Franısuzca metin muıteiber ola
caktır. 

Oturum1 esnasında tutanakların tasvibi mümkün olamazsa, üyeler, muhtemelen üzerinde de
ğişiklik yaptıkları tutanakları, münasip ibir müddet 'zarfında ıbıüroya tevdi edeceklerdir. 

11 nci ımıadde 

ıÇalışjmıaları 'kolaylaştırmak maksadiyle komisyon su komisyonlar teşkil edebilir. KJornisyofi 
ileri tarihteki bir toplantı için muayyen konulan (hazırlamakla (görevli su komisyonları keza 
teşkil edebilirler. 

Her su komisyon (bir Ibaşkan, bir 'başkan yardımcısı ve lüzum hâsıl oJurlsa bir raportör «seçer. 
Bundan gayrı hususlarda, 1 ilâ S ve S ilâ 10 ucu maddeler hükümleri, benzetme yoluyla su komis
yonlar hakkında uygulanır. 
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TAHKÎM TÜZÜĞÜ 

1 nci madde 

Hakemlerin sayısı 

Devletlerarası anlaşmazlıkların dışındaki diğer anlaşmazlıklar hakkında karar vermeye yetkili 
olarak kurulan Hakom Mahkemeleri Tahkim Anlaşması şeraitine göre bir, üç veya beş hakemden 
teşekkül eder. 

2 nci madde 

Hakemlerin seçilmesi 

1. Hakemlere ait bir liste evvelden tanzim edilir. Her Akıd Devlet Milletlerarası Taşıma Huku
ku uzmanı olan kendi tebaasından en fatfla iki kişiyi, isviçre Hükümeti tarafından tanzim edilen ve 
günü gününe tutulan hakemler listesine kaydedilmek üzere, gösterebilir» 

2. Eğer Tahkim Anlaşması tek bir hakem gözetiyorsa, bu taraflarca müşterek mutabakatla se
çilir. 

Eğer bu anlaşma üç veya beş haikem öngörüyorsa, taraflardan her biri, hale göre, bir veya iki 
hakem seçerler. 

Yukardaki fıkra gereğince seçilen hakemler üçüncü veya Ibeşinci hakem duruma göre, müşterek 
mutabakatla seçerler ve seçilen bu hakem, hakem mahkemesine başkanlık eder. 

Eğer taraflar tek hakemin seçiminde veya taraflarca seçilmiş olan hakemler üçüncü veya beşin
ci hakemin tâyininde ihtilâfa düşerlerse hakem mahkemesi hale göre, Merkez Ofisinin talebi üzerine 
İsviçre Federal Mahkeme Reisi tarafındam tâyin edilecek bir hakemle tamamlanır. 

Haikem Mahkemesi 1 nci paragrafta gösterilen listedeki kimselerden teşekkül eder. 
Bununla beraber Tahkim Anlaşması beş hakemi icaıbettiriyorsa, tarafların her biri liste dışında 

bir hakem seçebilir. 
3. Tek hakem, üçüncü veya beşinci hakemler tarafların milliyetinden gayri bir milliyete men-

suıbolmalıdırlar. 
Anlaşmazlığa üçüncü bir tarafın müdahalesi Haikem Mahkemesinin teşekkülüne tesir icra et

mez. 
U*^ 3 ncü madde ( 

.' , . * Tahkim Anlaşması 

Talikime başvuran taraflar bir Talikim Anlaşmayı akdederler; bu anlaşmada bilhassa şunları tas
rih ederler : 

a) Mümkün olduğu kadar açık ve kesin olarak tesbit edilmek üzere, ihtilâfın konusu, 
b) Mahkemenin sureti teşekkülü ve hakemin veya hakemlerin tâyini için lüzumlu mühletler. 
c) Mahkeme yeri, 
Tahkim usulünün işliyebilmesi için anlaşma Merkez Ofisine tebliğ edilebilmelidir. 

4 ncü madde 

Usul 

Hâkem Mahkemesi takibedilecek usulü bilhassa aşağıdaki hükümleri nazarı itibara alarak bi/zat 
kendisi kararlaştırır : 

a) Hakem Mahkemesi hakkı tefhim davet olunduğu zaman, tarafların ibraz ettikleri deliller 
üzerine el koyduğu dâvaları tetkik eder ve hükme bağlar; mahkeme tarafların tefsirleri ile bağlı 
kalmaz. 
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b) Mahkeme davacının talebinden başka şeye veya fazlasına., ne de davalının borç olarak tanı

dığından daha azma karar veremez. 
c) Gerekçeli .hakem kararı hakem mahkemesi tarafından kaleme alınır ve Merkez Ofisi tarafın

dan taraflara tebliğ edilir. 
d) Mahkemenin inikadettiği mahallin âmir hukukuna göre olan aksine hükümleric tashihi ka

dar ve butlan- harieotmak üzere hakem kararı istinafa tabi tutulmaz. 

5 ne i madde 

Merkez Ofisi Hakem Mahkemesinde kitabet vazifesini ifa cdor. 

6 neı madde 

Hakem kararı hakemllcriıı ücretleri de dâhil olmak üzere masrafları ve harçları tesbit eder ve 
bunların tediyesinin hangi tarafa alt bulunduğunu veya bu masrafların ve harçların ne nisbette 
taraflar aralarımda tevzi edileceğini kararlaştırır. 

DEMİRYOLU İLE EŞYA HAKLİNE MÜTAALLİK MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 

( C İ M ) 

Aşağıda imzaları bulunan tam yetkiyi hal/ temsilciler, 25 Dkim 1952 tarihinde Bern'de imzalan
mış bulunanı Demiryolu ile M.şya Nakline Miitaallik Milletlerarası Andlaşmanın yeniden incelenmesi 
lüzumuna kaani olarak ve sözü geçen Andlaşımuım G7 nci maddesine tevfikan, yenli bir And!aşma 
akdi kararını almışlar ve aşağıdaki maddeler üzerinde mutabakata varmışlardır : 

KISIM : T 

Andlaşmanm konusu ve şümulü 

Madde — 1. 

Andlaşmanm uygulanacağı demiryolları ve taşımalar 

Paragraf 1. — îş'bu Andlaşma, aşağıdaki paragraflarda yazılı istisnalar hariç, en az iki Âkıd 
Devletin topraklarından geçen yollardan sevk ediîmok üzere doğru bir hamule senediyle taşımaya 
verilen ve münhasıran, 5!) ucu maddeye göre düzenlenen listede kayıtlı bulunan .hatlar üzerinde 
yapılan bütün eşya irsal âtına uygulanır. 

Paragraf '2. — Çıkış İstasyonu (1) ile vai'iş istasyonu aynı Devletin toprakları üzerinde bulu
nan ve diğer bir Devletin topraklarından ancak transit olarak geçen eşya aşağıdaki hallerde çıkış 
Devleti mevzuatına tabi tutulur : 

a) Üzerinden transit olarak geçilen hatlar, münhasıran çıkış Devletine ait 'bür demiryolu tara
fından işletiliyorsa; 

•b) Üzerinden transit olarak geçilen hatlar, münhasıran çıkış Devletine aüt bir demiryolu tara-

(1) «İstasyon» tabirinden, aynı zamanda, Tanıma Sözleşmesinin icrası için umuma açık su yollan 
limanlariyle her türlü otomobil hizmetleri müessesesi anlaşılır. 
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tından işjletilmese dahi, 'bu taşımaların milletlerarası taşımalar sayılmaması hakkında ilgili demir
yolları arasında anlaşmalar akdedilmiş bulunuyorsa. 

Paragraf 3. — Üzerinde taşımanın yapıldığı hatlar, münhasıran, müşterek hudutlu iki Devletten 
birine ait demiryolları tarafından işi atikliği takdirde, gönderici hamule senedi örneğini seçmek 
suretiyle bu demiryollarında uygulanan dahilî mevzuat rejimini talebeder ve ilgili Devletlerden hiç
birinin kanun ve nizamları buna aykırı "bulunmazca, 'bu iki müşterek hudutlu Devlet istasyonları 
arasındaki irsalât, hattı işleten Devletin mevzuatına tabi tutulur. 

Madde — 2. 

Karma taşımalara ait hükümler 

Paragraf 1. — Birinci maddede öngörülen listeye, demiryolları hatlarından başka, üzerlerinde 
milletlerarası taşımalar yapılan ve demiryolu parkurlarını ta.mamhyan muntazam otomobil veya su 
yolları hatları dâhil edilebilir. Ancak bu hatların listeye dâhil edilmeleri, en az iki Âkıd Devleti 
birbirine bağlamaları ve Devletlerin müşterek muvafakatleri şart iyi e mümkün olabilir. 

Paragraf 2. — Bu İnatları işleten teşebbüsler; çeşitli taşıma mevileriııin zaruri kıldığı aykırılıklar 
müstesna olmak üzere, işlbu Andlaşmanın dom iry olların a yüklediği bütün mükellefiyetlere tabi ve ta
nıdığı 'bütün haklara sahiptirler. Ancak, işbu Andlaşına ile tesis edilmiş bulunan sorumluluk kaide
lerinde istisna söz konusu olamaz. 

Paragraf 3. — Birinci paragrafta gösterilen hatlardan birini listeye kaydettirmek ist/iyen her Dev
let, ikinci paragrafta öngörülen istisnaların, tarifelerin tabi bulunduğu aynı usuller dâhilinde ya
yınlanması için gerekli tedbirleri alacaktır. 

Paragraf 4. — Aynı zamanda hem demiryolları, hem 'de bininci paragrafta tâyin olunanlardan 
gayrı taşıma servisleri üzerinden yapılan milleti t e aracı taşınmalar için demiryolları, ilgili nakliyat 
teşebbüsleriyle ımüşterek olarak ve hor taşıma taı-zının özelliklerini dikkat nazara alabilmek maksa-
d'iyle, işbu Andlaşmadan farklı hukukî bir rejim uygulayan, tarife hükümleri koyabilirle!'. Bu tak
dirde, işbu Andlaşma ile öngörülenden gayrı bir ta şuna kâğıdı kull.anilma.smi mecburi kılabilirler. 

Madde — 3. 

Tanımaya kabul cdümiyen eşya 

Aşağıda yazılı eşya taşımaya kabul edilmez : 
a) Geçilecek ülkelerden birinde dahi olsa, taşınması posta idaresinin tekelinde bulunan eşya; 
b) Geçilecek demiryollarından birinde dahi olsa, ölçüleri, ağırlıkları veya ambalajları bakımın

dan araç ve tesislere uygun düşmediği cihetle taşımaya elverişli bulunmıyan eşya; 
c) Geçilecek ülkelerden 'birlinde dahi oka, taşınması yasak edilmiş eşya; 
d) 4 ncü maddenin 2 nci paragrafında öngörülen istisnalar hariç, işbu Andlaşmanın 1 nei eki 

gereğince taşımaya kabul edilmiyen eşya ve maddder. 

Madde — 4. 

Bâzı şartlar altında taşımaya kabul olunan eşya 

Paragraf 1. — Aşağıda gösterilen eşya şu şartlarla taşımaya kabul olunur : 
a) îşt>u Andlaşmanın 1 nci ekinde gösterilmiş bulunan eşya ve maddeler bu ekle tesbit edilen 

şartlar altında kaıbul edilir; 
b) Cenaze taşınması şu şartlar altında kabul olunur : 
1. Taşıma, seyriseri olarak ve taşımaya iştirak eden kütün demiryollarında refaketten vareste 

tutulmadıkça, cenazeye refakat eden bir kişinin nezareti altında; 
2. Taşıma masraflarının gönderici tarafı ur] an ödenmesi mecburidir; 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 792) 

http://kull.anilma.smi


— 3b — 
3. Mütaaddit Devlet arasında bu konuda düzenlenmiş özel Andlaşmalar mevcut bulunmadıkça; 

taşıma, her Devletin kendli 'kanun ve nizamlarına tabidir; 
c) Kendi tekerlekleri üzerinde sevk «dilen demiryol taşıtları, demiryolu idarelerinden birinin 

bunlan, sefere elverişli olmak bakımından muayene ve bu ciheti ya taşıt üzerine yazması 
veyahut da özel bir belge ile tasdik etmesi şartiyle taşımaya kabul olunur; lokomotiflere, tenderlere 
ve otomotrislere ayrıca, gönderici tarafından temin edilen ve bilhassa yağlamayı yapacak ehliyet
li bir memur refakat etmelidir; 

Lokomotif, tender ve otomotristen gayri kendi tekerlekleri üzerinde sevk olunan demiryol ta
şıtlarına Ibakıcı refakat edebilir; bu kişi bilhassa yağlamayı sağlıyacaktır. Gönderici bu hakkını 
kullanmak istediği takdirde, bu hususu hamule senedine yazacaktır; 

d) Canlı hayvanlar aşağıdaki şartlar altında kabul olunur : 
1. iyice kapalı kafes, sandık, sepet,... ilâh içinde taşımaya verilen küçük baş hayvanlar müs

tesna, canlı hayvan mersulelerine gönderici tarafından temin olunan bir bakıcı refakat edecek
tir; ancak, Milletlerarası tarifelerle veya demiryolu idareleri arasında akdedilmiş Anlaşmalar
la, istisnalar öngörülmüş ise refakat mecburi değildir. Gönderici hamule senedinde bakıcıların 
adedini göstermekle veya, mersulelere refakat edilmiyorsa, yine hamule senedine «Bakıcısız» şerhi
ni vermekle mükelleftir; 

2. Gönderici, çıkış, varış ve transit devletlerin veteriner mevzuatına uymak mecburiyetindedir. 
e) Geçilecek demiryollarından birinde dahi olsa, mevcut tesisler ve araçlar muvacehesinde öl

çüleri, ağırlıkları veya ambalajları bakımından taşınması özel güçlükler arz eden eşya, gönderi
ci ile istişareden sonra demiryolu idaresi tarafından tâyin olunacak özel şartlar altında kabul 
edilir; bu şartlar, işbu Andlaşma ile konulmuş bulunan esaslara aykırı olabilir. 

Paragraf 2. — Âkıd Devletlerden ikisi veya daha fazlası, işbu Andlaşmanm I nei eki gereğince 
taşımadan hariç tutulmuş bulunan bâzı eşya ve maddelerin, kendi aralarındaki Milletlerarası taşı
maya ıbâzı şartlar altında kabulü veya, 1 nei ekte gösterilen eşya ve maddelerin bu ekle öngörü
lenlerden daha hafif şartlar altında kabulü hususunda anlaşmalar akdedebilirler. 

Demiryolu idareleri, tarifelerine koyacakları hükümlerle, işbu Andlaşmanm 1 nei eki gereğin
ce taşıma dışı bırakılmış bulunan bâzı eşya ve maddeleri kabul edebilecekleri gibi, 1 nei ekle 
şarta bağlı olarak kabul olunan eşya ve maddeler için bu ekle öngörülenlerden daha hafif şart
lar tesis edebilirler. 

Bu nevi anlaşmalar ve hükümler, demiryolu ile Milletlerarası Nakliyat Merkez Ofisine bildi
rilecektir. 

Madde — 5. 

Demiryolunun taşıma mecburiyeti 

Paragraf 1. — Demiryolu, işbu Andlaşma şartlarına uyduğu takdirde, her türlü eşya taşıması
nı yapmakla mükelleftir. Şu kadar ki : 

a) Gönderici Andlaşma hükümlerine uysun; 
b) Taşıma, trafiğin devamlı ihtiyaçlarını karşılamaya müsait normal taşıma araçlariyle müm

kün olabilsin; 
c) Taşıma, demiryolunun önliyemiyeceği ve çare bulunması elinde olmıyan sebeplerle imkân

sız hale gelmemiş bulunsun. 
Paragraf 2. — Demiryolu, yüklenmesi, aktarması veya boşaltılması özel vasıtalar kullanılmasını 

gerektiren eşyayı, bu işlorin yapılacağı istasyonlarda bu vasıtalar mevcut bulunduğu takdirde 
kabul etmekle mükelleftir. 

Paragraf 3. — Demiryolu, ancak, taşınması derhal mümkün olan irsalâtı kabul ile mükelleftir; 
gönderme istasyonunda yürürlükte bulunan ahkâm, bu şarta uygun olmıyan irsalâtı bu istasyonun 
muvakkaten ve eırıaneten kabul etmekle mükellef tutulacağı halleri tâyin eder. 

Paragraf 4. — - Yetkili makam : 
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a) Hizmetin kaldırılmasına veyahut tamamen veya kısmen durdurulmasına; 
b) Bâzı irsalâtm taşımaya kabul edilmemesine veya ancak bâzı şartlar altında kabulüne; ka

rar verdiği takdirde, bu hususta alınan tedbirler derhal halka ve demiryollarına duyurulur, 
Tedbirlerin, yayınlanmak üzere diğer devletlerin demiryollarına bildirilmesi mükellefiyeti, tebli
ği alan demiryollarına aittir. 

Paragraf 5. — Demiryolları, aralannda anlaşmak suretiyle ve hükümetlerinin muvafakatları-
nı almak şartiyle, eşya taşımasını bâzı münasebetlerde, muayyen hudut noktalarına ve transit 
memleketlere inhisar ettirmeyi kararlaştırabilirler. 

Bu tedbirler, Merkez Ofisinin ıttılaına sunulur; Ofis de bunları Âkıd Devletlere bildirir, ih
bar tarihinden başlamak üzere bir ay içinde Âkıd Devletlerden hiçbiri itirazda bulunmadığı takdir
de, sözü geçen tedbirler kabul olunmuş sayılır, itiraz halinde, Ofis anlaşmazlıkları bertaraf edemez
se, Âkıd Devletlerin temsilcilerini toplantıya çağırır. 

Söz konusu tedbirler kabul olunmuş sayılır sayılmaz, Merkez Ofisi Âkıd Devletleri keyfiyetten 
haberdar eder. Bu takdirde, tedbirler özel listelerde gösterilmek suretiyle Milletlerarası tarife
ler için öngörüldüğü şekilde yayınlanır. 

Tedbirler, Ofis tarafından yapılan ve üçüncü fıkrada sözü edilen ihbardan bir ay sonra yürür
lüğe girer. 

Paragraf 6. — Demiryolu tarafından işbu madde hükümlerine aykırı her hareket, meydana ge
lecek zararın tazminine mütaallik bir dâvaya yol açabilir. 

KISIM : II. 

Taşıma Sözleşmesi 

FASIL : 1. 

Taşıma sözleşmesinin şekil ve şartları 

Madde — 6. 

Hamule senedinin muhtevası ve şekli 

Paragraf 1. — Gönderici, işbu Andlaşmaya tabi her Milletlerarası irsalât için, Andlaşmanın 
II nci ekinde öngörülen modele uygun ve kopya lı olarak düzenlenmiş bir hamule senedi tevdi et
mekle mükelleftir. Hamule senedi şu beş yaprağı kapsar : 

No. 1 Hamule senedi; 
No. 2 Yol varakası; 
No. 3 Varış bülteni; 
No. 4 Hamule senedi ikinci nüshası; 
No. 6 irsaliye koçanı; 
Tarifeler, bâzı önemli trafiklerde veya müşterek hudutlu memleketler arasındaki bâzı trafik

lerde, sadeleştirilmiş ve söz konusu trafiğin özelliklerine uydurulmuş bir hamule senedi kullanılma
sına dair hüküm ihtiva edebilir. 

Hamule senedi, dayanıklı beyaz yazı kâğıdına basılacaktır; seyriseri taşımada kullanılan ha
mule senedinin her bir yaprağın üst ve alt kenarlarına, yaprağın yüz ve arka taraflarında olmak 
üzere, en az bir santimetre genişliğinde birer kırmızı çizgi basılmış bulunacaktır. 

Paragraf 2. — Hamule senetleri iki veya üç dilde bastırılacaktır. Bu dillerden en az bir tane
sinin Fransızca, Almanca veya italyanca olması lâzımdır. Hamule senedinin gönderici tarafından 
doldurulacak kısmının hangi dilde yazılacağı, milletlerarası tarifelerle veya demiryoUararası 
anlaşmalarla tâyin edilebilir. Bu konuda bir hükmün bulunmaması halinde gönderici, hamule se
nedi üzerine kaydedeceği malûmatı, çıkış memleketin resmî düle'rinden biri ile yazacak ve bu ka-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 792) 



— 40 — 
yıtlarm Fransızca, Almanca veya İtalyanca dillerinden biriyle olmaması halinde, bu lir- dilden bi
rinde yapılmış bir tercümeyi ekliyecektir. 

Demiryolu, gönderici tarafından hamule senedi ile ekleri üzerine dercedilecek malûmat ve be
yanların lâtin harfleriyle yazılmasını istiyebilir. 

Paragraf 3. — Hamule senedinin kaim çizgi ile çerçevelenmiş kısımları demiryolu, diğer kı
sımları gönderici tarafından doldurulacaktır. Gönderici, kullanılmıyan haneleri çizecektir. 

Paragraf 4. •— Hamule senedinin düz beyaz veya kırmızı çizgili olanının seçilmesi, eşyanın sey-
riseri veya seyrihafifle taşınacağını gösterir. İlgili bütün demiryolları arasındaki anlaşma hali 
müstesna, ])arkurun bir kısmında seyriseri ve diğer kısmında seyrihafif taşıma isteği kabul olun
maz. 

Paragraf 5. — Hamule senedi üzerine yapılan kayıtlar, silinmiyecek şekilde yazılmış veya ba
sılmış olmalıdır; hamule senedinin diğer yapraklarında da bunların çok okunaklı olması lâzımdır. 
Düzeltme ve ilâveler veya kazıntılar yapılmış, üzerlerine kâğıt parçaları yapıştırılmış hamule 
senetleri kabul edilmez. Çizilmek suretiyle yapılan düzeltmeler ancak, bunları göndericinin imza-
siyle tasdik etmesi ve kolilerin sayı ve ağırlıklarının düzeltilmesi halinde de, düzeltilen miktar
ları yazı ile yazması şartiyle kabul edilir. 

Paragraf f>. — Hamule senedi mecburi olarak aşağıdaki kayıtları kapsıyacaktır : 
a) Hamule senedinin düzenlendiği yer ve tar ih; 
b) Varış istasyonunun adı; gerek aynı yerde, gerekse aynı adı veya benzeri adı taşıyan yer

lerde mevcut muhtelif istasyonların birbirine karıştırılmasını önlemek üzere gereken bütün açık
lamalar ; 

c) Alıcının adı ve adresi, alıcı olarak bir tek özel veya tüzel kişi gösterilmelidir. Alıcı olarak 
varış istasyonu veya bu istasyonun bir memurunun gösterilmesi, ancak uygulanan tarifenin buna 
açıkça cevaz vermesi şartiyle kabul edilir. « emrine» veya «hamule senedinin ikin
ci nüshasının hamiline» gibi alıcının ismini göstermiyen adresler kabul olunmaz; 

d) Eşyanın cinsi, ağırlığı veya ağırlık olmadığı takdirde, çıkış demiryolunun mevzuatına uy
gun benzer bir beyan. Çıkış memleketin kanun veya nizamları göndericiye, ağırlık veya bunun 
yerini tutan bir başka beyanda, bulunmaksızın eşyasını tevdie müsaade ediyorsa, bu ağırlık veya 
bu beyan çıkış demiryolu tarafından yazılır. 

Eşyanın cinsi gösterilmelidir : I nci ekte yazılı eşyalar bu ekte kendilerine verilmiş olan adla; 
diğer eşyalar, gönderici belli bir tarifenin uygulanmasını istediği takdirde, bu tarifede kendile
rine verilmiş isim altında; diğer bütün hallerde ise çıkış memleketin ticaret âleminde kullanılan 
ve eşyanın cinsine tekabül eden ad altında gösterilir; 

e) Perakende rnersulolerde : Parçaların sayısı; marka ve numaraları veya bunlar bulunma
dığı takdirde, bu parçaların alıcının adresini taşımakta olduklarına dair kayıt; ambalajların tarifi. 
Bütün bu kayıtlar, demir - deniz yolu trafiğiyle gönderilen ve aktarma edilmesi gereken bir ve
ya birçok parça kapsıyan tam vagonlara ait hamule senedine de yazılmış bulunacaktır. 

Yükü et İlmedi göndericiye akMan ınersuleleMe : Vagonun tipi (kapalı, acık, özel veya şahıslara 
ait vagon); numarası; mülkiyet markaları ve şahıslara ait vagonlar için dara; 

f) Gümrük ve diğer idari makamlar tarafından istenildiğinden dolayı hamule senedine ekle
nen veya, belli bir istasyonda veya gümrük bürosunda veyahut başka bir makamda demiryolunun 
emrine amade tutulacağı keza hamule senedinde yazılı, olan belgelerin tafsilâtlı dökümü; 

g) Göndericinin imzası ile adı ve adresi; gönderici lüzumlu görürse telgraf veya telefon adre
sini de ilâve eder. Çıkış istasyonunda yürürlükte bulunan kanun ve nizamların müsaade etmesi 
halinde, imza matbu olabilir veya bunun yerine göndericin in ,mührü basılabilir. Hatmide sened' üze
rinde gönderici olarak bir tek özel veya tüzel kişi gösterilmelidir. 

Paragraf 7. — Bundan başka, hamule senedi, gerekli görüldüğü takdirde, işbu andlaşmada ön
görülen diğer bütün bilgileri ve özellikle aşağıdaki kayıtları kapsıyacaktır : 
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a) Varış istasyonunda bu çeşit teslim şekilleri kabul edilmiş olmak şartiyle, «istasyonda tes

lim (büro restan)» veya «ikametgâhta teslim» kaydı; ' 
b) Uygulanacak tarifeler, özellikle 11 nci maddenin 4 ncü paragrafının (e) fıkrasiyle 35 nci 

maddede öngörülen özel veya istisnai tarifeler; 
c) 20 nci maddeye dayanılarak yapılan teslim mühletine mütaallik tazminat beyanını göste

ren ve rakamla yazılan para miktarı; 
d) 17 nci madde hükmü gereğince göndericinin üzerine aldığı masraflar; 
e) Rakam ve yazı ile ifade olunan rambursman ve rakamla gösterilen debur tutarı (Madde 

19); 
f) 10 neu maddenin 1 nci paragrafı hükmü gereğince tâyin olunan güzergâh ile gümrük ve 

diğer idari makamlarca yapılacak işlemlerin hangi istasyonlarda yapılacağını gösteren beyan; 
g) 15 nci maddenin 1 nci paragrafının 2 nci fıkrası gereğince gümrük ve diğer idari makam

lar tarafından yerine getirilmesi mecburi kılınmış formalitelere ait bilgiler; 
h) Alıcının taşıma sözleşmesinde değişiklik yapmaya hakkı olmadığına dair kayıt; «beyan

lar» hanesine yapılacak olan bu kayıt : «Alıcı muahhar emir vermeye yetkili değildir» şeklinde ya
zılacaktır ; 

i) 4 ncü maddenin 1 nci paragrafının (d) fıkrası gereğince refakatçilerin sayısı veya «Refa
katçi yoktur» kaydı; bu kayıt «beyanlar» hanesine yazılacaktır. 

Paragraf 8. — Hamule senedinde, göndericinin yapacağı beyanlar için ayrılmış bulunan ha
ne kâfi gelmediği takdirde, ilâve sayfalar kullanılabilir ve bu sayfalar aynen hamule senedinin 
bir parçası gibi telâkki olunur, ilâve sayfalar, hamule senedi büyüklüğünde olacak, aralarına kop
ya kâğıdı konulmak suretiyle beş nüsha halinde doldurulacak, gönderici tarafından üzerine tarih 
yazılarak imzalanacaktır. Hamule senedinin ilgili hanesinde, ilâve sayfaların mevcudiyetine dair 
şerh bulunacaktır. Mersulenin toplam ağırlığı gösterilmişse, bu kayıt hamule senedi üzerinde de gös
terilmelidir. 

Paragraf 9. — Hamule senedine diğer beyanların ilâvesine, ancak, bunların bir devletin kanun 
ve nizamlariyle veya tarifelerle şart koşulması veya kabul olunması ve işbu Andlaşmaya aykırı bulun
maması kaydiylc müsaade edilir. 

Hamule senedinin yerine başka belgeler kulhculması veya işbu Andlaşma veyahut tarifelerle 
şart kılman veya kabul olunan belgelerden gayrisinin hamule senedine eklenmesi yasaktır. 

Paragraf 10. —- Her isalât için bir hamule senedi düzenlenecektir. Ancak, aşağıda sayılan eşya, 
bir tek hamule senediyle taşınmaya verilmez : 

a) Mahiyeti itibariyle, mahzur olmaksızın, diğerleriyle bir arada yüklenmesi mümkün olmıyan 
eşya; 

b) Yüklenmesi, kısmen demiryoluna, kısmen göndericiye ait bulunan eşya; 
c) Bir arada yüklenmesi gümrük ve diğer idari makamlar mevzuatına aykırı düşen eşya; 
d) Birlikte veya diğer eşya ile beraber yüklenmesi işbu Andlaşmanın I nci eki gereğince yasak 

edilmiş eşya ve maddeler söz konusu olduğunda, bâzı şartlar altında taşımaya kabul edilen eşya. 

Paragraf 1.1. — Bir tek hamule senedi, ancak bir tek vagonun yükünü kapsıyacaktır. Bununla 
beraber, aşağıda yazılı eşya bir tek hamule senedimde taşımaya verilebilir : 

a) Birden ziyade vagona ihtiyaç gösteren bölünmez cisimler ve havaleli cisimler: 
b) Söz konusu trafikte yürürlükte bulunan hükümler veya milletlerarası tarifeler güzargâhın 

tamamı için müsaade ettiği takdirde, birkaç vagona yüklenen eşya. 
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Paragraf 12. — Gönderici, alıcı için sadece ihbar mahiyetinde olmak ve bundan demiryoluna ne 

mecburiyet ne de sorumluluk doğmamak üzere, mersule ile ilgili ve aşağıda gösterilen kayıtlan, 
hamule senedinin bu maksat için aynlmış hanesine ilâve etmeye yetkilidir : 

«N tarafından gönderilmiştir»; 
«N nın emriyle gönderilmiştir»; 
«N nın emrine gönderilmiştir»; 
«N ye tekrar sevk edilmek üzere»; 
«N ye sigortalıdır»; 
«N su yolu için» veya «N gemisi için»; 
«N su yolundan gelmiştir» veya «N gemisiyle gelmiştir»; 
«N otomobil servis hattı için» ; 
«N otomobil servis hattından gelmiştir»; 
«N hava hattı için»; 
«N hava hattından gelmiştir»; 
«N ya gönderilmek üzere ihraç edilmek için». 

Madde — 7. 

Hamule senedindeki beyanlardan doğan sorumluluk, yük fazlalığı halinde alınacak tedbirler, 

munzam ücretler 

Paragraf 1. — Gönderici, kendisi tarafından) hamule senedime yazılan Ibilgilerin v>e beyanların 
doğruluğundan sorumludur; bu bilgilerimi veya beyanların usule ve gerçeğe aykırılığımdan, nok
sanlığımdan veya bunlardan her birine ayrılmış 'olandan ıgayn yere yazııLmıış bulunmasından do-
ğan bütün sonuçlar göndericiye aittir; bu yer Ikâfi gelmezse, gönderici tarafından aynı yere 
verilecek (bir şerlh, kaydı tamamlıyan kısmını hamule senedinin neresinde (bulunduğunu gösterme
lidir. 

Paragraf 2. — Demiryolu, mersulenin, hamule senedindeki kayıtlara uyfgun olup olnıadığiM 
ve I nci ekin emrettiği (güvenlik tedbirlerinle uyulup uyulmadığını dmceleımıek hakkına her zaman 
sahiptir. 

ıMersulenin muhteviyatının m/uayenesi söz konusu olduğu takdirde, muayene çıkış veya varış 
istasyonunda yapıldığına göre, gönderici veya alıcı bunda hazıır bulunmaya davet edilir. İlgili 
haaıır fhulunımaasa veya muayene yolda yapılacak olursa ve muayenenin yapıldığı memlekette yü
rürlükte bulunan kanun ve nizamlarda başkaca bir hüküm mevcut değilse, bu muayene, demir
yoluna yalbanıcı iki şahidin huzurunda yapılacaktır. Bununla beralber demiryolu, yol esnasında 
eşya muhteviyatının muayenesini, ancak işletme zaruretleri veya (gümrük ve diğer idari1 makam
lar nizamları emrettiği takdirde yapabilir. 

Hamule senedindeki kayıtlar dolayısiyle yapılacak muayenede elde olunacak gonuç, hamule 
senedine yazılır. Eğer muayene çıkış istasyonunda yapılacak olursa ve Ihamule senedi ikinci nüs
hası demiryolunun elinde bulunuyorsa, muayene sonucu ikdnei nüshaya da yazılır. Mersule, 
hamule senedindeki kayıtlara uymuyorsa, muayene dolayısiyle meydana (gelen masraflar, hemen 
orada ödenmedikleri takdirde, eşyaya yüklenir. 

Paragraf 3. — Her Devletin kanun ve nizamları!, demiryolunun, eşyanın ağırlığını veya par
çalan^ sayışımı, vagonların gerçek daralarını hangi şartlar altında kontrol etmekle mükellef 
tutulacağımı tayin eder. 

Demiryolu, ağırlık, parça sayısı ve vagonların ıgerçek daraları hakkında/ yapmış olduğu 
konıtrollarm sonuçlarını hamule senedinde göstermekle mükelleftir. 

Paragraf 4. — Tartı, vagon kantarı üzerinde yapıldığı takdirde, yükün ağırlığı, vaıgonun boş 
olarak özel surette tartılknasiı sonucunda farklı bir dara elde edilmiş bulunmadıkça, yüklü va-
g.onun tüm ağırlığından vagonun üzerinde yazıiı dara düşülmek suretiyle bulunur. 
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Yetkili demiryolu 'tarafından bu konuda tesbit olunan şartlara uyuıldüğu takdirde, özel 

kişilere ait vagon kantarlarında yapılan tartılara, demiryoluna ait kantarlarda yapılmış gibi 
itibar olunur. 

Paragraf 5u — Taşıma sözleşmesinin 'akdinden sıonra demiryolu tarafından yapılacak tartı, ıbiır 
ağırlık farkım meydana koyarsa, çıkış istasyonu tarafımdan tes'bit edilmiş bulunan ağırlık, veya 
bunun yokluğu halinde (göndericinin beyan eylemiş. <olduğu ağırlık, aşağıdaki hallerde taşıma, üc
retinin hesabı için esas teşkil eder : 

a), Fark, aşikâr olarak eşyanın mahiyetinden veya (hava etkilerimden ileıri geliyorsa; 
b) Taşıma Sözleşmesinin akdinden sonra demiryolu tarafından yapılan tartı, vagon kantarı üze

rinde yapılmış bulunur ve çıkış istasyonu tarafından tesbit olunan veya böyle bir tesbit yoksa, gön
derici tarafından beyan edilmiş olan ağırlığın yüzde ikisinden fazla bir fark meydana çıkarmıyacak 
olursa. 

Paragraf 6. — Mersulenin yüklenmesi kendisine ait bulunduğu hallerde, gönderici, yükleme had
dine uymakla mükelleftir. Uyulması gerekli yükleme hadlerini gösteren hükümler, tarifelerin tabi 
oldukları şekilde yayınlanır. Demiryolu, gönderici istediği takdirde, uyulacak yükleme haddini bil
dirir. 

Paragraf 7. — Taşıma ücreti farkının ve muhtemel zarar karşılığı bir tazminatın ödenmesine 
halel gelmeksizin, demiryolu, aşağıda tesbit olunan hal ve şartlar dâhilinde munzam bir ücret alabi
lir: 

a) 1 nci ek gereğince taşıma dışı bırakılmış madde ve eşyanın usule ve gerçeğe aykırı veya 
noksan beyanı halinde, munzam ücret, parçanın gayrisâfi ağırlığının kilogramı başına üç franktır; 

b) Gerek 1 nci ek gereğince bâzı şartlar altında taşımaya kabul olunan madde ve eşyanın usu
le ve gerçeğe aykırı veya noksan beyanı, gerekse aynı ekte emredilen güvenlik tedbirlerine uyulma
ması halinde, munzam ücret, parçanın tamamının gayrisâfi ağırlığının kilogramı başına iki franktır; 

c) Bu paragrafın (a) ve (b) fıkralarında öngörülenlerden gayrı eşyayı kapsıyan bir irsalâtın 
cinsini usule ve gerçeğe aykırı veya noksan şekilde gösteren bir beyan, veya genellikle, mersuleyi, 
fiilen uygulanması gereken tarifeden daha ucuz bir tarife ücretinden her hangi bir şekilde faydalan-
dırabilecek bir beyan halinde, munzam ücret, çıkış istasyonundan varış istasyonuna kadar olan ve 
gönderici tarafından hamule senedinde yapılan beyana göre hesaplanan taşıma ücretiyle, beyanın 
usule uygun, doğru ve tamam olarak yapılmış bulunması halinde tahsili gereken taşıma ücreti ara
sındaki farkın iki katma eşittir. 

Bir mersule, çeşitli fiyatlara göre ücrete tabi tutulmuş eşyalardan mürekkebolur ve bunlardan 
her birinin ağırlığı kolaylıkla tâyin edilebilirse, munzam ücret, bu hesap şekli daha düşük munzam 
ücret vermek şartiyle, eşyadan her birine uygulanabilecek ücrete göre hesabolunur; 

d) Hakiki ağırlıktan daha düşük bir ağırlık beyanı halinde, munzam ücret, çıkış istasyonun
dan varış istasyonuna kadar hesabedilmek suretiyle, beyan olunan ağırlıkla tesbit edilen ağırlığın 
taşıma ücretleri arasındaki farkın iki katma eşittir, (c) fıkrasının ikinci bendi hükmü, benzetme 
yoliyle uygulanır. 

e) Gönderici tarafından yükletilmiş bir vagonun fazla yüklenmiş olması halinde, munzam üc
ret, çıkış istasyoniyle varış istasyonu arasında hesabedilmek üzere, yükleme haddini aşan ağırlığın 
taşıma ücretinin beş katına eşittir; 

f) Aynı vagon için, gerçek ağırlıktan daha aşağı bir ağırlık beyan olunmuşsa ve yük fazlası 
mevcutsa, bu iki usulsüzlüğe taallûk eden munzam ücretler birleştirilerek tahsil edilir. 

Paragraf 8. — 7 nci paragraf gereğince tahsil olunacak munzam ücret, bunun alınmasını icab-
ettiren olay nerede müşahade edilmiş olursa olsun, taşınan eşyaya yüklenir. 

Paragraf 9. — Munzam ücretlerin tutarı ile tahsil sebebi hamule senedine kaydedilecektir. 
Paragraf 10. — Aşağıdaki hallerde munzam ücret alınmaz : 
a) Çıkış istasyonunda yürürlükte bulunan hükümler gereğince demiryolunun eşyayı tartmaya 

mecbur olması halinde, ağırlığın gerçeğe aykırı beyan edilmiş olması; 
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ıb) Göndericinin, tartının demiryolu tarafından yapılmasını hamule senedine kaydetmek sure

tiyle istemesi halinde, ağırlığın gerçeğe aykırı beyan edilmiş olması veya yük fazlalığı bulunması-
c) Çıkış istasyonunda taşımaya veriline esnasında vagondaki yükün yükleme haddini aşmadığı 

ispat edilmek şartiyle, yük fazlalığının, taşıma sırasında bavıa etkilerliyle meydana gelmiş olması; 
d) Ağırlıktaki artışın hava etkileriyle meydana geldiği ispat .edilmek şartiyle, yük fazlalığı ol

masa da taşıma sırasında 'ağırlığın artmış olması; 
e) Hamule senedinde gösterilen ağırlık ile tös bit edilen ağırlık arasındaki farkın, beyan olunan 

ağırlığın yüzde iMaini aşmaması şartiyle, yük fazlalığı olmasa da ağırlığın gerçeğe aykırı bildirilmiş 
olması. 

Paragraf 11. — Bir vagondaki yük fazlalığı, çıkış istasyonu veya (bir 'ara istasyon tarafından gö
rüldüğü 'takdirde, munzam ücret alınması icabetmese dahi, fazla yük vagondan indirilebilir. Gereki
yorsa, vakit geçirilmeksizin göndericiye müracaat olunarak, yükün fazla kısmını ne yapmayı tasar
ladığını bildirmesi istenilir. 

Bununla beraber, 22 nci madde gereğince taşıma sözleşmesinde değişiklik yapmış bulunan alıcı, 
keyfiyetten haberdar edilecek ve yükün fazla kısmı hakkındaki talimatını bildirmeye davet oluna
caktır. 

Yük fazlası, katedilmliş bulunan mesafeye göre ve esas yüke uyguüanan taşıma ücreti üzerinden 
ücrete tabi tutulur ve gerekiyorsa, 7 nci paragrafta öngörülen munzam ücret de tahsil olunur: bo
şaltma halinde, bu işin gerektirdiği masraflar, boşaltmayı yapan demiryolunun ek 'masraflar tarife 
sine göre tahsil edilir. 

Eğer hak ısahibi, yükün faızla kısmının, ya esas yükün varış istasyonuna veya başka bir istasyona 
gönderilmesini veyahut da çıkış istasyonuna geri çevrilmesini emrederae, fazla yük ayrı bir mersule 
giibi işlem görür. 

MJadde — 8. 

Taşıma sözleşmesinin akdi, hamule senedi ikinci nüshası 

Paragraf 1. — Gönderici demiryolu, hamide senediyle birlikte eşyayı taşımayı kabul ettiği anda 
taşıma sözleşmesi akdedilmiş olur. Taşımaya kabul keyfiyeti, çıkış istasyonunun kabul tarihini 
gösteren damgası uamule senedi üzerine basılmak suretiyle tevsik olunur. 

Paragraf 2. — Damganın basılması, hamule senedinde yazılı eşyanın tamamının teslim edilme
linden ve göndericinin üzerine aldığı masrafların ödenmesinden hemen sonra olmalıdır. Damga, iste
diği takdirde, göndericinin huzurunda basıl/malıdır. 

Paragraf 3. — Damganın basılmasını mütaakıp hamule senedi, taşıma sözleşmesinin beyyinesini 
teşkil eder. 

Paragraf 4. — Ancak, tarife hükümleri veya, bu gibi sözleşmelerin akdi hususunda çıkış is
tasyonu yetkili kılınmış ise, gönderici ile akdedilmiş sözleşmeler gereğince, yükletiimesi gönderici
ye ait bulunan eşya 'söz konusu olduğu hallerde, hamule senedindeki gerek ağırlığa, gerekse par
çaların sayısına ait kayıtlar, bu ağırlık ve '.sayılar 'demiryolu tarafından kontrol edilmiş ve sonuç 
hamule senedine yazılmış bulunduğu takdirde, demiryolu aleyhine beyyine teşkil eder. İcabında, 
hamule senedindeki bu kayıtlar, kontrol ve hamule senedine yazılıtıa şeklinden başka bir şekilde 
ve bizzat demiryolu tarafından ispat olunabilir. 

Paragraf 5. — Demiryolu, hamule senedi ikinci nüshasını göndericiye geri vermeden önce, bu
nun üzerine tarihli damgayı basmak suretiyle, eşyanın teslim alındığını ve nakle kabul tarihini tas
dik etmek mecburiyetindedir. 

Bu ikinci nüsha ne mersuleye refakat eden hamule senedi, ne de konişmento kıymetini haiz
dir. 
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Madde — 9. 

Tarifeler. Özel anlaşmalar 

Paragraf 1. — Taşıma ücreti ile ek masraflar, taşıma ücreti parkurun muhtelif kısımlarında ayrı 
ayrı hcsabedilse dahi, her devlette kanuna uygun olarak yürürlüğe konmuş ve usulü dairesinde ya
yınlanmış bulunan ve taşıma sözleşmesinin akdi sırasında geçerli olan tarifelere göre hesaplanır. 

Bununla beraber, milletlerarası tarifelerin yayınlanması, ancak bunlara mahreç veya mevrit şe
beke sıfatiyle iştirak eden demiryollarının tabi bulundukları devletlerde mecburidir. 

Milletlerarası tarifelere yapılan zamlar ve bu tarifelerle öngörülen taşıma şartlarını daha da 
ağırlaştırmaya müncer olacak diğer hükümler, yayınlanmalarından en az on beş gün 'sonra yürür
lüğe girerler. Bununla beraber : 

a) Milletlerarası bir tarifenin dahilî tarifenin bütün parkura teşmilini öngörüyorsa, bu iç tari
fenin yayınlama mühletleri uygulanır; 

b) Milletlerarası bir tarifeye iştirak eden bir demiryolunun iç tarife ücretlerinin genel olarak 
artırılması sonucunda milletlerarası tarifede yapılan artırmalar, bu yükselmenin milletlerarası tari
fenin ücretlerinde zaruri kılacağı ayarlama en az on beş gün önceden bildirilmiş olmak şartiyle, 
yayınlandıkları tarihin ertesi günü yürürlüğe girerler. Bununla beraber bu bildirme, söz konusu iç 
tarifelerin ücret artışlarının yayınlama tarihinden önce olamaz. 

c) Milletlerarası tarifelerde öngörülen taşıma ücretleriyle ek masraflarda, kambiyo temevvüç-
leri dikkat nazara alınmak maksadiyle, değişiklik yapılacaksa veya aşikâr yanlışlıklar düzeltile-
çekse, bu değiştirme ve düzeltmeler, yayınlandıkları tarihin ertesi günü yürürlüğe girerler. 

Tarifeler, taşıma ücretiyle ek masrafların hesabı için lüzumlu olan bütün bilgiyi kapsıyacak ve 
icabında, kambiyonun dikkate alınacağı 'şartları açıklıyacaktır. 

Paragraf 2. — Tarifeler, çeşitli taşımalara ait bütün özel şartları kapsıyacak ve bilhassa han
gi sürat rejimine uygulanacaklarını belirteceklerdir. Eğer demiryolu, bütün eşyalar veya bunlar
dan bâzıları veyahut bâzı parkurlar için tek sürat rejimi kapsıyan bir tarife sistemine sahip bulu
nuyorsa, bu sistem, hem beyaz renkli hamule senediyle, hem de kırmızı çizgili hamule senediyle 
yapılan taşımalara, 6 ncı maddenin 4 ncü paragrafı ile 11 nci madde hükümlerinin, bu hamule senet
lerinin her biri için tâyin eylediği taşıma mühleti şartları altında uygulanabilir. 

Tarife şartları, işbu Andlaşmaya aykırı bulun:ıiamak kaydiyle geçerli ve muteber olup, aksi hal
de bâtıl ve keenlemyekûn addedilir. 

Ortalama olarak,' iç tarife ücretlerinin birleştirilmesinden meydana gelecek ücretlerden hissedi
lir derecede yüksek ücretlere müncer olmamak şartiyle, milletlerarası tarifelerin, iç tarifeler ha
riç, milletlerarası taşımalarda uygulanması mecburi kılmabilir. 

Milletlerarası bir tarifenin uygulanması, hamule senedine yapılacak bir kayıtla bu hususun açık
ça istenilmesi şartına bağlı kılmabilir. 

Paragraf 3. — Tarifeler, herkese aynı şartlarla uygulanır. 
Benzeri şartlar mümasil durumlarda olan müşterilere uygulanmak kaydiyle ve Hükümetlerin 

muvafakatlarmı almak şartiyle, demiryolları, ücret indirimi veya başka avantaj sağlıyan özel an
laşmalar 'akdedebilirler. 

Demiryolu hizmeti, âmme idareleri hizmeti veya hayır işleri için ücret indirimi bahşolunabilir. 
İkinci ve üçüncü fıkralara dayanılarak alınmış bulunan tedbirlerin yayınlanması mecburi değil

dir. 
Paragraf 4. — Tarifelerde öngörülmüş olan taşıma ücreti ve ek masraflara ilâveten, gümrük, 

oktruva, zabıta resimleri, bir istasyondan diğerine kamyonla yapılan ve tarifede gösterilmemiş bulu
nan taşıma masrafı, eşyanın korunmasını sağlamak maksadiyle yapılan dış veya iç ambalaj onarma 
masrafları ve buna benzer diğer amsraflar gibi demiryollarınca yapılmış olan sarfiyat dışında, 
demiryolları lehine hiç bir para tahsil edilemez. Bu masraflar, hamule sonedinde usulü dairesinde 
tasdik ve bunun ayrı bir yerinde hesaba geçirilecek, tevsike yanyan belgeler de 'hamule senedine 
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eklenecektir. Bu masrafların ödenmesi göndriciye ait bulunduğu takdirde, tevsike yarıyan belgeler 
hamule senediyle birlikte alıcıya teslim edilmiyecek, fakat bunlar, 17 nci maddenin 7 nci parag
rafında zikrolunan masraf puslası ile beraber göndericiye verilecektir. 

Madde —10. 

Takibolunacak yol (itinerer) ve uygulanacak tarifeler 

Paragraf 1. — Gönderici, hudut noktalarını veya hudut istasyonlarını ve icabında, demiryol
ları arasındaki transit istasyonlarını sıralamak suretiyle, takibolunacak yolu hamule senedinde 
gösterebilİT; gönderici, ancak, söz konusu münasebette trafiğe açık hudut noktalannı ve hudut is-
tasyonlaniıı gösterebilir. 

Paragraf 2. — Şu hususlar, takibolunacak yol hakkında talimat addedilir : 
a) Gümrük ve diğer idari makamlar tarafından mecburi kılınan formalitelerin yapılac-iğı is

tasyonların isimleriyle, mersulenin özel itinaya (hayvanların bakımı, buz ikmali, ilâh...) tabi tutulma
sı gereken istasyonların isimlerinin tâyin ve gösterilmiş olması; 

b) Talebedilen tarifelerin hangi istasyonlar arasında uygulanacağını tâyine kifayet eylediği 
takdirde, uygulanacak tarifelerin tâyinine mütaallik beyan; 

c) x noktasına kadar olan masrafların tamamının veya bir kısmının ödenmesine mütaallik be
yan (X, müşterek hudutlu devletlerin tarife eklenmelerinin yapıldığı noktayı ismen gösterir ) 

Paragraf 3. — Demiryolu, 5 nci maddenin 4 ve 5 nci paragraflariyle 24 ncü maddenin 1 nci pa
ragrafında yazılı haller dışında, göndericinin tâyin ettiğinden sayrı bir yoldan, ancak aşağıdaki çifte 
şartın tahakkuku halinde taşıma yapabilir: 

a) Gjimrük ve diğer idari makamlar tarafından mecburi kılman formalitelerle, mersulenin tabi 
tutulacağı özel itinanın (hayvanların bakımı, buz ikmali, ilâh...) daima gönderici tarafından tâyin 
edilmiş bulunan istasyonlarda yapılması; 

b) Mersulenin, gönderici tarafından tâyin olunan yola göre hesaplanacak masraf ve teslim müh
letlerinden daha üstün masraf ve teslim mühletlerine mâruz kalmaması. 

Paragraf 4. — 3 ncü paragraf hükümleri mahfuz kalmak üzere, masraflar ve teslim mühletleri, 
gönderici tarafından tâyin olunan itinererden veya,, bu yol tâyin edilmemişse, demiryolu tarafından 
seçilen itinererden hesaplanır. 

Paragraf 5. — Gönderici, hamule senedinde, uygulanacak tarifeler hakkında talimat verebilir. 
Demiryolu, uygulanmaları için gerekli şartlara riayet edilmiş olmak kaydiyle, bu tarifeleri uygula
makla mükelleftir. 

Paragraf 6. — Gönderici tarafından verilmiş bulunan bilgiler takibolunacak yolu veya uygulana
cak tarifeleri tâyine kâfi gelmezse bu beyanlardan bâzılarının bağdaştırılması mümkün olmazsa, de
miryolu, göndericinin en fazla yararına addettiği yolu ve tarifeleri seçecektir. 

Demiryolu, bu seçiminden hâsıl olacak zarardan, ancak hile veya ağır kusur halinde sorumludur. 
Paragraf 7. — Çıkış istasyonundan varış istasyonuna kadar milletlerarası bir tarife mevcutsa ve 

demiryolu, göndericinin yeteri kadar bilgi vermemiş bulunması sebebiyle bu tarifeyi uygulamış ise, 
böylece uygulanan taşıma ücretiyle, aynı mesafe üzerinde, diğer tarifelerin eklenmesi suretiyle buluna
cak taşıma ücreti arasındaki muhtemel farkı demiryolu, bu fark hamule senedi başına on frsngı geç
tiği takdirde ve talebi üzerine hak sahibine geri vermeye mecburdur. 

Madde — 11. 

Teslim mühletleri 

Paragraf 1. — Teslim mühletleri, taşımaya katılan demiryolları arasında yürürlükte bulunan 
mevzuat veya çıkış istasyonundan varış istasyonuna kadar uygulanan milletlerarası tarifelerle tesbit 
olunur.. Bu suretle tesbit edilecek mühletler, aşağıdaki fıkraları hükümlerine göre bulunacak olan
lardan daha yüksek olmıyacaktır. 

M. MeeM ( S. Sayısı : 792) 



— 47 — 
Paragraf 2. — Aşağıdaki teslim mühletleri, 1 nci paragrafta öngörülen mevzuat ve milletlerarası 

tarifelerde bunların tâyin edilmemiş bulunmaları halinde ve aşağıdaki paragraflar hükümleri mahfuz 
kalmak üzere, uygulanır: 

a) Seyriseri için : 
1. Gönderme mühleti 32 saat; 
2. Taşıma mühleti; tarife uygulama mesafesi itibariyle 300 Km. lik bölünmez kesir başına 24 saat; 
b) Seyrihafif için : 
1. Gönderme mühleti, 24 saat; 
2. . Taşıma mühleti, tarife uygulama mesafesi itibariyle 200 Km. lik bölünmez kesir ba

şına 24 saat. 
Paragraf 3. — Taşıma mühleti, çıkış istasyonu ile varış istasyonu arasındaki mesafenin tamamı 

üzerinden hesaplanır; gönderme mühleti, geçilecek şebekelerin sayısı ne olursa olsun, yalnız bir defa 
hesabedilir. 

Paragraf 4. — Her devletin kanun ve nizamları, aşağıdaki hallerde munzam mühlet tesbitinde 
demiryollarının ne derece ihtiyari olduğur.u tâyin eder : 

a) Taşımak üzere istasyonlar dışında teslim alman veya istasyonlar dışında teslim edilen mer-
suleler için; 

b) Aşağıdaki yollardan sevk olunan mersuleler için: Şat veya gemi ile deniz veya iç su yolların
dan, demiryolu ihtiva etmiyen bir yoldan 

Aynı şebekenin veya çeşitli şebekelerin iki hattını birbirine bağlıyan bâzı iltisak hatlarından, 
*tklnci derecede bir hattan, 
Normal açıklıkta olmıyan bir hattan; 
c) Tenzilât ihtiva eden özel ve istisnai iç tarifeler ücretlerine tabi tutulan taşımalar için; 
d) Tâyin edilebilecek mahiyette olağanüstü haller dolayısiyle : 
Trafiğin anormal gelişmesi, 
işletme bakımından anormal güçlükler. 
Paragraf 5. — 4 ncü paragrafın (a), (b) ve (c) fıkralarında öngörülen munzam mühletlerin tarife

lerde gösterilmesi lâzımdır. 
4 ncü paragrafın (d) fıkrasında öngörülen munzam mühletlerin yayınlanması mecburi olup, bun

lar yayınlanmadan evvel yürürlüğe giremez. 
Paragraf 6. — Teslim mühleti, eşyanın 8 nci maddenin 1 nci paragrafında Öngörülen taşımaya 

kabulünü mütaakıp gece yarısından itibaren işlemeye başlar. Ancak, seyriseri irsalatta, taşımaya 
kabulü takibeden gün bir Pazar veya kanuni bir tatil günü ise ve çıkış istasyonu bu Pazar veya tatil 
günü seyriseri irsalâta açık değilse, mühlet 24 saat sonra işlemeye başlar. 

Paragraf 7. — Teslim mühleti aşağıdaki hallerde durur : 
a) Demiryoluna atfolunacak kusur müstesna, aşağıdaki hallerin gerektirdiği beklemelerde bütün 

irsalât için : 
1. 7 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü paragraflarına uygun olarak yapılan muayenenin, hamule se

nedindeki kayıtlara nazaran farklar çıkarır ası; 
2. Gümrük ve diğer idari makamlar tarafından mecburi kılınan formalitelerin yapılması; 
3. Taşıma sözleşmesinde, 21 veya 22 nci maddeye göre yapılması emrolunan değişiklik; 
4. Mersuleye gösterilecek özel itina (hayvanların bakımı, buz ikmali, ilâh...); 
5. Taşımaya başlamaya veya devama muvakkaten engel olan her türlü trafik kesilmesi; 

b) Seyriseri irsalatta, pazar ve kanuni tatil günleri; 
c) Bir Devlette İcanun ve nizamların, pazar veya kanuni tatül günleri eşyanın seyriserti olarak ta

şınmasının tamamen veya (kısmen durdurulmasını öngörmesi halinde, seyriseri irsalatta pazar ve bâ
zı kanuni tatil günleri. 

Teslim mühletinde vukua gelen ve a) fıkrasında öngörülen inkıtam sebep ve «süresi hamule se
nedinde gösterilecektlir. icabında, teslim mühletirdeM bu inkıtalar, hamule senedine yapılmış bulu
nan kayıtlardan gayri vasıtalarla ispat edilebilir. 
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Paragraf 8. — Teslim mühleti, varış istasyonunun kapanış saatinden sonra nihayete erecek olur

sa, mühletin bitimi, 'istasyonun nıütaakıp açJış saatinden 2 saat sonraya alınır. 
Bundan başka, seyriseri irsalâtta, 'teslim mühleti, 7 nci paragrafın c) fıkrasında tarif olunan 

bir Pazar veya tatil günü nihayete erecek olursa, mühletin bitimi, (istasyonun açık olduğu mütaakıp 
ilk günün aynı saatine kadar uzatılır. ••-•,-• 

Paragraf 9. — Teslim mühletinin bitiminden önce aşağıdaki hallerden 'biri tahakkuk ettiği tak
dirde, ımülhleite riayet olunmuş sayılır : ' . ' 

a) istasyonda tosllhn edilecek eşya 'bahis konusu olduğu ve varışta ihbar kaydına tabibulunduğu 
takdirde, eşyanın varışı ihbar edilmişse ve eşya alıcının emrine amade tuıtulmuşsa; 

b) istasyonda teslim edilecek eşya bahis konusu olduğu ve varışta ihbar kaydına tabi bulun
madığı takdirde, eşya alıcının emrine amade tutulmuşısa; 

c) İstasyon dışında teslim edilecek eşya bahis konusu olduğu takdirde, eşya alıcının emrine ve-
rfükıişse. 

Madde — 12. 

Eşyanın durumu. Ambalaj .. 

Paragraf 1. — Demiryolu, aşikâr hasar alâmetleri gösteren bir eşyayı taşımayı kabul ettiği tak
dirde, eşyanın bu durumunu belirten özel bir şerhin baninle senedine verilmesini istiyebilir. 

Paragraf '2. — Eşyanın mahiyeti! bir ambalajı gerektiriyorsa,' gönderici, bunu, tamamen veya kıs
men kaybolmaktan ve taşılına esnasmda 'hasardan koruyacak ve şahıslara, malzemeye veya diğer eş
yaya zarar vermiyecek şekilde ambalâjlıyacakt.ır. 

Bundan başka <amba(lâj, çıkış demiryolunun tarife ve .mevzuatı hükümlerine nyguın olacaktır 
Paragraf 3. — Eğer gönderici 2 nci paragraf hükümlerine, uymazsa,, demiryolu, ya eşyayı kabul 

efcmiyebilir, yahut da göndericinin,'ambalajın yolduğunu veya kusurlu durumunu hamule «enedi 
üzerende tam olarak belirtmek suretiyle bu hali tasdik cyloımesini (mecburi kılabilir. 

Paragraf 4. — Gönderici, ambalajın yokluğundan veya kusurlu olmasından meydana gelecek so
nuçlardan sorumludur. Bilhassa, gönderici, demiryolunun bu yüzden duçar Olacağı zararı ödemekle 
mükelleftir. Eğer hamule senedi, ambalajın yokluğuna veya kusuruna ait bir kaydı kapsamıyorsa, 
bunların mevcudiyetinin 'ispatı demiryoluna düşer. 

Paragraf 5. — Eğer bir gönderici, aynı 'istasyonlan, esasında •amıbalâjı gerektiren aynı cinsteki 
eşyaları göndermek ve bunları ya ambalajsız, yahut da aynı kusurlu ambalajla taşımaya vermek alış
kanlığında ise, işbu Andlaş'mamın I I I ncü ekini teşkil eden modele uygun bir genel beyannameyi bu 
istasyona teslim etmek suretiyle, her bir irsalât için 3 ncü paragraf hükümlerini yerine getirmek 
külfetinden kurtulabilir. Bu takdirde hamule senedi, genel bcyannaımeniin çıkış istasyonuma verilmiş 
bulunduğuna dair bir kaydı kapsıyacaktır. 

Paragraf 6. — Tamfelerde öngörülen istisnalar hariç, gönderici, perakende irsalâitm 'her parçası 
üzerine açık olarak ve 'nilinmiyecek ve hiçbir karışıldığa meydan vermiyecek şekilde ve hamule sene
dindeki kayıtlara tam sim en uygun sair etil; e : • 

a) Marka ve numaraları veyıa bunların yokluğu halinde alıcının adresimi; 
b) Varış istasyonu; 
YazmaMa mükelleftir. 
Çıkış demiryolunda uygulanan mevzuatta ong'Jrüklüğü takdirde, alıcının isim ve adresi ya açık

ta bir yere, yahut da, ancak 'hamule senedinin yokluğu halinde açılabilmek üzere, katlanmış bir eti
ket üzenine yakılacaktır. 

a) ve b) Meralarında yazılı malûmat, demiryoHı - denizyolu trafiğinde sevk edilen ve aktarması 
gereken tam vagon hallindeki eşyanın her parçası üzerinde de bulunacaktır. 

Eski (kayıtlar veya etkiler, gönderici tarafından iptal olunacak veya kaldırılacaktır. 
Paragraf 7, ~~ Tarifelerde 'bilhassa öngörülmüş olan istisnalar haıriç, çabuk kırılacak eşya (por-
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selen, çanak, çömlek, cam gtibi), vagonlar içind'e dağılıp saçılabilecek eşya, (ımeyva, ceviz, kuru ot, 
sanman, taşlar gibi), diğer parçaları kirletebilecek veya bozabilecek eşyalar (kömür, kireç, kül. âdi 
topraklar, boya yaprakları gibi), kırılmıyacak, kaybolmıyacak, diğer parçaları kirletaıAyecek veya 
bozmıyacaik tarzda ambalajlanmış veya bir araya getirilmiş bulunmadıkça tam vagon halinden baş 
ka türlü taşınamaz. 

Madde — 13. 

Gümrük ve diğer idari makamlar tarafından mecburi kflınan formalitelerin yapılması 

için verilecek belgeler, gümrükçe kapatılış 

Paragraf 1. — Gönderici, eşyanın alıcıya tesliminden evvel gümrük ve diğer İdari makamlar ta
rafından ımeeburi kılınmış bulunan formalitelerin yerine getirilmesi için gereken belgeleri hamule 
senedine eklemekle mükelleftir, İdari mevzuat veya tarifelerde başka türlü bir hüküm bulunmadık
ça, bu belgeler, yalnız aynı hamule senedine konu teşkil eden eşyaya ait bulunacaktır. 

Eğer bu belgeler hamule senedine eklenemiyocek olursa, gönderici, bunları, formalitelerin yapı
lacağı istasyon, gümrük veya diğer her hangi bir makamın bürosuna vaktinde yetişttirecektir; ha
mule senedi, bu belgelerin hangi büroda demiryolunun emrine amade tutulacağını gösterecektir. 

Paragraf 2. — Delmiryolu, ibraz olunan belgelerin yeterli ve doğru olduğunu araştırmakla mü
kellef değildir. 

Gönderici, demiryoluna yüklenebilecek kusur hali müstesna, bu belgelerin yokluğundan, yetersiz 
liginden veya usulsüzlüğünden doğabilecek bütün zararlardan demiryoluna karşı sorumluduru. 

Demiryolu, kusuru halinde, hamule senedinde kayıtlı ve buna ekli veya kendisine teslim edilmiş 
bulunan belgelerin kaybolmasından, küllanılrmamasmdan veya usulsüz kullanılmasından sorumludur; 
ancak, ödiyeceği tazminat, eşyanın kaybolması halinde ödenmedi gereken tazminattan hiçbir zaman 
fazla olamaz. 

Paragraf 3. — Gönderici, eşyanın ambalaj; ve musamlbalaıınıası bakımımdan, gümrük mevzuatına 
uymakla mükelleftir. Demiryolu, gümrük kurşunu hasarlı veya kusurlu olan mersuleleri kabul et-
miyebilir. 

Şayet gönderici, eşyayı gümrük mevzuatına uygun olarak ambalajlamamış veya ınuşaımbalamamış 
ise, demiryolunun bunu İslah etmeye hakkı vardır. Masraflar eşyaya yüklenir. 

FASIL : I I 

Taşıma Sözleşmesinin ifası 

Madde — 14. 

Eşyanın taşımaya verilmesi ve yüklenmesi 

Paragraf 1. — Eşyanın taşımaya verilmesi ameliyeleri, çılkış istasyonunda yürürlükte bulunan 
kanun ve nizamlarla tedvir olunur. 

Paragraf 2. — îşbu Andlaşmada başkaca, hüküm mevcut bulunmamak veya hamule' senedi, gön
derici senedi, göndericli ile demiryolu arasında akdedilmiş özel bir anlaşmanın mevcudiyetine dair 
bir kayıt ihtiva etmemek şartiyle, yükleme, çıkış istasyonunda yürürlükte bulunan hükümlere 
göre ya demiryoluna yahut da göndericiye terettübeder. 

Yükleme kendisi tarafından yapılmışsa, gönderici, kusurlu bir yüklemenin bütün sonuçlarından 
sorumludur. Bilhassa, bu yüzden demiryolunun mâruz kalacağı zararı ödemekle mükelleftir. Yükle
menin kusurlu olduğunun ispatı demiryoluna düğer. 

Paragraf 3. — işbu Andlaşmada, bu hususta konulmuş başkaca hükümler mevcut bulunmadığı 
takdirde, eşya milletlerarası tarifeler hükümlerine göre, ya kapalı vagonlarla, ya açık vagonlar]a; ya 
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özel tertibatlı vagoıılark, ya ımuşaıiııba örtülmüş acık vagonlarla taşınacaktır. Milletlerarası tarife 
mevcut 'bulunmadığı veya tarife bu fîonuda hükümler kapsamadığı takdirde, cılkış istasyonunda 
yürürlükte olan hükümler bütün pankur için geçerlidir. 

Madde — 15. 

(tiimrıik ve diğer idari makamlar la rafından mecburi hıhnau, formaliteler 

Paragraf 1. — Taşıma sırasında, gümrük ve diğer idari makamlar tarafından mecburi kılınan 
formaliteler, demiryolu (tarafından yerine getirilir. Demfıryolu, kendi 'sorumluluğu altında, bu hiz
meti bir vekile tevdi etmekte veya üstüne almakla serbesttir. Demiryolu, her iki halde de bir ko
misyoncunun vecibelerini dorühde öder. 

Bununla 'beraber gönderici, hamule senedine vereceği şerhle, veya alıcı, 22 nci madde gereğince 
vereceği emirle, şu hususları istiyebilir : 

a) İler türlü izahatı vermek ve gereıkli itirazları derıncyan etmek üzere, ,yinkardaki fıkrada ön
görülen işlemlerde bizzat hazır hulunmaık veva tâyin edeceği bir vekil marifetiyle kendini temsil 
ettirmek; 

b) (iiimrük ve diğer idari makamlar tarafından mecburi kılınan formalitelerin yapılacağı mem
leketin kanun ve nizamları müsaade ettiği takdirde, bu müsaade çerçevesi içinde kalmak suretiyle, 
bu formaliteleri bizzat veya bir vekil marifetiyle yerine getirmek ve icabında, gümrük resimlerini 
ve diğer masrafları ödemek. 

Ne göndericinin, ne emir vermeye yetkili alıcının nede vekillerinin eşyaya tasarrufa hakları yoktur. 
Şayet gönderici, gümrük ve diğer idari makamlar tarafından mecburi kılman formalitelerin yapıl

ması için, yürürlükte bulunan mevzuatın bu formalitelerin yapılmasına müsaade etmediği bir istas
yonu tâyin eylemiş ise veyahut da, bu işlemler için, yerine getirilmesi mümkün ol mı yan diğer her 
hangi bir hareket tarzı emretmiş ise, demiryolu, hak sahibinin menfaatine en uygun göreceği şekil
de hareket eder ve alman tedbirleri göndericiye bildirir. 

Uğcr gönderici, gümrük resimlerini içine alan bir muafiyet şerhini hamule senedine vermişse, 
demiryolunun, gümrük formalitelerini, ihtiyarına göre ya yolda yahut da varış istasyonunda yerine 
gel irmeye hakkı vardır. 

Paragraf 2. — 1 nci paragrafın son fıkrasında öngörülen istisna hariç, hamule senedinde güm
rüklemenin varışta, yapılacağına dair bir kayıt mevcut ise veya böyle bir kaydın yokluğu halinde, eşya 
gümrük rejimine tabi olarak gelmişse, alıcının, gümıük formalitelerini bir gümrük bürosu bulunan 
varış istasyonunda yapmaya hakkı vardır. Alıcı bu hakkını kullandığı takdirde, mersııleye yüklenen 
masrafları peşinen ödiyecektir. 

Demiryolu, varış istasyonunda yürürlükte bulunan mevzuata öngörülen mühlet içinde alıcının 
haninle senedini çekmemesi halinde 1 nci paragraftı açıklanan şekilde hareket edebilir. 

Madde — 16. » ' V s i 

Teslim, 

Paragraf 1. — Demiryolu, kendisinin ibra edilmesi ve alıcıya yüklenmiş olup demiryolunun ala
cağını teşkil eden ücretlerin ödenmesi mukabilinde, hamule senedini ve eşyayı, varış istasyonunda 
alıcıya teslim etmekle mükelleftir. 

Hamule senedinin kabulü, alıcıya, kendisine yüklenmiş bulunan alacakların tutarını demiryoluna 
ödemeye, mecbur kılar. 

Paragraf 2. — Yürürlükte bulunan hükümlere uygun olarak eşyanın, gümrük veya oktruva ma
kamlarının sevk mahallerine veya demiryolunun muhafazası altında bulun mıy an antrepolarına ko
nulması, demiryolunun antrepolarında muhafazaya alınması veyahut da koıııüsyonculuk yapan bir 
göndericiye veya genel bir antrepoya emaneten bırakılması, eşyanın alıcıya teslimi sayılır. 
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Paragraf 3. — Varış istasyonunda yürürlükte bulunan kanun ve nizamlar, demiryolunun, eşyayı, 

alıcının ikametgâhına teslim hakkını haiz veya mecburiyetinde olup olmadığını, tâyin eder. Demiryolu 
eşyayı ikametgâhta teslim eder veya ettirirse, teslim, ancak bu tevdi anında yapılmış sayılır. 

Paragraf 4. — Eşyanın varış istasyonuna gelişinden sonra alıcının, hamule senedinin kendisine 
verilmesini ve eşyanın kendisine teslim edilmesini demiryolundan istemeye hakkı vardır. Eşyanın 
kaybolduğu tesbit edilirse veya 30 neu maddenin 1 nei paragrafında öngörülen mühletin bitiminde 
oşya gelmemiş bulunursa, alıcı, taşıma sözleşmesinden doğan haklarım, demiryoluna karşı biz
zat kendi adıma kullaımmıaya mezundur. '? ~ 

Paragraf 5. — Hak sahibi hamule senedini aldıktan ve masrafları ödedikten sonira dahi, iddia 
olunan bir hasarın tesbiti maksadiyle kendisi tarafından istenen ınnaycn-d yapılmadıkça, 
eşyayı teslim almayı Reddedebilir. 

Paragraf 6. — Yulkardaki hükümlerin dışında kalanı hususlarda eşyanın teslimi:, varış racuı-
ieketin kanun ve nizamlarıma uygun olarak yapılnv 

Madde — 17. ' " ' 

Masrafların ödenmesi 

Paragraf 1. — Masraflar (taşıma üoreti ek masraflar Gümrük Resmi ve taşımaya kabulden 
teslime kadar husule gelen diğer masraflar) aşağıdaki hükümlere uygum olarak, ya gön/derici, 
yahut da alıcı tarafımdan ödenir. ' 

Baremlerden elde edilen ücretlere veya taşıma üereitiıi'in lıesalbı sırasındaki istisnai ücret
lere, uygulanan tarife g-areğfince ilâve oüumalcak resimler, bu hükümlerin uygulaaımiası için, ta
şıma üeretS sayılır. 

Paragrıaf 2. — Masrafların ıtiaimlaımmı veya bir kısmını üzerine adan gönderici hamule senedi
nin ilgili sütununa 'aşağıdaki kayıtları yapmak suretiyle, bunu gösterm'aye mecburdur : 

a) Oöndeıri'oi, bütün .masralf 1ları (taşıma ücreti, ıek masraflar, Gümrük Resimli ve diğer mas
raflar) üzerine alıyorsa «franko Ibütün masraflar»; 

b) Gönderici açıkça göstereceği dstâsnai'ar hariç, bütün masrafları üzerime alıyorsa, « hariç, 
franko bütün 'masraflar» (üzerine almadığı masrafların açık olarak gösterilmesi; 

c) Gönderici, taşılına ücretlinin ıtamamı ile, çıkış memleketin .iç mevzuatı ve tarifeleri Veya, 
icabında, uygulanan milletlerarası tarife gereğince taşımaya teslim .sırasında çıkış istasyonu tara
fından hesaba geçirilebileıcek bütün masrafları üzerime alıyorsa «inanko»; 

d) Gönderici, c) fıkrasında gösterilenlere ilâveten bâzı masrafları üzerine alıyorsa «franko 
.... dâhn/l»; bu takdirde ilâve masrafları tam olarak göstermeye »mecburdur; 

e) Gönderici, sadece taşıma ücretini üzerine lalıyortsa «franko taşıma ücreti»; 
f) Gönderici gümrüğün demiryollarından (tahsil eylediği bütün paralarla, gümrükleme için 

demiiyorunuın tahlili edeceği ek ücret ve diğ>3r ücretleri üzerine alıyorsa «franko gümrük»; 
g) Gönderici, masrafların tamamını veya bir kısmını X noktasına kadar üzerine alıyor, fa

kat bu noktaya Mtişik memleket vaya demiryoluna ait bulunan -bütün masrafları üzerine 
almıyorsa, yukardaki fıkralarda söz konusu olan meşruhattan birimi « X noktasına kadalr» 
ibaresiyle tamaonlıyacafctııp; (X, müşterek hudutlu memlekeıtflerin tarife eklenmesi yapılara, nok
tasını îsmsn göst erir); 

h) Gönderici, muayyen bir meblâğ üzerine alıyorsa «.... için franko». Bu meblâğ yazı ile yazı
lacak ve tarifelerde lalksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, çıkış 'memleketin parasiyle ifade 
olunacaktır. 

Gönderici, birbirleriyle bağdaştırılması mümkün olmıak şartiyle, yukardaki meşruhattan bir 
kiaçvnı aynı zamanda hamule senedine yazabilir. Çıkış memleksıtin iç mevzuatı ve tarifeleri 
veya, icalbında, uylgul'anan 'milletlerarası tarife ıgereğince ilgili bütün parkur için ıhesaplanıaeak 
olan ek ücreitler ve diğer ücretlerle, 20 nci maddenin ı2 nei paragraf unda öngörülen, teslim müh-
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letinkı tecavüzü 'halinde tazminat alınabilmesi İçin ödenmesi gerekli ücret, (a), (b), (e) veya 
(.d) fıkralarında öngörülen şekillerle birleşmek suretiyle masrafların (g) fıkrasına göre ödenmesi 
takdirinde, daima gönderici tarafından tediye olunur. 

Paragraf 3. — Milletlerarası tarifeler, masrafların ödemmesıi hakkımda, 2 inci paragrafta gös
terilen meşruhattan yalnız -bâzılarının kullanıla cağıma veya başka meşruhat kullanılacağına dair 
hüküm ihtiva .edebilir. 

Paragraf 4. — Göndericinin üzenine almadığı nnasraflar, -alıcıya yüklenfmıiiş ısayıılıır. Aneak, alı
cı, hamule senedini -çekmediği, 16 nci maddemin 4 neü paragrafına uygum 'olarak haklarını kul
lanmadığı, 22 nci maddeye uygun olarak taşıma .sözte'sımıosinde değişilkılik yaıpmadiği takdirde, 
masraflar daima göndericiye aittir. 

Paragraf 5. — Alıcıya ait bir sebep sonucunda veya kendisi ıtatraf nidam yapılan bir istekten 
ötürü tahsili gereken bekleme, ardiye, tartı ücretleri gibi ek ücretler .daima alıcı tarafından 
ödenir. 

Paragraf '6. — Çıkış demir/yolumun1 takdirine göre, çabuk lÜo'zıadaibilecelk veya kıymetinin az 
oluşu veya mahiyeti bakımlından masrafları yeter derecede kaırşıllamıyaeak duruımda bulunan e§ya 
bahis konuisu .olduğu takdirde, bu demiryolu, mıa>s raf lamın avansı olarak ödenmesini1 gömderici-
den ibtiyebilir. 

Paragraf 7. — Şayet göndericinin üzerime aldığı1 miıasraıllarım tutara, eşyanın taşırmaya tesli
mi esnasında kesin 'olarak teshil olunamaasa, demiryolu!, bu ımasraflaııa takriben tekabül edem bir 
meblâğın garanti mahiyetimde ve makbuz kaa'şılığı depozito elarak yaıtınılmasını istiyıebilir. Bu 
masraflar, teslim mühletinin bitiminden en geç .otuz güm sonra gönderici ile (bir hesap tesviye
sine kanın teşkil edecek olan bıir muafiyet puslasınıa kaydedilir. Makbuzum iadesi karşılığmi'da 
göndericiye, muafiyet puslasımdaki kayıtlara göre düzenlenmiş .teifenruatlıı bir ımıa:sraf • puslasıı ve
rilir. 

Paragraf 8. — Çıkış istasyonunda yürürlükte bulunan mevzuat veya tarifelerde, peşini 'ola
rak tahsil edilen masrafların yalnız hamule senedi ikinıci nüshasında gösterileceğine dair hüküm 
bulunması hali müstesna, çıkış istasyonu), peşin tahsil uluman masrafları, hem hamule senedinde, 
hem do ikinci nüshada göistermeye mecburdur. 7 nci paragrafta 'öngörülen hallerde, Ibu masraf-
lar, gerek hamule senedinde gerekse ikinci nüshada gösterilmeyecektir. 

Madde — 18. 

Tahsilatta düzeltmeler 

Paragraf 1. — Bir .tarifenin yanlış uygulananasıı veya masrafların tâyin veya tahsilinde hata
ya düşülmesi halinde, fazla alman miktar demiryolu tarafımdan geri verilir, e'ksi'k alınan miktar 
ise demiryoluna ödenir. 

Paragraf 2. — Demiryolu tarafımdan bulunan fazla tahsilat, hamule senedi baışına bir frangı 
tecavüz ediyorsa, re'sen ilgiliye bildirilir ve bu fazlalık, mümkün olan en kusa zamanda ödenir. 

Paragraf 3. — Hamule senedi çekilmemiş bulunduğu takdirde, noksan tahsilatın demiryoluna 
ödenmesi göndericiye aittir. Hamule senedi alıcı tarafından kabul edilmiş veya Taşıma Sözleşme
sinde 22 madde gereğince değişildik yapılmış bulunulduğu takdirde, gönderici, noksan tahsilatın, 
ancak kendisi tarafından hamule senedine verilmiş muafiyet şerhi gereğince üzerine aldığı masraf
lara şâmil bulunan nisbete tekabül edenini ödeınoklo mükelleftir; noksan tahsilatın geri kalan kısmı 
alıcıya aittir. 

Paragraf 4. — îşbu madde gereğince borçlanılacak meblâğlar, hamule senedi başına on frangı 
geçtiği takdirde, yıllık yüzde beş faize tabidir. 

Bu faizler, ödeme ihtarının yapıldığı gönden veya 41 nci maddede öngörülen idari mutalebe gü
nünden veya, ne ihtar, ne de mutalebedo bulunulmamışsa, dâvanın açıldığı gönden itibaren işle
meye başlar. 
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Madde — 19. 

Rambursman ve debur 

Paragraf 1. — Gönderici, eşyanın değerine kadar yükselebilen bir rambursmanı mersuleye yük-
liyebilir. Rambursman tutarı, çıkış memleketin parasiyle ifade olunur; tarifelerde istisnalar öngörü
lebilir. 

Paragraf 2. — Demiryolu, ancak rambursman tutarı alıcı tarafından ödenmiş olduğu takdirde 
bunu tediye ile mükelleftir. Rambursman tutarı, ödemenin demiryoluna yapılmasından itibaren 
otuz gün içinde emre amade tutulmalıdır; gecikme halinde, bu sürenin bitimi tarihinden itibaren 
yıllık yüzde beş faiz işler. 

Paragraf 3. — Rambursman tutarının tahsilinden evvel eşya tamamen veya kısmen teslim edil
miş bulunursa, demiryolu, alıcıya karşı rücü hakkı mahfuz kalmak üzere, rambursman tutarına ka
dar olan zarar yekûnunu göndericiye ödem elde mükelleftir. 

Paragraf 4. -— Rambursman karşılığı irsal ât. tarifelerle tâyin edilecek bir ücretin tahsiline yol 
açar; Taşıma Sözleşmesinde yapılan bir değişiklikle (madde 21, paragraf 1) rambursman iptal 
olunsa veya, azaltılsa dahi bu ücret yine ödenir. 

Paragraf 5. — Debur, ancak çıkış istasyonunda yürürlükte bulunan mevzuata göre kabul olunur, 

Madde — 20. 

Teslim mühletine mütaallik tazminat beyanı 

Paragraf 1. — Her irsalât, G ncı maddenin 7 nci paragrafının (c) fıkrasında gösterildiği üzere 
hamule senedine kaydedilmiş bir teslim mühletine mütaallik tazminat beyanını kapsıyabilir. 

Beyan olunan tazminat kıymeti, çıkış memleket parası, altın frank veya tarifelerle tesbit edeile-
cek diğer her türlü para ile gösterilecektir. 

Paragraf 2. — Teslim mühletinin tecavüzü halinde tazminat alınabilmesi için ödenmesi gerekli 
ücret, çıkış demiryolunun tarifelerine göre, ilgili bütün parkur için hesaplanır. 

FASİT, : I II . 

Taşıma Sözleşmesinde değişiklik yapılması 

Madde — 21. 

Göndericinin Tasıma Sözleşmesinde değişiklik yapma hakkı 

Paragraf 1. — Göndericinin, aşağıdaki emirleri vermek suretiyle, Taşıma Sözleşmesinde değişik
lik yapma hakkı vardır : 

a) Eşyanın çıkış istasyonunda geri çekilmesi, 
b) Eşyanın yolda durdurulması; 
c) Eşyanon tesliminin geciktirilmesi; 
d) Eşyanın hamule senedinde gösterilen alıcı dan gayri bir kişiye teslimi; 
e) Eşyanın hamule senedinde gösterilen, varış istasyonundan gayri bir istasyonda teslimi veya 

çıkış istasyonuna geri gönderilmesi; bu takdirde, gönderici, taşımanın durdurulduğu istasyon her 
iki şekil hizmete açık bulunmak şartiyle, seyri hafif olarak sevk edilen bir mersulenin seyriseri 
olarak devamını veya aksini emredebilir; koza, uygulanacak tarife ile takilbolunacak yolu tâyin 
edebilir. 

Çıkış demiryolunun tarifelerinde aksine hüküm bulunmadığı takdirde, taşıma sözleşmesinde 
yapılması istenilen aşağıdaki değişiklikler de kabul olunur : 

f) Bir rambursman tesisi; 
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g) Raımbursmaınıın artırılması, azaltılması veya geriallınması; 
h) 17 nci (maddenin 2 inci paragrafımda öngörülen usullere göre, muafiyete tabi tutulmâmls 

bir mersulemin masraflarını üzerine alması veya üzerine almış bulunduğu masraflarım 'artırılması. 
Yukarıda sayılanlardan gayri emirler kabul olunmaz. Burnumla beraber milletlerarası tarifeler, 

yukarıda gösterilen değişikliklere ilâveten, daha başka değişiklikler yapmak hususunda gönderi
ciye halk tanıyabilirler. 

Emirlerim 'hiçbir zaman, smersuleyi ıbölmök gi'bi bir sonucu olmamalıdır. 
Paragraf 2. — Yukarıda zikrolumam muahhar emirler, iş bu andlaşımanım IV a ekimi teşkil eden 

modele uygum şekilde yazılmış !bir beyanname ile verilmelidir. 
Beyanname 'muhteviyatı, demiryoluna aynı zamanda ibraz edilecek olan hamule senedi ikinci 

nüshası üzerime gönderici tarafından aynen yazılıp imzalamacaktır.. Çıikış istasyonu, göndericinin 
ikinci nüsha üzerimdeki ^beyanının altına tarihli damgasını basmak suretiyle, ımuahhar emrim alın
dığını tasdik edecek ve ikinci nüshayı, bumdan sonra göndericiye geriverecektir. ikinci nüshanın 
ibrazımı talebetmeksiziın göndericinin emirlerine uymuş bulunan demiryolu, ,bu yüzden vuik.ua gele
cek zarardan gönderici tarafından kendisine ikinci nüshanın verilmiş olabileceği alıcıya karşı 
sorumludur. 

Gönderici, ramburismıanın artırılmasını, azaltılmasını veya geri alınmasını isterse, kendisine 
daha evvel verilmiş bulunan makbuzu ibraz ile mükelleftir. Rambur&mıanm artırılması veya azaltıl
ması halimde, ısöz konusu 'makbuz düzeltildikten sonra ilgiliye geri verilir; rambursmamım geri 
alınması takdirinde, makbuz ilgiliden istirdadol ıınur. 

Göndericinin, yukarıda tâyin edilenlerden gayri Ibir şekilde vereceği- ımuahhar her emir hü
kümsüzdür. 

Paragraf o. — Demiryolu, gönderici tarafından verilen ımuahhar emirleri, ancak bunlar çık ıs, 
istasyonu vasıtasiyle tebliğ edildiği takdirde yerine getirir. 

Çıikış istasyonu, gönderici istediği takdirde ve masraflar' buma aidolmak üzere, yazı ile teyid-
edilecek bir telgraf veya telefon ihbariyle varış istasyonunu veya mı emilenin durdurulduğu istas
yonu ikeyfiyetten haberdar eder. Milletlerarası tarifede veya ilgili demiryolları arasamdaiki diğer 
anlatmalarda aksine bir hüküm bulunmadıkça, telgraf veya telefon ihbarı çıkış istasyonumdan 
geldiği takdirde, iki, şüphe halimde bu cihet soruşturulmalıdır, varış istasyonu veya mersulemin 
durdurulduğu istasyon teyidi beklemeden muahhar emri yerine getirecektir. 

Paragraf 4. — Taşıma Sözleşmesinde değişiklik yapma hakkı, göndericinin elinde hamule senedi 
ikinci nüshası bulunisa dahi, aşağıdaki hallerde düşer : 

a) Hamule senedi alıcı tarafından çekilmiş bulunursa; 
b) Alıcı, 16 ncı maddenin 4 ncü paragrafı gereğince Tapma Sözleşmesinden Ikendi lehline doğan 

hakkı kullanırsa; 
c) ıMersulenin, >viarış memleketin gümrük hudutlarına giı*er girmez, alıcı, 22 nci madde uyarın

ca emirler vermeye mezun kılınmışsa. 
Bu andan itibaren demiryolu, alıcının emirlerine uymak zorundadır. 

Madde — 22. 

Alıcının Taşıma Sözleşmesinde değişiklik yp/pma hakkı 

Paragraf 1. — Gönderici, varış memleketindeki taşımiaya ait 'masrafları üzerine almadığı ve 6 ncı 
maddenin 7 inci paragrafının (Ih) fıkrasında öngörülen şerhi hamule senedine kaydetmemiş bulun
duğu takdirde, alıcı, taşıma sözleşmesinde değişiklik yapma hakkını haizdir. 

Alıcının vereceği emirler, ancak mıeraule varış memleketin gümrük hudutları içine girdiği za
man hüküm ifade eder. 

Alıcı, aşağıdaki emirleri verebilir : 
•a)' Eşyanın yolda durdurulması; 
b) Eşyanın tesliminin gediktirlilmesi; 
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e) Eşyanın, varış memleketinde, hailimle senedinde gösterilen alıcıdan gayrı bir kişiye teslimi; 
d) Gümrük ve diğer idari makamlar tarafından mecburi kılman formalitelerin, 15 nci mad

denin t ncd paragrafının ikinci fıkrasında öngörülen şekillerden birine uygun olarak yapılması. 
Bundan foaşka, Milleitlerarası tarifelerde aksine hüküm bulunmaimak kaydiylc, alıcı aşağıdaki 

emirleri de verebilir. 
(0 Eşyanın, varış memlekette, hamule senedinde gösterilen varış istasyonundan gayra biı istas

yonda teslimi. Bu takdirde, alıcı, taşımanın durdurulduğu istasyon her M şekil hizmete açık bu
lunmak şartiyle, seyrihafif olarak sevk edilen bir mersuilenin seyriiseri olarak devamım1 veya aksin; 

emrede/bilir; keza, uygulanacak tarife ile takibolunacak yıolu tâyinedeh'ilir. 
Yukarıda sayılanlardan gayrı emirler kaibul olunmaz. Bununla beraber Milletlerarası tarifeler, 

yukarıda gösterilen değişikliklere ilâveten, daha başka değişiklikler yapmak hususunda alıcıya hak 
tanıyabilirler. 

Emirlerin hiçbir zaman, mersuleyi 'bölmek gibi bir sonucu olmamalıdır. 
Paragraf 2. — Yukarıda zikrolunan emirler, işlbu Andla'şımanın IV h ekini teşkil eden muulele-

uygun şekilde yazılmış bir 'beyanname ile ya varış istasyonuna, yahut da varış memleketin giriş 
istasyonuna verilmelidir. 

Alııcının, yufkanda tâyin edilenden gayrı bir şekilde vereceği her emir hükümsüzdür. 
Alıcı, taşıma sözleşmesinde değişiklik yapma hakkını kullanmak için, hamule senedinin ikinci 

nüshasını ibraza mecbur değildir. 
Paragraf 3. — Emri alan istasyon, alıcı istediği takdirde ve 'masraflar buna ait olmak üzere, ya

zı i'l'o teyidedilec-ek bir telıgraf veya telefon ihbariyle, emri yerine ıgetiireeek istasyona bunu tebliğ 
eder; telgraf veya telefon inhan yetkili istassondan geldiği takdirde, ki, şüp'he hallinde İni cihe<- so 
ruşturalmalıdır, emri alan istasyon teyidi beklemeden ıbunu yerine .getirecektir. 

Pragraf 4. — Alıcının Taşıma Sözleşmesinde değişiklik yapma hakkı, aşağıdaki hallerde düşer : 
a) Hamule ıste-nedlM çeklmiış ise; 
b) 16 ncı maddenin 4 ncü paragrafı gereğince Taşıma Sözleşmesinden kendi lehine doğan hakkı 

kullanırsa; 
e) 1 nci paragrafın (c) fıkrası uyarınca kendisi tarafından tâyin edilen kişi, hamule senedini 

çekerse veya 16 ncı maddenin 4 ncü paragrafı gereğince haklarını kıüılalnırsa. 
Paragraf 5. — Şayet alıcı eşyanın başka bir kişiye teslimini emrederse, bu 'kişi Taşıaua Sözleşme

s i n i değişiklik yapmaya yetkili değildir. 

Madde — 23. 

Muahhar emirlerin ifası 

Paragraf 1. — Demiryolu, aşağıda yazıilı haller dışında, 21 veya :̂ 2 nci madde gereğince kendi
sine verilmiş bulunan emirleri yerine getirmekten imtina edomiyeoeği giıbi, ifasını da geciktiremez: 

a) Emirleri yapmakla mükellef olan istasyona bunlar ulaştığı anda, emirlerin yerine gcttirilme-
sinin artık •mümkün olamaması; 

b) Emrin ifasının, işletmenin muntazam hizmot'Lerini karıştıracak mahiyette olması; 
>e) Varııg istasyonunum değ'işitirilmesiı 'bahis konusu olan 'hallerde, emrin yerine •getirilmesinin, ge

çilecek memleketlerden birinde, bilhassa gümrük ve diğer idari makamlar mevzuatı bakımından, yü
rürlükte .bulunan kanun ve nizamlara aykırı düşmesi; 

d)i Varış ista^yonannu'n, ıdeğ-iştiırilımıesi bahis konusu olan hallerde, yapılan .tahmine göre eşya de
ğerinin, eşyanın yeni alıcı istasyona varışına kadar eklenecek ıbütün masrafları karşılıyamaması; bu 
masraflar tutarının derhal ödenmesi Veya garanti edilmesi ıbu hükümden müstesnadır. 

Yukarda ıbalhis konusu olan hallerde, muahhar emri veren kişi, emirlerinin yerine getirilmesine 
mâni teşkil eden engellerden kaibil olduğu kadar erken haberdar edilmelidir. 

Demiryolunun bu engelleri öngörmesi mümkün değilse, muahhar eniri veren kişi, emirlerinin ye
rine getirilmesine başlanmasmdaın doğan bütün sonuçlara katlanır. 
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Paragraf 2. — .'Eğer muahhar emir, eşyanın ara istasyonda teslimini âmir bulunuyorsa, .taşıma 

ücreti, çıkış istasyonundan bu ara istasyona kadar hesabedi'lir. Ancak, eşya fou *ara istasyondan daha 
iLeriye taşınmış (bulunuyorsa, taşıma ücreti, çıkış istasyonundan eşyanın (durdurulduğu istasyona ve 
bu istasyondan ara istasyona kadar hesabolunur. 

'Şayet muahhar emir, eşyanın ıbir başka varış istasyonuna şevkini veya çıkış istasyonuna geri 
çevrilmesini âmir bulunuyorsa, taşıma ücreti, çıkış istasyonundan eşyanın durdurulduğu istasyona 
ve bu istasyondan yeni varış istasyonuna veya çıkış istasyonuna kadar hesalbedilir. 

Uygulanacak /tarifeler, Taşıma Söyleşmesinin akdi tarihinde .bu parkurlardan her biri üzerinde 
yürürlükte bulunan tarifelerdir. 

Yukardaki hükümler, benzetme voliyle, ek masraflara ve diğer masraflara uygulanır. 
Paragraf 3. — Göndericinin veya alıcının bir emrinin yerine getirilmesinden doğan masraflar, 

demiryolunun kusurundan ileri gelenler müstesna, eşyaya yüklenir. 
Paragraf 4. — 1 nci paragraf hükümleri hariç, demiryolu, 21 nci veya 22 nci madde gereğince 

verilen bir emrin yerine getirilmemesinden veya yanlış yapılmasından doğan sonuçlardan, kusur
lu bulunduğu takdirde sorumludur. Ancak, ödiyeceği tazminat, eşyanın kaybolması halinde öde
mekle mükellef bulunduğundan hiçbir suretle fazla olamaz. 

Madde — 24. 

Taşımaya engel haller 

Paragraf 1. — Taşımaya engel çıkması hallerinde, göndericinin yararına olmak üzere, kendi
sinden talimat istenmesinin uygun veya, itinereri değiştirmek suretiyle eşyanın re'sen taşınmasının 
daha münasibolup olmıyacağı hususunda karar vermek demiryoluna düşer. Demiryolu, kusurlu 
olması hali müstesna, takibedilen yolda uygulanan taşıma ücretini istemeye mezun olup, ilk iti-
nererdeki mühletlerden uzun olsalar dahi, takibedilen itinerere tekabül eden mühletlerden fayda
lanmak hakkını haizdir. 

Paragraf 2. — Başka taşıma yolu bulunmazsa veya diğer sebeplerden ötürü taşımanın devamı 
mümkün değilse, demiryolu, göndericiden talimat ister; ancak bu talep, 5 nci maddenin 4 ncü pa
ragrafında öngörülen hallerden doğan geçici engelde, demiryolu için mecburi değildir. 

Paragraf 3. — Gönderici, taşımaya engel çıkması halinde yapılacak işlem hakkında, hamule 
senedinde talimat verebilir. 

Demiryolunun takdirine göre bu talimat uygulananı ly a caksa, demiryolu göndericiden yeni ta
limat ister. 

Paragraf 4. — Taşımaya engel çıkmasından haberdar edilen gönderici, talimatını ya çıkış is
tasyonuna, yahut da eşyanın bulunduğu istasyona verebilir. Gönderici, tâyin olunan alıcıyı veya 
varış istasyonunu değiştirirse veyahut da talimatını, çıkış istasyonundan başka bir istasyona ve
rirse, bu talimatını, ibraz edilmesi gereken hamule senedi ikinci nüshasına yazacaktır. 

Demiryolu, hamule senedi ikinci nüshasının ibrazını istemeden göndericinin talimatını yerine 
getirirse ve bu ikinci nüsha alıcıya gönderilmiş bulunursa, demiryolu, bundan doğabilecek zarar
dan alıcıya karşı sorumludur. 

Paragraf 5. — Taşımaya engel çıkmasından haberdar edilen gönderici, mâkul bir mühlet için
de, icrası kabil olan bir talimat vermezse, eşyanın alıkonulduğu demiryolunda yürürlükte bulunan 
ve teslime engel çıkması hallerinde - uygulanan mevzuat gereğince işlem yapılır. 

Şayet eşya satılmış ise, mala yüklenen masraflar düşülmek suretiyle, satış hasılatı, gönderici
nin emrine amade tutulur. Eğer bu hasılat, eşyaya yüklenen masraflardan aşağı ise, gönderici 
farkı ödemeye mecburdur. 

Paragraf 6. — Taşımaya engel teşkil eden hal, göndericinin talimatı gelmeden önce ortadan 
kalkarsa, eşya bu talimat beklenmeksizin varacağı yere sevk edilir ve gönderici, mümkün olan en 
kısa zaman içinde durumdan haberdar edilir. 
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Paragraf 7. — Taşımaya engel teşkil eden hal, alıcının taşıma sözleşmesinde 22 nci madde 

gereğince değişiklik yapmasından sonra vukua gelirse, demiryolu, benzetme yoliyle hakkında 
1, 2, 5 ve 6 ncı paragraf hükümleri uygulanacak olan alıcıyı haberdar etmekle mükelleftir. Alıcı 
hamule senedi ikinci nüshasını ibrazla mükellef değildir. 

Paragraf 8. — 23 ncü madde hükümleri, 24 ncü madde gereğince yapılan taşımalara da uy
gulanır. 

Madde — 25. 

Teslime engel haller 

Paragraf 1. — Eşyanın teslimine engel çıkması hallerinde, varış istasyonu, çıkış istasyonu va-
sıtasiyle göndericiyi gecikmeksizin durumdan heberdar etmeli ve talimatını istemelidir. Gönderici, 
hamule senedinde talebetmiş bulunduğu takdirde, çıkış istasyonunun tavassutu olmaksızın, ya ya
zı ile, yahut da telgrafla haberdar edilmelidir. Bu ihbara ait masraflar eşyaya yüklenir. 

Eşyanın teslimine engel teşkil eden hal, göndericinin talimatı varış istasyonuna gelmeden önce 
ortadan kalkarsa, eşya alıcıya teslim olunur. Gönderici, bu teslimden, taahhütlü bir mektupla der
hal haberdar edilir; bu ihbara ait masraflar eşyaya yüklenir. 

Alıcı eşyayı reddedecek olursa, gönderici, hamule senedinin ikinci nüshasını ibraz edem ese j 
dahi, talimat vermek hakkını haizdir. ] 

Gönderici, teslime engel çıkması halinde, eşyanın kendisine re'sen geri gönderilmesi hususunu, 
hamule senedine yazmak suretiyle keza istiyebilir. Bu halin dışında, açık muvafakati olmadıkça 
eşya göndericiye iade edilemez. 

Tarifelerde aksine hüküm bulunmadıkça, gön dericinin talimatı çıkış istasyonu vasıtasiyle ve
rilmelidir. 

Paragraf 2. — 1 nci paragrafta öngörülmemiş bulunan bütün hallerde ve 45 nci madde hü
kümleri mahfuz kalmak üzere, teslime engel çıktığı takdirde yapılacak işlem, eşyayı teslimle mü- j 
kellef demiryolunda yürürlükte bulunan kanun ve nizamlarla tâyin olunur. 

Şayet eşya satılmış ise, mala yüklenen masraflar düşülmek suretiyle, satış hasılatı, gönderici
nin emrine amade tutulur. Eğer bu hasılat, eşyaya yüklenen masraflardan aşağı ise, gönderici 
farkı ödemeye mecburdur. 

Paragraf 3. — Teslime engel teşkil eden hal, alıcının taşıma sözleşmesinde 22 nci madde gere
ğince değişiklik yapmasından sonra vukua gelirse, demiryolu, benzetme yoliyle hakkında 2 nci j 
paragraf hükmü uygulanacak olan alıcıyı haberdar etmekle mükelleftir. 

Paragraf 4. — 23 ncü madde hükümleri, 25 nci madde gereğince yapılan taşımalara da uygu
lanır. 

KISIM : III. 

Sorumluluk. Dâvalar. 

FASIL : I 

Sorumluluk 

Madde — 26. 

Demiryollarının müşterek sorumluluğu 

Pargaraf 1. — Eşyayı bir hamule senediyle taşımaya kabul eden demiryolu, teslime kadar, me
safenin tamamı üzerinde taşımanın yapılmasından sorumludur. 
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Paragraf 2. — Birbirini takibeden her demiryolu, eşyayı ilk hamule senediyle birlikte teslim almış 

olmak dolayısiyle, hamule senedindeki hükümler uyarınca taşıma sözleşmesine iştirak eder ve 43 neii 
maddenin 3 neü paragrafının varış demiryoluna mütaallik hükümlerine halel gelmeksizin, sözleşme
den doğan vecibeleri yüklenir. 

Madde — 27. 

Sorumluluğun şümul il 

Paragraf 1. — Demiryolu, teslim mühletinin tecavüzünden, eşyanın tamamen veya kısmen kay
bolmasından doğan zarardan ve taşımaya kabulden teslime kadar uğradığı hasardan sorumludur. 

Paragraf 2. — Teslim mühletinin tecavüzü, kaybolma veya hasar hak sahibinin bir kusurundan, 
onun tarafından verilmiş ve fakat demiryolunun hatasından ileri gelmiyen bir emirden, eşyaya has 
bir kusurdan (içinden bozulma, fire ilâh ) veya demiryolunun engel olamıyaeağı veya sonuç
larına çare bulamıyacağı ahvalden ileri geliyorsa, demiryolu bu sorumluluktan kurtulur. 

Paragraf 3. — Kaybolma veya hasar, aşağıda yazılı hallerden bir veya bir kaçma mütaallik özel 
rizikolardan ileri geliyorsa, demiryolu bu sorumluluktan kurtulur : 

a) Uygulanan hükümler veya gönderici ile akdedilmiş olup hamule senedinde zikrolunan anlaş
malar gereğince açık vagonla yapılan taşıma; _ 

b) Ambalajsız veya fena ambalajlanmış olduğu takdirde tabiatı itibariyle fire veya hasara mâ
ruz eşyada, ambalaj yokluğu veya bozukluğu; 

c) Uygulanan hükümler veya gönderici ile akdedilmiş olup haninle senedinde zikrolunan anlaş
malar, veya alıcı ile akdedilen anlaşmalar gereğince yüklemenin gönderici, boşaltımının alıcı tarafın
dan yapılması; 

Uygulanan hükümler veya gönderici ile akdedilmiş olup hamule senedinde zikrolunan anlaşmalar 
gereğince yüklemenin gönderici tarafından yapılması halinde, hatalı yükleme; 

d) Gümrük ve diğer idari makamlar tarafından mecburi kılman formalitelerin gönderici, alıcı 
veya bunlardan birinin vekili tarafından yapılması; 

e) Eşyanın bizatihi tabiatına mütaallik sebepler yüzünden ve bilhassa kırılma, paslanma, ani 
olarak içinden bozulma, kuruma, eksilmeden dolayı ya tamamen veya kısmen kaybolmaya, yahut da 
hasara mâruz bulunan bâzı eşyanın tabiatı; 

f) Taşımadan hariç tutulan eşyanın usule aykırı, yanlış veya noksan bir isim altında şevki; bâzı 
şartlar altında kabul olunan eşyanın usule aykırı, yanlış veya noksan bir isim altında şevki veya bun
lar için konulmuş ihtiyat tedbirlerine göndericinin uymaması; 

g) Canlı hayvan taşıması; 
h) Refakatin gayesinin rizikoyu bertaraf etmek olması şartiyle, işbu Andlaşma veya uygulanan 

hükümler veya gönderici ile akdedilmiş olup hamule senedinde zikrolunan anlaşmalar gereğince, refa
kat altında şevki gereken mersulelerin taşınması. 

Madde — 28. - ^ 

İspati külfeti 

Paragraf 1. — Teslim mühletinin aşılmasına, kaybolma veya hasarın vukua gelmesine, 27 nei 
maddenin 2 nci paragrafımda öngörülen hallerden birisinin sebebolduğunun ispatı demiryoluna dü
şer. 

Paragraf 2. — Demiryolu, olayın şartlarına göre, kaybolma veya hasarın, 27 nei maddenin 3 neü 
paragrafında yazılı özel rizikolardan biri veya birkaçı sebebiyle vukua gelmiş olabileceğini ispat eder
se, bu kayibolına veya Ifoaöamn ıd'ziifaolaridto ileri geldiğine dair karine var demektir. Bununla be
raber hak sahibi, zarara, bu rizikolardan birinin tamamen veya kısmen scbcbolmadığını ispat etmek 
hakkını muhafaza eder. 

Anormal derecede bir eksiklik veya parça kaybı bahis konusu ise, 27 nci maddenin. 3 neü paragra
fının (a) fıkrasında öngörülen hallerde bu karine uygulanamaz. 
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Madde — 29. 
Tekrar sevk halinde karine 

/ 
Paragraf 1. — İşbu Andlaşma şartlarına göre sevk edilmiş bir mersule, aynı Andlaşnıa şartla

rı içinde tekrar sevk edilecek ve tekrar şevkinden sonra bir kısmî kaybolma veya bir hasar müşa-
hade edilecek olursa, aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş bulunduğu takdirde, kısmî kaybolma veya 
hasarın son taşıma sözleşmesi sırasında vukua geldiğine dair karine mevcuttur: 

a) Mersulenin devamlı olarak demiryolunun muhafazası altında kalması; 
b) Mersulenin, tekrar sevk istasyonuna vardığı zamanki haliyle tekrar sevk edilmesi. 
Paragraf 2. — Tekrar şevkten önceki taşıma sözleşmesi işbu Andlaşmaya tabi bulunmasa dahi 

aynı karine uygulanır; şu şartla ki, ilk çıkış istasyonu ile son varış istasyonu arasında doğru sevk ha
linde işbu Andlaşma kabili tatbik olsun. 

V *• Madde — 30. U ^ 

Eşyanın kaybolduğuna dair karine. Eşyanın tekrar bulunması hali. 

Paragraf .1. — Hak sahibi, sair deliller ibrazına mahal kalmaksızın, teslim mühletlerinin biti
mini takilbeden otuz gün içinde eşya alıcıya teslim edilmiyecek veya emrine amade tutulmıyacak 
olursa, bunu kayıbolmuş addedebilir. 

Paragraf 2. — Hak sahibi, kaybolan eşyaya mütaallik tazminatı tahsil ederken, bunun öden
mesini takibeden sene içinde eşyanın bulunması halinde kendisinin derhal haberdar edilmesini ya
zılı olarak istiyebilir. Bu istekten bilgi alındığına dair kendisine yazı ile cevap verilir. 

Paragraf 3. — Bu ihbarın alınmasını takibed en otuz gün içinde, hak sahibi, çıkış istasyonun
dan teslimin yapıldığı istasyona kadar olan taşımaya ait masrafları ödemek ve aldığı tazminatı, 
muhtemelen bu tazminata dâhil edilmiş bulunan masraflar düşüldükten sonra geri vermek, 34 ncü 
madde ve icabında 36 ncı madde ile öngörülen teslim mühletinin aşılmasından doğan bütün taz
minat hakları mahfuz kalmak şartiyle, parkur üzerinde bulunan istasyonlardan birinde eşyanın ken
disine teslimini istiyebilir. 

Paragraf 4. — Gerek 2 nci paragrafta öngörülen isteğin, gerekse 3 ncü paragrafta yazılı otuz 
gün içinde verilmesi lâzımgelen talimatın mevcudolmaması veya eşyanın, tazminatın ödenme
sinden bir seneden fazla Ibir zaman içinde bulunması halinde, demiryolu, tabi olduğu devletin ka
nun ve nizamlarına göre bu eşyaya tasarruf eder. 

Madde — 31. " 

Eşyanın kaybolması halinde tazminat miktarı 

Paragraf 1. — Eşyanın tamamen veya kısmen kaybolması dolayısiyle işbu Andlaşma hü
kümleri uyarınca demiryoluna bir tazminat yüklendiği takdirde, bu tazminat şu esasa göre hesa-
bedilir ; 

Borsa rayicine, 
Rayiç yoksa, piyasadaki cari fiyatına, 
Bunlardan her ikisinin de yokluğu halinde, mûtat değerine. 
Bu hesap şekli, eşyanın taşımaya kabul edildiği yer ve tarihte, aynı cins ve vasıftaki eşyaya 

uygulanır. 
Ancak, tazminat, 35 nci maddede öngörülen tahditler mahfuz kalmak şartiyle, eksik kısmın 

gayrisâfi ağırlığının kilogramı başına 100 frangı geçemez. 
Başkaca bir zarar ve ziyan bahis konusu olmaksızın, taşıma ücreti, Gümrük resimleri ve kaybolan 

eşyanın taşınması dolayısiyle sarfedilen sair paralar geri verilir. 
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Paragraf 2. — Tazminat hesabına esası tenkil eden unsurlar, tediyenin istendiği Devletin para

sı ile ifade olunmadığı takdirde, para eevrilmesi, tazminatın ödendiği yerin re günün rayicine 
göre yapılır. 

Madde — 32. 

Yolda fire verme halinde sorumluluğun siniri andırılma.sı 

Paragraf 1. — Tabiatları dolayısiyle, sırf taşınma sebebiyle yolda genellikle fire veren eşyadan 
ötürü demiryolu katedilen mesafe ne olursa olsun, yoldaki firenin, aşağıda tesbit edilen hadleri aşan 
kısmından sorumludur : 

a) Akar halde bulunan veya rutubetli olarak taşımaya teslim edilenlerle aşağıda yazılı eş
yalar için ağırlığın yüzde ikisi : 

Meyan kökü ağacı, yün, 
Rendelenmiş veya öğütülmüş boya ağaçları, Tazü sebzeler, 
Taze mantar, Taze, sakı*:, 
Kömür ve koklar, Bütün veya öğütülmüş kemikler, 
Boynuz ve tırnaklar, Deriler, 
Kıllar, Kurutulmuş balıklar, 
Köseleler, Kökler, 
Deri döküntüleri, Sabunlar ve teksif edilmiş yağlar, 
Kabuklar, Tuz, 
Taze tütün yaprakları, Domuz kılı, 
Kürkler, Kıyılmış tütün, 
Yaş, kuru veya pişmiş meyvalar, Hayvan kıkırdakları, 
Yağlar, . Turb (kömür) : 
Şerbetçi otu, 
b) Keza yokla fire vermeye müsait diğer bütün kuru eşya için yüzde bir. 

Paragraf 2. — Kaybolmanın, fireyi haklı gösterecek sebeplerden ilen gelmediği, olayın şartları
na 'göre isbat edilirse, 1 aıei paragrafta öngörülen sorumluluk sınırlandırması ileri sürülemez. 

Paragraf 3. — Birçok parçaların bir tele hamule »senediyle taşınma.sı halinde, her parçanın çıkış 
istasyonundaki ağırlığı hamule senedi üzerinde ayrı ayrı gösterilmiş bulunuyorsa veya diğer bir su
retle tesbit edilebiliyorsa, yol firesi her parça için ayrı olarak hasalbolnnur. 

Paragraf 4. — Eşyanın tamamen kaybolması halinde, tazminatın hesabı için, yol firesinden İleri 
gelen hiçbir indirim yapılmaz. 

Paragraf 5. — îşbu madde hükümleri, hiçbir suretle 27 ve 28 nei maddeler hükümlerini ihlâl 

Madde — 33. 

EşyanMh hasan halinde tazminat miktan 

Hasar halinde, demiryolu, başkaca zarar ve ziyan bahis konusu olmaksızın, eşyanın uğradığı de
ğer kaybına tekabül eden meblâğı ödemekle mükelleftir. iBu meblâğ, 31 nci maddede tarif edilmiş bu
lunan eşya değerine, varış istasyonunda tesbilt olunan değer kaybı yüzdasi uygulanmak suretiyle he-
sabedilir. Ancak bu tazminat, aşağıdaki hadleri aşamaz. 

a) Mersulenin tamamı hasar dolayısiyle değer kaybına uğramışsa, .mersulenin tamamının kay
bedilmesi halinde tazminatın baliğ olacağı miktarı; 

îb) Mareulenin bir kısmı hasar dolayısiyle değer kaybıma uğramışsa; mersulenin değerini kaybe
den kısmının yitirilmesi halinde tazminatın baliğ olacağı miktan. 
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Madde — 34 

Teslim mühletinin aşılması halinde tazminat miktarı 

Paragraf 1. — Teslim mühletinin aşılması halinde ve hali sahibi bu yüzden bir zarar meydana 
geldiğini isbat etmezse, demiryolu, teslim mühletinin onda birine tekabül eden beher tecavüz kesri 
için taşıma ücretinin onda birini ödemekle mükelleftir; teslim mühletinim onda birinden a§ağı olan 
her tecavüz kesri onda bir sayılır. Taşıma ücretinin dörtte biri en yüksek tazminatı teşkil eder. 

Paragraf 2. — Teslim mühletinin aşılmasından ötürü bir zararın meydana geldiği isbat edilirse, 
bu zarar için, taşıma ücretinim iki katını geçmiyen bir tazminat Ödenir, 

Paragraf 3. — 1 vo 2 nci paragraflarda öngörülen tazminatlar, eşyanın tamamen kaybolması 
halinde ödenmesi gereken tazminatla ıbirleşemoz. 

Eşyanın -kısmen kaybolması halinde ve icabettiği takdirde, mersuleniıı kaybolmamış kısmı için 
de mezkûr paragraflarda'ki tazminat ödenir. 

Hasar İmlinde ve icabettiği talkdirdc, mezkûr paragraflardaki tazminat, 33 aıcü maddede öngörü
len tazminatla birleşir. 

Bütün hallerde, 1 ve 2 nci paragraflarda ön görülen tazminatların 31 ve 33 ncü maddede yazılı 
olan tazminatlarla birleştirilmesi, eşyanın tamamem kaybolması halinde ödenmesi icabeden tazminat
tan ziyade bir tazminatın ödenmesini gerektireanez. 

.Madde — 35. 

Bâzı tarifeler gereğince tazminatın sınırlandırılması 

Demiryolu, alelade taşıma şartlarına (genel tarifeler) göre hesaplanan taşıma ücreti üzerinden 
bir indirim kapsıyan özel taşıma şartları (özel veya istisnai tarifeler) uyguladığı takdirde, teslim 
mühletinin aşılması, kaybolma veya hasar halinde hak sahibine ödenmesi gereken tazminatı sınır-
landırabilir. Şu şartla ki, böyle bir had tarifede gösterilmiş olsun. Bu suretle tesbit olunan taz
minat haddi, parkurun yalnız bir kısmında uygulanan bilr tarifeden ileri ige'lliyıorsa, bu tazmiinat 
ancak bunu doğuran olay parkurun bu kısmı üzerinde vukua geldiği takdirde uygulanabilir 

Madde — 36. 

Teslim mühletine miitaallik tazminat beyanı halinde verilecek tazminat miktarı 

Teslim mühletine miitaallik tazminat beyanında bulunulmuş olduğu takdirde, 31 ve 33, 34 ve ica
bında 35 nci maddelerde öngörülen tazminattan başka, beyan edilen tazminat miktarına kadar ol
mak üzere, ispat edilen munzam zararın tazmini istenebilir. 

Madde — 37. 

Demiryoluna râci hile veya ağır kusur halinde tazminat miktarı 

Teslim mühletinin aşılması, tamamen veya kısmen kaybolma veya eşyanın hasara uğraması hal
leri demiryoluna râci hile veya ağır kusurdan ileri geliyorsa, demiryolu, ispat olunan zararı hak 
sahibine tamamiyle tazmin etmek mecburiyetindedir. Ağır kusur halinde, sorumluluk, 31, 33, 34, 
35 ve 36 nci maddelerde öngörülen en yüksek hadlerin iki katı olarak sınırlandırılmıştır. 

Madde — 38. 

Tazminat faizleri, tazminatın geriverilmesi 

Paragraf 1. — Hak sahibi, tazminatın faizini istiyebilir. Yıllık yüzde beşten hesabedilecek bu 
faizler, tazminat, hamule senedi başına on frangı geçtiği takdirde yürütülür; bu faizler, 41 nci mad-
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dede öngörülen idari mutalebe gününden veya, mutalebede bulunulmamışsa, dâvanın açıldığı gün
den başlar. 

Paragraf 2. — Haksız olarak alınmış her tazminat geriverileeektir. 

Madde — 39. 

Demiryolunun memurları dolay isiyle sorumluluğu 

Demiryolu, hizmetindeki memurlardan ve mükellef bulunduğu bir taşımanın yapılması için kul
landığı diğer kişilerden sorumludur. 

Bununla beraber demiryolu memurları, ilgili bir şahsın isteği üzerine hamule senetleri tanzim 
ederler, tercümeler yaparlar veya demiryoluna ait bulunmıyan diğer hizmetler görürlerse, bu hiz
metleri yaptıkları İçişinin hesabına hareket etmiş sayılırlar, 

: Madde — 40. J 

Andlmma dışı dâva açılması, 

27 nei maddenin 1 nci paragrafında öngörülen hallerde, ne sıfatla olursa olsun sorumluluğa ait 
her dâva ancak, işbu Andlaşma ile tâyin edilen şartlar ve sınırlar içinde demiryolu aleyhine açı
labilir. 

39 ncu madde gereğince demiryolunun sorumlu bulunduğu kişiler aleyhine açılacak her dâva 
için de durum aynıdır. 

FASIL : II. 

İdari. mutalebeler, dâvalar, usul ve zamanaşımı 

Maddıe — 41. 

İdari mutalebeler 

Paragraf ,1. — Taşıma söztleşımıeısi ile ilıgili idari mutaleıbeler, 43 meü maddede gasftterileıı de-
nMtyMujna yazıiln olarak gönderile oelfetir. 

Parafgraf 2. — Bir nıutalelbede îbuıltnımjaık hakkı, 42 nci madde gereğince demiryolu aleyhine 
dârva açjmaik IhaMkınıı Ihaifz 'oları !k%ilere aittir. _'___ _ 

Panaigraf 3. — MuıtalieJbe, ıgömderaoi tarafından yapıldığı taikdirde, 'haınuılte senedi ikinci nüs
hası lübnaız loluınacaiktır. 'Mrultale'be, alıcı .tarafımdan yaıpuldığı ıta'fadiıide, haminle senedi ıkendisitıe 
te'sıîim, edillmiişıse, aloıcı ıbıınuı ibraz ile mükelleftir. 

Paraıgraıf 4. — Hak ısalhifbinin raıuıtaleîbeskıe eklemeyi lüıauımılu ıglöreceği hamule ısenedi, ibinei 
ınMıa «VB ıdiğer 'belgelerin ya asılları!, yahut da suretleri i'braz lOİunımJaludiın. DenınTtoltuıto isteği 
halinde, ısuıretler uısuilü dairefsiınide tatsdılb ettirilir. _ ' 

Mutalefbeniiın tesviyesi sımasında, demiryolu1, tesviye llıaıkkuıdaıki şerhi vermek üjgeme, hamule 
senedinin, ikinci; 'iıiMıa-nını veya ramlbuırsmanı ,Mi 11eniııiııı aısnll arının ibraz •F'̂ KUmfeeârıi âatiy^Mlir. 

tMaıddie — 42. 

Demiryolu aleyhine dâva açabilecek ki§üer 

Paragraf 1. — Taşıııııa (Sözleşmesi ıgereğinıee ödenmiş ibir ımıetblâğm geni verilmesini dâva ey
lemek (hakiki, yakına ödenıeydi yaıpmıış olana aittir. 

Paragraf 2. — 19 ııeu miaddeıde önıgörülen rambıırs,mıa,nla ilgili dâva Iha'kkı, yalnfız (göndericiye 
«ittir. 
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Paragraf o-. — lJ.Giniryio.lu aleylhine t aşıma sözleşmesinden doğan diğer dâıvaLarın aıeılıınası aşa

ğıda gösterilen kişilere aıİttir •: •""'"• *•-'•"•"-—'• 
a) /Alııeı hamaile senedini! çekinceye veya 16 nc-ı maddenin 4 neü paragrafı veya 22 nci ıııad-

de gereğince kendisine ait Ibuikınıan hakları kul I a nine a ya 'kadar, göndericiye; 
ıb) Şu ihlallerde aliıcuya aittir : 
ı.l. Hamule senedıini çektiği anıdan itibaren, veya 
2. 1-6 ıitcı maddenin 4 nıc'ü paragrafı gereğince ke indisine ait 1b ulun an llıatkları kullkııdığı an

dan itibaren^ 'veya 
;>. 22ıiıci madde ıgereğinee kendisine ait bulunan-hakları kullandığı andan itibaren. Ancak, 

22 uei maddenim 1< nci ıpatıagraıfımn, (c) fıknası uyarınca abcnıiıin tâyin ettiği !ki<§ıi ıhanmle sene
dini çekoı* çeikmıez veya Ibıı kişi, 16 neı maddenin 4 neü paraıgrafı gereğhuce kendisime ait 'hak
ları kuıllaımır kınllaınmaz1; alıcının dâva lıakkm düşer. 

Buı dâıvaları açmıak için ıgiönderici, haininle senedi ikinci nüslhasını ilbnaz etmek ınıechun'iyetin-
dedir. Aksi halde anca:k alıcaı müsaade ettiği veya alıcının eşyayı alımıakta-n imıtina eylediğini 
İspat ettiği takdirde demliryolu aleyhine dâva açabilir. 

Madde — 43. 

Aleyhine dâva açılabilecek demiryolları 

Paragraf 1. — Taşınım ısözleşımesi gereğince ödenmiş bir meblâğın geriveriknesinie ait dâıva, 
ya hu muelblâğı taJhJsil elden demiryolu aleyhine, yalhut da lelhimo bu meblâğ fazladan tahsil edi
len demiiryolıiı aleylhine -açılabilir. 

Paragraf 2. — 19 nen maddede öngörülen raınbursıııaııJara nıütaallik dâvalar, ancak gönderici 
demiryolu aleyhine açılabilir. 

Paragraf W. — Taşıma sözleşmesinden doğan diğer dâvalar münhasıran gönderici demiryolu, 
alıcı demiryolu veya dâvayı doğuran olayın vukubulduğu demiryolu aleyhine açılabilir. 

Bununla beraber, ne eşyayı ne de hamule senedini almamış olsa, dâhi. alıcı demiryolu aleyhine 
dâva açılabilir. 

Paragraf 4. — Eğer davacı bir kaç demiryolundan birini seçmek durumunda ise, bu demiryolla
rından biri aleyhine dâva açtığı andan itibaren seçme hakkı düşer. 

Paragraf 5. — Dâva, mukabil dâva. veya aynı taşıma sözleşmesine dayanan bir esas talebe mü
taallik murafaada defi gibi dermeyan edilecek olursa, 1, 2 ve :> neü paragraflarda gösterilenler
den gayri bir demiryolu aleyhine de açılabilir. 

Madde — 44. ,- ;f: *' 

Yetki 

İşbu Audlaşınaya dayanan dâvalar, devletlerarası anlaşmalarda veya imtiyazınım elerde aksine 
bir hükıiim bııluntıııladıklça, anea'k dâva edilecek demiryolunun nıetısup bulunduğu devletin yetkili 
mahkemesinde açılabilir. 

Şayet bir teşebbüs, muhtelit: devletlerde muhtar şebekeler işletiyorsa, bu şebekelerden her biri, 
işbu paragraf hükmünün uygulanması bakımından, müstakil bir demiryolu sayılır. 

Madde — 45. : 

Bir eşyanın, uğradığı kısmi kaybolmanın veya hasarın tesbiti 

Paragraf d. —İSir kısmi kayibolıııa veya hasar demiryolu tarafından meydana çıkarılır veya bu
nun vukuundan şüphe edilirse veyahut da. hak sahibi bunun mevcudiyetini ileri sürerse, demiryolu 
derhal ve mümkünse bu hak sahibinin huzurunda, zararın mahiyetine göre, eşyanın durumunu, ağır-
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lığını ve imkân nisbotinde, zararın önemini, sebebini ve vııkubulduğu zamanı tesbit eden bir tuta
nak düzenlemekle mükelleftir. 

Bu tutanağın bir sureti, talebettiği takdirde, hak sahibine ücretsiz olarak verilir. 
Paragraf 2. — Hak sahibi, tutanakta tesbit edilen hususları kabul etmediği takdirde, eşyanın du

rumu ile ağırlığı ve zararın sebepleri ile tutarı hakkında adlî .tesbit 'talebinde bulunabilir; uygulana
cak usul, adlî tesbitin yapıldığı devletin kanun ve nizamlarına, tabidir. 

Madde — 4b'. 

Demiryolu aleyhine taşıma sözleşmesinden doğan dâvanın düşmesi 

Paragraf 1. — Kşyanın hak sahibi tarafından kabul olunması, teslim mühletinin aşılması, 
kısmi kaybolma veya hasar için detmiiryolu aleyhine taşıma sözleşmesinden doğmuş bulunan her 
dâvayı düşürür. 

Paragraf 2. — Ancak, aşağıdaki hallerde dâva düşmez : 
a) Hak sahibi, zararın, demiryoluna raci bir hileden veya ağır kusurdan ileri geldiğini ispat 

ederse; 
••!>) Teslim mühletinin aşılmasından doğan mutalebc halinde, bu mutalebe, 43 ncü maddenin 

3 ncü paragrafında 'gösterilen demiryollarından birine, eşyanın hak sahibi tarafından kabul edil
diği gün hariç, altmış günü geçmiyen bir mühlet içinde yapıldığı takdirde; 

e) 'Kısmi kaybolma veya bakardan doğan mutalebe halinde : 
1. Kaybolma veya hasar, oşyanuı hak sahibi tarafından kabulünden evvel, 45 nci madde uya

rınca tesbit edilmiş ise; 
2. 45 nci maddeye uygun olarak yapılmış bulunması gereken tesbit, demiryolunun kusuru yü

zünden unutulmuş ise; 
d) Aşikâr olmayıp, mevcudiyeti, eşyanın hak sahibi tarafından kabulünden sonra tesbit edilen 

zararlara mütaallik mutalebe halinde, aşağıdaki iki şart altında : 
1. Zararın meydana çıkarılmasından hemen sonra ve en geç eşyanın kabulünü takibeden yedi 

gün içinde, hak sahibi tarafından, 45 nci maddeye uygun tesbit isteğinde bulunulursa; bu mühlet, 
bir pazar veya kanuni bir tatil günü son buluyorsa, mühletin bitimi, istasyonun açık olduğu müta-
akıp ilk güne kadar uzatılır; 

2. Hak sahibi, zararın, taşımaya kabul ile teslim arasında vukua geldiğini ispat ederse. 
Paragraf 3. — Şayet eşya 29 ncu maddenin 1 nci paragrafında öngörülen şartlar altında tekrar 

sevk edilmiş ise, önceki taşıma sözleşmelerinin birisinden doğan kısımi kaybolma veya has::v taz
minatı dâvaları, bir tek taşıma sözleşmesi bahis konusu imiş gibi düşer. 

Madde — 47. 

Taşıma sözleşmesinden doğan dâvada zamanaşımı 

Paragraf 1. — Taşıma sözleşmesinden doğan dâvada zamanaşımı bir yıldır. Bununla beraber, 
aşağıdaki hallerde zamanaşımı üç yıldır : 

a) 'Demiryolunun alıcıdan tahsil eylediği rambursmanm tediyesinden doğan dâvada ; 
b) Demiryolu tarafından yapılan bir satışta bakiyenin tediyesinden doğan dâvada; 
e) Sebebi hile olan bir zarardan doğan dâvada; 
d) Bir sahtekârlık halinden doğan dâvada; 
e) 29 ncu maddenin 1 nci paragrafında öngörülen halde, tekrar şevkten önceki taşıma sözleş

melerinin birisinden doğan dâvada. 
Paragraf 2. — Zamanaşımının işlemeye başlaması : 
a) Kısmi Ikaybollma, hasar veya teslim mühletinin aşılmasından doğan tazminat dâvalarında: 

Teslimin yapıldığı günden; 

M, Meclisi ( S. Sayısı : 792 ) 



— 65 — 
b) Taun kaybolmadan doğan tazminat dâvalarında: 
Teslim mühletinin bitimini takibeden otuzuncu günden; 
c) Taşıma ücretinin, e(k masrafların veya munzam ücretlerin tediye veya geri verilmesinden do

ğan dâvalarda, veya tarifenin yanlış uygulanması veyahut hesap hatası halinde düzeltmeden do
ğan dâvalarda : 

1. ödme yapılmış ise : ödeme gününden : 
2. ödeme yapılmamış ise : Tediye göndericiye terettübediyorsa, eşyanın taşımaya kabulü gü

nünden, veya, tediye alıcıya terettübediyorsa, alıcının hamule senedini çektiği günden; 
3. Muafiyet bülteni ile muafiyete tabi tutulmuş bulunan meblâğlar bahis konusu olduğu tak

dirde: 17 nci maddenin 7 nci paragrafında öngörülen masraf hesabını demiryolunun göndericiye 
tevdi ettiği günden; bu tevdi yapılmamış ise,. demiryolu alacaklan için mühlet, teslim mühletinin 
bitimini takibeden otuzuncu günden itibaren işlemeye başlar; 

d) Gönderici yerine alıcı tarafından veya alıcı yerine gönderici tarafından tediye edilmiş olup, 
demiryolunun hak sahibine geri vermekle mükellef bulunduğu bir meblâğın iadesi için demiryolu 
tarafından açılan dâvalarda: iade talebinin yapıldığı günden; 

e) 19 ncu maddede öngörülen rambursmanlara mütaallik dâvalarda: Teslim mühletinin bitimi
ni takibeden kırk ikinci günden; 

f) Bir satış bakiyesinin tediyesinden doğan dâ alarda : Satış gününden; 
g) Gümrük tarafından istenen bir munzam resmin tediyesinden doğan dâvalarda: Gümrüğün 

talebi gününden; 
h) Diğer bütün hallerde : Hakkın kullanılabi1eceği günden. 
Zamanaşımının başlangıcı olarak gösterilen gün, hiçbir zaman müddete dahil değildir. 
Paragraf 3. — 41 nci madde, uyarınca demiryoluna gönderilen idari mutalebe halinde zamanaşı

mı, demiryolunun bu mutalebeyi yazılı olarak ret ve buna ilişik belgeleri iade ettiği güne kadar 
durur. Mutalebenin kısmen kabulü halinde, zamanaşımı, ancak mutalebenin ihtilaflı kalan kısmı 
için tekrar işlemeye başlar. Mutalebenin veya cevabın alındığının ve belgelerin geri verildiğinin isba-
tı, bunu dermeyan eden tarafa düşer. 

Aynı konuya mütaallik muahhar mutalebeler zamanaşımını durdurmaz. 
Paragraf 4. — Zamanaşımına uğramış dâva, mukabil dâva veya defi şeklinde dahi olsa tekrar 

açılamaz. 
Paragraf 5. — Yukarıdaki hükümler mahfuz kalmak üzere, zamanaşımının durması veya kesil

mesi, dâvanın açıldığı devletin kanun ve nizamlariyle tanzim olunur. 

FASIL : m . 

Hesapların tesviyesi. Demiryollarının birbirine karşı rücu hakları 

Madde — 48. 

Demiryolları arasında hesapların tesviyesi 

Paragraf. 1. — Taşıma sözleşmesinden doğan masraflarla diğer alacakları, ya çıkışta yahut da 
varışta tahsil etmiş bulunan her demiryolu, bu masraf ve alacaklardan ilgili demiryollarına isabet 
eden hisseyi ödemekle mükelleftir. 

Tediye şekilleri, demiryolları arasında akdedilmiş anlaşmalarla tesbit olunur. 
Paragraf 2. — Göndericiye karşı olan hakları mahfuz kalmak şartiyle, çıkış demiryolu, hamule 

senedi gereğince göndericinin üzerine almış olmasına rağmen kendisinden tahsil eylememiş bulun
duğu taşıma ücretiyle diğer masraflardan sorumludur. 

Paragraf 3. — Varış demiryolu, taşıma sözleşmesinden doğan masraflarla diğer alacaklan tah
sil etmeksizin eşyayı teslim ederse, kendisinden evvelki demiryollariyle diğer ilgililere karşı so
rumludur. 
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Paragraf 4. — Demiryollarından birinin tediyeden imtinaı ile bu durumun, alaea'klı demiryolla

rından birinin talebi üzerine Demiryolu ile Milletlerarası Nakliyat Merkez Ofisi tarafından tesbiti 
halinde, bu imtinam sonucu, taşımaya iştirak eden diğ-er bütün demiryolları arasında ve taşıma 
ücretindeki hisseleriyle mütenasibolarak tekabbül edilir. 

Tediyeden imtinaı tesbit olunan demiryoluna karşı rücu hakkı mahfuzdur. 

Madde — 49. 

Kaybolma veya hasar tazminatı halinde rücu hakkı 

Paragraf 1. — Tamamen veya kısmen kaybolma veya hasar dolayısiyle işbu Andlaşma hüküm
leri gereğince bir tazminat ödemiş bulunan demiryolu, aşağıdaki hükümler uyarınca, taşımaya işti
rak eden diğer demiryollarına karşı rücu hakkını kullanabilir : 

a) Demiryolunun sebebolduğu zarardan yalnız kendisi,sorumludur; 
b) Zararın vukuuna müteaddit demiryolları sebebolduğu takdirde, bunlardan her biri kendisi

nin sebebiyet verdiği zarardan sorumludur. Böyle bir halde tefrik imkânı yoksa, tazminatın bâis ol
duğu külfet, c) fıkrasında tesbit olunan esas dâhilinde aralarında paylaşılır. 

c) Zarara, bir veya müteaddit demiryolunun sebebiyet verdiği isbat edilemiyecek olursa, taz
minatın bâis olduğu külfet, zararın hatlarında vukubulmadığmı isbat edenler müstesna olmak üze
re, taşımaya iştirak eden bütün demiryollar arasında paylaşılır. Bu taksim, tarife uygulama me
safeleri kilometre uzunluğu ile mütenasib olarak yapılır. 

Paragraf 2. — Demiryollarından birinin aczi halinde, buna isabet edip de ödenmemiş bulunan 
hisse, taşımaya iştirak eden diğer bütün demiryollar arasında, tarife uygulama mesafeleri kilomet
re uzunluğu ile mütenasib olarak bölünür. 

Madde — 50. 

Teslim mühletinin aşılmasından doğan tazminat halinde rücu hakkı 

Paragraf 1. — 49 ncu maddede bildirilen esaslar, teslim mühletinin aşılması halinde ödenen taz
minata da uygulanır. Teslim mühletinin aşılması sebebi, müteaddit demiryollar üzerinde tesbit edi
len düzensizliklerden ileri geliyorsa, tazminatın bâis olduğu külfet, her birinin şebekesi üzerindeki 
gecikme süresi ile mütenasibolarak aralarında paylaşılır. 

Paragraf 2. — 11 nci madde ile tâyin olunan teslim mühletleri, taşımaya iştirak eden muhtelif 
demiryolları arasında aşağıdaki şekilde bölünür : 

a) Komşu iki demiryolu arasında : 
1. Grönderme mühleti yarı yarıya bölünür; 
2. Taşıma mühleti, her iki demiryolunda tarife uygulama mesafeleri kilometre uzunluğu ile 

mütenasibolarak bölünür; 
b) Üç veya daha fazla demiryolu arasında : 
1. Gönderme mühleti, çıkış demiryolu ile varış demiryolu arasında yarı yarıya bölünür; 
2. Taşıma mühletinin üçte biri, iştirak eden bütün demiryollar arasında eşit hisseler halinde 

bölünür; 
3. Taşıma mühletinin diğer üçte ikisi, bu demiryolları arasında, tarife uygulama mesafeleri ki

lometre uzunluğu ile mütenasibolarak bölünür. 
Paragraf 3. — Bir demiryolunun hakkı bulunan munzam mühletler bu demiryoluna tahsis olu

nur. 
Paragraf 4. — Eşyanın demiryoluna teslimi ile gönderme mühletinin başlangıcı arasındaki za

man, münhasıran gönderici demiryoluna tahsis olunur. 
Paragraf 5. — Yukarıda bahis konusu plan bölüşme, ancak, teslim mühletinin tamamına riayet 

edilmemiş bulunulduğu takdirde dikkate alınır. 
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Madde — 51. 

Rücu usulü 

Paragraf 1. — Aleyhine, 49 ve 50 nci maddelerde öngörülen rücu haklarından biri kullanılan 
demiryolu, usulüne uygun şekilde davetname kendisine tebliğ edildikten ve dâvaya da müdahale 
imkânı verildikten sonra tazminat bir adlî makam tarafından tesbit edilmiş bulunduğu takdirde, 
aleyhine rücu hakkını kullanan demiryolunun yaptığı tediyenin sıhhatine itiraza asla yetkili değil
dir. Asli dâvaya bakan hâkim, tebligat ve müdahale için verilmesi gereken mehilleri, olayın icap
larına göre tesbit eder. 

Paragraf 2. — Rücu hakkını kullanmak istiyen demiryolu 'kendilerine tebligat yapmamış bu
lunduklarına karşı bu hakkını kaybetmemek için, rücu talebini, uzlaşmamış bulunduğu ilgili 
bütün demiryolları aleyhine bir tek ve aynı dilekçede yapacaktır. 

Paragraf 3. — Hâkim, baktığı bütün rücu dâvalarını bir tek ve aynı kararla hükme bağlıyacak
tır. 
* Paragraf 4. — Aleyhlerine dâva açılmış bulunan demiryollar, hiçbir muahhar rücu hakkını 

kullanamazlar. 
Paragraf 5. — Teminata mütaallik rücularm, tazminata ait asli dâvaya ithaline müsaade olun

maz. 

Madde — 52. 

Rücularda yetki 

Paragraf 1. — Aleyhine rücu hakkı kullanılan demiryolunun merkezinin bulunduğu yerdeki hâ
kim bütün rücu dâvaları için münhasıran yetkilidir. 

Paragraf 2. — Dâva mütaaddit demiryolları aleyhine açılacak olursa; davacı demiryolu, 1 nci pa
ragraf gereğince salahiyetli hâkimler aracından dâvasını tevdi eyliyeceğini seçmeye yetkilidir. 

Madde — 53. 

Rücular hakkında anlaşmalar 

Demiryolları, aralarında yapacakları anlaşmalarla, III ncü fasılda tâyin olunan karşılıklı rücu 
kaidelerinden inhiraf edebilirler. 

KISIM : IV. 

Müteferrik hükümler 

Madde — 54. 

Ulusal kanunun uygulanması 

îşbu Andlaşmada hüküm bulunmıyan hallerde, her devlette taşımaya mütaallik ulusal kanun ve 
nizamnameler hükümleri uygulanır. 

Madde — 55. 

Usule mütaallik genel kaideler 

işbu Andlaşmaya tabi taşımaların sebebolduğu bütün ihtilâflarda takibedilecek usul, Andlaşmada 
mevcut muhalif hükümler mahfuz kalmak şartiyle, yetkili mahkemede cari olan usuldür. 
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Madde — 56. 

Hükümlerin infazı. Haciz ve teminat 

Paragraf 1. — îşbıı Andlaşma hükümleri gereğince yetkili hâkim tarafından vicahen veya gıya
ben verilen hükümler, bu hâkim tarafından uygulanan kanunlar gereğince katiyet kesbedince, ilgili 
devlette mecburi kılman formaliteler tamamlanır tamamlanmaz, diğer Âkıd Devletlerin her birinde 
infazı mecburi olur. Dâva esasının yeniden incelenmesi talebi kabul edilmez.. 

Bu hüküm, ne muvakkaten infaz mecburiyeti bulunan mahkeme kararlarına, ne de dâvasının red
di dolayısiyle bir davacı aleyhine, mahkeme masrafından fazla olarak hükmedilen zarar ve ziyan mah
kûmiyetlerine uygulanmaz. 

Paragraf 2. — Bir demiryolunun, milletlerarası bir taşıma dolayısiyle aynı devlete tabi bulunmı-
yan bir diğer demiryolundan tahakkuk eden alacaklarına, ancak bu alacakların sahibi bulunan de
miryolunun tabi olduğu devletin adlî makamlarınca verilen hükümle haciz konulabilir. 

Paragraf 3. — Demiryolu müteharrik edevatiyle konteyner, yükleme cihazları, muşamba, ilâh... 
gibi taşımada kullanılan ve demiryoluna ait bulunan her cins eşyaya, bir başka devletin ülkesi üze
rinde, ancak mal sahibi demiryolunun tabi olduğu devletin adlî makamlarınca verilen hükümle haciz 
konulabilir. 

Şahıslara ait vagonlarla, bunların içinde mevcudolup da vagon sahibine ait bulunan ve taşımada 
kullanılan her cins eşyaya, vagon sahibinin ikametgâhının bulunduğu devletin ülkesinden gayri bir 
ülkede, ancak vagon sahibinin ikametgâhının bulunduğu devletin adlî makamlarınca verilen hükümle 
haciz konulabilir. 

Paragraf 4. — Milletlerarası taşıma Sözleşmesine dayanan dâvalar dolayısiyle, hare ve masrafların 
tediyesini karşılamak üzere teminat istenemez, 

Madde — 57. 

Para birimi, yabancı paraların tahvil veya kabul rayiçleri 

Paragraf 1. — işbu Andlaşmada veya eklerinde Frank olarak gösterilen meblâğlar, gramın 10/31 i 
ağırlığında ve 0,900 ayarındaki Altın Franga ait telâkki olunacaktır. 

Paragraf 2. — Demiryolu, yabancı paralar birimleriyle ifade edilmiş olup memleket parasiyle 
ödenen taşıma ücretlerinin, diğer masrafların ve rambursmanlann tahvilinde uyguladığı rayiçleri 
(tahvil rayici) yayınlamakla mükelleftir. 

Paragraf 3. — Keza, ödemelerde yabancı paralar kabul eden bir demiryolu, bunların kabulünde 
uygulayacağı rayiçleri (kabul rayici) yayınlamakla mükelleftir. 

Madde — 58. 

Demiryolu ile Milletlerarası Nakliyat Merkez Ofisi 

Paragraf 1. — İşbu Andlaşmanm uygulanmasını kolaylaştırıp sağlamak maksadiyle ve aşağıdaki 
hususlarla görevli bir (Demiryolu ile Milletlerarası Nakliyat Merkez Ofisi) kurulmuştur : 

a) Âkıd Devletlerin her birinden ve ilgili demiryoların her birinden yapılacak tebligatı alıp 
diğer devletlere ve demiryollarına tebliğ eylemek; 

b) Milletlerarası taşımalar hizmetini ilgilendiren her çeşit bilgiyi toplamak, koordone etmek ve 
yayınlamak; 

e) Muhtelif demiryolları arasında, milletlerarası hizmetin gerektirdiği malî münasebetleri ve mu
allâkta kalmış alacakların tahsilini kolaylaştırmak ive 'bu bakamııdian, demdryfoiLLarı atnasımdalki ımüınase-
betlerin güvenini sağlamak; 

d) Âkıd Devletlerden birinin veya hatları 59 ncu madde ile öngörülen hatlar listesinde yazılı 
bulunan nakliyat teşebbüslerinden birinin talebi üzerine, mezkûr devletler veya teşebbüsler arasında 
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Andlaşmamn tefsir veya uygulanması konusundaki anlaşmazlıkları halletmek için ya hizmetini arz 
veya aracılık ederek, yahut da başka her hangi bir suretle uzlaştırma teşebbüsünde bulunmak; 

e) ilgili taraflann -devletler, nakliyat teşebbüsleri veya müşteriler - talebi üzerine, konusu And
laşmamn tefsir veya uygulanması olan anlaşmazlıklarda istişari mütalâa beyan eylemek; 

f) Andlaşmamn tahkim yolu ile tefsir veya uygulanması konusuna mütaallik anlaşmazlıkların 
tesviyesinde işbirliği yapmak; 

g) İşbu Andlaşmada değişiklik yapılmasına mütaallik talepleri incelemek ve lüzumu halinde, 
69 ncu madde ile öngörülen konferansların toplanmasını teklif eylemek. 

Paragraf 2. — İşbu Andlaşmamn V nci ekini /teşkil eden öze$ nizamname fbu OfMn merkezini, 
kuruluşunu, organizasyonunu ve icra vasıtalarını tâyin eder. Bundan başka mezkûr nizamname 
faaliyet ve nezaret şartlarını tesbit eder. 

Madde — 59. 

Andlaşmaya tabi hatların listesi 

Paragraf 1. — 58 nci jnaldldede öngörülen Merkez Ofisi, işbu Andlaşmaya tabi hatların listesini 
tanzim ve bu listeyi günü gününe işlenmiş olarak tutmakla mükelleftir. Bu maksatla, bu listeye 
ilâve edilecek veya bundan çıkarılacak demiryolu veya 2 nci maddede zikrolunan teşebbüsler 
hakkında Âkıd Devletlerden tebliğler alır. 

Paragraf 2. — Yeni bir hattın milletlerarası nakliyat hizmetine girmesi, Merkez Ofisinin, bu 
hattın kaydedildiğini diğer devletlere bildiren mektubunun tarihinden ancak bir ay sonra vâki 
olur. 

Paragraf 3. — Bir hattın, Andlaşmamn yüklediği mükellefiyetleri artık yerine getirecek du
rumda bulunmadığına dair olmak üzere, bu hattın listeye ithalini istemiş bulunan Âkıd Devlet 
tarafından yapılacak tebliğ üzerine, bu hat Merkez Ofisi tarafından derhal listeden çıkarılır. 

Paragraf 4. — Merkez Ofisi tarafından yapılacak tebliğin sadece alınmış olması, 
Her demiryoluna, listeden çıkarılan demiryolu ile bütün milletlerarası nakil münasebetlerini 

derhal kesmek hakkım verir; bu hükümden, yolda bulunan ve tamamlanması gereken milletler
arası taşımalar müstesnadır. 

Madde — 60. 

Bâzı taşımalara ait özel hükümler. Tamamlayıcı hükümler 

Paragraf 1. — Şahıslara ait vagon nakliyatı VII nei ek hükümleriyle tedvir olunur. 
Paragraf 2. — Konteyner nakliyatı VIII nci ek hükümleriyle tedvir olunur. 
Paragraf 3. — Koli ekspres nakliyatında, demiryolları, tarifelerindeki hükümlere tevfikan, 

IX ncu eke uygun bâzı özel hükümler üzerinde uzlaşabilirler. 
Paragraf 4. — Aşağıda sayılan nakliyat hakkında iki veya daha fazla Âkıd Devlet özel anlaş

malarla veya demiryolları, tarifelerindeki hükümlere tevfikan, bu nakliyat intibak ettirilmiş ve 
faka* işbu Andlaşmaya aykırı bâzı şartlar üzerinde uzlaşabilirler; özellikle, işbu Andlaşmamn II 
nei ekini teşkil eden modelden farklı bir taşıma belgesi öngörülebilir : 

a) Kabili tedavül taşıma belgesiyle nakliyat, 
b) Hamule senedinin ikinci nüshasının tevdii karşılığında teslim edilecek nakliyat, 
c) Gazete nakliyatı, 
d) Fuarlara ve sergilere mahsus eşya nakliyatı, 
e) Yükleme cihazları ve taşman eşyayı sıcak ve soğuğa karşı korama vasıtaları nakliyatı. 
Paragraf 5. — Andlaşmamn uygulanması için bâzı Âkıd Devletlerin veya bâzı iştirakçi demir

yolları** yayınlıyarcakları tamamlayıcı hükümler, bunlar tarafından Merkez Ofisine tebliğ olunur. 
Bu tamamlayıcı hükümler, bunlara iştirak eden demiryofâara üsennde ve her devletin kanun 
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ve nizamlarının tesbit eylediği şekiller dâhilinde yürürlüğe konabilir; ancak bu hükümler işbu 
Andlaşmaya aykırılık teşkil edemez. 

Tamamlayıcı hükümlerin yürürlüğe konması Merkez Ofisine tebliğ olunur. 

Madde — 61. 

Anlaşmazlıkların tahkim yolu ile tesviyesi 

Paragraf 1. — Bir yandan, millî kanun veya ahdî hukuk mahiyetinde mer'i bulunan Andlaş-
manın ve bâzı Âkıd Devletler tarafından vaz'olunan tamamlayıcı hükümlerin ve diğer yandan, 
60 nci maddenin 4 ncü paragrafında öngörülen özel anlaşmaların tefsir veya uygulanmasından 
doğan ve bizzat taraflarca hallolunamıyan anlaşmazlıklar, bunların talebi üzerine, kuruluşu ve 
usulü işbu Andlaşmanm X ncu ekinde yazılı hakem mahkemelerine arz olunabilir. 

Paragraf 2. — Bununla beraber, devletler arasındaki anlaşmazlıklar halinde, X ncu ek hüküm
leri tarafları bağlamaz; bunlar hakem mahkeme simin kurtuluşunu ve tahkim usuılünıü serbestçe ta
yin edebilirler. 

Paragraf 3. — Tarafların talebi üzerine, aşağıdaki hususlarda hakem mahkemesine müracaat 
olunabilir : 

a) Anlaşmazlıkların, diğer kanuni hükümler gereğince tesviyesine halel gelmeksizin : 
1. Âkıd devletler arasındaki anlaşmazlıklar, 
2. Bir yandan Âkıd Devletler, diğer yandan Andlaşmaya dâhil olmıyan devletler arasındaki 

anlaşmazlıklar, 
3. Andlaşmaya dâhil olmıyan devletler arasındaki anlaşmazlıklar, 
Şu şartla ki, son iki halde, Andlaşma, millî kanun veya ahdî hukuk olarak uygulanabilsin; 
b) Nakliyat teşebbüsleri arasındaki anlaşmazlıklar; 
c) Nakliyat teşebbüsleri ile müşteriler arasındaki anlaşmazlıklar; 
d) Müşteriler arasındaki anlaşmazlıklar. 
Paragraf 4. — İhtilaflı alacağın zamanaşımının durması ve kesilmesi konusunda tahkim usu

lüne başvurulması, dâvanın âdi mahkemede açılması sonucunun aynını doğurur. 
Paragraf 5. — Hakem mahkemeleri tarafından nakliyat teşebbüsleri veya müşteriler hakkın

da verilen hükümler, infaz olunacakları devlette tesbit edilmiş bulunan formaliteler tamamlanır 
tamamlanmaz, Âkıd Devletlerden her birinde infazı mecburi olur. 

KISIM : V. 

İstisnai hükümler 

Madde — 62. 

Geçici aykırılıklar 

Paragraf 1. — Eğer bir devletin iktisadi ve malî durumu Andlaşmanm III ncü kısım III ncü 
fasıl hükümlerinin uygulanması için mühim güçlükler yaratacak mahiyette ise, her devlet, gerek 
tarifelere ilâve olunan hükümlerle, gerekse demiryolu idarelerine verilen genel veya özel müsaade
ler gibi âmme hâkimiyetine mütaallik salâhiyetnamelerle, bâzı trafikler hakkında aşağıdaki ka
rarları alarak Andlaşmanm 17, 19 ve 21 nci maddeleri hükümlerine aykırı hareket edebilirler : 

a) Bahis konusu devletten başlamak suretiyle yapılan irsalâtm ücretinin : 
1. Ya kendi sınırlarına kadar ödenmesi, 
2. Yahut en az kendi sınırlarına kadar ödenmesi; 
b) Bu devlete mürettep irsalâtm ücretinin çıkışta : 
1. Eşyayı gönderen devlet (a) fıkrasının 1 nci bendinde yazıiı takyide başvurmadıkça, ya 

en az kendi sınırlarına kadar ödenmesi, 
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. 2. Yahut en çok kendi sınırlarınla kadar öde ninesi; 

c) Bu devletten gelen veya bu devlete ımürotıtobolian insal'ât'a hiçbir rambursıman yiMkmemiye-
ceği ve deıbur kalbu'l edilemi'yeceği veya raanbur'sman ve ıdeburun ancak bâzı hadler dâhilinde kabul 
edileceği; 

d) Göndericiye, varış memleket, muafiyet ve rambursman konusunda taşıma sözleşmesinde de
ğişildik yapmak müsaadesi verilmiyeceği. 

Paragraf 2. — Aynı şartlar altlında devletler, demiryol idarelerine verilen genel ve özel müsaade
lerle, karşılıklı müniaıselbetılerine mıütaailük olarak aşağıdaki kanarları 'almak suretiyle landlaşmıanm 
17, 19, 21 ve 22 nci maddeleri (hükümlerine aykırı hareket edebilirler: 

a) Masrafların ödenmesine m<ütaallik kaidelerin, bu kaidelerle ilgili demiryolları arasında an
laşma yapılmasını mütaakıp mahsusen tesbit olunmasa. 

Bu kaideler, 17 nci maddede öngörülmiyen şekilleri kapsıyamaz; 
ib) Taşıma sözleşmesinde bâzı değişiklik yapılması taleplerinin kabul olunmaması. 
Paragraf 3. — 1 ve 2 nci paragraflara uygun olaınak aiınıan tedbirler Merkez Ofisine bildirilir. 
1 nci paragrafta sayılan tedbirler, en erken, Merkez Ofisimin bu ted/biri diğer devletlere tebliğ 

edem yazısı tarihinden itibaren sekiz günlük bir mühletin geçmesinden sonra yürürlüğe girer. 
2 nci paragrafta sayılan tedbirler, en erken, ilgili devletlerde yayınlıanıdıkiarı tarihten itibaren 

iki günlük bir mühletin geçmesinden sonra yürürlüğe girer. 
Paragraf 4. — Yolda bulunan irsalâta sözü edilen tedbirlerin tesiri olmaz. 

Madde — 63. 

Demir - Denizyolu trafiğinde sorumluluk 

Paragraf 1. — 2 nci maddenin 1 nci panagrafıı.; da öngörülen hatlardan geçen demir - denizyolu 
taşımalarında, her devlet, andlaşmaya tabi hatlar listesinde gerekli kaydın yapılmasını istemek 
suretiyle, aşağıda sayılan muafiyet sebeplerinin h epsini, 27 nci madde ile tesbit edilmiş bulunanlara 
ilâve edebilir. 

Nakliyeci, ancak kaybolma, hasar veya teslim mühleti tecavüzünün, eşyanın gemiye yüklen
mesinden gemiden boşaltılmasına kadar olan deniz parkurunda vukua geldiğini ispat ederse bun
lardan faydalanabilir. 

Bu muafiyet sebepleri şunlardır: 
a) Kaptaın, tayfa, kılavuz veya nakliyecinin adamlarının geminin sefer veya idaresindeki 

ef'al, ihmal veya kusurları; 
b) Geminin sefer edememesi; şu şartla ki, sefere elverişli olmamanın, gemiyi sefer edebilecek 

duruma getirmek veya uygun bir donatım, levazım ve tağdiye sağlamak veya geminin, eşyanın 
yüklenmiş bulunduğu kısımlarına, eşyanın kabul, taşıma ve korunmasına elverişli ve iyi bir hale 
getirmek bakımlarından kendisine düşen mâkul bir sai ve gayret noksanından ileri gelmediğini 
nakliyeci ispat etsin; 

e) Yangım; şu şartla ki, yangının kendisinin, kaptan, tayfa, kılavuz veya adamlarınım ef'al 
ve kusurlarından ileri gelmediğini nakliyeci ispat etsin; 

d) Deniz veya sefere elverişli diğer su yollarındaki tehlike veya kazalar; 
e) Denizde can ve mal kurtarması veya kurtarma teşebbüsü; 
f) Eşyanın gemi güvertesine yüklenmesi; şu şartla ki, eşya, göndericinin hamule senedinde bil-

direceği muvafakati üzerine güverteye yüklenmiş olsun ve vagon üzerinde bulunmasın. 
Yukardaki muafiyet sebepleri, nakliyecinin genel mükellefiyetlerini ve bilhassa gemiyi sefer ede

bilecek duruma getirmek veya uygun bir donatım, levazım ve tağdiye sağlamak veya geminin, eşyanın 
yüklenmiş bulunduğu kısımlarını, eşyanın kabul, taşıma ve korunmasına elverişli ve iyi bir hale ge
tirmek bakımmlarından kendisine düşen mâkul bir sai ve gayrette bulunmak mecburiyetini ne kaldı
rır ne de azaltır. 
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Nakliyeci, yukardaki muafiyet sebeplerini dermeyan ettiği zaman hak sahibi, teslim mühleti teca

vüzünün, kaybolma veya hasarın nakliyecinin, İcaptan, (tayfa, kılaıvuz veya «idamlarının, (a) fık
rasında yazılı olandan gayrı bir kusurundan ileri geldiğini ispat ederse, nakliyeci yine sorumludur. 

Paragraf 2. — Eğer aynı deniz hattı, birinci maddede sözü geçen listeye kayıtlı müteaddit te
şebbüsler tarafından işletiliyorsa, bu hatta uygulanacak sorumluluk rejimi, bütün bu teşebbüsler için 
aynı olacaktır. 

Ayrıca, bu teşebbüsler müteaddit devletlerin talebi üzerine listeye kaydedilmiş bulunuyorlarsa, 
bu rejimin kabulü, bu devletler arasında evvelâ bir anlaşma konusu olmalıdır. 

Paragraf 3. — işbu madde gereğince alınmış olan tedbirler Merkez Ofisine bildirilecektir. Bun
lar en erken, Merkez Ofisinin bu tedbirleri diğer devletlere tebliğ eden yazısı tarihinden itibaren 
otuz günlük bir mühletin geçmesinden sonra yürürlüğe girer. 

Yolda bulunan irsalâta bu tedbirlerin tesiri olmaz. 

Madde — 64. 

Nükleer kaza halinde sorumluluk 

Zarar bir nükleer kazadan ileri gelmişse ve Âkıd bir Devlette yürürlükte bulunan ve nükleer 
enerji sahasında sorumluluğu düzenliyen özel hükümler gereğince, nükleer bir tesisin işleticisi veya 
yerine kaim olan başka bir kişi bu zarardan sorumlu ise, demiryolu, işbu Andlaşma gereğince kendisine 
terettübeden sorumluluktan kurtulur. 

KISIM : VI. 

Nihai hükümler 

Madde — 65. 

imza 

Mütemmim cüzüleri teşkil eden ekleriyle birlikte işbu Andlaşma, alelade revizyon konferansına 
davet edilmiş bulunan devletlerin imzasına, 1 Mayıs 1961 tarihine kadar açık kalacaktır. 

Madde — 66. 

Tasdik. Yürürlüğe giri§ 

İşbu Andlaşma tasdik edilecek ve tasdike mütaallik belgeler mümkün olduğu kadar erken İsviçre 
Hükümetine tevdi edilecektir. 

Andlaşma onbeş devlet tarafından tasdik edildiği zaman, İsviçre Hükümeti, Andlaşmanm yürür
lüğe konması imkânının tetkik eylemek maksadiyle, ügiü hükümetlerle temasa geçecektir. 

Madde — 67. 

Antllaşmaya iliihak 

Paragraf 1. — Andlaşmayı imzalamamış, olup da buna iltihak eylemek istiyen her devlet, ta
lepnamesini İsviçre Hükümetine gönderecek, mezkûr hükümet de bunu, Merkez Ofisinin talip dev
let demiryollarının milletlerarası taşımalar bakımından durumu hakkındaki bir notu ile birlikte bü
tün Akıd Devletlere tebliğ eyliyecektir. 

Paragraf 2. — Bu ihbar tarihinden itibaren altı ay içinde en az iki devlet İsviçre Hükümetine 
muhalefetlerini bildirmiyecek olurlarsa, talep hukukan kabul edilmiş bulunacak ve İsviçre Hükü
meti, talip 'devletle bütün AıdıJk Devletleri ikeyfij etten haberdar edecektir. 
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Aksi halde, İsviçre Hükümeti, bütün Âbıd Devletlere v-e talip devlete, talebin incelenmesinin 

talik edilmiş bulunduğunu ihbar eder. d_-""~ 
Paragraf 3. — Her iltihak, İsviçre Hükümeti tarafından gönderilecek ihbarın tarihinden bir ay 

sonra veya bu mühletin bitiminde Andlasma henüz yürürlükte bulunmuyorsa, bunun yürürlüğe giriş 
tarihinde katiyet kesbeder. 

Madde — 68. 

Âkıd Devlethrin taahhütlerinin süresi 

Paragraf 1. — İşbu Andlaşmanm müddeti mahdut değildir. Mamafih, her Akıd Devlet aşağı
daki şartlar dâhilinde çekilebilir: 

Andlasma, her Âkıd Devlet için, yürürlüğe giriş tarihini takibeden beşinci senenin Aralık ayı
nın 31 ne kadar geçerli olacaktır. Bu müddetin bitiminde çekilmek istiyen her devlet, bu arzusunu 
en az bir sene evvelinden İsviçre Hükümetine bildirecek, mezkûr Hükümet de bütün Âkıd Dev
letleri keyfiyetten haberdar edecektir. 

İşaret olunan mühlet içinde ihbar yapılmıyaeak olursa, taahhüt hukukan üç yıl için uzatılacak 
ve üç yıllık devrelerden birinin «on senesinin 31 Aralık tarihinden en az bir yıl evvel fesih ihbarında 
bulunulmadığı takdirde, taahhüt, üç yıl için daha uzatılmış alacaktır. 

Paragraf 2. — Beş yıllık devre veya üç yıllık devrelerden biri esnasında Andlaşmaya iltihakları 
kabul edilmiş bulunan devletlerin taahhütleri bu devrenin sonuna kadar devam eder; devrelerden 
birinin bitiminden en az bir yıl evvel fesih ihbarlıda bulunmadıkları takdirde, mütaakıp devrele
rin sonuna kadar bunların taahhütleri devam eder. 

Madde — 69. 

Andla§mamn gözden geçirilmesi 

Paragraf 1. — Âkıd Devletlerin temsilcileri, işbu Andlaşmanm yürürlüğe girişinden en geç beş 
sene sonra, İsviçre Hükümetinin daveti üzerine, Andlaşmanm gözden geçirilmesi için toplanırlar. 

Âkıd Devletlerden en az üçte biri tarafından talebedildiği takdirde, bu müddetten önce bir 
konferansa, toplantıya davet olunur. .#* * ** ' " * / ';•» 

İsviçre Hükümeti, Âkıd Devletlerin çoğunluğunun mutabakatını sağlamak suretiyle, Âkıd ol-
mıyan Devletleri de davet eder. 

Merkez Ofisi, Âkıd Devletlerin çoğunluğunun mutabakatını sağlamak suretiyle, aşağıdaki teşek
küllerin temsilcilerini Konferansta hazır bulunmaya davet eder: 

a) Taşıma konusunda yetkili milletlerarası devlet teşekkülleri; 
b) Taşıma ile uğraşan ve devlete bağlı olmıyan milletlerarası teşekküller. 
Âkıd olmıyan Devletlerin ve dördüncü foenldde sayılan milletlerarası teşekküllerinin temsilcileri

nin müzakerelere iştirakleri, her konferans için, müzakere tüzüğü ile tanzim olunur. 
Merkez Ofilsi, Âkıd Devletleri çoğunluğunun mutabakatini sağlamak suretiyle, revizyon teklifle

rinin önceden incelenmesi için, alelade ve olağanüstü revizyon konferanslarından evvel komisyon
ları toplantıya davet edebilir. VI ncı ek hükümleri, kıyas yolu ile, bu komisyonlara uygulanır. 

Paragraf 2. — Bir revizyon konferansı sonucunda meydana gelen yeni Andlaşmanm yürürlüğe ko
nulması, yeni Adloşmayı «tasdik etmiiiyıecek Âkıd Devletler için dahi, eski Andlaşmanm ilgası netice
sini doğurur. 

Paragraf 3. — Revizyon konferansları arasında, 3, 4, 5 (paragraf 5), 6, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 
24, 25, 48, 49, 50, 53 ncü maddelerle II, III, IV a, IV b, IX ve X ncu ekler bir revizyon komisyonu 
tarafından değişikliğe tabi tutulabilir. Bu komisyonun kuruluş ve işleyişi işbu Andlaşmanm VI ncı 
ekinde gösterilmiştir. 

Revizyon Komisyonunun kararları, Merkez Ofisi vasıtasiyle Âkıd Devletlerin hükümetlerine der
hal tebliğ olunur. Tebliğ gününden itibaren üç ay içinde en az beş Hükümet tarafından itiraz derme-
yan edilmediği takdirde, bu kararlar kabul olunmuş sayılır. Bahis konusu kararlar, Merkez Ofisi 
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tarafından Âkıd Devletler hükümetlerinin ıttılaına sunuldukları ayı takibeden altıncı ayın birinci gü
nü yürürlüğe girerler. Merkez Ofisi, kararların tebliği sırasında mezkûr günü tâyin eder. 

Paragraf 4. — Aşağıdaki tüzüklerde değişiklik yapmak maksadiyle, kuruluş ve işleyişi işbu And-
laşmanın VI ncı ekini teşkil eden statüde gösterilen eksperler komisyonları tesis edilmiştir: 

a) Demiryolu ile tehlikeli maddeler nakline mütaallik milletlerarası Tüzük (Ek I ) , 
b) Şahıslara ait vagonların nakline mütaallik milletlerarası. Tüzük (Ek VII) , 
c) Konteyner nakliyatına mütaallik milletlerarası Tüzük (Ek VII I ) . 
Eksperler komisyonlarının kararları, Merkez Ofisi vasıtasiyle Âkıd Devletlerin hükümetlerine 

derhal tebliğ olunur. Tebliğ gününden itibaren üç ay içinde en az beş Hükümet tarafından itiraz 
dermeyan edilmediği takdirde, bu kararlar kabul olunmuş sayılır. Bahis konusu kararlar, Merkez 
Ofisi tarafından Âkıid Devletler hükümetlerinin ıttılaına ısunulduMjarı ayı ttakiJbeden aiıtıncı ayın 
birinci günü yürürlüğe girerler. Merkez Ofisi, kararların tebliği sırasında mezkûr günü tâyin 
eder. 

Madde — 70. 

Andlaşma metinleri. Resmî tercümeler 

îşbu Andlaşma, müesses diplomatik âdet gereğince Fransız dilinde akut ve imza edilmiştir. 
Fransızca metne, resmî tercüme kıymetini haiz bulunan Alman dilinde bir metin, İngiliz dilinde 

bir metin ve İtalyan dilinde bir metin eklenmiştir. 
İhtilâf halinde Fransızca metin muteberdir. 
Usulüne uygun bulunan salâhiyetnameleri hâmil aşağıdaki tam yetkili temsilciler işbu Andlaş-

mayı mealini tasdiken imzalamışlardır. 
Bern'de bin dokuz yüz altmış bir yılı Şubat ayının yirmi beşinci günü tek nüsha olarak düzenlen

miş olup İsviçre Konfederasyonu arşivlerine tevdi edilecek ve aslına uygun tasdikli bir sureti Taraf
lardan her birine verilecektir. 

Avusturya adına 

Bulgaristan adına 

İspanya adına 

Fransa adına 

Macaristan adma 

Lübnan adına 

Lüksemburg adına 

Holânda adına 

Portekiz adına 

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Kırallığı adına 

İsviçre adına 

Türkiye adına 

Belçika adına 

Danimarka adına 

Finlandiya adına 

Yunanistan adına 

İtalya adına 

Lihtenştayn adma 

Norveç adına 

Polanya adına 

Romanya adına 

İsveç adına 

Çekoslovakya adına 

Yugoslavya adına 
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EK : I 

(Madde 3 ve 4) 

Demiryolu ile tehlikeli maddeler nakline mütaallik Milletlerarası Tüzük 

(Metin özel bir revizyon usulüne tâbi tutulmuştur) 

EK : II 
(Madde 6) 

Hamule senedi 

EK : III. 
(Madde 12) 

Ambalâjsızlık veya kusurlu ambalaj 

Genel beyanname 

deandTyohmun istasyonu, talebim üzerine, bugünden itibaren, 
Seyriseri x) 
Seyrihafif x) 
Koliekspres x) 

olaraik sevk olunmak üzene kendisinle tevdi edeceğim aşağıda gösterilen eşyalan taşımayı kabul 
eder. 

Tagmua ıbelıgesinde işbu Ibeyannaıme (kaydedilmiş bulunduğu tailddirde, söz konusu eşyaların 
Ambalajsız x) 
Aşağıda tardfi yapılan kusurlu 
amjbalâjUaı x) 

taşımaya 'verildiğini kabul ve tasdik ederim : 

(yer) 19 
(İmza) 

x) Uymıyan ibareler çizilecektir. ' 
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EK : IVa 

(Madde 211) 
Gönderici tarafından taşıma sözleşmesinde yapılan değişiklikler 

demiryolunun istasyonunun .+ ), aşağıda gösterilen ve 
seri 

tarihli sseyri 
hafif 

-(hamule senediyle da 

adresine sevk olun/nuak üzere taşımıaya verilen mersuleye ait .taşıma sözleşmieısinde aşağıdaki 
değişiklikleri yaıpmıası rica olunur : (x) 

1 Numaralar sve 
mar'kala.r 

Aded Amibalâj 
cindi •Eşya cinsi 

Ağırlık 1 
Kg. 

1 — Eşyanın, çıkış istasyonunda göndericiye gerivemlmjesi; 
2 — Muahhar emirleri' ibeıkliemıek üzere, eşyamın yolda durdurulması; 
3 — Muahhar .emirleri beklemek üzere, teslimin geciktlidlmıesi j 
4 — Eşyanın, da ya .teslimi; 
ö — Eşyantn, demiryolıumun istasyonunda 

seri 
ya 

seyri hafif 
ülanalk s&vki; 

6 — Eşyanın, çakış istasyonunda ya seyri tsıerı »olarak ıgeri çıeıvriljm>e'si; 
Ihafif 

7 — Eşyanın, (rakamla) (yazı ile) ramlbursmanm ödenmesi 
mukabilinde teslimi; 

8 — Eşyanın, hamule senedinde gösterilen değii, fakat (rakamla) 
(yazı ilıe) ramıbuırsniıanıın 'ödenmesi mukabilimde teslimi; 

9 — Eşyamın, ramıbursman "baliği tahsil edilmeksizin teslimi} 
10 — Eşyanın, franko tıeslimi 

(yer) 19 (tarih) 

demiryolunun , iısıbasyonunıa 
Yukıardaki emirler, Demiryolu dle Eşya Nakline Mütaallik Milletlerarası Arid'laşmanın (CİM) 

23 ncü maddesinin 1. paragrafında öngörülen şartlar iç'ind'e itfa 'Oİunımıak üzere tebliğ edilmiş
tir. Bu emirler, (gönderici tarafından ibraz olu-nan hamule senedi ikinci nüshasına »aynen ,geçi-

rillmiş/tir. Göndericiye verilen ve ramlbunsnuana ait bukauan mıakjbua '• ' 
ıgeri alınmıışıtır. 

Bu beyanname, No. lı vagonla sevk olunan No. lı anersule ile 
ve No. lı telgrafımızla tarihli telefon ilhlba/rımızlla' ilgilidir. 

(yer) , 19 (tarih) 
İstasyon Şefi 

.+ ) Burada çıkış istasyonu gösterilecektir. 
x) Uymıyan ibareler çizilecektir» 
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Alıcı tarafından Taşıma Sözleşmesinde yapılan 
değişiklikler 

E K : IVb 
(Madde 22) 

. . . . , . . . demiryolunun istasyonun, (*) aşağıda gösterilen ve 
da tarafından tarihli seyri seri/hafif hamu

le senediyle da sevk olunmak üzere taşımaya 
verilen mersuleye ait Taşıtma Sözleşmesinde aşağıdaki değişiklikleri yapması riea olunur : (**•) 

II Irsalât 
[I No. su 

Vagon 
No. su 

(##) 

Markalar ve 
ınumaralar Sayı Amibalâj 

cinsi Eşya cinsi Ağırlık 
Kg. 

1. Muahhar emirleri 'beklemek üzere, .eşyanın yolda durdurulması; 
2. Muahhar emirleri •beklemek üzere, teslimini geciktirilmesi; 
3. Eşyanın, da ya teslimi; 
4. Gümrük ve diğer idari formalitelerde hazır' bulunmak .üzere bana/vekilim ya .müsaade 

edilmesi; 
5. G-ümrü'k ve diğer idari formaliteleri yerine getirmek ve icabında, gümrük resimlerini ve diğer 

resimleri ödemek üzere bana/vekilim ya müsaade edilmesi; (••*•) 
6. Eşyanın, demiryolunun istasyonunda 

ya seyri seri/hafif olarak şevki 
(yer) , 19 ((tarih) 

(İmza) 

demiryolunun istasyonuna 

Yukardaki emirler, Demiryolu ile Eşya Nakline Mütaallik Milletlerarası Andlaşmanın (CİM) 
23 neü maddesinin 1 nci paragrafında öngörülen şartlar içinde ifa olunmak üzere tebliğ edilmiştir. 
Bu beyanname No. lu telgrafımızla tarihli telefon ihbarımızla ü-
gilidir. 

(yer) , 19 (tarih) 
istasyonu Şefi 

*) Burada ya varış istasyonu, yalıut da varış memleketteki giriş istasyonu gösterilecektir. 
Yalnız biliniyorsa. 
Vymıyan ibareler çizilecektir. 

*#**j Alıcı, 15 nci maddenin 1 nci paragrafının (b) fıkrası gereğince yetkili bulunduğu tak
dirde bu emri verebilir. 
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EK : V. 

(Madde 58) 

Demiryolu ile Milletlerarası Nakliyat Merkez Ofisine mütaallik tüzük 

Madde — 1. . 
Paragraf 1. — Demiryolu ide Milletlerarası Nakliyat Merkez Ofisinin Merkezi Bern'de olup İs

viçre Hükümetinin himayesi altındadır. 
İdari alanda olduğu kadar malî alandaki faaliyetinin kontrolü, Andlaşmanın 58 nci maddesi 

hükümleri gereğince tesbit olunan esas dâhilinde cereyan eder ve bu kontrol bir İdari Komiteye 
tevdi olunmuştur. 

Bu maksatla idari Komite : 
a) Andlaşmanın ve revizyon konferansları tarafından tesbit -edilen diğer metinlerin tam 

olarak uygulanma]arına nezaret eder ve icabında, bu Andlaşma ve metinlerin tatbikini kolaylaş
tıracak tedbirleri tavsiye eder. 

b) Merkez Ofisinin faaliyetini ilgilendirmekte olup bir Âkıd Devlet veya Ofis Müdürü tara
fından kendisine sunulan meselelerde fikirlerini gerekçeli olarak beyan edeı\ 

Paragraf 2. — -a). İdari Komite Bern'de toplanır. Âkıd Devletler anasından seçilmiş dokuz 
üyeden müteşekkildir. 

b) İsviçre Konfederasyonu, Başkanlığını yaptığı Komitede daimî bir üyeıliığe sahiptir. Di
ğer üye devletler beş yıl için tâyin edilirleı\ Diplomatik bir konferans, görev başında, bu
lunan İdari Komitemin teklifi üzerine ve âdil bir coğrafi dağılışı dikkate lalmak suretiyle, her 
beş senelik, devre için İdari Komitenin teşekkül tarzını tâyin eder. 

c) Âza devletler arasında bâr inhilâl vulkubuılduğu takdirde, İdari Komite, boşalan âza-
lığı işgal etmek üzere diğer Ibir Âkıd Devleti kendiliğinden tâyin eder. 

d) Her âza devlet, milletlerarası nakliyat konularında tecrübe sahibi bir kişiyi, İdari Ko
miteye temsilci olarak tâyin eder. 

e) İdari Komite İçtüzüğünü tesbilt ve kendi kendisine teşekkül eder. 
Yılda en az bir defa âdi olarak toplanır; bumdan başka, en laız âza üç devlet talebettiği 

takdirde, 'olağanüstü toplantılar yapar. 
İdari Komitenin büro memurlarını Merkez Ofisi temin 'eder. İdari (Komitenin toplantılarınla 

ait tutanıalklar bütün Âkıd Devletlere gönderilir. 
f) Âza bir devlet temsilcisinin hizmetleri için ücret ödenmez ve bu hizmetin 'gerektirdiği yer 

değiştirmelerin masrafları bu devlete aittir. 
Paragraf 3. — a) İdari Komite, M-erkez Ofisinin organizasyonuna, işleyişine ve personel 

statüsüne mütaıallik tüzüğü tesbit eder. Bu maksatla İsviçre Hükümeti Ofise bir proje tevdi 
eder, 

b) İdari Komite Merkez Ofisinin Müdürünü, Müdür Muavinini ve müşavirlerini tâyin eder : 
Bu maksatla İsviçre Hükümeti Ofise teklif atta bulunur. Bu tâyinlerde İdarî Komite, daha zi
yade adayların ihtisaslarını ve âdil bir coğrafi dağılışı dikkate alır. 

c) İdari Komite, aşağıdaki 2 nci madde hükümleriyl'3 yıllık idare raporunu dikkate al
mak suretiyle, senelik bütçeyi tasdik 'eder. 

Merkez Ofisi hesaplarının, bütçe dâhilinde sadece kayıtların ve muhasebe ile ilgili belgelerin 
uygunluklarımı inhisar eden kontrolü, İsviçre Hükümeti tarafından icra edilir. İsviçre Hükümeti 
bu hesapları, bir raporla birlikte İdari Komiteye intikal ettirir. İdari Komite, Merkez Ofisinin idare 
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raporu ve yıllık hesabat cetveliyle birlikte bunun teklif edeceği karar ve tavsiyeleri Âkıd Devletlere 
tebliğ eder. 

d) îdari Komite, bundan önceki konferanstan beri yaptığı çalışmaların tümüne ait bir raporu, 
revizyon konferansının açılışından en az iki ay evvel bu konferansa takdim eder. 

Madde — 2. 

Paragraf 1. — Merkez Ofisinin masrafları, Andlaşmanm uygulandığı demiryollarının veya par
kurların uzunluğu ile mütenasibolmak üzere, Âkıd Devletler tarafından yüklenilir. Ancak, su yol
ları, yalnız parkurlarının yarısı nisbetinde olmak üzere masraflara katılırlar. Her devlet için iştirak 
hissesi, kilometre başına en çok 1,40 franktır. 

Istisnaen ilgili Hükümetle Merkez Ofisi arasında anlaşma olduğu ve îdari Komitenin tasvibi alın
dığı takdirde, iştirak hissesinde, özel şartlar içinde işletilen hatlar için en çok yüzde elliye kadar in
dirim yapabilir. Kilometre başına yıllık katılma payı, Merkez Ofisiyle mutabık alınmak suretiyle, her 
sene için idari Komite tarafından tesbit olunur. Bu hisse, her zaman tüm olarak tahsil edilir. Mer
kez Ofisinin hakiki masrafları, bu esasa göre hesaplanan hisseler tutarına çıkmadığı takdirde, sarf 
olunmıyan bakiye, ihtiyat fonuna yatırılır. 

Paragraf 2. — İdare raporu ile yıllık hesabat cetvelinin Âkıd Devletlere tevdii vesilesiyle Merkez 
Ofisi, geçen yıla ait masraflara iştirak hisselerinin ödenmesini bu devletlerden talebeder, 1 Ekim ta
rihine kadar hissesini ödemiyen devlet, bunu ödemeye ikinci defa davet olunur. Bundan da bir sonuç 
alınamazsa, Merkez Ofisi, geçen yıla ait idare raporunun gönderilmesi vesilesiyle, müteakip yılın ba
şında talebini tekrarlar. Eğer müteakip 1 Temmuz tarihinde her hangi bir ödemede bulunulmamış-
sa, vâdesi geçen iki taksiti tediyeye davet etmek üzere, mütemerrit devlet nezdinde dördüncü bir te
şebbüste bulunulur. Bunda da başarı sağlanamazsa, Merkez Ofisi, üç. ay sonra bahis konusu devlete 
müracaatla, beklenen tediye yıl sonuna kadar yapılmadığı takdirde, tediyeden imtinamın, Andlaşma-
dan çekilmek hususunda zımni arzusuna delâlet ettiği şeklinde yorumlandığını bildirir. Bu son te
şebbüsün 31 Aralık tarihine kadar cevapsız kalması halinde, Merkez Ofisi, tediyede bulunmıyan dev
letin Andlaşmadan çekilmek hususunda zımni olarak izhar edilen arzusunu dikkate alarak, bu devle
tin hatlarını, milletlerarası nakliyata kabul olunan hatlara ait listeden siler. 

Paragraf 3. — Tahsil edilemiyen meblâğlar, Merkez Ofisinin sahibolduğu âdi krediler vasıtasiyle 
mümkün mertebe karşılanmalıdır; bu meblâğlar dört hesap devresine dağıtılabilir. Açığın bu suret
le kapatılamıyan kısmı, özel bir hesapta, diğer Âkıd Devletlerin zimmetine kaydedilir. Ancak zim
mete geçirme, bu işlemin yapılması sırasında Andlaşmaya tabi hatların kilometre sayısiyle mütena-
sibolarak ve tediyeden imtina eden devletin çekilmesinden sonra hitama eren iki senelik devre için
de her devletin bu devletle Andl aşmada beraberce bulundukları müddet nisbetinde yapılır. 

Paragraf 4. — Yukarıdaki 2 nci paragrafta gösterilen şartlar dâhilinde hatları listeden çıkarı
lan devlet ancak, ödemediği yıllara ait borçlarını evvelemirde ödediği ve bu tediyeyi, kendisine dü
şen hisselerin ödenmesi hususunda Merkez Ofisi tarafından vâki davet gününden itibaren geçen altın
cı ayın sonundan hesaplanmak üzere yüzde beş faiziyle yaptığı takdirde, hatlarını milletlerarası 
nakliyata yeniden dâhil ettirebilir. 

Madde — 3. 

Paragraf 1. — Merkez Ofisi, Andlaşmanm uygulanmasında lüzumlu bilgiyi ve özellikle demir
yolu ve diğer teşebbüs hatlarına ait liste ile taşıma dışı bırakılan veya bâzı şartlar altında kabul 
olunan eşya hakkındaki bildirileri ve Ofis tarafından içine ilâvesi faydalı sayılan etütleri kapsı-
yan aylık bülten yayınlar. *"$"• 

Paragraf 2. — Bülten Fransızca ve Almanca olarak tertiplenir. Her Âkıd Devlete ve ilgili 
her idareye bir nüsha parasız olarak gönderilir. İstenilen diğer nüshalar, Merkez Ofisi tarafından 
tesbit olunan bir ücrete tabidir. 
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Madde — 4. 

Paragraf 1. — Milletlerarası nakliyattan mütevellidolup ödenmemişi bulunan bordrolar ve 
alacaklar, alacaklı teşebbüs tarafından, tahsillerini kolaylaştırması için Merkez Ofisine gönderile
bilir. Bu maksatla Merkez Ofisi, borçlu nakliyat teşebbüsünü borcunu ödemeye veya ödemekten 
imtina sebeplerini bildirmeye davet eder. &* 

Paragraf 2. — Merkez Ofisi dermeyan olunan imtina sebeplerinin kâfi derecede muhik bulun
duğuna kanaat getirirse, tarafları yetkili mahkemeye veya, taraflar talebettikleri takdirde, And-
laşmanm 61 nci maddesinde öngörülen (Ek X) hakem mahkemesine sevk eder. 

Paragraf 3. — Merkez Ofisi, meblâğın tümünün veya bir kısmının hakikaten ödenmesi gerek
tiğine kanaat getirirse, bir eksperin fikrini aldıktan sonra, borçlu nakliyat teşebbüsünün Merkez 
Ofisine, alacağın tümünü veya bir kısmını ödemeye mecbur olduğunu beyan edebilir; bu suretle 
yatırılan meblâğ, yetkili hâkimin veya Andlaşmanm 61 nci maddesinde öngörülen (Ek X) hakem 
mahkemesinin esas hakkındaki kararına kadar emanette kalır. 

Paragraf 4. — Bir nakliyat teşebbüsünün onbeş gün içinde Merkez Ofisinin ihtarına cevap 
vermemesi halinde, borcunu ödemesi hususunda kendisine yeniden mektup yazılır ve bunda, imti-
namm sonuçları belirtilir. 

Paragraf 5. — Bu yeni mektubun gönderilmesinden on gün sonra bir netice alınamazsa, Mer
kez Ofisi, nakliyat teşebbüsünün tabi olduğu Âkıd Devlete gerekçeli bir yazı gönderir ve bunda, 
mezkûr devleti, alınacak tedbirleri bildirmeye ve özellikle, borçlu nakliyat teşebbüsünün hatlarını 
listesinde muhafaza edip etmiyeceğini incelemeye davet eder. 

Paragraf 6. — Eğer borçlu nakliyat teşebbüsünün tabi olduğu Âkıd Devlet, tediyeden imti
naa rağmen, bu teşebbüsü listeden sildirtmeye lüzum görmezse veya Merkez Ofisinin tebliğini altı 
hafta cevapsız bırakırsa, milletlerarası taşımalardan doğan alacaklar hususunda, bahis konusu te
şebbüsün ödeme kabiliyetine mütaallik garantiyi kabul etmiş sayılır. 

'** Madde — 5. 

Andlaşmanm 58 nci maddesinin 1 nci paragrafının (d) ilâ (f) fıkralarında öngörülen faali
yet dolayısiyle husule gelen özel masrafları karşılamak üzere bir ücret tahsil olunur. Bu ücretin 
miktarı, Merkez Ofisinin teklifi üzerine, îdari Komite tarafından tesbit edilir. 

EK : VI. 

(Madde 69, Paragraf 3 ve 4) 

Revizyon Komisyonu ve Eksper komisyonları hakkında Statü 

* Madde — 1. 
Âkıd Devletlerin hükümetleri, komisyonların yetkisine giren konulara mütaallik tekliflerini 

Demiryolu ile Milletlerarası Nakliyat Merkez Ofisine bildirirler; Ofis, bu teklifleri derhal diğer 
Âkıd Devletlerin bilgilerine sunar. 

Madde — 2. 

Merkez Ofisi, her lüzum görülen ahvalde veya en az beş Âkıd Devletin talebi üzerine komisyon
ları toplantıya çağırır. 

Bütün Âkıd Devletler, iki ay evvelinden komisyonların toplantılarından haberdar edilirler. Bu 
husustaki ihbarnamede, gündeme ithali talebolunan konular kesinlikle belirtilmelidir. 
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Madde — 3. 

Bütün Âkıd Devletler komisyonların çalışmalarına katılabilirler. 
Bir devlet diğer bir devlet tarafından kendisini temsil ettirebilir; bununla beraber bir devlet 

diğer iki devletten fazlasını temsil edemez. 
Her devlet kendi temsilcilerinin masraflarını yüklenir. 

Madde — 4. 

Merkez Ofisi görüşülecek konuları inceler ve komisyonların büro hizmetlerini deruhde eder. 
Merkez Ofisinin müdür ve müdür yardımcısı, komisyonların oturumlarına müşahit sıfatı ile ka

tılırlar. 

Madde — 5. 

Merkez Ofisi, Âkıd Devletlerin çoğunluğu ile mutabık kalarak, aşağıdaki devlet veya teşek
küllerin temsilcilerini, müşahit sıfatiyle komisyonların toplantılarında hazır bulunmaya davet eder: 

a) Âkııd olmıyan Devletler, 
b) Mütekabiliyet şartiyle, nakliyat konusunda yetkili milletlerarası devlet teşekkülleri, 
c) Mütekabiliyet şartiyle, nakliyatla iştigal eden ve devlete bağlı olmıyan milletlerarası teşek

küller. 

Madde — 6. 

Âkıd Devletlerin üçte biri temsil edildikleri takdirde, komisyonlar fiilî olarak teşekkül etmiş 
olurlar. 

Madde — 7. 

Komisyonlar, her toplantı için bir başkan ve bir veya iki başkan yardımcısı seçerler. 

Madde — 8. 

Müzakereler Fransızca ve Almanca cereyan eder, komisyon üyelerinin beyanları derhal yük
sek sesle ve özet olarak tercüme edilir. Teklif metinleri ve başkanın tebliğleri aynen tercüme olu
nur. 

Madde — 9. 
Oylama delegasyon itibariyle ve talep halinde, isim okunarak çağırılmak suretiyle yapılır; 

oturumda temsil olunan Âkıd Devletin delegasyonunun bir oyu yardır. 
Bir teklifin kabul edilebilmesi için : 
a) Komisyonda temsil olunan delegasyonların en az yarısı oylamaya katılmış olmalıdır; 
b) Teklif, çekinser oylar hariç, verilen oyların çoğunluğunu sağlamış olmalıdır. 

Madde — 10. 

Oturum tutanakları, müzakereleri her iki lisanda özetliyecektir. Teklifler ve kararlar, her iki 
lisanda da tam metin halinde tutanaklarda yer alacaktır. Kararlara mütaallik tutanağın Fransızca 
metni ile Almanca metni arasında fark bulunması halinde Fransızca metin muteber olacaktır. 

Oturum esnasında tutnaklann tasvibi mümkün olamazsa, üyeler, muhtemelen üzerinde değişik
lik yaptıkları tutanakları, münasip bir müddet zarfında büroya tevdi edeceklerdir. 
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Madde — 11. 

Çalışmaları kolaylaştırmak maksadiyle komisyonlar su komisyonlar teşkil edebilirler; komisyon
lar, ileri tarihteki bir toplantı için muayyen konuları hazırlamakla görevli su komisyonları keza 
teşkil edebilirler. 

Her su komisyon bir başkan, bir başkan yardımcısı ve lüzum hâsıl olursa bir raportör seçer. 
Bundan gayrı hususlarda, 1 ilâ 5 ve 8 ilâ 10 ncu maddeler hükümleri, benzetme yoliyle su komis
yonlar hakkında uygulanır. 

EK ? VII. 
(Madde 60, paragraf 1) 

Şahıslara ait vagonların nakline mütaallik Milletlerarası Tüzük 

(RIP) 
(Metin özel bir revizyon usulüne tabi tutulmuştur.) 

EK : VIII. 
(Madde 60; paragraf 2) 

Konteyner nakliyatına mütaallik Milletlerarası Tüzük 

(EIOO) 

(Metin özel bir revizyon usulüne ttalbi tutulmuştur.) 

EK : IX. 
(Madde 60, paragraf 3) 

Koli ekspres nakline mütaallik Milletlerarası Tüzük (RIEX) 

Paragraf 1. — Milletlerarası bir tarife şartları içinde bilhassa süratli tarzda taşman eşya koli 
ekspres addolunur. 

Ancak yolcu trenleri furgonuna normal şartlar içinde yüklenebilen eşya koli ekspres olarak kabul 
edilir. Bununla beraber tarifelerde, bu kaideye aykırı hükümler öngörülebilir. 

Paragraf 2. — îşbu Andlaşmanm 3 ncü maddesinde gösterilen eşya taşımadan hariç tutulmuş
tur. Andlaşmanm 1 nei ekinde sayılan eşya ve maddeler veya Andlaşmanm 4 ncü maddesinin 2 nci 
paragrafı hükümleri gereğince akdolunan özel anlaşmalarda yer alan eşya ve maddeler, ancak ba
his konusu ek veya anlaşmalarda bu tarz taşıma bilhassa öngörülmüş ise koli ekspres olarak nalde 
kabul edilir. Diğer eşyanın da taşıma dışı bırakılacağı veya bâzı şartlar altında kabul olunacağı 
hususu tarifelerle tâyin edilir. 

Paragraf 3. — Ekspres kolileri, işbu Antlaşmanın 6 ncı maddesinin 1 nci paragrafında öngörü
len hamule senedinden gayrı bir belge ile taşımaya verilebilir. Kullanılacak model ve bunun üze
rinde yapılacak veya yapılabilecek kayıtlar tarifede tâyin olunur. Her halde bu belge aşağıdaki 
bilgileri kapsıyacaktır: 

a) Çıkış ve varış istasyonların adlan; 
b) Gönderici ve alıcının isim ve adresi-, 
c) Kolilerin sayısı, ambalajın tarifi ve eşya cinsinin beyanı; 
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d) Gümrük ve diğer idari makamlar tarafından mecburi kılınan formalitelerin yerine getiril

mesi için lüzumlu olup taşıma kâğıdına ekli bulunan belgelerin beyanı. 
Paragraf 4. — Gönderici, ya kendisi, yahut da verdiği bilgiye göre demiryolu tarafından taşıma 

belgesine yazılan bilgilerin ve beyanların doğruluğundan sorumludur; bu kayıtların veya beyanla
rın usule ve gerçeğe aykırılığından veya noksanlığından doğan bütün sonuçlar göndericiye aittir. 

Paragraf 5. — Ekspres kolileri, süratli araçlarla ve tarifelerle öngörülen mühletler içinde taşı
nacaktır. Teslim mühletleri, seyriseri irsalâta uygulanan mühletlerden her hal ve kârda daha kısa 
olacaktır. 

Paragraf 6. — Tarifeler, yukarda açıklananlardan ayrı olmak üzere, işbu Andlaşma hükümlerine 
aykırı hükümleri de öngörebilir; ancak, bahis konusu Andlasmamn 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 ve 37 
ilâ 47 (dâhil) maddeleri hükümlerine aykırı hükümler konulamaz. 

Yukarda yazılı hükümlerle tarife hükümleri aykırı düşmedikçe, işbu Andlaşma hükümleri koli 
ekspres taşımasına uygulanır. 

EK : X 

(Madde 61) 

Tahkim Tüzüğü 

Madde — 1. 

Hakemlerin sayısı 

Devletler arasındaki anlaşmazlıklardan gayrı anlaşmazlıklara bakmak üzere Ikurulan hakem mah
kemeleri, tahkiıtnname hükümlerine göre bir, üç veya beş hakemden teşekkül edecektir. 

Madde — 2. 

Hakemlerin seçimi 

Paragraf 1. — Halkemlere >ait bir liste önceden düzenlenir. Her Âkıd Devlet, İsviçre Hükümeti 
tarafından düzenlenen ve günü gününe işlenmiş olarak tutulan hakem listesine kaydedilmek üze
re, milletlerarası taşıma hukukunda uzman bulunan ve kendi uyruğunda olan en çok ilki ikişiyi 
gösterebilir. 

Paragraf 2. — Eğer tahkimıname tek bir hakem öngörüyorsa, hu hakem, tarafların müştere 
ken aiaşmaısiyle seçilir. 

Şayet tahıkimname üç veya beş hakem öngörüyorsa, taraflardan her biri, duruma göre, bir 
veya iki haikeım seçer. 

Bundan önceki fıkra uyarınca seçilen hakemler, müştereken anlaşmak suretiyle ve duruma göre 
üçüncü veya beşinci hakemi seçerler; bu kişi hakem mahkemesine başkanlık eder. 

Duruma göre, eğer taraflar tek hakemin seçimi hususunda anlaşamazlarsa, veya taraflarca se
çilen hakemler üçüncü veya beşinci hakemin tâyini hususunda uyuşamazlarsa, Merkez Ofisinin 
müracaatı üzerine isviçre Federal Mahkemesi Başkanı bir hakem tâyin efcmelk suretiyle halkanı 
mahkemesini tamamlar. 

Hakem mahkemesi 1 ncİ paragrafta sözü geçen listede yazılı kişilerden teşekkül eder. Bununla be
raber, tahkimname beş hakem öngördüğü takdirde, taraflardan her biri liste dışından bir haıkem 
seçebilir. 

Paragraf 3. — Tek hakem, üçüncü veya beşinci hakem taraflarım milliyetinden gayrı bir mil
liyette olacaktır. 

Bir üçüncü tarafın uyuşmazlığa müdahalesi hakem mahkemesinin teşekkülüne tesir etmez. 
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Madde — 3. 

Tahkimname 

Arbitraja müracaat eden taraflar bir tahkimname akdederler; bunda özellikle §u (hususlar yer 
alır : 

a) Mümkün olduğu kadar kesinlikle ve açıkça tâyin edilmek suretiyle, anlaşmazlığım konusu; 
b) Mahkemenin teşekkül 'tarzı ve hakem veya hakemlerin tâyini için gerekli mühletler; 
c) Mahkeme yeri. 
Tatfıkim usulünün ilşlemıeye başlıyab'ilimes'i için talhkim.naim.ie Merkez Ofisine gönderilecektir. 

Madde — 4. 

Usul 

Hakem mahkemesi, özellMe aşağıdaki hükümleri dikkate almak suretiyle, 'takibolunacak usulü 
kendisi tâyin eder : 

a) Hakem mahkemesi, hakikati tepJbit için, tarafların beyanlariyle bağlı kalmaksızın, kendi
sine 'getirilen dâvalarda ileri sürülen delilleri inceliyerek hükmünü verir; 

b) Hakem mahkemesi, ne davacının taleplerinden fazlasına veya bunlardan gayrı hususlarda, 
ne de dâvâlının kabullendiğinden daha eksiğine karar veremez; 

c) Gerekçeli olarak verilen hakem kararı, hakem mahkemesi tarafından kaleme alınır ve Mer
kez Ofisi aracılığı ile taraflara tebliğ edilir; 

d) Hakem mahkemesinin toplandığı yerde uygulanan âmir hükümlerin aykırı hüküm kapsa
ması hali müstesna, hakem mahkemesinin ıkararı, tashihi »karar veya butlan hariç, istinafa tabi tu
tulamaz. 

Madde — 5. 

Mahkeme kalemi 

Merkez ofisi, hakem mahkemesinin kalem işlerini yürütür. 

Madde — 6. 

Masraflar 

Hakem kararında, hakemlerin ücretleri dâhil, masraf ve harçlar teslbit ve ödemenin hangi tara
fa ait bulunduğu veya ücret, masraf ve harçların taraflar arasında ne nisbette yapılacağı tâyin 
olunur. 
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Bern'de 25 Şubat 1961 de imzalanan demiryolu ile eşya (CİM) et yolcu, bagajı (OIV) taşınmasına 
mahsus milletlerarası andlaşmalara, 

E K P R O T O K O L 

Altta imzalan bulunan salahiyetli murahaslar aşağıdaki hususlar hakkında anlaşmışlardır. 

I 

1. 25 Ekim 1952 ve 25 Şubat 1961 tarihli Andlaşmaları imzalamamış bulunan ve demiryo 
lu hatları üzerinde 25 Ekim 1952 Andlaşmaları tatbik edilen Devletler veya bu Devletlere ait ül
ke parçaları, 1961 Andlaşmaları hükümlerini iç yasama yolu ile kalbul ettiklerini ve bu hüküm
lerin kendi Anayasaları kaidelerine tevfikan tatbik edeceklerini İsviçre Hükümetine bildirebilirler. 

2. Yukarıda öngörülen bildiri yapıldığı takdirde aşağıdaki neticeler hâsıl olur. 
a) 1961 Andlaşma hükümleri Âkıd Devletlerle bu bildiriyi yapmış olan ve (1) no. lu fıkra

da zikredilen devletler veya devletlere ait ülke parçaları arasında, eğer Andlaşmalar yürürlük
te ise, bildirinin İsviçre Hükümeti tarafından alındığı tarihten 30 günlük bir mehlin hitamından 
itibaren, aksi halde bunların yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren, kabili tatbik olur. 

b) İsviçre Hükümeti bildirinin alındığı tarihi tesbit eder ve bunu 1961 mukavelesine işti
rak etmiş olan Devletlere ve keza 1 nci maddedeki salâhiyeti kullanmış olan Devletlerle Devlet ülke 
parçalarına tebliğ eder. 

c) (1) de zikredilen Devletler ve Devlet ülke parçaları 1961 Andlaşmalarını tasdik etmiş olan 
Devletlerle aynı hukuk ve vecaibi haizdirler şu şartlaki, 

Bunların konferanslara ve komisyon celselerine iştirakleri demiryolu idarelerinin istişareyi haiz 
delege ve eksperleri ile temin edilmiş olsun. Ve bunlar yeni bir tanzimi hükmün kabulüne kadar 
CİM'in 69 neu maddesinin 3 ve 4 ncü fıkralarında ve CIV nin 68 nci maddesinin 3 ncü fıkrasın
da öngörülen muhalefet hakkını kullanmasınlar ve yeni kaidelerin ithaline mütedair Âkıd Dev
letlerin kararlarına riayetle mükellef olmasınlar fakat bu kaidelerin muhtar bir şekilde itti
hazına ve keza bunların iç yasama yolu ile ithallerine ve Anayasaları hükümlerine tevfikan tat
biklerine karar verebilsinler. 

3. İşbu ek protokolün 1 nci bölümündeki hükümlerin uygulanması için söz konusu Devletler
den veya Devlet ülke parçalarından yalnız birinin 1 nci fıkrada mümzi Devletler tarafından arz 
edilen imkânı kullanacaklarım beyan etmeleri kâfi değildir. 

1 nci fıkraya tevfikan yapılan beyanlar yekdiğeriyle uygun olmalıdır; bunlar CIM'in 68 ve 
CIV'nin 67 nci maddeleri hükümlerine halel gelmemek üzere, her Devleti veya Devlet ülke parça
larını ikam ederler. 

II 

1° — Büyük Britanya ve Şimali İrlanda Birleşik Kiralığı hukukuna göre, 1961 Andlaşmaları-
nm bunları imzalamamış veya bunlara katılmamış olan Devlet ülke parçaları hatlarına mütaalik 
hükümlerini usagerlere mecburi kılmak için Birleşik Kırallık Hükümeti, bu Andlaşma hüküm
lerinden inhiraf ederek, menşei Birleşik Kırallık olan trafik için matbu hamule senedi (CİM) ve 
Milletlerarası bilet ve bagaj bülteni formülün de olmak üzere işbu protokola bir ref eranse dereet-
meye salahiyetlidir. 

2° — Birleşik Kırallıkta taşımaya mütaallik mevzuatla tarifeleri ilân ve bunları müşterilere yekne
sak bir surette tatbik mükellefiyeti bulunmadığından : 

a) Tarifeleri ilân ve bunların müşterilero yeknesak bir surette tatbik mükellefiyetini ihti
va eden CİM Hükümetlerinin Birleşik Kırallıkta tatbik edilmemesi, 

b) Birleşik Kırallıkta demiryolunun tahsile salahiyetli olduğu nakil ücreti ve müteferri mas
raflar bu memlekette CIM'e tabi Milletlerarası trafikte de kabili tatbiktir. 

M. Mecliısd ( S. Sayısı : 792 ) 



— 86 — 
3° — Avrupa kıtası ile Birleşik Kırallık arasında tehlikeli maddelerin demir - deniz trafiğine 

mütaallik inhirafi hükümleri ihtiva edecek ve CIM'in 1 nci ekine yapılacak bir ilâvenin akdi ve 
yürürlüğe konmasına kadar, varış veya çıkışı Birleşik Kırallık olan ve CİM rejimi altında taşına
cak olan tehlikeli maddeler, 1 nci ekin hükümlerine, ve ayrıca da Birleşik Kırallıkta, tehlikeli 
maddelerin taşınmasına mütaallik bulunan demir ve deniz yolu mevzuatına da tabi olmalıdır. 

III 

Fransız Cumhuriyet Hükümeti hususi tarife anlaşmalarına mütaallik bulunan CÎM'in 9 ncu 
maddesinin 3 ncü fıkrası hükümleri muvacehesinde kendi pozisyonunu muhafaza eder, ve kendisine 
mütaallik ahvalde, bu hükümlerin ve Avrupa Könür ve Çelik Birliğini tesis eden Muahedenin hü
kümlerine ne de Avrupa Ekonomik Birliğini tesis eden 25 Mart 1957 tarihli Muahedenin 74 ncü 
maddesinde öngörülen taşıma müşterek politikası çerçevesi içinde kararlaştırılacak olan hükümlere 
karşı kıymet ifade edemiyeceğini beyan eder. 

IV 

1961 Andlaşmalarmı tamamlıyan bu protokol 1 Mayıs 1961 tarihine kadar imzaya açıktır. 
Bu protokol tasdik edilmelidir. 
Bu tarihten evvel bu protokolü imzalamıyacak olan devletlerle 1961 tarihli CIM'in 67 ve CIV'nin 

66 nci maddelerinin uygulanmasiyle yukarıdaki Andlaşmalara iltihak etmiş olan devletler işbu pro
tokole bildiri yolu ile katılabilirler. 

Katılmaya mütaallik tasdikli veya bildiri belgesi İsviçre Hükümetine tevdi edilecektir. 
îşbu protokolün 1 nci kısmı 1961 Andlaşmalarının yürürlüğe girmesi için öngörülen tarihten altı 

ay evvel yürürlüğe girer. 

Usulüne uygun bulunan tam salahiyetli murahhaslar işbu protokolü imzalamışlardır. 
Bern'de yirmibeş Şubat bin dokuz yüz altmışbir senesinde bir tek nüsha olarak tanzim edilmiş 

ve bu nüsha isviçre Konfederasyonu arşivlerine tevdi edilmiş ve tarafların her birine aslına uygun 
bir nüshası verilmiştir. 

Avusturya adına İspanya adına 

Bulgaristan adına Finlandiya adına 

Belçika adına Fransa adına 

Danimarka adına Yunanistan adına 

İtalya adına Macaristan adına 

Lübnan adına Romanya adına 

Licenstayn adına İngiltere ve Şimali İrlanda Birleşik Kırallığı adına 

Lüxemburg adına İsveç adına 
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Norveç adına 

Holânda adına 

Polonya adına 

Portekiz adına 

İsviçre adına 

Çekoslovakya adına 

Türkiye adına 

Yugoslavya adına 

Yolcu ve Bagaj (CtV) ve Eşya (CÎM) nın Demiryolu ile Taşınmasına mütaallik bulunan Milletler
arası Andlaşmaların 6 ncı revizyonuna dair 

NİHAÎ ANLAŞMA 

25 Ekim 1952 tarihli Yolcu ve Bagaj (CİV) Taşınmasına mütaallik Andlaşmanm 66 ncı Eşya Ta
şınmasına mütaallik Andlaşmanm 67 nci maddeleri hükümlerine tevfikan bu iki Andlaşmanm yeni
den gözden geçirilmesi maksadiyle İsviçre Hükümeti bir konferansı toplanmaya çağırmıştır. 

Konferans Bern'de 20 ilâ 25 Şubat 1961 de toplanmıştır. 

I. 

Avusturya 
Belçika 
Bulgaristan 
Luxemburg 
Holânda 
İsveç 
Çekoslavakya 
Danimarka 

Konferansa katılanlar 

İspanya 
Finlandiya 
Fransa 
Portekiz 
Romanya 
İngiltere ve Şimalî İrlanda 
Birleşik Kırallığı 
Türkiye 

Yunanistan 
Macaristan 
İtalya 
Liban 
Lihtenştayn 
Polonya 
İsviçre 
Yugoslavya 

n. 
Devlet idareleri veya devlet ülke parçaları delegeleri 

Batı - Almanya Demiryolları 
Doğu - Almanya Demiryolları 

in. 
Müşahitler 

a) Milletlerarası Hükümet Teşkilâtı Avrupa Ekonomik Komisyonu (CEE), Avrupa Ulaştırma 
Bakanları Konferansı (CEMT), 

Demiryollarını İşbirliği Teşkilâtının demiryolları nakliyatına mahsus Komitesi (OSJD), 
Hususi hukukun tevhidine mahsus milletlerarası institut (UNİDROİT), 
Avrupa Kömür ve Çelik Birliği (CECA) °*~ \ • 
Avrupa İktisadi Birliği (CEE / Müşterek Pazar) 
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b) Hükümet dışı milletlerarası teşkilât 
Demiryolları Beynelmilel Birliği (UlC) Demiryolları Nakliyatı Beynelmilel Komitesi (CIT) 
Milletlerarası Ticaret Odaları (CCI) 
Transiterler ve Ortakları Cemiyetlerinin Milletlerarası Federasyonu (FlATA) 
Hususi iltisak hatları sahiplerinin milletlerarası Cemiyeti (AIEP) 

IV. 

Demiryolu ile Milletlerarası Taşıma Merkez Ofisi Konferans : 
a) «Demiryolu ile Eşya Taşınmasına mütaalük Milletlerarası Andlaşma (CİM)» projesini, 
b) «Demiryolu ile Yolcu ve Bagaj Taşınmasına mütaallik Milletlerarası Andlaşma (CIV)» 

projesini, 
Müzakerelere esas olarak alınmıştır. 
Bu projeler ihzari komisyonların müzakerelerinde tesbit edilen metinlerdir. I, II, III, IV, V ve 

VI ncı komisyon zabıtlariyle intikal eden konferans müzakeratı ve keza umumi heyet celselerindeki 
müzakerat nazarı itibara alınmak suretiyle murahhaslar aşağıda gösterilen projelerin devletlerin sa
lahiyetli temsilcilerinin imzalarına sunulması için mutabık kalmışlardır. 

Demiryolu ile eşya taşınmasına mütaallik milletlerarası Andlaşma on eki ile birlikte, 
Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşınmasına mütaallik milletlerarası Andlaşma ve dört eki, ve keza 

bu Andlaşmanın bir ek protokolü. Konferans, Merkez Ofisi îdari Komitesinin sunduğu ve 1956 - 1960 
ilk devre çalışması hakkındaki faaliyet raporunu tasvibetmiş ve 1 Mart 1961 den itibaren beş se
nelik bir müddet için komiteyi teşkil etmek üzere aşağıdaki devletleri seçmiştir. 

İsviçre (daimî âza), Belçika, Danimıarkıa, Fransa, Yuınıanlsıtan, İtalya, Polıonya, Portekiz ve Çe-
lcoskwakyıa. 

Konferans, ileriki devreler için komitenin teşekkülünü tâyine mahsus hükümleri ihzar etmeyi 
kabul etmemiş ve mütaakıp beş yıllık devreye mahsus bir proje hazırlaması için idari komiteyi tav 
zif etmiştir. 

Bundan başka murahhaslar aşağıdaki hususlar için konferansın demiryolu ile Milletlerarası Ta
şıma Merkez Ofisine vekâlet verdiğini müşahede etmişlerdir: 

— Yolcuların ölüm, yaralanmaları ve cismani tamamiyetlerine diğer tecavüzler için demiryolun
da mesuliyet birliği mevzuundaki çalışmalara ClV ye müzeyyel bir Andlaşma ihzar edilerek fevka
lâde bir konferansa sunulması maksadiyle, devam edilmıesi. 

— CİM ve CIV andlaşmalarmm bünyelerinin tadili meselesinin tetkikini ve gelecek normal re
vizyon konferansına ısunuılmıaık üzeıre bir proje ihzarı 

Nihayet konferans Lübnan Delegesinin bir beyanından bilgi almıştır; bu beyanda delege, Lüb
nan'ın CIM/CIV andlaşmalannı imzaya hazır olduğunu fakat demiryolları ile diğer Âkıd Devlet 
Demiryolları arasında irtibat mevcut bulunmadıkça memleketinin şimdilik bu Andlaşma hükümle
rini tatbike imkân bulamadığını ifade etmiştir. 

Delege Merkez Oflisten Lüibnan ve Türk hükümetleriyle mutabık olarak, andlaşmaların Lübnan 
tarafından tatbiki maksadiyle lüzumlu şeraitin yerine getirilmesi için yapılmış olan teşebbüslere 
devam edilmesini rica etmiştir. 

Buna binaen işbu nihai anlaşma imzalanmıştır. 
Bern'de 25 ŞuJbat 1901 de bir tefe nülsha olarak tanzim edülmiştir. isviçre Konfederasyonu ar

şivlerine tevdi edilecek olan bu nüshanın aslma uygun metinleri bu Konferansta temsil edilen hükü
metlere tevdi edilecektir. 

Not: Hamule, senetleri 74,75 ncı sayfaların arasındadır. 
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OOnem : 1 
Toplantı :4 M t L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / 2 ) ve ( A / 3 ) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 

1/751; C. Senatosu 1/432) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 492) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 25 .12 .1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4463 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

tlgi : 4 . 12 . 1964 gün ve 1/751-5 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cet

vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edi
len metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuralunun 24 . 12 . 1964 tarihli 20 nci Birleşiminde aynen 
vrc açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not: Açık oy neticesi : (116) 
Kabul : 116 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 25 .12 .1964 
Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/751 C. S. 1/432 

Kayıt No. : 43 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 24 . 12 . 1964 tarihli 20 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işareti icetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki Kanun tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun 
tasvibine sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili 

* 
AH Şakir Ağanoğlu 
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Dönem : 1 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hakkındaki 5401 sayılı 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî 

Savunma ve Plân komisyonları raporları (1/574) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 11 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 2160/5036 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 

Kurulunca 4 . 11 . 1963 tarihinde kararlaştırılan, «Askerî öğrencilerden basan gösteremiyenler 
hakkındaki 5401 »ayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı» (ve gerekçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

t. Başbakan 

GEREKÇE 

ilişik kamın tasarısı 20 - 21 Mayıs olaylarına fiilen karıktıkları için Kara Harb Okulu Yüksek Disip
lin Kurulu karariyle Harb Okulundan çıkarılan öğrencilerin tazminat borcuyla ilgilidir. Okulları 
ile ilişiği kesilen bu öğrencilerin kendileri için yapılmış öğrenim masraflariyle diğer masrafları söz
leşmeleri gereğince ödemeleri gerekmektedir. Tasarının amacı bu öğrencileri ve kefilleri bu borçtan 
ibra etmektir. 

Tasarının hazırlanmasına âmil ve bakim olan düşünce toplumsal fayda fikridir. Sözü geçen öğ
rencilerin bu borcu ödemeye zorlanmaları ile bu alacaktan bir atıfet olarak vazgeçilmesi şıkları ara
sında, toplum menfaati lehine olan ikincisinin seçilmesi uygun görülmüştür. 

Devlete ait alacakların tahsilinde muayyen gruplara bu çeşit atıfet ve kolaylıklar sağlanması 
diğer ülkelerin tatbikatında da görülmektedir. Kişiler arasındaki hukukî ilişiklerde bile borçlunun 
harabisine yol açacak, onu iktisaden mahvedecek yollara başvurmaktan kaçınılırken, vatandaşlara 
karşı türlü mükellefiyetleri olan, onlann yaşama ve gelişme şartlarını sağlamakla ödevli bulunan 
Devletin de genel menfaat lehine bâzı fedakârlıklarda bulunması zaruri ve tabiîdir. 

Tasarı, düzenlendiği konuya bu açıdan bakılarak hazırlanmıştır. Sözü geçen olaya her nasılsa 
karışmış oldukları için okıülariyle ilişikleri kesilen bu gençlerin, memlekete yararlı unsurlar olmak 
üzere teşvik edilmeleri gerektiği düşünülmüştür. Pisikolojik bakımdan esasen ağır bir yük altında 
bulunan bu kimselerin, bir de bu borçlarını ödemeleri için tazyik ve takibedilmeleri günün şartla
rına uygun görülmemiştir. Bu yolda ısrar edildiği takdirde bu gençlerin memlekete faydalı birer 
vatandaş olma şansını iyice kaybedeceklerinden ciddî olarak endişe edilebilir. Böyleee, toplum aley
hindeki muhtemel bir kötülüğe de bilerek pirim verilmiş olacaktır. Bundan kaçınmak için tutula
cak en uygun yol, bu kişileri kendileri bakımından ağır sayılabilecek iktisadi, baskıdan kurtararak, 
şahsiyetlerini iyi yolda geliştirilmeleri imkânını Devlet eliyle vermektir. 

Tasarının birinci maddesinde Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hakkındaki Kanuna 
geçici bir madde eklenmesi öngörülerek bu öğrencilerin tazminat borçlarından ibra edildikleri belir-
tümiştir. 

İkinci ve üçüncü maddeler yürürlükle ilgili maddelerdir, 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Çsas No: 1/574 
Karar No. 10 

17 . 1 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ilgili Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakleri ile Komis
yonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede tafsilen arz ve izah. edilen hususlar Komisyonumuzca da uygun bulunmuş ve tasarı ay
nen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ordu 

F. Güley 

Erzurum 
Ş. Konuray 

izmir 
M. A. Aytaş 

Sözcü 
Edirne 

T. Asal 

içel 
Y. Dermancı 

imzada bulunamadı 
izmir 

Müstenkifim 
Ş. Akkan, 

Kayseri 
B. Yazır 

Amasya 
I. Sarıgöz 

limzada bulunamadı 
istanbul 

M. R. Bertan 
imzada bulunamadı 

Kara 
8. öktem 

8. 

Ankara 
H. Ataman 

istanbul 
H. Oben 

imzada bulunamadı 
Kars 

B. Vural 

Muş 
öztürk 

imzada bulunamadı 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No : 1/574 

Karar No : 3 

23 . 11 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek; Başkanlığına 

Askerî öğrencilerden 'başarı gösteremiyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu raporu, Komisyonumuzda ilgili Ba
kanlıklar temsilcilerinin iştirakiyle incelendi ve görüşüldü. 

Kanun tasarısının esas gayesi : 20 - 21 Mayıs olaylarına karışan Harb Okulu öğrencilerinin Di
siplin Kurulu Karariyle okuldan uzaklaştırılması sonucunda tazminatla yükümlü olmamalarını is
tihdaf etmektedir. 

Sözü geçen olaya her nasılsa karışmış oldukları için ökullariyle ilişikleri kesilen bu gençlerin 
memlekete yararlı unsurlar olmak üzere teşvik edilmeleri gerekçesiyle Hüiriimet tarafından gön
derilen kanun tasarısı Komisyonumuzca da yerinle görülerek aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Trabzon izmir Yozgat Adana 

A. Ş. Ağanoğlu N. Mirkelâmoğlu C. Sungur K. Sanibrahimoğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 757 ) 
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Afyon K. 

M. Turgut 
İmzada bulunamadı 

Burdur 
N. Yavuzkan 

İzmir 
/. Gürsan 

Mardin 
Ş. Aysan 

Söz 

Ankara 
M. Ete 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

İzmir 
hakkım mahfuz 
N. Kürşat 

Sakarya 
M. Gürer 

imzada bulunamadı 

Trabzon 
.4. R. Uzuneı 

. Artvin 
S. 0. Avcı 

Erzurum 
N. Düer 

Kars 
K. Okyay 

Siirt 
A. Yaşa 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Trabzon 
A. Şener 

İmzada bulunamadı 

Hükümetin Teklifi 

Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hak
kındaki 5401 sayılı Kanuna geçici bir madde ek

lenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Askerî öğrencilerden başarı 
gösteremiyenler hakkındaki 5401 »ayılı Kanu
na aşağıdaki geçici madde pMenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE — 20 - 21 Mayıs 1963 ta
rihinde vukubulan lOİaylardan dolayı Kara Harb 
Okulu Yüksek Disiplin Kurulu karariyle Harb 
Okulundan ilişikleri kesilen [öğrenciler hakkın
da 3 ncü maddenin 1 mci fıkrası hükmü uygu
lanmaz.» 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun Jyayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Millî 
Savunma ve Maliye Bakanları yürütür. 

Başbakan 
î. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı V. 

A. K. Yörük 

4 .11 .1963 
Devlet Balkanı ve 
Başb. Yardımıcıısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakam 
V. Pirinçcioğlu 
Devlet Balkanı 

N. ökten 
Millî Savunma Bakanı 

/ Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. G. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

/. öktem 
Ticaret Bakanı 

A. Oğ-ibz 

Güm. ve Tekel Bakam 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakam 
/. §. Dura 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Adalet Bakanı 
A. K> Yörük 
İçişleri Bakanı 

/. Seçkin 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

A. H. Onat 
Sa. ve So. Y. Bakanı V. 

F. K. Gökmj 
Tarım Bakanı 

M. îzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Tur. ve Tanıtma Bakanı 
İV. Ardıçoğlu 

îmar ve îskân Bakanı 
F. K. Gökay 

)>&<i 
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Dönem : 1 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı: 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 

Plân komisyonları raporları (1 /311) 

T. G. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 18 . 10 . 1962 
Tetkik Dairesi 

8ay% : 71 - 1853J3326 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 10 . 10 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı Kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
tsmet İnönü 

Başbakan 

G E E E K Ç E 

16 Şubat 1948 tarihli ve 5176 sayılı Kanunla alınmış olan kadrolarda, istihdam edilen ve orta
okuldan sonra 4 yıllık bir meslekî tahsil yapmış olan hastabakıcı hemşirelerimiz Millî Savunma sağ
lık hizmetlerinin büyük ağırlığını ve sorumluluğunu yüklenmiş olmalarına rağmen, kadro imkânla
rının müsaadesizliğine binaen yıllardan beri terfi edemediklerinden mağdur duruma düşmüş bulun
maktadırlar. Bu itibarla sözü edilen okullu hastabakıcı hemşirelerin terfilerinin sağlanabilmesi 
için, 5176 sayılı Kanunla kabul edilen 354 aded kadro kaldırılarak bunun yerine kanun tasarısında 
•gösterildiği gibi 280 aded kadro alınmaktadır. 

Bu suretle hazırlanan kanun tasarısının ödenek tutarı f/o 20 zamlı olarak 1 980 000 liradır. Kal
dırılan kadroların ödenek tutarları ise 2 007 360 liradan ibarettir. 

Bu tasarının kabul edilmesi ile Hazine yeni bir malî külfet altına girmiş olmıyacaktır. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

MUM Savunma Komisyonu 16 . 1 . 1963 
Esas No. : 1/311 

Karar No : 13 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tedadülüne diar 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
•cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ilgili 
Millî Savunma ve Maliye Bakanlıkları temsilcilerinin iştirakleri ile Komisyonumuzda görüşüldü. 
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Gerçekten anlaşılacağı veçhile ortaokuldan sonra dört yıllık meslekî tahsil yapmış olan hastabakıcı 

hemşireler 5176 sayılı Kanuna göre 35 lira asli maaştan yukarı yükselememekte sadece 4598 sayılı 
Kanun gereğince 35 lira asli maaşta terfi sürelerini doldurduktan sonra iki üst derece alabil
mektedirler. Millî Savunma Bakanlığı sağlık hizmetlerinin büyük -sorumluluğunu taşıyan has
tabakıcı hemşirelerin terfilerinin sağlanabilmesini derpiş eden ve ayrıca kadro adedinin azaltıl
ması sebebiyle hiçbir malî külfeti bulunmıyan kanun tasarısı Komisyonumuzca aynen t&svibfîJiî-
miş ve halen Millî Savunma Bakanlığı hemşire kadrolarında bulunan ve kadrosuzluk sebebiyle 
terfi şarıtlarını ikmal ettikleri halde Ibir üst dereceye yükselemiyen ve miktarları çok az olan 
hemşirelerin mağduriyetlerini önlemek gayesiyle geçici madde tanzim edilmiş ve metne ilâve 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan 
Erzurum 

Ş. Konuray 
Aydın 

H. Aydınger 
İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Niğde 

A. Eren 
İstanbul 
// . Oben 

Muş 
8. Öztürk 

Amasya 
î. Sarıgöz Geçici 

İzmir 
§. Akkan 

Ordu 
Geçici maddeye muhalifim 

F. Güley 

Ankara 
. maddeye muhalifim 

H. Ataman 

Kocaeli 
H. Kısayol 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. 1/311 
Karar No. 100 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

21.6.1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin. Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu, Komisyonumuzda ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle in
celendi ve görüşüldü: 

Gerekçelde belirtildiği gibi ortaokuldan sonra 4 yıllık bir meslekî tahsil yapmış olan hastaba
kıcı, hemşirelerimiz, büyük sorumluluk altında ağır hizmetler ifa etmektedirler. Bu önemıld hiz
meti ifa edecek vasıfta hastabakıcı, hemşire bulmak mümkün olamamaktadır. Zira mevcut küçük 
kadrolara kimse talibolmamakta ve bu yüzden de mevcut kadronun büyük bir kısmı münhal ıbu-
lunmakta dır. 

Tasarı ile küçük kadrolar kaldırılmakta ve onun yerine yüksek kadrolar alınmakta olup, böy
lelikle hizmetin ifası da mümkün kılınmaktadır. 

Bu sebeple tasarı Komisyonumuzca da yerinde görülmüştür. 
Ancak, Millî Savunma Komisyonu bir geçici madde ilâvesi ile tasarıda bir değişiklik yapmış 

yeni malî külfetler yüklemiştir. 
Kadro kanunu ile bu teklif yerine getirilemiyeceği gibi, ka-bul edildiği takdirde de diğer me

murlara örnek teşkil edecek ve muadeleti de bozacaktır. 
Ayrıca büyük malî külfet de tahmil edeceğinden geçici madde uygun mütalâa edilmemiş ta

sarı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 273 ) 
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Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

"Başkan 
Hatay 

Ş. İnal 
Aydın 

/. Sezgin 
Diyarbakır 

R. Isfcenderoğlu 
imzada bulunamadı 

•Maraş 
A. Karaküçük 

Sözcü 
Ordu 

A. II. Onat 
Bilecik 

$. Binay 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
İmzada bulunamadı 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Kâtip 
Yozgat 
V. Uyar 

Kars 
K. Okyay 

îznıii" 
N. Mirkelânıoğlu 

İmzada bulunamadı 
Traibzon 

A. Şener 

Aydın 
O. Apaydın 
Çanakkale 

S. İnan 
Konya 

Söz hakkım saklıdır 
R. Özal 

Kastamonu 
8. Keskin 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna hağlı (1) sayılı cetvelin 
Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 30.6 .1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Savunma 
Bakanlığı kısmına dâhil olup 5176 sayılı Kanunla değiştirilen hastabakıcı hemşireler kadrolan kal
dırılmış ve yerine aşağıdaki kadrolar konulmuştur. 

Hastabakıcı hemşireler 

Derece 

8 
9 

10 
11 
12 

Görevinin çeşidi 

Birinsi sınıf okullu hastabakıcı hemşire 
Birinci sınıf okullu hastabakıcı hemşire 
İkinci sınıf okullu hastabakıcı hemşire 
Üçüncü sınıf okullu hastabakıcı hemşire 
Dördüncü sınıf okullu hastabakıcı hemşire 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
1. İnönü 

Devlet Bakanı 
/ / . O. Bekata 

Millî Savunma Bakanı V. 
/ / . O. Bekata 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

(Him. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Sanayi Bakanı Ba -
F. Çelikbas 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı 

R. Ay bar 
İçişleri Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
/ . Seçkin 

Tarım Bakanı V. 
F. K. Gökay 

Ya. ve Turizm Bakanı V. 
M. Ete 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Dışişleri Bakanı V. 

T. Feyzioğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Ulaştırma Bakanı 

R. öçten 
İmar ve İskân Bakanı 

F. K. Gakay 

Sayı 

30 
40 
50 
70 
90 

Aylık 
tutarı 
Lira 

700 
600 
500 
450 
450 

280 

10 . 10 . 1962 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

M. Meclisi . ( S. Sayısı : 273 ) 



MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (.1) sayılı cet
velin Millî Savunma Bakanlığı kısmında deği

şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kanun tasarısının 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Millî Savunma Bakanlığı kadro
larında görevli hemşirelerden bulundukları de
recede terfi şartlarını ihraz ettikleri halde kad
rosuzluk sebebiyle bir üst derece maaşa yüksel-
tilemiyenlerin fazla bekledikleri süreler terfi 
edecekleri derece maaşında geçmiş sayılır. An
cak geçmiş zamanlar için maaş farkı verilmez. 

MADDE 2. — Kanun tasarısının 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanun tasarısının 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİRİŞİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Millî Savunma Bakanlığı kısmında deği

şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen' kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 273 ) 




