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I. —..Geçen tutanak özeti 

II. — Gelen kâğıtlar 

III. — Yoklama 

Sayfa 
2:3 

3:5 
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IV. — Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 6 

A) Gündem dışı konuşmalar 6 

1. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Özka-
ya'nın, üzüm ve antepfıstığı taban fiyatları 
hakkında gündem dışı konuşması. 6 

2. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Buca Belediye Meclisinde meydana gelen olay
lar hakkında gündem dışı konuşması ve İçişle
ri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün cevabı. 6:12 

3. — Ticaret Bakanı Halil Başol'un, üzüm 
ve antepfıstığı taban fiyatları hakkında gündem 
dışı konuşan Gaziantep Milletvekili Mehmet 
Özkaya'ya cevabı. 12:14 

4. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar' 
in, Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki boykot 
olayları hakkında gündem dışı konuşması. 14:15 

Sayfa 
15 B) Tezkereler ve önergeler 

1. — Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin 
Müftüoğlu'nun vefatına dair Başkanlık tezke
resi. (3/431) 

2. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı mad
delerini değiştiren kanun teklifinin İçtüzüğün 
38 nci maddesine göre, doğrudan doğruya gün
deme alınmasına dair önergesi (2/348, 4/91) 

3. — Adana Milletvekili İbrahim Tekin'in 
Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi (4/90) 

V. — Görüşülen işler 
1. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası 

ile Son protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği Ara
sındaki Antlaşmaların onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair 113 sayılı Kanuna ek Kanun 
tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Dışişleri Komisyonları raporu (1/195) 
(S. Sayısı : 164) 18,25:26,59:62 

15:18 

18 
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Sayfa 
2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avus

turya Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik 
Anlaşmasına ek anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) (S. Sayısı : 
166) 18:19,24:25,55:58 

3. — 24 . 2 . 1970 tarihli ve 1235 sayılı ikti
sadî ve Ticarî ilimler Akademisi Kadro Kanu
nuna ek Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/269; C. Senatosu : 
1/350) (M. Meclisi S. Sayısı : 177, C. Senatosu 
S. Sayısı : 489) (19,39:42 

4. — 6 . 7 . 1948 tarih ve 5239 sayılı Ankara 
Üniversitesi Kuruluş Kadroları Hakkındaki 
Kanuna ek Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/267; C. Senatosu : 
1/348) (M. Meclisi S. Sayısı : 178; C. Senatosu 
S. Sayısı: 487) 20:21,43:46 

5. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Hakkında Kanuna ek Kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi: 
î/279; C. Senatosu : 1/349) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 179) (C. Senatosu S. Sayısı : 488) 21:22,47:50 

6. — Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye Kok
sal ve 33 arkadaşı, Antalya Milletvekilleri Ömer 
Buyrukçu ve Fahri Özçelik, Konya Milletveki
li Şener Battal ile Ordu Milletvekili M. Kemal 
Gönül'ün, 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 

Sayfa 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Geçici 
22 nci maddesi ile aynı Kanunu değiştiren 
7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesi ile eklenen ek geçici 19 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair Kanun teklifleri ve 
Millî Savunma ve Plan Komisyonları raporları 
(2/233, 2/231, 2/336) (S. Sayısı : 180) 22:23 

7. — Silâhlı Kuvvetlerde Kadro Dışı Edilen 
Veya İhtiyaç Fazlası Bulunan Malzemelerin 
Satılması Devredilmesi veya Hibe Edilmesi ve 
Eğitim Görecek Yabancı Silâhlı Kuvvetler Per
soneli Hakkında Kanunun 1 ve 2 nci Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve Plan Komisyonları Rapor
ları (1/238) (S. Sayısı : 182) 23:24,51:54 

8. — Küçüklerin Vatana iadesine dair Av
rupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri komisyonları raporu (1/197) (S. Sa
yısı : 165) 26,63:66 

9. — 7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzala
nan Demiryoluyle Yolcu ve Bagaj Taşınmasına 
İlişkin Uluslararası Anlaşma (CIV) ve Ekleri ile 
Demiryoluyle Eşya Taşınmasına İlişkin Ulus
lararası Antlaşma (CİM) ve Eklerinin, Ek Pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1 /208) (S. Sayısı: 167) 26:27,67:70 

10. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna bazı mad
deler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve 
içişleri ve Adalet komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı: 169) 27:38 

• > • • • ' < 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'in, dış 

politikaya ilişkin gündem dışı açıklaması üzerine, ay

nı konuda D. P. Grupu adına M. Vedat Önsal, M. S. 

P. Grupu adına Yasin Hatiboğlu, A. P. Grupu adı-

.. . — 2 

na Orhan Alp ve C. G. P. Grupu adına da Mehmet 
Aîtmışyedioğlu gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Antalya Milletvekili Fahri Özçelik, son günlerde 
yoğunlaşan ve basında da yer alan Antalya'daki ça
tışma olayları ile halkta doğan bunalım ve. 
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Muğla Milletvekili Halil Dere de, Hükümetin 
yapmakta olduğu atamalar; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Devlet dairele
rindeki yazışmalarda kullanılan resmî dil hakkında
ki gündem dışı konuşmasına İçişleri Bakanı Oğuz-
han Asiltürk cevap verdi. 

Görev ile yurt dışına giden Millî Eğitim Baka
nı Ali Naili Erdem'e Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve 

Erzurum Milletvekili İ. Hakkı Yıldırım'ın Ana
yasa Komisyonu, 

Samsun Milletvekili Hüseyin Özalp'in da Ada
let Komisyonu; 

Üyeliklerinden çekildiklerine dair önergeleri; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarında açılan üye
liklere Adalet Partisi Grupunca gösterilen adaylar 
seçildiler. 

1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
ve (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun tasarısı (M. Meclisi : 1/292; C. Senatosu : 
1/351) (M. Meclisi S. Sayısı : 172; C. Senatosu S. 

Tasarılar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 

Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Eğitim 
İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna ilişkin Kanun tasarısı (1/299) (Millî Savun
ma, Dışişleri ve Plan Komisyonlarına) 

2. — 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında Ka
nun tasarısı (1/300) (Plan Komisyonuna) 

Teklifler 
3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve Bi

lecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento üye
liği ile bağdaşmayan işler hakkında Kanun teklifi 
(2/426) (Anayasa Komisyonuna) 

4. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 1380 
sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi (a) fık
rasının değiştirilmesine dair Yasa önerisi (2/427) (İç-

Sayısı : 486) tekrar açık oya sunuldu; Birleşimin so
nunda açıklanan oylama sonucuna göre, tasarının 
kabul edildiği ve kanunlaştığı bildirildi. 

Deniz Hukuku ile ilgili Yetki Kanunu tasarısı 
(1/141) (S. Sayısı : 71 ve 71'e 1 nci ek) hakkında C. 
Senatosunca yapılan değişikliklere dair M. Meclisi 
Dışişleri Komisyonunun benimsememe tavsiyeleri 
reddedilerek, tasarının kesinleştiği açıklandı. 

1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu ile bu Ka
nuna bağlı (A) ve (R) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun tasarısı (M. Meclisi : 
1/293; C. Senatosu : 1/353) (M. Meclisi S. Sayısı : 
188; C. Senatosu S. Sayısı : 495) nın gelen kâğıtlar
dan gündeme alınarak öncelikle görüşülmesi onay
landı ve tasarının maddeleri kabul edilerek tümü 
açık oya sunuldu; Oyların ayrımı sonucunda tasarı
nın kabul edildiği ve kesinleştiği açıklandı. 

17 . 6 . 1975 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 19.25'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Siirt 

M. Ekşi İ. Arı kan 

Divan Üyesi 
Kayseri 

T. Doğan Avşargil 

işleri, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Tarım, Orman 
ve Köy İşleri ve Plan komisyonlarına) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Yaban
cı memleketlerde bulunan yurttaşların oy kullanma
larını sağlamak için 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkındaki Kanunun değiştirilmesine dair Yasa öne
risi (2/428) (İçişleri, Adalet ve Plan komisyonlarına) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun, Bandırma Günaydın Mahallesi 
Pazar Caddesi No. 43'te oturur Salih oğlu, Havva'dan 
doğma 1318 doğumlu Hüseyin Arıt'a Kurtuluş Sava
şındaki hizmetleri sebebiyle vatanî hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına ve İstiklâl Madalyası ile taltifi
ne dair Kanun teklifi (2/429) (Plan Komisyonuna) 

7. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 
8 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 

GELEN KÂĞITLAR 

13 . 6 . 1975 Cuma 
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ve 31 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında Ka
nun teklifi. (2/430) (Plan Komisyonuna) 

Rapor 
8. — Silâhlı Kuvvetlerde Kadro Dışı Edilen Veya 

İhtiyaç Fazlası Bulunan Malzemelerin Satılması Dev
redilmesi Veya Hibe Edilmesi ve Eğitim Görecek 
Yabancı Silâhlı Kuvvetler Personeli Hakkında Ka
nunun 1 ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları Ra
porları (1/238) (S. Sayısı: 182) (Dağıtma tarihi : 
13 . 6 . 1975) 

Cumhuriyet Senatosundan Gelen İş 
9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 

2 arkadaşının Devlet Memurlarının Disiplin Gezaları-

Raporlar 
1. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 

Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kü
tahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 gün
lü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci mad
desinde değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi 
ve İçişleri ve Plan komisyonları raporu (1/39, 2/103) 
(S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 
(GÜNDEME) 

2. — Millî Savunma Bakanlığı İskân ihtiyaçları 
için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayri 
menkullerden lüzumu ve kalmayanların satılmasına 
salâhiyet verilmesi hakkında Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan komisyonları raporları (2/265) (S. 
Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) (GÜN
DEME) 

3. — 2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Hava-Harp 
Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin geliş, gidiş 
ve kabul süresince nakil iaşe ve yatırılmalarının Dev
letçe sağlanması hakkında Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve Plan komisyonları raporları (1/258) (S. Sayısı : 
184) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) (GÜNDEME) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cum
huriyeti arasında Emlâk Sorunlarının çözümlenmesi
ne dair sözleşme ve eki ödeme protokolünün onay-

nm Affına Dair Kanun teklifi (Millet Meclisi: 2/212; 
C. Senatosu: 2/83) (Adalet Komisyonuna) 

Yazılı sorular 

10. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, Ece-
vit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, Danış-
tayın yürütmenin durdurulması veya iptal kararları
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/623) 

11. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, 
Hükümetin kuruluşundan bu yana Sanayi ve Tekno-

ı 
loji Bakanlığında yapılan tayin, nakil ve verilen teş
vik belgelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/624) 

lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/2) (S. 
Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) (GÜN
DEME) 

5. — 1 7 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatan
daşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhu-
riyetince Millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporları (1/237) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma ta
rihi : 16 . 6 .1975) (GÜNDEME) 

6. — Romanya'da Millîleştirme tedbirleri veya 
buna benzer Kanunî ve İdarî diğer tedbirlerden zarar 
görmüş Türk mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi 
hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları (1/200) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma 
tarihi : 16 . 6 . 1975) (GÜNDEME) 

Yazılı Sorular 
7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 12 sayılı 

Kanun Hükmündeki Kararnameyi değiştiren 1897 
sayılı Yasanın yanlış uygulanmasına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/625) 

8. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Millî 
Eğitim Bakanlığında bazı müfettişlerin tayinlerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/626) 

16 . 6 . 1975 Pazartesi 

— 4 — 
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9. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin Ordu -
Mesudiye arası yeni Dereyoluna ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/627) 

10. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Me
mur Yardımlaşma Kurumuna (MEYAK) ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi. (7/628) 

17 . 6 . 1975 Salı 

Raporlar 

1. — C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 
Anka Ajansı Muhabirlerinden Şehit Adem Yavuz'un 
annesine vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/293) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma Tarihi : 17.6.1975) 
(GÜNDEME) 

2. — 854 sayılı Deniz tş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65 ve 65'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 1 1 . 6 . 1974 ve 17 . 6 . 1975) (GÜNDEME) 

3. — 1475 sayılı îş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değişti
rilmesi ve bir geçici madde eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kıdem tazminatının 15 günden 30 güne çıkarılması
na; Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 arka
daşının, 1475 sayılı tş Kanununun 14 ncü maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletve
kili Engin Ünsal'ın, 1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifleri ile 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları 
(1/136, 2/25, 2/187, 2/199) (S. Sayısı : 66 ve 66'ya 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1974 ve 
1 7 . 6 . 1975) (GÜNDEME) 

» • © • « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanve'rîli Râsim Hancıoğlu 

DÎVAN ÜYELERİ : T. Doğan AvşargU (Kayseri)» Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 89 ncu Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Işıklar yandığı zaman, sayın üyelerin beyaz 
düğmelere basmalarını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir; yeni gelen sa

yın üyelerin yoklamaya iştiraklerini rica ederim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere geçiyoruz. 

— 5 — 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GEI 

A) GÜNDEM DIŞI 

1. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya'nın, 
üzüm ve antepfıstığı taban fiyatları hakkında gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır, 
sırasryle söz vereceğim. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Özkaya, 
üzüm ve antepfıstığı taban fiyatları konusunda gün
dem dışı söz istemiştir. 

Sayın Özkaya, buyurunuz efendim. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, huzurunuzda iki ürün hak
kında söz almış bulunuyorum. Bunlardan birisi, ge
çen sene taban fiyat tespit edilen üzümün, üreticisi
nin elinde kalan 3 bin tonunun ne yapılacağı konu
sudur. 

Taban fiyatı tespit eden Hükümet, 1974 senesinde 
mahsulün tamamını alamadığı gibi, sayısız usulsüz
lüklere başvurulmuş; sanki, destekleme alımı, üreticiye 
değil de, Ziraat Odası ile Tekel Müdürünün iltimas 
geçtiği kişilere olmuştur. 

Sayın Bakanımızın dikkatini bir mevzu üzerine 
çekmek isterim : Bu sene üzüm alışlarında, köydeki 
muhtar ve azaların tasdikinden geçirerek ve diğer 
mercilere de onaylatarak üzüm alımına geçilmesini 
sayın Hükümetten talep ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Güneydoğu 
bölgemizin kıymetli mahsulü antepfıstığının, Hükü
metimizin himayelerine, devlet destekleme alımları
na ta'bi tutulması, bölgede memnuniyeti mucip olmak
tadır. Fıstık üreticisi, umumiyetle fakir ve küçük üre
tici kitlesidir. Mahsulün verim seyri bozuktur, bir se
ne olan mahsul, ikinci sene olmadığı gibi, bazen bu 
olmayış 3 - 4 sene de devam etmektedir. Satıcılardan 
yüksek fiyatla alınan fıstığın fiyatı sizlere yüksek ge
lebilir; ancak, yüksek fiyattan üretici yararlanama
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, destekleme kararanmelerin-
de tespit edilen taban fiyatlarının isabetle tayin edil
mesinde zaruret vardır. Yıllardır, mahsulün idrak dö
nemiyle kampanya sonlarındaki yükseliş farkı, yıl
da en az. % 20 olmaktadır. Bu fark, çok zamanlar 
% 50'yi tecavüz etmektedir. Yükselen fiyat farkla
rından üreticiyi yararlandırmak, sayın Hükümetimizin 
görevleri cümlesindendir. Bunun için, kararname taban 
fiyatlarının isa'betli olması, dünya istihsal ve istih
lâk rakamlarının iyi bilinmesinde ihtiyaç vardır. 

<JEL KURULA SUNUŞLARI 

KONUŞMALAR 

Destekleme altkomisyon çalışmalarını Sayın Ti
caret Bakanlığımız tespit ve idare etmektedir. Bu 
toplantılara, bölgenin üretici kuruluşları, birlik tem
silcileri, tarımla ilgili diğer kuruluşlar, kuruluş tem
silcileri çağırıldıkları gibi, bölgenin borsa ve ticaret 
odaları temsilcileri ile, ihracatçılar birlikleri temsil
cileri de katılmaktadır. Ayrıca, ilgili bakanlıklar tem
silcileri ile, İhracatı Geliştirme Etüt Merkezinden ele
manlar katılmaktadır. Bu toplantılarda, ihracatçı tüc
car ve üretici temsilcileri arasında umumiyetle gö
rüş ayrılıkları olmaktadır. Sayın Ticaret Bakanlığı
nın, bu görüş ayrılıklarım iyi değerlendirmesi gerekir. 

Şu hususa bilhassa dikkat edilmesi en büyük ar
zumuzdur : Destekleme politikasında, desteklenen üre
ticidir; üreticinin sosyo - ekonomik yapısı iyi bilin
meli ve üreticinin üretime teşvik edilmesi düşünül
melidir. Ticarî kuruluşlar, konuyu kısa vadeler için 
düşünebilirler; ancak, Sayın Hükümetimizin konuyu 
geniş hatları ile ele alacağından şüphemiz yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Özkaya bir dakikanız kaldı. 
MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Bağlıyorum 

efendim. 

Bu sene bölgemizde 17 500 tonluk bir çıtlak tav-
lak Antepfıstığı rekoltesi beklenmektedir. Komşumuz 
iran'da, dolu ve hastalık dolayısıyle düşük bir rekol
te idrak edilmektedir. Komşumuz İran'da 12 bin ve 
14 bin ton arasında rekoltenin olacağı öğrenilmiştir. 
Bu durumda, dünya istihsalinin 37 500 ton olacağı, 
buna karşılık dünya istihlakininse 40 bin ton olacağı 
bilinmektedir; arz, talebi karşılamamaktadır, fiyatla
rın gelecek vadede yükselmesi kuvvetlenmektedir. 
Geçen seneki dünya üretimi ve tüketimi arasındaki 
denge üretici aleyhine iken, bu sene üretici lehine bir 
durum vardır. Geçen sene mevsim başında 24 TL'si 
olan borsa fiyatları, 9 aylık süre sonunda 27,50 TL'sı-
na yükselmiştir. 

Bu durumda konunun iyi değerlendirilmesini sa
yın Hükümetimizden talep eder, sayın Hükümetimi
zin, Cenabı Allah'tan muvaffakiyetini diler, hepinizi 
saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 

2. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, Buca 
Belediye Meclisinde meydana gelen olaylar hakkında 
gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltiirk'ün cevabı. 
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BAŞKAN — Sayın Yüksel Çakmur, Buca Bele
diye Meclisinde olan son olaylar hakkında buyurun 
efendim. 

YÜKSEL ÇAKMUR (tzmir) — Meclisimizin de
ğerli Başkanı ve saygıdeğer üyeleri; 

Milliyetçi Cephe Hükümeti kurulduğundan beri, 
Türkiye'de yaşama güvenliği kalmamıştır; sokakta 
gençleri kurşunlayarak, bıçaklayarak öldürme, öğret
menlere okullarda saldırma, fakülteleri ve yurtları gü
venlik gücünün seyirci bakışları altında basma ve ba
kan iftiraları ile- profesörlerin evlerine bomba atma 
olayları, Milliyetçi Cephe iktidarı döneminde gün
cellik kazanmıştır. Tüm saldırganların, ölüm saçıcı-
ların komando olmaları, faili meçhul cinayetlerin yo
ğunlaşması, olayların tehlikeli boyutlara varması kar
şısında, içişleri Bakanı Sayın Asiltürk suskunluğu ter
cih ederek, kışkırtıcıların ve saldırganların gemi ağıza 
almalarına katkıda bulunmaktadır. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Kendisi tertip 
ediyor. 

YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — TRT, idarî 
yargı organı olan Danıştayın kararına karşı isyan ni
teliği taşıyan yasa dışı bir eylemle, yargı organı ve ya
salar hiçe sayılarak, Hükümet ve hiçbir yetkisi kalma
mış olan Yalçıntaş tarafından işgal edilmiştir. (C. H. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri) Cumhuriyet Türki
ye'sinde yaşadığımız günlere değin, yargı organlarına 
ve yasalara karşı böylesine fütursuzca tam bir Yeniçe
ri Ocağı tutumu içinde kazan kaldırma davranışı gö
rülmemiştir. 

Başbakanlık görevi görmekte olan Sayın Demirel, 
kendini, «Devlet benim» diyen 14 ncü Lui've benzet
mektedir. «Halk diye, bir pazar yerinde toplanmış 
insan sürüsüne denir» diyen Sayın Erbakan'dan, 
«işçi de kim oluyor?» diye konuşan bir bakan ile, 
«Benim kuvvetlerim devlet kuvvetlerinin yardımcısı-
dır» diyebilen Türkeş'le kendilerine «Milliyetçi» eti
ketini taktıkları halde, içlerinde asker kaçağı olan ba
kanlardan kurulu Hükümet, 19 Mayıs törenlerini ha
va muhalefeti bahaneleriyle yaptırmamayı amaçla
mıştır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Milli
yetçi Cephe Hükümeti sonradan, zoramayla, törenle
ri yapmak zorunda kalıp, 19 Mayıs törenleri sırasın
da, Almanya'nın SA kıtalarını hatırlatan saldırgan 
komandoların, «Bozkurt Atatürk» diye bağırmaları
nı ve daha sonra saldırıya geçmelerini mutluluk içinde 
izlemiş; saldıran komandoların değil, saldırıya uğra
yan gençlerin gözaltına alınıp işkence görmesi, Hü
kümet üyelerinin mutluluğuna mutluluk katmıştır. 

(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
1 Haziran 1975 günti Resmî Gazetede yayınlanan 

bir yönetmelik değişikliğiyle, askerlik görevini yap
mamış M. S. P.'li mücahitlere ve kan dökücü, saldır
gan, yasa tanımaz Ülkü Ocaklı Türkeş komandoları
na, bellerine tabanca takıp, ellerine makineli tüfekle
ri alarak, polis olmaları olanağı sağlanmıştır. (C. H. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri) Dünyanın hiçbir ülke
sinde, hatta Hitler'in ve Mussolini'nin iktidara yönel
dikleri dönemde faşizmin kurulduğu Almanya'da ve 
italya'da bile böylesine akıl almaz bir tutum uygula
ması görülmemiştir. 

Danıştay kararlarına isyan edip TRT'yi işgal eden, 
ellerine makineli tüfekler vererek saldırgan komando
ları polis yapmaya kalkan MC Hükümetinin ve «Be
nim kuvvetlerim Devlet kuvvetlerine yardım eder» 
diyen bir Başbakan Yardımcısıyla, «19 Mayıslar yok, 
29 Mayıslar var» diyebilen bir Başbakan Yardımcı
sından cesaret alan, tüm yasaları ayaklarının altında, 
güvenlik kuvvetlerinin gözleri önünde ezen koman
dolar, üniversitelere ve öğretmenlere saldırılardan son
ra, belediye meclis üyelerine de, komando belediye 
başkanları buyruğunda saldırıya geçmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, bir dakikanız var 
efendim, ona göre bağlayın. 

YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Peki efendim. 
1 1 . 6 . 1975 tarihinde Buca Belediye Meclisinin 

olağan toplantısı yapıldığı sırada birtakım komando
lar sopalarla ve bıçaklarla Belediye Meclisi toplantısı
nı basmışlardır. Zorba komandolar C. H. P.'li Bele
diye Meclisi üyelerine gözdağı vermek istemişlerdir. 
Birtakım komandoların, «32 AN 700» plâkalı otomo
bille gelip, güç gösterisinde bulunmaları ilginçtir. 
Olaylar sırasında, Belediye Başkanı olmadan önce ilk 
kaydını M. H. P.'ye yaptıran Buca'nın komando Be
lediye Başkanı, komandolara karşı tam bir bilinç için
de, ödün vermeden görev gören Şemsettin Toy ve 
Emin Dirin adlı - yalnız burada konuşmamı kesiyo
rum; Sayın içişleri Bakanı inşallah onları görevinden 
almaz - Buca karokoluna bağlı polislere karşı, «Sizin 
görevli olduğunuz kadar bunlar da silâh ve bıçağıyle 
burada görevlidirler. Bize mani olamazsınız. Ben 
Belediye Başkanıyım» demiş, bu konuda polisler ve 
C. H. P. üyeleri tutanak tutarak durumu vilâyete ak-
settirmişlerdir. 

Siyasal yaşantıya, M. H. P.'ye kaydolarak başla
yıp, Buca'da M. H. P.'nin kazanma şansı olmadığın
dan, A. P.'den Belediye Başkanı seçilen kadın koman
donun sözleri, Türkeş'in Millet Meclisinde yaptığı ko-
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nuşmanın, Türkiye'yi hangi karanlık aşamaya hızla 
yönelttiğinin temelli ve yadsınmaz kanıtı olmuştur. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, vaktiniz doldu cüm
lenizi bağlayın efendim. 

YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Son cümlemi 
söyleyip bitiriyorum efendim. 

Komando saldırıları, belediyelerin resmî toplantı
larına da sıçramıştır. Bu durumda tüm belirtiler, ey
lem ve girişimler Milliyetçi Cephe İktidarının Türki
ye'de tam bir kargaşa yaratarak, özgürlükleri ve yasa
ları çiğneyerek faşizm yolunda hızla yürüdüğünü or
taya koymaktadır. Bugüne değin, Türkiye'de iç ve 
dış politika yönünden, halka bu denli güvensizlik du
yulan ve yasalara, tüm yurttaşlara kötü örnek olacak 
biçimde başkaldırıp, kafa tutan bir hükümet görül
memiştir. MC adı ile ortaya çıkan bugünkü Hükümet, 
tüm olumsuzlukları ile Türkiye'de halka ters düşen 
son Hükümet olacaktır ve Türk halkı tarafından, 
Milliyetçi Ce£>he İktidarı olarak değil, faşist iktidar 
olarak tanımlanacaktır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmur. 
Buyurun Sayın İçişleri Bakanı. (A. P. ve M. S. P. 

sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Daha önceki konuşmalarımda da üzerinde hassa
siyetle durarak belirttiğim gibi, biz değerli Parlamen
tomuzun kıymetli üyelerinin her türlü uyarılarını, 
ikazlarını, daha iyi hizmet edebilmek; milletimize, 
memleketimize daha yararlı hizmetlerde bulunabil
mek için büyük bir kıymet vererek dinliyor, onları 
bu açıdan, bu çerçevede değerlendirmeye gayret edi
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ancak, hiçbir zaman, miting 
meydanlarında atılacak ölçüde heyecanlı nutuklar 
bize mantıklı yolu göstermez. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Biz, beraberce, arkadaşça, kar
deşçe meselelerimizi çözebiliriz, bunun yolları vardır. 
Bu yolları eğer tercih edersek, inanıyorum ki, çok kı
sa zamanda memleketimize, hepinizin ve hepimizin is
tediği huzuru getirmek imkânı hasıl olur. 

Değerli arkadaşlarım, hiçbir kanun dışı harekette 
susmayı tercih etmiyoruz. Hiçbir, nizamı bozucu, ana-
anarşiyi teşvik edici hareketin'karşısına müsamaha ile 
çıkmıyoruz. Bu Devletin emniyet görevlileri, polisi, 
jandarması feragatle, fedakârlıklarla hizmet etmekte

dir ve bu hizmet içerisinde öyle an olmuştur ki, ha
yatını tehlikeye atarak, kendi milletinin bir evlâdının 
hayatını kurtarmayı gaye edinecek ölçüde fedakâr
lıkla davranmaktadır. Bu, ancak teşekkür edilmesi ge
reken, memnun olunması gereken bir husustur. 

Değerli arkadaşlarım, kıymetli genç parlamenter 
arkadaşımızın bir ölçüde heyecanla ifade ettiği hu
susları anlıyorum. Kendisinin seçim bölgesine dair 
bazı mevzuları burada biraz daha değişik üslup içe
risinde ifade etmesi de, Parlamentoda tecrübeli arka
daşlarımızın bildiği bir yoldur, bir üsluptur. 

Kimse, «Devlet benim» diyemez arkadaşlarım. Bu 
zihniyette bir kimse, 20 nci asrın bu ikinci yarısında, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Türkiye'de dev
let idaresinin herhangi bir kademesinde olan bir şa
hıs, «Devlet benim» diyemez, demez, demesi müm
kün değildir. Çünkü, böyle bir davranışın ne Anaya
samızda, ne kanunlarımızda, ne de, vicdanı her şeyin 
üzerinde olan değerli milletimizin kamuoyunda yeri 
yoktur, bunu söylemek mümkün değildir; ama, böyle 
göstermek de insaflı değildir. 

Değerli arkadaşlarım, birbirimizi anlamaya çalış
malıyız. Birbirimize uyarıcı, yol gösterici olarak haki
katen görevimizi belirli sınırlar içerisinde, meseleleri 
mübalâğa etmeden, ekzajere etmeden anlatmalıyız. 
Bu ancak faydalı olur, bu ancak yol gösterir, ışık tu
tar ve buna ancak teşekkür ederiz. 

Değerli arkadaşlarım, birçok defalar zikredildi: 
İstismar konusu yapılan, bir 19 Mayıs törenlerini er
teleme hadisesi vardır. Defaetle anlattık, 19 Mayıs 
törenleri, Türkiye'nin her yerinde, 67 vilâyetimiz ve 
yüzlerce kazamızda yapılmıştır. Bazı yerlerde... 

ETEM EKEN (Çorum) — Ankara'da yapılmadı 
ama? 

İ ÇİŞLER t BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada da yapıl
dı. Merasim burada da yapıldı. Anıtkabir.. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, meseleyi başka türlü göster
mekle değiştiremezsiniz. Anıtkabir'e gidildi, ziyaret 
edildi; Devrim Şehitlerinin mezarına gidildi, ziyaret 
edildi. Burada da bu merasim yapıldı, yapılmayan şey 
sadece spor gösterileridir, o da spor gösterilerinin 
yapılmamasına dair kararı, başkanı.. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Devrim şe
hitlerinin mezarına siz gitmediniz ama. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, hepimiz gittik, 
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hepimiz gittik. Neden endişe ediyorsunuz, neden kor
kuyorsunuz? Hepimiz gittik, hepimiz gittik.. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Kim korkuyor? 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Meselelerinizi mantık ölçüsünde orta
ya koymanızı, sizin için de daha faydalı bulurum. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu merasimler 
Türkiye'nin her yanında, Cumhurbaşkanımızın iştira
ki ile de Ankaramızda yapıldı. 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — «Atatürk
çüyüm» diyebiliyor musun, diyemiyor musun? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Bu merasimlerin yapılmayan tarafı, 
merasimler değil, spor gösterileridir. Spor gösterileri, 
şu anda da Yüce Senatomuzun üyesi olan, Cumhur
başkanımız tarafından Yüce Senatomuzun üyeliğine 
seçilen kıymetli Valimizin başkanı olduğu bir komite 
tarafından, sadece.. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Seçilmeseydi, o 
kıymetliyi de yürütüyordunuz ama? 

BAŞKAN — Sayın Birgit, rica ederim efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — .. Yağmur yağdığı, gösterilerin yapıla
cağı sahanın bu spor gösterilerinin yapılmasına imkân 
vermediği için ertelenmiş, sadece tehir edilmiş, başka 
bir gün yapılmıştır. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Adıyaman'da
ki Nemrut Festivalinden bahset, niçin ertelendi? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, çok ri
ca ederim. Mevzuu değiştiriyorsunuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir kısım insan
lar Atatürk'ün arkasına sığınarak, onu istismar ede
rek bazı siyasî gayelere vasıl olmak istemektedirler. 
(A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar, C. H. P, sıra
larından gürültüler) 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — «Atatürk
çüyüm» diyemiyorsun ama? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Buyurun, devam edin Sayın Bakan. (C. H. P. sı

ralarından gürültüler) 
Sayın Kahraman lütfen yerinize oturun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, zamanım kayboluyor. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun efendim, ev
velâ yerinize oturun, rica ederim. 

Lütfen yerinize oturun, konuşmaların seyrini de
ğiştirmeyin. 

Buyurun sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ikinci bir istis
mar konusu olan husus da, polis alınmasıyle ilgili, 
kamuoyunda ters göstermeye, yanlış birtakım intiha
ların uyandırılmasına matuf olan husustur. 

Mesele şudur, değerli arkadaşlarım: Biz yönetme
liğe, 657 sayılı Personel Kanununun maddelerini 
bir bir koyduk. Yönetmeliğe koyduğumuz şey, Yüce 
Meclisin, yani sizlerin tasvibinden geçen kanunun 
maddeleridir. Onu mu tenkit ediyor bir kısım arka
daşlar, bilemiyorum. Şu anda yönetmelikte olan hu
sus.. 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Bir İçişle
ri Bakanı böylesine ciddiyetsiz konuşamaz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim, 
dinleyelim efendim, sükûnetle dinleyelim efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Yönetmelikte olan husus, 657 sayılı 
Devlet Personel Kanununda ne varsa, ne bir kelime 
fazla, ne bir kelime eksik, tıpatıp aynısıdır. 

Şimdi, polis nasıl alınır değerli arkadaşlarım? 
Bendeniz.. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Senin gönderdiğin 
dosya ile olur, anlatayım mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Bendeniz birkaç cümle ile de onu hu
zurlarınıza arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, lütfen efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Polis alınması için önce müracaat eder
ler, 

Değerli arkadaşlarım. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Size sormadım 

efendim, Bakandan sordum. 
BAŞKAN — Ama, Başkandan sorulur efendim, 

bakandan sorulmaz. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Sayın Başkan, eğer, değerli parlamen
terlerle siz konuşuyorsanız, ben susayım. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — İzmir'e gönderdi
ğin dosyayı anlatayım mı? 

— 9 — 
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BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun Sayın 
Bakan. 

ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — Yalan söyleme Al
lah önünde. 

İÇÎŞLERt BAKANI OĞUZHAN ASÎLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, polis almak için 
şartlar şudur; ortaokul mezunu veya dengi okul me
zunu olmak asgarî.. 

ORHAN BÎRGÎT (istanbul) — M. S. P.'li olmak. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASÎLTÜRK 

(Devamla) — Lise mezunu ve dengi okul mezunu ol
mak tercihe şayandır. Bunun dışında, fizikî bazı esas
lar vardır; 1, 64 boyundan az olmaması lâzımdır onun 
yanında; Devlet Personel Kanununun gösterdiği as
kerlikle ilgili olma şartları aynen kanundan alınmış
tır, o vardır. Bu şartlara sahip olanlar, hangi siyasî 
görüşe sahip olursa olsun, hangi siyasî kanaate sahip 
olursa olsun, insanların gönlünü, insanların kafasının 
içini okuyacak bir âlete sahip olmadığımıza göre, bun
lar müracaat ederler. 

Bu müracaatlar neticesinde, şu anda 15 bine yakın 
müracaat birikmiş durumdadır. Türkiye'nin 14 ilinde 
imtihanlar yapılacaktır. 14 ilde yapılan imtihanlardan 
sonra, bu imtihanları kazanan kıymetli evlâtlarımız, 
ondan sonra sözlü imtihana alınacaklardır. Bu imti
hanlardan da geçerek, halen elimizde bulunan bin kü
sur kadroya müracaat eden bu 15 bin vatan evlâdı 
yavrularımızdan, bin küsuru alınacaktır. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — M. S. P.'li kardeş
lerimizden deyin şuna. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — İmtihanları, Türkiye'mizin 14 ilinde, il
gili Bakanlığın Emniyet Genel Müdürlüğü ve Emniyet 
Müdürlüklerinin personelleri muhtelif yerlerde bir 
anda yapacaklardır. 

Kazananlar kimler olacaktır, şimdi endişe nedir? 
Değerli arkadaşlarım, onu anlatayım. Endişe şu

dur... (C. H. P. sıralarından, «Sizden giden listeler 
var» sesleri.) Endişe şudur... 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Komünist
ler de, eylemciler de alınacak mı? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bazı kimselerin 
endişesi şu'dur... 

MEMDUH ERDEMlR (Kırşehir) — Anarşistleri 
de alacak mısınız tesadüfen de olsa? 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, müdahale etmeyin 
efendim, 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Efendim, vaktiy
le Demirel'e de küfür etmişti, onu anlatıyor. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, karşılıklı konuşmaya
lım efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, endişe izhar eden 
arkadaşların endişesinin şu olduğunu zannediyorum.: 
Türkiye'mizde... (A. P. ve C. H. P. sıralarından kar
şılıklı lâf atmalar.) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASÎLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu polis olma 
mevzuunda, müracaat edenlerin arasında imam -
hatip okulu mezunları da vardır, imam - hatip oku
lu mezunları da, lise ve dengi okul mezunları ola
rak kabul edildiklerinden, bu imtihanlara girecekler
dir. Şimdi, imam - hatip okulu mezunları bu mesle
ğe müracaat ettiler diye, birtakım istismarlara vesile 
olarak, «efendim, filân grup, filân...» 

NECDET UĞUR (istanbul) — Eğer kötüye kul
lanırsanız ateşle oynarsınız. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, Sayın Uğur... 

NECDET UĞUR (istanbul) — Tahrip ödersiniz 
Cumhuriyeti. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, rica ederim. 
NECDET UĞUR (istanbul) — Cumhuriyeti tah

rip edersiniz. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyeti tah
rip edenler... 

NECDET UĞUR (istanbul) — Gücün yetmez se
nin, haydi hodri meydan. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, çok rica ederim, din
leyelim efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASlLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bazı parlamen
terleri... 

NECDET UĞUR (istanbul) — İçişleri Bakanı 
olarak etkiliyor, hakkı yok buna. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efendim. 

NECDET UĞUR (istanbul) — Böyle numaralarla 
etkiliyor. Tarafsız kal, tarafsız kal; Cumhuriyeti yık
maya senin gücün yetmez. 

IÇlŞLERt BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Tarafsızım ben. 

NECDET UĞUR (istanbul) — Vatandaş arasın
da fark gözetemezsiniz. Sen kürsüden söylüyorsun 
bunu. 

— 10 — 
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BAŞKAN —. Sayın Uğur, çok rica ederim efen
dim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Tahrip edemezsi
niz, Cumhuriyetle oynayamazsınız, bunu bilin. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Kendinize hâkim olunuz, hâkim. Hiç 
kimsenin arasında hiçbir fark yoktur. 

NECDET UĞUR (tstaribul) — Bakan olarak et
kiliyorsun. Cumhuriyetle uğraşmaya sizin gücünüz 
yetmez. Tarafsız kalın, tarafsız. Cumhuriyetle oynaya
rak, fark gözeteceksiniz. 

tÇİŞLERt BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Onu sen iddia ediyorsun. Senin dedik
lerin belli. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Vatandaşlar ara
sında fark gözetemezsin. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Senin dediklerin belli. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, Sayın Uğur... 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Böyle parlamenterlik olmaz. 

NECDET UĞUR (tstaribul) — Böyle Bakanlık 
olmaz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim, 
çok rica ederim. 

ABDI ÖZKÖK (Bolu) — İmamlıkla polislik bağ
daşmaz. Birisi dinî vazifedir. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASÎLTÜRK 
(Devamla) — Gayet tabiî. Zaten bir alâkası da yok, 
alâkası yok. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Yapamayacak
sın, yapamayacaksın... 

BAŞKAN — Sayın Uğur, Sayın Uğur; çok rica 
edeceğim. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Senin Bakan ol
duğun ülkede herkes milletvekili olur. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Senin olmandan belli. 

ADİL DEMİR (izmir) — Sayın Başkan, sustu
run şunları. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim, çok rica 
ederim Sayın Uğur. Söz dinleyin efendim. Bir daki
ka müsaade edin efendim, lütfen. 

NECDET UĞUR (tstaribul) — Bir önemli vaka
yı ihbar etti. 

RECAİ ISKENDEROĞLU (Diyarbakır) — Sa
yın Bakan, milletvekillerinin önerilerine cevap vere
ceğiniz yerde, burada partinizin propagandasını ya
pıyorsunuz. 

17 . 6 . 1975 O : l 

BAŞKAN — Çok rica ederim arkadaşlar; lütfen 
efendim. 

Sayın Bakan, vaktiniz de dolmak üzere, lütfen 
bağlayın efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, konuşma imkânına sa
hip olamıyorum ki, hangi vaktim doldu. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, zannediyorum... 

NECDET UĞUR- (İstanbul) — Sayın Başkan, 
önerilere cevap verecekti, partisinin propagandasını 
yapıyor. Susturun bakalım. 

BAŞKAN — Susturacağız efendim; lütfen yerini
ze oturun. 

Buyurun Sayın Bakan. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyetin temellerini hedef alan böyle bir konuş
ma yapılamaz. Burada böyle bir konuşma çok teh
likelidir Cumhuriyet için. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, zannediyorum 
ki, meseleyi... 

BAŞKAN — Lütfen oturun yerlerinize. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, zannediyorum 
ki meselenin aslına vakıf olduğu zaman, Sayın Uğur 
da bu reaksiyonunu, bu heyecanla müdahalesini geri
ye alacaktır. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Tatbikatınızı gö
receğiz. 

BAŞKAN — Tatbikat belli eder efendim, tatbi
kat belli edecek. Lütfen efendim, tatbikata kadar. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, memlekette hür
riyetler vardır, memlekette Anayasa vardır, memle
kette kanun hâkimiyeti vardır. Bir insan çıkar da, 
«İmam - hatip okulu mezunu polis imtihanına gire
mez» derse; o, asgariden, insan hakkına saygısız
dır. O, asgariden, insanları iki sınıfa ayırıyor demek
tir. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — İçişleri Bakanı
sın sen, tarafsız ol; seninle seçirne nasıl gidilir; sana 
güvenilir mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Bizim nazarımızda, bu memlekette ya
şayan insanlar birdir, beraberdir, fark yoktur. 

İçişleri Bakanı olarak da, tarafsız olarak, hangi 
siyasî kanaate sahip olursa olsun, vatandaşlarımıza 
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eşit muamele yapıyoruz. Bundan emin olunuz. Dün 
böyle idi, bugün böyledir, yarın da böyle olacak. 

Hepinize saygılar sunarım. 
ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — Kaçak, kaçma, 

kaçma. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, teşekkür 

ederim. 
TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Sayın Baş

kanım, Sayın Bakan soracağım şu soruya cevap ver
sin : «Atatürkçü müsün, değil misin?» dedim, bir 
kere bile Atatürkçüyüm diyemedi. Yüreği tutuyorsa, 
buyursun kürsüye, ben Atatürkçüyüm desin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müzakere açmış du
rumda değiliz, lütfen cevap verilmiştir, buyurun 
efendim. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Sayın Başkanım, 
Sayın Bakandan bazı sorular sormuştum, konuya de
ğinmesini rica etmiştim. Burada getirdiğim konu bir 
ihbardır. Konuya değinmemiştir. Bambaşka konular 
dile getirmiştir. Lütfen bu konuda, çıksın kürsüden 
ne yapacağını belirtsin. Çünkü olayların en büyük so
rumlusu yalnız Sayın Bakan olur. Lütfen gelsinler 
bir açıklama yapsınlar. "Benim konuşmam bir ihbar 
niteliği taşımaktadır, bambaşka konulara değinmiştir. 

BAŞKAN — Peki efendim, lütfen oturun Bakan
dan sorarız efendim. 

3. — Ticaret Bakanı Halil Başol'un, üzüm ve an
tepfıstığı taban fiyatları hakkında gündem dışı ko
nuşan Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya'ya ce
vabı. 

BAŞKAN — Taban fiyatları üzerinde açıklama
da bulunmak üzere Ticaret Bakanı Sayın Halil Ba-
şol, buyurun efendim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sayın Özkaya arkadaşımız güneydoğu birlikleri 
münasebetiyle ta'ban fiyatları konusunda bazı öneri
lerde bulundular. Taban fiyatları konusunda Yüce 
Meclise bilgi vermek fırsatını bana bahşettiği için ken
dilerine teşekkür ederim. 

Taban fiyat politikası uygulanmasına Ticaret Ba
kanlığınca itina ve titizlikle devam edilmektedir. Ta
ban fiyatlarının mümkün olduğu kadar erken ilân 
edilmesi ve taban fiyatlarının üreticinin alınterini de
ğerlendirecek biçimde tespit edilmesi, tespit edilen 
ta'ban fiyatlarının işlerliğini sağlayacak biçimde ted
birler alınması, taban fiyatlarının gerek dünya fiyat-
larıyle ilişkisinin, gerekse üreticinin sosyal durumuy-
Ie ilişkisinin gözönüne alınarak tespit edilmesi Bakan
lığımızca prensip ittihaz edilmiştir. 
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Bu cümleden olarak, ilk defa tiftik taban fiyat
ları ilân edilmiş ve üretici büyük ölçüde rahatlığa 
kavuşturulmuştur. Süratle alman tedbirler neticesin
de, hemen hemen üretimin % 25'inden fazlası şu an
da Tiftik Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından 
mubayaa edilmiştir. 

Öte yandan koza taban fiyatları ilân edilmiş, sü
ratle yeterli kredileri çıkarılmış ve vatandaş, Türki
ye'nin tarihî bakımdan sahiplik iddia edebileceği bek
çilik konusunda, büyük ölçüde teşvik edilmeye gayret 
edilmiştir ve halen bu konu da yürütülmektedir. 

Güneydoğu Birlikleri çok çeşitli mahsullerin alı
mında görevlendirilmiştir. Sadece bunlardan bir ta
nesi, antepfıstığı taban fiyatına dayalı olarak yürü
tülmekte; bunun yanında üzüm, fasulye, mercimek 
gibi diğer mahsullerde de, Ziraat Bankasından kred'i-
lendirilmek, kârı ve zararı birliklere ait olmak üzere 
alımlar yürütülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Güneydoğu Birliklerinde 
halen taban fiyatına tabi tutulmayan diğer ürünlerin 
de taban fiyatı politikası çerçevesi içerisine alınması 
hususunda bana müracaatlar intikal etmiştir. Halen 
bu müracaatlar tetkik safhasındadır. Taban fiyat po
litikası içerisine alınmasında fayda olan mahsuller, 
elbette bu politika içerisine alınacaktır. 

Taban fiyat politikası gerçekten Türkiye'de çok iyi 
uygulanması gereken bir politikadır. Her şeyden evvel 
bizatihi kendisinin ötesinde, taban fiyatının işlerliği 
büyük önem taşımaktadır. Taban fiyatı yüksek veya
hut da üreticiyi memnun edecek biçimde tespit edil
miş olsa bile, eğer bu fiyata işlerlik kazandıramaz 
isek, bu fiyatın altında üreticinin mahsulünü elinden 
çıkanmasını ortaya koyan şartları bertaraf edemez is!ek, 
o zaman taban fiyatı politikalarından istediğimiz ve 
ümit ettiğimiz sonucu almamış sayılırız. 

Muhterem arkadaşlar, taban fiyat çerçevesi içe
risine alınmış olan birtakım ürünlerimiz içinde ta
ban fiyatının işlerlik kazanması konusu, bugün en 
önemli bir konudur. Bu konu üzerinde de ayrıca Ba
kanlığımda çalışmalar devam etmektedir. 

Nitekim, geçen yıl pamuğa uygulanan taban fiyat 
politikası, taban fiyatının işlerliğini temin edecek şart
lar önceden tespit edilmediği için işlerlik kazanama
mıştır. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sizi de gö
receğiz bu sene, sizi de. 

BAŞKAN — Sayın Kahraman lütfen... 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam

la) — Bu sene bizi de göreceksiniz, daha evvel de gör-
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dünüz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) Gerçek
leri şurada bir... 

MEHMET ÖZMEN (Gaziantep) — Sayın Ba
kan, hiç üzümden bahsetmiyorsunuz?.. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Şurada bir politika yapmak için konuşmuyorum 
muhterem arkadaşlar. Sabırsızlık göstermeyin, söyle
diğim şeyler gerçektir. Bizi de göreceksiniz, biz bir
takım şaftları geliştirmeye, oluşturmaya, iyileştirme
ye çalışacağız, bütün gayretimiz budur. İyileştirme
diğimiz takdirde, sıkıntıyı çeken Yüce Meclisin üye
leri değil, o mahsulün üreticileridir. Binaenaleyh, 
bir sı'kıntıyı orta yere koyduğum zaman, Yüce Mecli
sin bunu iyiniyetle kabul edeceği ümidi içerisinde
yim. 

Muhterem arkadaşlar, işlerlik kazandırılması ge
reken bazı taban fiyatları politikasında, fiyatın işler
liğinin kazandırılması gereken birkaç tane mahsulü
müz vardır. Pamuk bunların arasındadır, üzüm bun
ların arasındadır, fındık bunların arasındadır. Bun
lar için özel tedbirler geliştirmeye çalışıyoruz. Ümit 
ediyorum ki, daha başarılı bir tatbikatı ortaya ko
yalım. 

Güneydoğu Birliklerinde devrevî bakımdan büyük 
ölçüde istihsal farklılıkları meydana getiren antepfıs
tığı konusu Devlet için problem bir konu değildir. 
Antepfıstığı, büyük ölçüde dayanıklı bir maddedir ve 
şu anda, üretim bakımından bir sene çok mahsul, 
bir sene az mahsul elde edilmesi gibi sonuçları orta
dan kaldıracak tedbirler alınıncaya kadar yüksek se
viyedeki üretim yıllarının mahsulünü, düşük seviyede
ki üretim yıllarında pazarlamak mümkündür. Bu ba
kımdan Sayın Özkaya arkadaşıma, bu konudaki ta
ban fiyatlarında müsterih olmasını hatırlatmak istiyo
rum. Geçen yıl, Ağustos ayında taban fiyatları ilân 
edilmiş idi. Çalışmalar süratle yapılıyor, dana erken 
ilân etme gayreti içerisindeyiz. 

Bir hususa daha değinmek istiyorum. Taban fi
yatları politikasını tespit ederken, yıllık taban fiyat
larını tespit ederken o mahsul ile ilgili bilcümle kuru
luşların fikirlerini sözlü olarak ve yazılı olarak alma
yı uygun buluyoruz. Bundan evvel de tatbikat aynı 
suretle yürütülmüştür. Elbette çeşitli kuruluşlar ara
sında taban fiyatı politikası, daha doğrusu fiyatın 
hangi çizgide tespit edileceği konusu, ayrı ayrı düşün
celerin mahsulü olur. Bakanlığımızda bütün bu dü
şünceler ele alınarak, üreticiyi koruyan, onun alın-
terini değerlendiren bir fiyat tespit edilecektir. Çeşitli 
müesseselerin fikirlerini dinlemek, her müessesenin 
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fikrini ayrı ayrı uygulamaya koymak demek değildir. 
Bu nedenle, büyük ölçüde üretici kesimini temsil eden 
ziraat odaları, kooperatifler birlikleri yetkililerinin 
yanında bu üretimin ticaretini yapan ihracatçı birlik
lerinin de dinlenmesini ben' şahsan uygun buldum. 
Onun için o mahsulle ilgili bilcümle kuruluşların 
Bakanlığa davet edilmesini istedim. O kuruluşlardan 
her hangi birinin daha müessir olacağı hususunda bir 
endişe varsa, bu endişenin yersiz olduğunu burada be
yan etmek istiyorum. 

MEHMET ÖZMEN (Gaziantep) — Üreticinin 
elinde 3 bin ton üzüm var, bu ne olacak? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlar, üzüm meselesi Türkiye'nin 
bir problemidir. Güneydoğuda üreticinin elinde 3 bin 
ton üzüm var. Ege'de, birliklerimizin elinden ben 60 
bin ton üzüm teslim aldım geldiğim vakit; 60 bin ton 
kuru üzüm, 3 bin ton çekirdekli üzüm. 

Muhterem arkadaşlar, üzümün fiyatı bir ara 17,5 
liraya çıktıktan sonra, şu anda 6,5 liraya düşmüştür. 
Taban fiyatı 10 liradır, karşılığı 900 doların üzerin
dedir. Bugün kuru üzümde dünya fiyatı 600 - 620 do
lar civarındadır. 620 dolar olmasına rağmen, uzun 
süre asgarî ihraç fiyatları 750 dolar seviyesinde tespit 
edilmiştir. Gayet tabiî ki 100 dolarlık bir fark orta 
yere çıktığı için, rakiplerimiz kuru üzüm ihracatına 
devam ettiği zamanlarda biz, kuru üzüm ihracatına 
devam edememişiz. Bu konuyu, Bakanlığa gelir gel
mez derhal ele aldım. İlk iş olarak dünya ihracat fi
yatları seviyesinde Türkiye'nin kuru üzüm ihracatını 
yürütmek için tedbiri orta yere getirdim. Aldığımız 
bu tedbir neticesinde 12 bin ton kuru üzüm ihraca
tına muvaffak olduk. 

Muhterem arkadaşlar, dünyada bir kuru üzüm 
üretim fazlası vardır, tüketim noksanı vardır. Bu ne
denle kuru üzüm istihsal eden bütün memleketler bü
yük sıkıntı içerisindedir. Bugün Yunanistan'da da 
stok olarak 50 bin ton kuru üzüm vardır. Bu konuda 
ticarî bakımdan en iyi tedbiri alabilen üretici ülke, 
stoklarını en çabuk eritmek imkânına sahibolur. Bu 
fiyatlar bizim stok maliyetimizin çok altında fiyatlar
dır; ama kuru üzüm öte yandan dayanıksız bir mah
suldür ve uzun süre beklediği takdirde, bunun değe
rini % 75'in üstünde kaybedeceği bir gerçektir. Bu ne
denle gereken tedbirler alınmıştır. Kuru üzüm üreti
cileri arasında yeni bir toplantı mevcuttur. Bu top
lantı sonunda yeni birtakım girişimlerle kuru üzümü 
ihraç etmenin gayreti içinde bulunacağız. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, iki dakikanız kaldı 
efendim. 

MEHMET ÖZMEN (Gaziantep) — Çekirdeksiz 
kuru üzüm ihraç edilmiyor, alıcısı yalnız Tekel.. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlar, gerek çekirdekli kuru üzüm, 
gerek çekirdeksiz kuru üzüm, gerekse taban fiyatına 
bağlanmış diğer mahsuller üzerinde çok ciddî araş
tırmalarımız var ve probleme çözüm yolu bulmak 
için her türlü gayret Bakanlığımızca sarf edilmekte
dir; elden gelen her şey yapılacaktır. Bu hususta Yüce 
Meclisin müsterih olmasını istirham eder, Yüce Mec
lise saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

4. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar in, Or
ta Doğu Teknik Üniversitesindeki boykot olayları 
hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Profesör Mustafa Parlar, Or
ta Doğu Teknik Üniversitesindeki boykot olayları 
hakkında, buyurun efendim. 

MUSTAFA PARLAR (îstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Yüce Heyetinizi memleke
timizin en güçlü bir üniversitesindeki elem verici olay
lar hakkında tenvir etmek için söz almış bulunuyo
rum. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi haftalardır çalış
mamaktadır. Öğrencileri, öğretim üyeleri moral bakı
mından tam bir çöküntü içine girmiş bulunmaktadır
lar. Milyarlık tesisler, lâboratuvarlar ve üniversite 
kütüphanesi âtıl bir durumda; yurda ve insanlara 
mutluluk getirecek ciddî çalışmaları, devamlı ve sis
temli eylemlerle engellenmektedir. 

Yarının Türkiye'sinde büyük sorumluluklar taşı
yacak olan 9 bin genç ve 2 bini aşan öğretim kadro
su ve hizmet personeli bu ataletin ezikliği altında bu
lundurulmaktadırlar. 

Akademik yılın yarısı kaybolmak durumu ile kar
şı karşıya gelmiştir. Ölçülen zararın 225 milyon TL. 
olduğunu, bu üniversiteye Yüce Meclisin bütçe gö
rüşmelerinde 450 milyon TL. verildiğini hatırlatarak 
belirtmek isterim. Ölçülemeyen zararların ise milyar
lar üzerinde olacağını söylemek, aşırı bir iddia olma
yacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 20 hizmet yılına yakın süre
yi aralarında geçirdiğim Orta Doğu Teknik Üniver
sitesi mensupları, büyük çoğunlukla vatan hizmeti ve 
sevgisiyle doludur. 

Fakir vatandaş topluluğunun yardımlarıyle, onla
rın eğitimleri için verdiği fırsatları, Orta - Doğu Tek-. 

nik Üniversitesi mensupları bilmekte ve cidden üstün 
kaliteli bir eğitimden geçerek, hızia vatanlarına ya
rarlı olmak arzusunu taşımaktadırlar. 

Sizlerin büyük anlayış ve katkıları ile, bugün 
Ankara ve Gaziantep Orta Doğu Teknik Üniversite
lerinde her öğrenciye senede 50 000 TL. masraf ya
pılmaktadır. Hizmetleri ve araştırmaları ile Orta Do
ğu Teknik Üniversitesi bugüne kadar yapılan tüm 
ödeneklerin üstünde bir katkı ile görevlerini yapmış
tır ve buna daha büyük bir güçle devam edecekler
dir. 

Son durumun yaratıcılarını, üniversitede anarşinin 
devamım isteyen ufak bir azınlıkla, bunların eylemle
rinden çıkar sağlamak isteyen bazı siyasî kuruluşla
rın kirli ellerini bu ilim ocağından çekmemeleri ve 
çekmek istememelerinde aramalıyız. 

Vatanımızın sorunlarının pek büyük bir bölümü, 
ancak bilimsel yollardan gidilerek çözümlenebilir. Bu
nun için, Devlet, Hükümet ve Parlamentonun, üni
versitelerimizi ' problem kaynağı olarak değil, fakat 
etkili bir şekilde sorunlarımıza bilimsel ışık tutan ve 
etkili çözümler getiren kurumlar olarak görmeleri ve 
bu görüşün gereği olan davranış içinde bulunmaları 
şarttır. Bu amaca varmak için politikanın üniversite
lerimize sokulmamastna elbirliğiyle çalışmalıyız. An
cak o zaman üniversitelerimizden en yüksek düzeyde 
yararlanma olanağını bulabiliriz. 

Üniversitelerimiz en hassas kuruluşlarımızdır. Ora
da kaba kuvvetin ve zorbalığın yeri olmaması lâzım
dır. Bunu da ancak elbirliği yaparak sağlayabiliriz. 
Ne kadar az veya çok sayıda insandan oluşursa oluş
sun, bir tarafın fikrini zorla öbür tarafa kabul ettir
mesi, üniversitelerimizde bulunmaması gereken bir 
eylem tarzıdır. Bu nedenle, üniversitelerimizin, siyasî 
kavgaların yapıldığı yerler olmaktan çıkarılmasında 
siyasî partilerimize ve Parlamentomuza büyük görev
ler düşmektedir. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki hizmet dö
nemim sırasında, üniversitemin yaptığı hizmetleri, 
üretilen teknolojilerin ekonomimize yaptığı büyük 
katkıları yakından bilen bir insan olarak, kesinlikle 
bu kürsüden size ve milletime sesleniyorum; lütfen 
üniversitelerimizi birer politika arenası haline getir
meyelim; getirmek isteyenleri takbih edelim. 

BAŞKAN — Sayın Parlar, bir dakikanız kaldı 
efendim, cümlenizi bağlayın. 

MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde uygulanan ey
lem metotları, 1860 yılından itibaren pek çok ülkede 
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kullanılmış ve zararlı sonuçlan görülmüştür. Fikir 
sahibi olmak ve onları savunmak başkadır, fakat bu 
temel hak arkasına sığınıp, rejimi yıkmaya çalışmak 
başka bir şeydir. Vatanımızın tüm sorunlarını bir nes
lin sırtına yükleyerek çözmeye çalışmak, artık modası 
geçmiş davranışlar olmuştur. 

Herkesin, Anayasamızın getirdiği temel haklarını ko
rumak bizim görevimizdir; ama her anayasal kuruluşun 
da kendi kuruluş sistemi içerisinde haklı olduğu ve lâ

yık olduğu yere sahip çıkarken, yanında bulunan bir baş
ka kuruluşun hakkına tecavüzü durdurmak zamanı 
gelmiştir. Eğer bugün ülkemizde özlemini duyduğu
muz gerçek barış yoksa, bunun sebebini, anayasal 
kuruluşlarımızın, birbirlerinin hak ve salâhiyetlerine 
tecavüzünü tabiî görür bulmalarında ve bu kuruluş
lara yakışmayan bir davranış içerisinde olmalarında 
görüyorum. 

Temennim, hiçbir anayasal kuruluşun kendini hâ
kimi mutlak sayarak, başka kuruluşlara saygısızlık 
duygusu ile ve zaman zaman kasıtlı bir direniş ile hep 
karşı olma içinde bulunmalarının sona erdirme gere
ğini anlamalarıdır ve teker teker, bir grupun, zümre-

/. — Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin Müftü-
oğlu'nun vefatına dair Başkanlık tezkeresi (3/431) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın sunuşları vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin Müftüoğlu 

14 . 6 . 1975 günü vefat etmiştir. Merhuma Tanrı'-
dan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. 

Aziz arkadaşımızın yüce hatırası önünde Genel 
Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

(Saygı duruşunda bulunuldu.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
2. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerini de
ğiştiren kanun teklifinin İçtüzüğün 38 nci maddesine 
göre doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergesi (2/348, 4/91) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 
gündeme alma önergeleri vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddele

rini değiştiren kanun teklifimiz 21 A A 975 Pazartesi 

nin veya kuruluşun değil, fakat bütün milletin kuru
luşu olarak görev yapma tutkusuna kavuşmalarıdır. 

îkinci bir temennim şudur : Üniversitelirimizde 
her hafta bir gün, saat 12.00- - 13.30 arasında her fik
rin serbestçe tartışılacağı, duyurulacağı açık hava 
forum meydanlarının tanzim edilmesidir. Böyle bir 
sistem pek çok Batı üniversitelerinde, örneğin, bir yıl 
profesör olarak görev yaptığım Kaliforniya Üniver
sitesinde uygulanmaktadır. Bu gibi yerlerde, Meclis 
kürsüsü serbestliğinde her konuşma yapılabilmeli, sı
nıflar ve anfiler sadece yapılış amaçları için kullanıl
malıdır. 

Böylece üniversite öğrencileri, fikrî birikimlerini 
boşaltabilecekler ve bu saatlerin dışında da temel gö
revlerini yapabileceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, özgürlük zırhı arkasına sığı
narak, müesseselerimizin tahribine seyirci kalmaya
lım. Siyasî mücadeleleri kendi meşru plâtformunda 
yapalım. Bu temenni ve telkinlerimin karşılık bulaca
ğını umuyorum. Bu duygularla saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlar. 

günü Plan Komisyonuna havale edildiği halde kırk-
beş günlük süresi içinde görüşülüp Genel Kurula su
nulmadığından Millet Meclisi İçtüzüğünün 38 nci 
maddesi gereğince Millet Meclisi gündemine alınma
sını rica ederim. 

İzmir 
Neccar Türkcan 

BAŞKAN — Önergenin lehinde Sayın Türkcan, 
buyurun efendim. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

1973 Cumhuriyet Halk Partisi seçim bildirgesinde 
yer alan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerini değiştiren kanun teklifim, halkımızın bü
yük bir kesimini ilgilendirdiği ve 27 Ocak 1975 ta
rihinde Başkanlıkça Plan Komisyonuna havale edil
diği halde, bugüne kadar Cepheci Hükümetin, «Küçük 
esnafın defterini kaldırıyoruz» yaygarasına rağmen 
ele alınmamıştır. 

Teklifim, sermaye çevrelerini ilgilendirmediği için, 
yakın gelecekte ele alınacağına da inanmıyorum. 

Yüce Meclisin sayın milletvekilleri, teklifim, Plan 
Komisyonunda incelenip, 45 gün içinde Genel Ku
rulun gündemine konmamıştır. Oysa, kanun teklifim, 

B — TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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Cumhuriyet Halk Partisinin ve Sayın Ecevit Koalis
yon Hükümetinin köylüden yana politikasıyle uygula
nan ta'ban fiyatlarıyle küçük üreticilerimizin yükse
len gelirleriyle ortaya çıkan defter tutma mecburiye
tini ortadan kaldıracaktır. 

Çoğu kırsal alanlarda oturan üreticilerimizin oku
muşluğu azdır. 1 ton tütün, 3 ton üzüm, 12 ton buğ
day yetiştiren ve satan üreticilerimiz; Mall'yeye, 
vergi dairelerine beyanname vermek mecburiyetinde 
kalmakta ve bu beyannamelerini başkalarına para ile 
doldurtmak zorundadırlar. Birçok üreticimiz, beyan
name verme mecburiyetini bilmediğinden cezalandırıl
maktadır. 

1964 yılından bu yana paramız 3 - 5 defa değer 
kaybına uğramış ve halen, irat gelirleri de 5 bin li
rayı geçenler beyana tabi olmaktadırlar. Teklifim 
irat gelirlerini de yükseltmekte, asgarî geçim indiri
minin gülünç vaziyetini yeniden ayarlamaktadır. Tek
lifim Yüce Mecliste görüşüldüğünde, daha da iyi se
viyeye getirileceğine inanıyorum. 

İrat gayri safi tespiitlerin'de, yeni ve eski yapı dük
kân arasındaki farklardan ortaya çıkan eskici, ber
ber ve lehimci gibi çok küçük esnafın mağduriyeti 
önlenecek ve küçük esnafın senelerdir çektiği defter 
tutma eziyeti bitecektir. 

Sayın milletvekilleri, 193 sayılı Kanun yürürlüğe 
girdiğinden bu yana 11 yıl geçmiştir. Bu Kanun mut
laka düzeltilmeli, küçük esnaf ve sanatkârın sırtından 
fert zengin etmek önlenmelidir. Bugün lise ve hatta 
birçok yüksekokul mezunlarının aklının ermediği def
ter tutmaya, ekonomik baskı içinde olan, okuması 
yazması az küçük esnaf ve sanatkâr nasıl akıl erdi
rir? Defterini muhasebecilere tutturarak, Devlete ver
diği verginin üç - beş mislini o kişilere ödemektedir. 
Şoför esnafı da aynı durumdadır. Kanunun yürürlü
ğe girdiğinde 30 bin lira olan muaflığın iki mislini, 
bugün bir simit satıcısı aşmaktadır. 1964 yılından be
ri hayat şartları çok değişmiş ve mal birim fiyatları 
da artmıştır. 1964'te l kilo pirinç 250-300 kuruş, 
1 kilo ıspanak 50 - 60 kuruş, 1 kilo peynir 1 0 - 1 2 
lira, 1 metre kumaş 50 - 60 liraydı. Bugün ise 1 kilo 
pirinç 10-14 lira, 1 kilo ıspanak 4 - 5 lira, 1 kilo 
peynir 30 - 40 lira, 1 metre kumaş ise 250 - 300 liradır. 

Fiyatların yüzde kaç arttığı ortadadır. Artan oran 
içinde küçük esnaf muaflığı da artmalı, ekonomik 
bunalım içinde olan ülkemizin ezilen kesimini teşkil 
eden üreticilerimizin, köylümüzün, esnafımızın insan
ca yaşamaya yönelik bir adım atması sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, çile çeken üretici köylüleri
mizi, iradiyle geçinen yoksulları, dükkânı yeni yapı 
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olup ekmek parası çıkaramayanları, asgarî geçim in
diriminin gülünçlüğünden vergileri yükselen işçi ve 
memurları, defterini başkalarına tutturarak ekmeğini 
katıksız yiyen küçük esnaf, sanatkâr ve şoförleri dü
şünmeliyiz. 

Plan Komisyonunda günü içinde ele alınmayan, 
gündeme konmayan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun değişikliğini oylarınızla Genel Kurul günde
mine almanızı diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Sezgin. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

İzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan ve 17 
arkadaşının 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesini öngören kanun teklifi, 
Sayın Türkcan'ın ifade ettikleri gibi, 27 .1 .1975 ta
rihinde Millet Meclisine sunulmuştur. 

Bendeniz Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı ola
rak, Sayın Türkcan arkadaşımızın konuşmalarındaki 
politika ile ilgili bölümlerde değil, sadece teknik bir 
komisyon olan Bütçe ve Plan Komisyonumuzu ilgi
lendiren hususlarda kısaca cevap arz etmek istiyo
rum. 

Sayın Başkan, bir müzakerede de Meclisin değer
li üyelerine arz ve ifadeye gayret ettiğim gi'bi, Büt
çe ve Plan Komisyonu Meclisimizin en yüklü komis
yonudur. Komisyonumuzda 300'e yakın teklif ve 50' 
nin üzerinde kanun tasarısı bulunmaktadır. Komisyo
numuz 1,5 aydan beri çalışmaktadır. Yani son Hü
kümet, Milliyetçi Cephe Hükümeti işbaşına geldiği 
tarihten bu yana geçen, Komisyonumuzun kurulduğu 
45 gün zarfında çalışmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Plan Komisyonu üyeleri 
bilirler, bu 45 günde, Meclisin tatil olduğu her gün 
çalıştık ve bunun dışında çalışmamız İçtüzük gere
ğince mümkün değil. Bu 45 gün içerisine bu kadar 
sıkıştırabildik. Komisyonumuz bu süre içerisinde İş
çi Kıdem Tazminatını, 1! sayılı Kararnameyi, 12 sa
yılı Kararnameyi, işçi emeklileri ile ilgili kanunu çı
karmış, üniversitelerle ilgili birtakım kadro kanunla
rım çıkarmış, bütçe ile ilgili birtakım kanunları çı
karmış, fakat bu arada adedi 300'ü bulan teklifi gö
rüşmeye maddeten imkân bulamamıştır. 

' Sayın Türkcan arkadaşımızın ileri sürdükleri ka
nun teklifi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda kök
lü bir değişikliği öngörüyor. Ziraî gelirleri, gayri 
menkul gelirlerini, ücretleri, işçiliği, ticarî ve sınaî iş-
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letmeieri, alım - satımla ilgili konuları, esnaflıkla il- I 
gili konuları alıyor ve bunların hadlerinin değişme
sini öngörüyor: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
esaslı bir değişikliği öngörüyor. Sayın Türkcan ve 17 
arkadaşının teklifi, sanırım Meclisteki bütün 450 ar
kadaşımızın üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu. 
Böylesine önemli bir konunun, ihtisas komisyonla
rında, teknik komisyonda görüşülmeden Meclisin 
Genel Kuruluna gelmesinden zararlı çıkacak olan 1 
kitle, her şeyden önce Türkcan arkadaşımızın üzerin
de durduğu bu kitleler olacaktır. Ben, Türkcan arka
daşımdan rica ediyorum; Yüce Meclisimizin, bugü
ne kadar olduğu gibi teknik ve ihtisas komisyonların
dan çıkmadan Genel Kurullarda kanun tekliflerinin 
müzakere edilmemesine dair bir eğilimi vardır, bu 
eğilim içerisinde arkadaşlarımızdan rica ediyorum; 
burada yapılacak her hangi bir yanlışlıkla, Türkcan 
arkadaşımızın iyi bir iş yapmak amacı ile ileriye sür
düğü ve verdiği kanun teklifinin yanlış çıkabilme, 
dolayısıyle kitlelerin aleyhine olabilme gibi bir du
rumla karşı karşıya gelmemesi için, bunun bir defa 
daha bir teknik komisyonda, ihtisas komisyonunda 
görüşülmesinin faydalı olacağı inancımızı ifade edi
yorum değerli arkadaşlarımıza ve arkadaşımızın öner
gesini kabul etmemenizi rica ediyorum. I 

Bunu kısa bir zamanda Komisyon görüşmeye ça
lışacaktır. Esasen, bununla ilgili olarak Komisyonda I 
birtakım teklifler de vardır, bunları birleştirir, bu kit
lelere daha yararlı bir şekle sokmaya gayret ederek 
teklifleri Genel Kurula indirmeye gayret ederiz. 

Teşekkür ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sezgin. 

OSMAN CERAN (Ankara) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Lehte mi efendim? 
OSMAN CERAN (Ankara) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

OSMAN CERAN (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Neccar Türkcan arkadaşımın, götürü vergi usu
lü ile ilgili kanun teklifinin Plan Komisyonu tarafın
dan müzakere edilmeyişi siyasî bir maksatla olmakta
dır. Aslında, Hükümetin de programında böyle bir 
madde olduğu için, bu kanun teklifinin bir hizbe ve
yahut bir grupa maledilmesini hazırlamak için, bu 
teklifin burada görüşülmemesini temine matuf gayret 
sarf edilmektedir. j 
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Şunu bilmelisiniz ki, gelir vergisinde kaçakçılık 
defter tutmakla da mümkündür. Kendi defterini tu
tamayan küçük esnafın biran evvel defter tutma zah
metinden kurtularak, götürü vergi esasına bağlanması 
için bu kanun teklifinin müzakere edilmesini ve kabul 
edilmesini istirham eder, saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceran. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Efendim, Plan Komisyonu Başkanı 
olarak bir milletvekili arkadaşımızın bize izafe ettiği 
hususların yersiz olduğuna dair söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

İnsaf dinin yarısıdır. Biraz evvel buraya Bütçe ve 
Plan Komisyonu Başkanı olarak çıktım ve politika
nın kelimesini düşünmediğim gibi ağzımdan bir tek 
kelime de çıkmadı. Ama bir sayın milletvekilinin bi
zim içimizden geçenleri okuma gibi bir sanatı var 
her halde bir kabiliyeti var... 

OSMAN CERAN (Ankara) — Var var. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Devamla) — Muhakkak kabiliyetiniz var, hiç 
şüphe yok. 

Değerli arkadaşlarım, Bütçe ve Plan Komisyonu
nun politika ile ilgisi yok, bir Anayasa kuruluşudur. 
Bendeniz ilk defa da Bütçe ve Plan Komisyonu Baş
kanlığı yapmıyorum; eski milletvekili arkadaşlar bi
lirler, senelerce bu Komisyonun Başkanlığını yaptım. 
Bu Komisyonda ne ben, ne de arkadaşlarım politika 
yapmadılar ve bizden önce yapıldığı kanısında da 
değilim, bunu da ifade etmiyorum. Hiç düşünmedi
ğimiz, siyaset gibi, politika gibi, hizip gibi, grup gibi 
birtakım sözlere cevap vermek lüzumunu duymadım. 
Nitekim, Sayın Neccar Türkcan arkadaşımızın Mil
liyetçi Cephe Hükümetiyle ilgili beyanlarına hiç ce
vap vermedim ve bizi ilgilendirmiyordu, ilgililer ce
vap verirdi. Hükümetin bu konuda bir kanun tasarısı 
olduğunu da bilmiyorum. Sayın milletvekili Plan Ko
misyonu Başkanından daha iyi biliyorsa ona diyece
ğim yok. 

OSMAN CERAN (Ankara) — Programında var. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Devamla) — Programında olması, demek bu
nun yapılması demek mi sayın milletvekili? 

Evet sevgili arkadaşlar, tekrar ediyorum, Bütçe 
ve Plan Komisyonu Başkanı olarak, tamamen teknik 



M. Meclisi B : 89 17 . 6 . 1975 O : 1 

olarak ifade ettik; tamamen, ihtisas komisyonunun 
bu konuyu daha incelemesi gerektiğine dair olan gö
rüşlerimizi ifade ettik. Ne Hükümetin bu şekilde bir 
kanun tasarısı, ne de bir başka arkadaşımızın kanun 
teklifi, ne de bu kanun teklif ya da tasarısını istismar 
etmek, sömürmek diye Komisyonun bir düşüncesi 
yoktur. Bu sözü söyleyenleri kendi düşünceleriyle, 
kendi zihniyelleriyle, kendi tutumlarıyle başbaşa bı
rakır ve eğer kanunun en iyi şekilde çıkmasını isti
yorsanız bu kanunun Bütçe ve Plan Komisyonunda 
görüşülmesinde fayda olduğuna dair kanaatimi bir 
defa daha ifade ediyor ve bu şekilde oy kullanmanızı 
rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Önerge üzerindeki müzakere bitmiş

tir. Önergeyi tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 
(İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler lütfen işaret 

etsinler efendim... Kabul etmeyenler... 

Ef eridim, arada çok az fark vardır, tespit etmek 
mümkün olmaldı; lütfen ayağa kalkacaksınız. (C. H. P. 
sıralarından «Olmadı, olmadı»' sesleri). 

95, 96, 98, 92 çıkıyor eferidim; aradaki fark çok 
az, lütfen ayağa kalkın, tespit edeceğiz efenldim. Ka
ibul edenler lütfen ayağa kalklsınlar... 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
biraz taraflı oldu gÜbi geliyor bana. 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Sayın 
Başkan, sayılar söylenmiştir, ne arıyorsunuz? 

BAŞKAN — Aradığım hakikattir efenldim. 105, 
102, 100 arasında dolaşıyor, tekrar tekrar sayacağım; 
sabaha kadar sayarız efendim, 

TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Ne bi
liyorsunuz kaibul edilmeyeceğini? 101 - 102 olmuştur 
diyorsunuz, kabul etmeyenleri saydınız mı? 

BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturunuz. Kabul 
etmeyenler lütfen ayağa kalksınlar... 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Hiç görül
müş şey değil bu Başkan. 

BAŞKAN — Ne görülmüş şey değildir efendim.. 
TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Böyle bir 

aylama h'iç görülmüş şey değil. 
BAŞKAN — En sahih oylama şekli oluyor efen

dim. Kimsenin şüphesi kalmayacak. 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Sizin he
sabınıza uygun bîr oylama. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Başarınız ta
rihe yazılacak. 

BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. Lütfen yer
lerinize oturunuz. 

105 kabul oyuna karşılık. 128 -ret oyu ile önerge 
reddedilmiştir. (C. H. P. sıralarından «Bravo Başkan» 
sesleri). 

3. — Adana Milletvekili İbrahim Tekin in Anaya
sa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. 
(4/90) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa önergesi vardır, 
okutuyomm. 

MiM&t Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Anayasa Komisyonundan is

tifa ediyorum. Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla 
arz ederim. 

Adana 
İbrahim; Tekin 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile son 
protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler Teşki
lâtı ile Dûnla Posta Birliği arasındaki Antlaşmaların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 113 sayılı 
Kanuna ek Kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporu 
(II195) (S. Sayısı : 164). 

BAŞKAN — Gündemimizdeki kanun tasarı ve 
teklifleri riin görüşülmesine geçiyoruz. 

Öncöîlk önergesi vardır, okutuyorum. 
Millet Mecîisii Başkanlığına 

Gündemin, «Kanun Tasarı ve Te'kÜflefiyie Ko-
misyonîard'an Geil'etı Diğer İşler» bölümünde yer alan, 

164 S. sayılı Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası 
ile Son pratokoiü ve bunlara bağlı Birleşmiş Millet
ler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği arasındaki Ant
laşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
113 sayi'lı Kanuna ek Kanun tasarısının, önem ve 
müistaceliy etine binaen öncelikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
CahıLt Karakaş 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonu?.. Yok. Görü-
şiülmeisl ertelenmiştir. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya 
Cumhuriyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Antlaşması-

— 18 
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na ek anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu
na ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu ra
poru (1/261) (S. Sayısı : 166). 

BAŞKAN — Bir öncelik: önergesi var, onu da 
okutuyorum, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis

yonlardan Gelen Diğer İşler» bölümünde yer alan, 
166 S. Sayılı, Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avus
turya Cumhuriyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Ant
laşmasına ek anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğuna ilişkin kanun tasarısının, önem ve mesta-
cehyetine binaen öncelikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Dışişleri Komüsyonı\ Başkanı 
Cahıiit Karakaş 

BAŞKAN — Dışişleri Köm'isyonu?.. Yok. Komis
yon olmadığı için konüşulamayaeak. 

3. — 24 . 2 . 1970 tarihli ve 1235 sayılı İktisadî ve 
Ticarî İlimler Akademisi Kadro Kanununa ek Ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/269; C. 
Senatosu : 1/350) (M. Meclisi S. Sayısı : 177, C. Se
natosu S. Sayısı: 489). (1) 

BAŞKAN — Bir öncelik önergesi daha var. Onu 
da okutuyorum. 

Millet Meclisi; Başkanlığına 
Bu günkü Gündemde yer alan, 177 S. Sayılı 

24 . 2 . 1970 tarihli ve 1235 Sayılı iktisadî ve Ticarî 
Mimler Akademisi Kadro Kanununa Ek Kanun Ta
sarısının, çıkmış olan bazı önemi kanunların tatbi
kine imkân sağlamak amacı ile gündemdeki diğer iş
lere takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe - Plan Karma Komisyonu 
Başkam 

lAydırt Milletvekili 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Burada. Hükü
met?.. Burada. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkan, diğer birtakım öner-

(1) 
lidir. 

177 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna ek-

gelerimiz vardır. Bunları ayrı ayrı mı oyluyorsünuz, 
yoksa peyderpey mi? 

BAŞKAN — Peyderpey oylayacağız efendim, ay
rı ayrı. 

Raporun okunup, okunmamasını oylarınıza arz 
ediyorum. 

Raporun okunmamasını arzu edenler lütfen işaret 
etsinler... Raporun okunmasını arzu edenler... Rapor 
okunmayacaktır. 

Kanunun tümü üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 
Bu hususta söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Kanunun maddelerine geçMmesıini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilm'iş'fir. 

24 . 2 . 1970 tarihli ve 1235 Sayılı İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi Kadro Kanununa Ek Kanım 

Tasarısı 

Madde 1. — Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisine bağlı Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu 
öğrenim üye ve yardımcıları kadroları il'iş'ik (1) ve (2) 
sayılı cetvellerde gösterilm'iştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolardan bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilenler, 
1974 - 1975 malî yıllarında kullanılmaz. 

(BAŞKAN — 2 ncd madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. 

Maddeci oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Ka'bul edilmişifir., 

Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?. Yok. 

3 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — 4 ncü madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?. Yok. 

4 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmişteir. 

Kanunun tümü açık oylarınıza sunulacaktır. Ku
palar evvelâ sıralar arasında dolaştıktan sonra, kür
süye konacaktır. 

— 19 — 
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4. — 6 . 7 . 1948 tarih ve 5239 sayılı Ankara Üni
versitesi Kuruluş Kadroları Hakkındaki Kanuna ek 
Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/267; 
C. Senatosu : 1/348) (M. Meclisi S. Sayısı : 178; C. 
Senatosu S. Sayısı : 487). (1) 

BAŞKAN — Bîr öncelik önergesi daha vardır. 
Okutuyorum. 

Millet! Meclisi Başkanlığına 
Bu günkü Gündemde yer alan 178 S. Sayılı 

6 . 7 , 1948 tarih ve 5239 Sayılı Ankara Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları Hakkındaki Kanuna ek Kanun 
tasarisının, çıknıış olan bazı önemli kanunların tat
bikine imkân sağlamak amacı ile gündemdeki diğer 
işlere takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe - Plart Karma Komisyonu 
'Başkanı 

Aydın Milletvekili 
Ismefi Sezgin 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz isteyen?. Yok. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz 

ekliyorum. 
Raporun okunmamasını arzu edenler lütfen işaret 

etsinler... Raporun okunmasını arzu edenler... Rapor 
okunmayacaktır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum.. 
Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

6 . 7 . 1948 tarih ve 5239 Sayılı Ankara Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları Hakkmdald Kanuna Ek Kanun 

Tasarısı 
Madde 1. — Ankara Üniversitesine bağlı ola

rak kurulan, Antalya Tıp Fakültesinin kuruluş kadro
larına ait ilişik (1) sayılı cetvel, 5239 sayılı Ankara 
Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunundaki (1) sa
yılı cetvelle eklenmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen sa-
yjn üye?.. Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etrneyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 178 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Madde 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar 1975 malî yılında kullanılmaz. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

2 nci maddeyi -oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3 olarak yeni bir madde teklifi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Ankara Üniversitesi Kuruluş 

Kadroları Kanun Tasarısına aşağıdaki maddenin ek
lenmesini arz ederiz. 

Yozgat 
Mustafa Asri Ünsür 

Bolu . 

Müfit Bayraktar 
Antalya 

Abdurrahim Erdem 

İsparta 
Mustafa Cesur 

Kırşehir 

Memduh Erdemir 
Afyon Karahisar 

Mete Tan 

Madde 3. — .5239 sayılı Ankara Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Hakkındaki Kanunun (1) sayılı cet
velinin Ankara Tıp Fakültesi kısmına ilişik (3) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

) . 

3 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 

(3) Sayılı Cetvel 
Kadro Unvanı 

Doçent 
Uzman 
Asistan 
Asistan 
Uzman (Diş hekimi) 
Uzman (Psikolog) 
Uzman (Fizikçi) 
Uzman (Elektronik Mühendis) 
Uzman (Kimya Mühendisi) 
Asistan (Biyolog) 

Adet 

5 
2 

35 
25 

2 
2 
1 
i -

2 
5 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu teklife katılıyor 
mu efendim?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılma yeter sayınız var mıdır? 
lütfen onu da işaret ediniz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, Komisyon yerinde değil; ama Umumî He
yet salonunda Komisyonun ekseriyeti vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
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Komisyonun katılmış olduğu bu yeni madde üze
rinde söz isteyen sayın üye var mı? Yok. 

Komisyonun katılmış olduğu yeni maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... («Önergeyi» ses
leri) 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum efendim. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu önergeyi 3 ncü madde olarak kabul etmiş bu
lunuyoruz. 

VAHİT BOZATLI. (Sivas) — Maddeyi oylatma-
dınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu önergeyi 3 ncü madde olarak bu 
şekliyle oylatmış bulunuyorum. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Başkan, 
madde olarak da oylatmanız lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, önergede madde olarak ya
zıldı ve bu da Komisyon tarafından aynen kabul edil
diği için, 3 ncü madde olarak kabul edilmiş durum
dadır. 

Şimdi 4 ncü maddeye geçiyorum. 
Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 4 ncü madde hakkında söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
4 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
5 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun açık oylamaya tabidir. Kupalar sıralar ara

sında dolaştırılacak ve sonunda kürsüye konacaktır. 
5. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş 

Kadroları Hakkında Kanuna ek Kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri. (M. Meclisi : 1/279; C. Senatosu : 1/349) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 179; C. Senatosu S. Sayısı : 
488) (1) 

BAŞKAN — Bir öncelik önergesi daha var, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü Gündemde yer alan 179 S. Sayılı 5247 

sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Hak-

(7) 179 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir\ 
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kında Kanuna Ek Kanun tasarısının ,çıkmış olan bazı 
önemli kanunların tatbikine imkân sağlamak amacı 
ile Gündemdeki diğer işlere takdimen öncelikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe - Plan Karma Komisyonu 
Başkanı 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun görüşülmesine başlıyoruz. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını

za arz ediyorum. Raporun okunmamasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunmaması ka
bul edilmiştir. Rapor okunmayacaktır. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları 
hakkında Kanuna ek Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları hakkındaki Kanuna ekli (1) sayılı 
cetvele, Edirne Tıp Fakültesine ait ilişik (1) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 1 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kadrolardan ilişik (2) sayılı cet
velde gösterilenler bu Kanunun yayımlandığı malî 
yılda kullanılmaz. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında söz isteyen 
Sayın üye?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

3 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — 4 ncü madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

4 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tümü itibariyle açık oya tabi olan bu kanun tasa
rısı için de kupalar sıralar arasında dolaştırılacak ve 
sonunda kürsü önüne konulacaktır. 

6. — Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye Koksal ve 
33 arkadaşı, Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu 
ve Fahri Özçelik, Konya Milletvekili Şener Battal 
ile Ordu Milletvekili M. Kemal Gönül'ün, 27.7. 1967 
tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun Geçici 22 nci maddesi ile aynı Kanunu •. 
değiştiren 7.7. 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesi ile eklenen ek geçici 19 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun teklifleri ve Millî 
Savunma ve Plan Komisyonları raporları (2/233, 
2/231, 2/336) (S. Sayısı : 180) (1) 

BAŞKAN — Bir öncelik önergesi daha var oku
tuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, «Kanun tasarısı ve teklifleriyle ko

misyonlardan gelen diğer işler» kısmında bulunan «Es
kişehir Milletvekili Ayşe Aliye Koksal ve 33 arka
daşı, Antalya Milletvekilleri Ömer Buyrukçu ve 
Fahri Özçelik, Konya Milletvekili Şener Battal ile 
Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül'ün 27.7.1967 
tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 22 nci maddesi ile aynı kanunu değişti
ren 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesiyle eklenen ek geçici 19 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair Kanun teklifleri» mahiyeti ve 
Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarının büyük bir ço
ğunluğunun müktesep haklarının geri verilmesini sağ
lamak amacıyle gündemdeki diğer işlere takdimen ön
celikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Başkanı 
Aydın 

İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
Bu raporun görüşülmesine başlıyoruz. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını

za arz ediyorum. Raporun okunmamasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunmaması ka
bul edilmiştir. 

(1) 180 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna 
eklidir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun geçici 22 nci maddesi 
ile aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 
sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen ek geçici 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

Madde 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Ka
nunun geçici madde 22'si aşağıda gösterilen şekilde 
değiştirilmiştir. 

Geçici madde 22. — Bu kanunun 113 ncü maddesi 
uyarınca öğrenim, kurs ve staj yapmaları sebebiyle; 
kendilerine yükümlülük uygulanması gereken subay
lardan halen bu yükümlülüğü gerektiren öğrenim, kurs 
ve stajlarını bitirmiş olanlarla; bu öğrenim, kurs ve 
stajlara başlamış olanlar ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun yürürlüğe girdiği 
10 . 8 . 1967 tarihinden önce Türk Silâhlı Kuvvetle
rine duhul eden subay, astsubay ve askerî öğrenciler
den meslekleriyle ilgili ihtisas yapacak olanlar hakkın
da 6077 sayılı subay ve askerî memurların mecburi 
hizmetleri ve istifaları hakkındaki Kanun hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Var Sayın 
Başkam 

BAŞKAN — Var mı efendim?.. Buyurun. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın Baş

kan, «Astsubay»; tabiri var mı? 
BAŞKAN — Var efendim. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
1 nci madde hakkında başka söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 

Kanuna 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesiyle eklenen Ek Geçici 19 ncu madde 
aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Geçici Madde 19. — 1424 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği 14 . 7 . 1971 tarihinden sonra Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine duhul eden subay, astsubay ve 
askerî öğrenciler hakkında 112 nci maddedeki 15 yıl
lık yükümlülük süresi uygulanın 
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BAŞKAN — 2 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
3 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanunu Millî Savunma ve İçişleri 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 4 ncü madde hakkında söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
4 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde konuşmak isteyen sayın üye, leh
te, aleyhte?.. Yok. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Silâhlı Kuvvetlerde Kadro Dışı Edilen Veya 
İhtiyaç Fazlası Bulunan Malzemelerin Satılması Dev
redilmesi veya Hibe Edilmesi ve Eğitim Görecek Ya
bancı Silâhlı Kuvvetler Personeli Hakkında Kanu
nun 1 ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları Ra
porları (1/238) (S. Sayısı : 182) (1) 

BAŞKAN — Bir öncelik önergesi daha var, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin, «Kanun tasarı ve teklifleriyle komis

yonlardan gelen diğer işler», kısmında bulunan Silâh
lı Kuvvetlerde Kadro Dışı Edilen Veya İhtiyaç Faz
lası Bulunan Malzemelerin Satılması, Devredilmesi 
Veya Hibe Edilmesi Ve Eğitim Görecek Yabancı Si
lâhlı Kuvvetler Personeli Hakkında Kanunun 1 ve 
2 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısının; 
önemi, mahiyeti ve savunma sanayiini geliştirmek ba
kımından gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme 
zorunluluğu ile acele ihtiyaç duyulan silâhın satın 

(1) 182 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir.: 

alınması imkânlarının sağlanması konusu dikkate alı
narak, Gündemdeki diğer bütün işlere takdimen, ön
celikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakan Vekili 
Orhan Öztrak 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporların görüşülmesine başlıyoruz. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz 

ediyorum. Raporun okunmamasını kabul edenler lüt
fen işaret etsinler... Okunmasını kabul edenler... Ra
por okunmayacaktır. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Silâhlı Kuvvetlerde Kadro Dışı Edilen Veya İhtiyaç 
Fazlası Bulunan Malzemelerin Satılması, Devredil
mesi Veya Hibe Edilmesi ve Eğitim Görecek Ya
bancı Silâhlı Kuvvetler Personeli Hakkında Kanunun 
1 ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu

na Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 8 Mayıs 1969 tarih ve 1176 sayılı 
Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 1 .— Türk Silâhlı Kuvvetlerinde kadro 
dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan silâh, mühim
mat, mühimmat aksamı, teçhizat, araç ve gereçlerin; 

a) Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasal tutum ve 
çıkarlarına aykırı olmamak şartıyle gereğinde dost ve 
müttefik devletlere ; 

1) Bağışlanmasına, 
2) Değerinden az bedel karşılığında yardım ola

rak verilmesine, 
3) Gerçek değeri üzerinden satılmasına, 
b) Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarına 

verilmesine, satılmasına veya uyuşulacak bedel karşı
lığında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harp gücünü artır
mak amacı ile silâh, mühimmat, mühimmat aksamı, 
teçhizat, araç ve gereçlerle değiştirilmesine, 

c) Bu gibi malzeme, silâh ve mühimmat satışın
dan veya düşük bedelle yardım olarak verilmesinden 
sağlanacak tutarların bir taraftan Bütçeye gelir, diğer 
taraftan karşılıklarının Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
harp sanayiini geliştirmek veya yukarıda sayılan mal
zemeyi tedarik etmek amacıyle kullanılmak üzere 
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Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel 
bir bölüme ödenek kaydı için Maliye Bakanlığına yet
ki tanınmasına, 

Bakanlar Kurulunca karar verilir. 
BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. • 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Silâh, mühimmat, mühimmat aksa

mı, teçhizat, araç ve gereçlerin kadro dışı olduğu 
veya ihtiyaç fazlası bulunduğu Genelkurmay Baş
kanlığınca belirlenir. 

1 nci madde kapsamına giren işlemler sonuçlan
dırılmadan önce Genelkurmay Başkanlığının görü
şü alınır. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çerçeve 1 nci maddeyi tekrar okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

(Çerçeve 1 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Çerçeve 1 nci maddeyi oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, Ko
misyondan bir şey sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Hangi madde hakkında efendim? 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — 1 nci madde ile 

ilgili. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, 1 nci madde ile 

ilgili olarak Sayın Kırbaşlı'nın bir suali var, lütfen 
dinleyiniz efendim. 

Buyurun efendim. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Efendim, orada, 

malzemelerin gerçek bedelle satılacağı hakkında bir 
ibare var. Bu, «Gerçek bedel» den kasıt rayiç midir, 
yoksa başka bir şey midir? Bunu öğrenmek istedim. 
«Gerçek bedel» ne demektir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOGLU (Kayseri) — Rayiç bedeldir Sayın Baş
kan; «Gerçek bedel» den murat, rayiç bedeldir. 

BAŞKAN — O günün rayiç bedeli üzerinden de
ğil mi? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOGLU (Kayseri) — Evet efendim. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Aynı Kanuna aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir. 

Ek Madde — Bu Kanun uyarınca elde edilerek 
ödenek kaydolunan tutarlara dayanılarak gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye Millî Savunma 
Bakanı yetkilidir. 

Ancak, bu suretle gelecek yıllarda ödenmek üze
re yüklenime bağlanacak işlerin tamamının karşılığı 
yüklenimin yapıldığı yıl bütçesindeki ödenekten saklı 
tutulur ve ertesi yıllarda yerine getirilecek yüklenimin 
karşılıkları, saklı tutulan ödenekten, yılı içinde har
canmayan miktarlar ertesi yıllara devir suretiyle öde
nir. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştin 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
3 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4 .— Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Açık oya tabi olan bu tasarı için de sıralar arasın
da kupalar dolaştırılacaktır. 

Oylama işlemleri devam etmektedir, oy kullanma
yan sayın üyelerin oylarını kullanmalarını rica ederim. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına 
ek anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/261) (S. Sayısı : 166) (Devam) (1) 

BAŞKAN — Anlaşmaların onayı ile ilgili olarak 
Dışişleri Komisyonunu ve Hükümeti aramıştık, biraz 
evvel bulunmamışlardı. Şimdi geldiklerini beyan edi
yorlar. Bu önergeleri tekrar okutuyorum. 

(1) 166 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna ek
lidir... 

— 24 — 



M. Meclisi B : 89 17 . 6 . 1975 O : 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, «Kanun Tasan ve Teklifleriyle Ko

misyonlardan Gelen Diğer İşler» bölümünde yer alan 
166 S. Sayılı, Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avus
turya Cumhuriyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaş
masına ek anlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna ilişkin kanun tasarısının, önem ve müstaceliye
tine binaen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Cahit Karakaş 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz isteyen sayın 
üye?. Yok. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya Cum
huriyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına ek 
anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna iliş
kin kanun tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz 
ediyorum. Okunmamasını kabul edenler... Okunma
sını kabul edenler... Raporun okunmaması kabul 
edilmiştir. Rapor okunmayacaktır. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya Cumhu
riyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına Ek 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 

ilişkin kanun tasarısı 

Madde 1. — Türkiye, Cumhuriyeti ile Federal 
Avusturya Cumhuriyeti arasında yapılan 12 . 10 . 1966 
tarihli Anlaşmanın bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu Anlaşmaya bazı maddeler eklenmesine ilişkin 
6 . 8 . 1974 tarihli Ek Anlaşmanın onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Birinci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — İkinci madde hakkında söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. İkinci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Üçüncü madde hakkında söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Üçüncü maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü açık oylamaya tabidir. Kupa, sıralar ara
sında dolaştırılıp sonunda kürsüye konacaktır. 

1. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son 
protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler Teşki
lâtı ile Dünya Posta Birliği Arasındaki Antlaşmaların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 113 sayılı 
Kanuna ek Kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporu 
(1/195) (S. Sayısı : 164) (Devamı) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis
yonlardan Gelen Diğer İşler» bölümünde yer alan, 
164 S. Sayılı, Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası 
ile Son protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği Arasındaki Antlaş
maların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 113 
sayılı Kanuna ek Kanun tasarısının, önem ve müs
taceliyetine binaen öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı 

Cahit Karakaş 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz 
ediyorum* 

Raporun okunmamasını kabul edenler... Etme
yenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir, ra
por okunmayacaktır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir, 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

(1) 164 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile son protokolü 
ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile 
Dünya Posta Birliği arasındaki anlaşmaların onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair 1131 sayılı 

Kanuna ek kanun tasarısı 
Madde 1. — 24 Mayıs 1964 tarihinde Viyana'da 

toplanan Dünya Posta Birliğinin, 1131 sayılı Kanun
la onaylanmış bulunan Kuruluş Yasasına ek olarak, 
1969 yılında Tokyo'da toplanan XVI. Kongrede ka
rarlaştırılan ek protokolün onaylanması uygun bulun
muştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Ydk. 1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde hakkında söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 2 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir-

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür, 
BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında söz isteyen 

sayın üye?...'Yok. 3 ncü maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiş
tir. 

Tümü açık oylamaya tabidir, kupalar sıralar ara
sında dolaştırılacak, sonunda kürsüye konacaktır. 

8. — Küçüklerin Vatana iadesine dair Avrupa 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
ilişkin kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporu (1/197) (S. Sayısı : 165) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle, Ko

misyonlardan Gelen Diğer İşler» bölümünde yer alan, 
165 S. Sayılı, Küçüklerin Vatana İadesine dair Av
rupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna ilişkin Kanun tasarısının, önem ve müstaceliye
tine binaen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim, 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı 

Cahit Karakaş 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz 
ediyorum. 

Raporun okunmamasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir, rapor 
okunmayacaktır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Küçi|klerin Vatana İadesine Dair Avrupa Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 

Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 26 Haziran 1974 tarihinde Strazburg' 
ta imzalanan «Küçüklerin Vatana İiadesine Dair -Av
rupa Sözleşmesi» nin onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

BAKSAN — 2 nci.madde hakkında söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında söz isteyen 
sayın üye? Yok, 

3 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kanun da açık oylamaya tabidir, kupalar sı
ralar arasında dolaştırılacak ve sonunda kürsüye bı
rakılacaktır,. 

9. — 7 Şubat 197.0 tarihinde Bern'de imzala
nan Demiryoluyle Yolcu ve Bagaj Taşınmasına İliş
kin Uluslararası Anlaşma (CIV) ve Ekleri ile De
miryoluyle Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası 

(1) 165 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. I 

— 26 
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Antlaşma (CİM) ve Eklerinin, Ek Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve .Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/208) (S. Sayısı : 167) 
O) 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle ko

misyonlardan Gelen Diğer İşler» bölümünde yer alan, 
167 S. Sayılı, 7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzala
nan Demiryoluyle Yolcu ve Bagaj Taşınmasına İliş
kin Uluslararası Anlaşma (OV) ve Ekleri ile Demir
yoluyle Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası Ant
laşma (CİM) ve Eklerinin, Ek Protokolün onaylan
masının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısının, 
önem ve müstaceliyetine .binaen öncelikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Cahit Karakaş 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz 
ediyorum. Raporun okunmamasını isteyenler... Rapo
run okunmasını isteyen... Rapor okunmayacaktır. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzalanan Demiryo
luyle Yolcu ve Bagaj Taşınmasına İlişkin Uluslarara
sı Antlaşma (CIV) ve Ekleri ile Demiryoluyle Eşya 
Taşınmasına İlişkin Uluslararası Antlaşma (CİM) ve 
Eklerinin Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna dair Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de im
zalanan Demiryoluyle Yolcu ve Bagaj Taşınmasına 
İlişkin Uluslararası Antlaşma (CIV) ve Ekleri ile De
miryoluyle Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası 
Antlaşma (CİM) ve Eklerinin, Ek Protokolün onay
lanması uygun bulunmuştur, 

(1) 167 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna 
eklidir._ 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

1 nci maddeyi oylaarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde hakkında söz isteyen 

sayın üye? Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında söz isteyen 

sayın üye? Yok. 
3 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısı açık oya tabidir. Kupa sıralar ara

sında dolaştırılıp, sonunda kürsüye konacaktır. 
Oylama işlemi devam etmektedir. Oylarını kullan

mayan sayın üyelerin oylarını kullanmalarını rica 
ederim. 

Birinci kupa için oylarını kullanmayan sayın üye? 
Yok. 

Birinci kupanın oylama işlemi bitmiştir, lütfen 
kaldırın efendim. 

10. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkında Kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
komisyonları raporları (1/209) (S. Sayısı : 169) (1) 

BAŞKAN — Bir öncelik önergesi vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürri

yeti Hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
1 9 . 6 . 1973 gün ve 1742 sayılı Kanunun Anayasa 
Mahkemesince biçim yönünden iptali sonucu mev
zuatta meydana gelen boşluğun doldurulması ama-
cıyle hazırlanıp 29 . 11 . 1974 gününde Yüce Meclise 
takdim olunan «171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 2 . 12 . 1974 tari
hinde Başkanlığınızca incelenmek üzere İçişleri ve 
Adalet Komisyonlarına havale olunmuş, tasarı bu ko
misyonlarda görüşülerek düzenlenen rapor Millet 

(1) 169 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir,_ 
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Meclisi gündeminin (7 - Kanun tasarısı ve teklifleriy
le Komisyonlardan gelen diğer işler) kısmının 14 ncü 
sırasına kaydolunmuştur, 

Mevzuatta meydana gelen boşluğu doldurmak, 
Anayasa ile güvence altına alman toplantı ve gösteri 
yürüyüşü hürriyetinin, Anayasanın esprisine uygun 
biçimde kullanılmasını sağlamak yönünden ve özel
likle yurdumuzun bugün içinde bulunduğu şartlar 
açısından çok büyük bir önem kazanan tasarının 
biran önce kanunlaşması Hükümetimizce zarurî gö
rülmektedir. 

Bu zaruret dikkate alınarak, tasarının vakit geçi
rilmeden ve gündemdeki diğer konulara takdimen 
görüşülmesini, Millet Meclisi İçtüzüğünün 53 ncü 
maddesi gereğince arz ederim. 

Saygılarımla. 
İçişleri Bakanı 

Oğuzhan Asiltürk 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?. Buradalar. 
Sayın Komisyon? Adalet Komisyonu? Lütfen ye

rinizi alın efendim. 

Sayın Hükümet ve komisyon yerlerini aldılar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz 
ediyorum. Raporun okunmamasını isteyenler... 

İLTER ÇUBUKÇU (Adana) — Sayın Başkan, 
açık oylamanın sonucunu aldınızsa lütfen açıklar mı
sınız? 

BAŞKAN — Tasnif devam ediyor, diğerlerini de 
toplayacağız; hepsini birden tefhim edeceğiz efen
dim. 

İLTER ÇUBUKÇU (Adana) — 1 nci kupa sa
yıldı galiba... 

BAŞKAN — 1 ve 2 numaralı kupalar için oy 
kullanmayan sayın üye? («Var» sesleri) Oylama de
vam ediyor efendim. 

İLTER ÇUBUKÇU (Adana) — Sayın Başkan, 
çoğunluk gözükmüyor; o sayıldı zannederim, sonucu 
açıklayın efendim. 

BAvŞKAN — O zaman bunları ilân edemeyiz efen
dim. Neticesini elbette ilân edeceğiz. 

Raporun okunmamasını arzu eden sayın üyeler? 
Okunmasını arzu edenler?,.. Rapor okunmayacaktır. 

SADULLAH USUMl (Balıkesir) — Eğer onda 
ekseriyet yoksa bunlarda da yoktur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üyeleri arz ediyorum: 

Şahsı adına Sayın Reşit Ülker; grupları adına Sa
yın Hasan Yıldırım, Sayın Hikmet Baloğlu, Saym 
Hasan Tosyalı konuşacaklardır. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim? 
(«Var» sesleri) 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Hasan Tosyalı, buyurun efendim, 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun görüşü 
odur ki, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununun 
iptal edilmesi ile memleketimizde gittikçe artma şid
deti gösteren anarşik olaylar, kanunî boşluktan fay
dalanarak ve kanunî boşluk olduğunu bilerek kas-
den, bilhassa bu sene üniversitelerimizde hemen he
men hiç ders yapılmadığı da dikkat nazara alınarak, 
bu memleketin en büyük gücü olan beyin gücünü 
tahrip etmek için boykotlara, işgallere, anarşiye de
vam etmektedirler. Teklif edilmekte olan bu tasarıyı 
süratle çıkaralım ki, memleketimize hepimizin arzu 
ettiği huzur gelebilsin,. 

Fazla konuşmayacağım, kanun büyük bir boşlu
ğu, anarşiye taviz veren boşluğu kapatacaktır. Bu ba
kımdan, süratle bu kanunun çıkması ve memleketi
mizde hepimizin arzu ettiği düzenin sağlanması lâ
zım. Hepimizin diyorum, bu çatı altında memlekette 
huzur istemeyecek tek ki$i çıkmayacağına kaniim, bu 
bir. 

ikincisi, sevgili arkadaşlarım, bundan üç - dört ay 
evvel olduğu gibi, 57 vilâyette birden, bu toptan gös
teri ve anarşik olaylara kayabilecek zararlı hareketler 
olduğu takdirde, iç emniyeti sağlamakla görevli İçiş
leri Bakanlığı ve emniyet kuvvetlerimizin, hepsine 
aynı gün ve aynı saatte karşı koyması, düzeni sağla
ması pek zor olabilir. Bu gibi istisnaî hallerde, İçişle
ri Bakanlığımızın gücü ile mütenasip olarak, gösteri 
ve toplantı yapanlara müsaade eder, gücü ile müte
nasip olmayanları o günün başka gününe ertelemek 
için de, İçişleri Bakanlığına yetki verecek, burada 
olmayan bir maddenin eklenmesine zaruret var, öner
ge ile bunu sağlamamız lâzım. Her tarafta aynı anda 
olduğu takdirde, düzenin sağlanamaması muhtemel 
olabilir. 
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Bu bakımdan, grupumuz olarak, İçişleri Bakan
lığına, bu gibi istisnaî hallerde yetki verilmesini de 
uygun buluyoruz. Tasarının büyük bir boşluğu dol
duracağı inancındayız. Kabul edilmesini istirham edi
yoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Yasin 

Hatiboğlu, buyurunuz. 
M. S. P. GRUPU ADINA YASİN HATİBOĞLU 

(Çorum) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkın
daki 171 sayılı Kanunu tadil eden 1742 sayılı Kanu
nun, Anayasa Mahkemesince şekil yönünden iptal 
edildiği hepinizce malumdur. Bu boşluğu doldurmak 
için yeniden tanzim ile Yüce Heyetinize sevk edilen 
tasarı üzerinde, Millî Selâmet Partimizin görüşünü 
arz için huzurunuzda bulunuyorum. Sözlerime baş
larken muhterem heyetinizi grupum adına hürmetle 
selâmlarım. 

Muhterem üyeler-, 1963 senesinde tedvin edilen 
171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti 
Hakkındaki Kanunun 10 senelik tatbikatı, birtakım 
boşlukların mevcudiyetini ortaya çıkarmış olduğun
dan, 1742 sayılı Kanunla birtakım tadil ve ilâveler 
yoluna gidilmiştir. 

Yüce Meclisler âmmenin huzurunu, milletin selâ
metini, vatanm tamamiyetinin idamesini hedef almış
tır. Ne var ki, eksik görüldü, iptal edildi. 

Muhterem milletvekilleri, 20 ncı Asnn son basa
mağında, soğuk harbin amansızca sürdürüldüğü bir 
dünyada yaşamaktayız. Bazı devletlerin, zulüm men
genesinden farksız olan ideolojilerini kabul ettirmek 
için başvurmadıkları usul ve sistem kalmamıştır. 

Beyin yıkama ameliyesinden tutun da, fiilî ayak
lanmaya kadar her yol denenmektedir. Dünyanın bir
çok yerinde görülen anarşik hadiseler tesadüfi sayıla
maz. Asırlarca devam eden Devletimizin, yarım asır 
önce bir de millî mücadele ile perçlnleşmiş olması 
hadisesi, kötü niyetlilere daima vesilei ibret olmalı
dır. 
" Kem gözlerin dikildiği bu vatanın, millet lehine 
tapusu, binlerce şehidin kanı mukabili insanlık tari
hine tescil edilmiştir. Hal böyle olunca; aziz vatanı, 
haricî ve dahilî düşmanlara karşı elbirliği ve gönül 
birliği ile, hep beraber muhafaza ve müdafaaya mec

buruz. Bu sebepledir ki, müessir tedbir almanın mec
buriyeti içerisindeyiz. 

Teşriî organ olarak vazifemiz kanun tedvinidir. 
tcraya imkân hazırlamak, imkân vermektir. 

Muhterem milletvekilleri; şimdi müzakeremize -
mevzu kanun, iç huzurun temini ve idamesi bakımın
dan fevkalâde haizi ehemmiyettir. Kanaatlerin izha
rı, fikrin ifadesi, bunların huzur ve emniyet içerisinde 
yapılabilmesi, yine bu kanunla temin edilebilecektir. 

Despotik devletin icra ettiği zulüm ile demokra
tik devlet otoritesine karşı çıkan anarşi arasında, 
memleket huzuru, fert hak ve hürriyetleri bakımın
dan fark görmek mümkün değildir. Bundan dolayı
dır ki, demokratik devlet nizamını tesis edip, despo
tizme ve anarşizme imkân vermeyecek mevzuatı ha
zırlamak Yüce Heyetinizin vazifesi cümlesindendir. 

Elbette, rafa kaldırılmış kanunların cemiyet haya
tını tanzimi düşünülemez. Bunun için de, icranın ha
diseler karşısında bigâne değil tarafsız, lakayt değil 
vatana sahip çıkarak ve milletten yana olarak hare
ket etmesi iktiza eder. Her hangi bir mevzuda fikir
lerini beyan etmek isteyen insanlar huzur içerisinde 
beyan edebilmeli; konuşan da, dinleyen de hürriyet 
nimetinden istifade edebilmelidir. 

Bu, demokratik rejimin ve hürriyete müstenit iç-̂  
timaî hayatın tabiî icabıdır. Ne var ki, hürriyet iste
yen her fikir, karşı fikre de hürriyet hakkı tanıma
lıdır. Esasen hürriyete müstenit sistemlerde, hürriyet
leri tahrip hürriyeti yoktur. 

Muhterem milletvekilleri; fikirler ve fiiller, millet 
ve vatan içindir. Bu iki unsuru himaye ve vikayeye 
mecburuz İşte, müzakeresi yapılmakta olan tasarı bu 
maksatla sevk edilmiştir. 

İnsanlık düşmanı komünizm, otorite düşmanı 
anarşiyi sıçrama tahtası olarak seçmiştir. O halde, 
komünizm tehlikesini önlemenin yollarından birisi 
de, anarşiyi bertaraf edecek, zora ve kaba kuvvete 
«dur» diyecek devlet otoritesini, salâhiyet ve mesuli-
yetleriyle tesistir. 

1742 sayılı Kanunun iptalini takip eden günler
de vatan sathında meydana getirilen hadiselerin şü
mulü ve taşıdığı tehlikenin ağırlığı unutulmamalıdır. 

Muhterem üyeler; 1973 senesinin Haziranında 
tedvin edilen 1742 sayılı Kanun, Cumhuriyet Halk 
Partisi tarafından iptal talebiyle Anayasa Mahkeme
sine götürülmüştür. Anayasa Mahkemesi bu kanunu 
şekil yönünden iptal etmiştir. Esasen mezkûr mahke
menin verdiği karar, muhalefet şerhlerinden de an
laşılacağı veçhile, kabili münakaşadır. 
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Gerçi Yüksek Mahkeme, kanunun esas ve hedef
lerini incelememiştir. Bu bakımdan, iptal isteyen par
tinin talebinin esas bakımından haklılığı meşkuk bu
lunmaktadır. Bununla beraber, yeni tasarı bazı deği
şikliklerle getirilmiştir. Meselâ; 1742 sayılı Kanun 
mülkî amire müracaat süresini 4 gün olarak tespit 
etmişti, yeni tasarı bunu 3 güne indirmiş bulunmak
tadır. Bu süre, bize de makul gözükmektedir. Zira, 
hafta tatilleri 2 güne çıkarılmıştır. Toplantı veya yü
rüyüş talepleri, tatili taşan bir zaman içerisinde ve
rilmedikçe, mahallî veya merkezî idarece gereken 
ağırlıkta tedbir alınmasını bazen imkânsız kılabilir. 
Bu hal, her şeyden önce, ifadesi zarurî fikirlerin hür
riyet ve sükûn içerisinde dermayanını engelleyebilir. 

tptale mevzu 1742 sayılı Kanunun 7 nci madde
sinde şart koşulan hususlar, bu kere sevk edilen tasa
rıda hafifletilmiştir. Meselâ, 1742 sayılı Kanunun 7 
nci maddesinde zikredilen beyanname mümzilerin-
den asgari üç kişinin, toplantının veya yürüyüşün ya
pılacağı mahalde ikamet ediyor olmaları şart iken; 
yeni tasarıda, tertip heyetinden iki kişinin o yerde ika
met ediyor olmaları, idareci kadrodan ise bir kişinin 
orada ikamet sahibi olması kâfi görülmüştür. 

Ayrıca, iptal edilen kanunun 7 nci maddesinde, 
toplantı veya yürüyüşü idare edecek kişilerde bazı 
şartlar aranmıştır. Yeni tasarıda, bu şartlardan ağır 
hapse mahkûmiyet ve yüz kızartıcı fiilden mahkûmi
yet hususları kaldırılmış, yalnız medenî hakları kul
lanma ehliyeti ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hak
kındaki Kanuna muhalefetten mahkûm olmamış bu
lunma şartı muhafaza edilmiştir. 

Bu şartlar ise, yerinde ve zarurîdir. Zira, beğenil
meyen bir hususun protestosu veya istenilen bir fik
rin beyanı başka, devamlı surette; lüzumsuz, faydasız, 
hatta zararlı toplantı ve yürüyüşlerle cemiyet huzuru
nu bozma başkadır. Toplantı yerinde ikamet, kanun
suz toplantı ve yürüyüşten mahkûm olmamış bulun
mak şartlarını kaldırdığımız takdirde, iş, masum ve 
makul yollarla fikirlerin izharından çıkacak, birta
kım profesyonel tahrikçilerin vatan sathında tahrik ve 
tahriplerine imkân verecektir. 

İptal talep edilirken, Anayasanın 30 ncu madde
sine atıfta bulunularak, cezaların şahsiliğinden söz 
edilmiştir. Yeni tasanda kanaatimizce bu prensibe ria
yet edilmiştir. Zira, tecziye edilmesi istenenler, yalan 
beyanda bulunacak olanlardır. Bu suretle de beynel
milel veya dahilî tahrikçilerin sızmaları önlenmiş ola
caktır. 

.— 30 
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Muhterem milletvekilleri, memleketimizin huzu
ra ve sükûna en çok muhtaç olduğu şu devirde, bü
tün siyasî partilerimizin çok dikkatli olması gerekir. 
Millet de böyle istiyor; milleti dinlemek, demokrasi
nin en tabiî icabıdır. Biz inanıyoruz ki, milletin hu
zuru, herkesin susturulmasıyle veya baskı yollarıyle 
temin edilemez. Aksine, fikrî birikimler, ifadesine im
kân verilmeyen inanç ve görüşler, daha çok sıkıntıla
ra, hatta giderek içtimaî patlamalara sebep olabilir. 
Esasen, herkesi memnun eden ve devamlı olan huzu
run, polisiye tedbirlerle alınamayacağına inanmakta
yız. Bu sebeple de partimiz, önce maneviyat ve ahlâk 
nizamı düsturunu esas almıştır. 40 milyonun kardeşçe 
yaşaması, birbirini bıçaklayan gençler yerine kardeşçe 
kucaklayan nesil yetiştirilmesi, ancak beyan ettiğimiz 
yollarla mümkündür. 

Millî Selâmet Partisi olarak kanunun tümüne müs-
bet rey vereceğimizi arz eder, Yüce Heyetinizi, gru-
pum adına hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Açık oylama işlemine iştirak etme
yen üye var mı efendim?. Yok. İkinci, üçüncü, dör
düncü kupaları toplayınız. 

Sayın Reşit Ülker, şahsınız adına buyurun efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; şahsım adına, Toplantı ve Göste
ri Yürüyüşleri Kanununda değişiklik tasarısı üzerin
de görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım;. Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşleri Kanununda bundan bir iki sene evvel bir de
ğişiklik yapıldı ve temel olarak; olayların, ancak 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri' Kanununda değişik
lik yapılarak, oradaki ceza hükümlerinin ağırlaştırıl
ması ve diğer tedbirlerin de sıklaştırılması suretiyle 
önleneceği görüşü savunuldu. 

O zaman mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu ve o Grupun üyeleri olarak burada ko
nuşmalar yaptık. Getirilen tedbirlerin, biraz evvel Sa
yın Yasin Hatiboğlu arkadaşımın Grupları adına ifa
de ettikleri gibi, ağır cezalarla, sert tedbirlerle önlene
meyeceğini ifade ettik. Biz bir başka açıdan, bilim 
açısından bunu ifade ettik. Cumhuriyet Halk Partisi 
Anayasa Mahkemesine müracaat etti ve esasa girişil
meden, biçim yönünden bu Yasa iptal edildi. Şimdi 
bir boşluk var. 

Hükümet bir tasarı sevk etmiş. Bu tasarıda, o gün
kü havanın geçmiş olması ve aklın hâkim olması do-
layısıyle, eski metinden bir hayli uzaklaşılmıştır. Tam 
değil; fakat İçişleri Komisyonunda yapılan tasarruf-
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lar ve ondan sonra Adalet Komisyonunda yapılan 
değişikliklerle, tasarı hir ölçüde normal şeklini bulmuş 
olmaktadır. 

Fakat ne yazık ki, şimdi Yasin Hatiboğlu arkada
şım grupu adına konuşurken, bazı şeylerin, meselâ 3 
günlük müddetin, 2 kişilik tertip heyetinin vesairenin 
üzerinde duruyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, daha evvelki metinde 30 gün 
erteleme hakkı tanınmıştı. 30 gün ertelediğiniz zaman, 
zaten bu hakkın özü yok edilmiş oluyor. . 

Şimdi huzurunuzda bulunan metin üzerinde bazı 
şeyleri söylemek istiyorum. 

Cezalarda indirim yapılmış olmakla beraber, ge
ne bu cezalar büyük ölçüde ağırlıklarını sürdürmek
tedirler. Şimdi meselâ; nitelikleri haiz olmayanlar, ya
ni yaşı müsait olmayan veya ikametgâh sahibi olma
yanlara 3 aya kadar hapis cezası verilmiştir. Siyasî 
partilerin mensupları olarak hepimiz biliriz ki, bu top
lantılar belli şartlar altında yapılır. Heyetler gelir, ale
lacele bir tertip heyeti hazırlanır, (İşin kendi niteli
ği olarak alelecele. Yani alelacele, dikkatsizce hazır
lanır anlamına değil) acele olarak hazırlık yapılır ve 
bildiri verilir. Şimdi, bunu imzalamış olan, hiçbir şey 
yapmadığı halde yalnızca ikametgâhı orada olmaması 
dolayısıyle veya yaşının küçük olması dolayısıyle, 
kendisi mahkûm olacak. Halbuki bu, daha evvelden 
idarî makamlara bildirilebilen bir husus olduğuna gö
re, çoğu zaman bu suça kadar gidilmez; yani gidilme
melidir. O anda bilmeyebilirler. «Kanunu bilmemek 
mazeret teşkil etmez» kuralı kabul edilirse de, bilme
yebilirler. Binaenaleyh burada bu ceza ağırdır. 

Gene aynı madde, oradaki hükümet komiseri ba
kımından, ona karşı gelmek fiili; «6 aydan iki yıla 
kadar» deniyor. E, biliyorsunuz bu toplantılarda hü
kümet komiseri ile tartışma da olabilir ve tartışmayı 
bu maddeye sokmak için o hükümet komiseri de suç 
işlendiğini iddia edebilir. Yani yapısı itibariyle heye
canlı geçen bir toplulukta, böyle kolaylıkla ortaya 
getirilebilecek, kolaylıkla isnat edilebilecek bir suç 
tan dolayı çok ağır. cezaların verilmesini doğru bul
mak imkânı yok. 

Ayrıca burada kabul edilen getirilen metindeki 
müdahale sistemine de katılmaya imkân yoktur. Ora
da tertip heyeti kurulmuş, bir mekanizma var, onun 
göstereceği ve toplantıyı yönetecek bir diğer heyet 
var, o heyet dururken, ortada mevcutken dahi, o he
yet müdahale edebilir. Hükümet komiserine, «Da
ğıtınız, bu işin altından çıkamıyoruz» diyebilir ve bu 
yetki tanınmıştır. Bu, evvelki metinlerde de var. 

Şimdi huzurunuzda olan metinde, orada toplantı 
saldırılı hale geldi diye doğrudan doğruya müdahale 
hakkı tanınıyor. r. 

Değerli arkadaşlarım, bugün idare mekanizması
na biz tam bir teminat sağlamış değiliz, yani idarenin 
tarafsızlığını sağlayacak mekanizmaları henüz getir
miş değiliz. İdare; o günkü iktidarın etkisinde kala
bilir, o toplantının dağıtılması öngörülebilir, bu fır
satı oraya gelen hükümet komiserine vermememiz 
lâzım. Benim inancıma göre, bu, toplantı hürriyetinin 
özünü zedeleyici bir şeydir. Mademki toplantı heye
tin1! kurmuşuz, o heyet davet etmelM'ir. Zaiten or
tada çok vahîm şeyler cereyan ediyorsa ister istemez 
o davetini yapacaktır. 

Ümit ediyorum ki, burada müzakereler sırasında -
bu konuda önergemiz de vardır - gerekli değişiklikler 
yapılacaktır ve böylece memleketi gerçekten barışa 
götürecek bir toplantı ve gösteri yürüyüşü kanunu 
Yüce Meclisten çıkmış olacaktır. Bütün yetkiler ve
rilmektedir ama, cezalar bir miktar daha indirilmeli
dir, bazı noksanlıklar da ortadan kaldırılmalıdır. O 
zaman göreceksiniz ki, bu kanunun uygulama kabi
liyeti doğacaktır. 

Hanginiz ve hangimiz idare amiri olsak, hangimiz 
hâkim ve savcı olsak, ağır bir cezanın karşısında bir 
genç insanı, bir politikacıyı, bir mevki sahibi insanı 
gördüğümüz zaman onu kurtarmaya çalışırız. Hatta 
suçun işlendiğine kani olduğumuz halde bile onu kur
tarma eğilimine düşeriz, çünkü vicdanımız sızlar, ama 
onun cezası makul bir ceza ise bir ay, iki ay, onbeş 
gün ise o zaman savcı ve hâkimler o cezayı gönül ra
hatlığı ile verebilir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ülker. 
5, 6, 7, 8 numaralı oy kutularında oylarını kullan

mamış sayın üye?. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Başka üye yoktur 
efendim. 5 nci, 6 ncı, 7 nci, 8 nci kupalardâki oylama 
işlemi, bu son üyenin de kullanmasından sonra bit
miştir. Lütfen kupaları kaldırınız. 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Sayın Baş
kanım, Cumhuriyet Halik Partisi Grupu adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Turgut Altunkaya, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURGUT ALTUN
KAYA (Artvin) — Sayın Baş/kan, Yüce Meclisin sa
yın üyeleri; 
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Üzeriride görüşme yaptığımız konu aslında bir 
devlet düzeninin, iyi istemesi gerekten bir devlet dü
zeninin çok ciddî bir biçimde biçlmlendlrilmesini 
amaçlayan bir kanun görüşmesidir. O kadar ciddî ve 
o kadar titizlikle üzerinde durulması gerekir ki; Ana
yasamız dahi meseleyi belli maddelerinde biçknlen'd'ir-
miş, nasıl sınırlandırılması lâzım geldiğini, nasıl kı
sıtlanması lâzım geldiğini ayrı ayrı hükümlerde' gös
termiştir. 

Her şeyden önce düşünmek ve üzerinde durmak 
gerdken konu şudur : Gösteri yürüyüşleri neden ya
pılır, neden Anayasa bunu himayesi altına almıştır 
ve Parlamentonun tamamı ile savunduğumuz demok
ratik rejimle ilgisi nedir? Her şeyden önce bunları 
tespit etmekte yarar umarım. 

Gösteri yürüyüşlerinin asıl amacı, gösteri yürüyü
şü yapan o kesim ile kamuoyu arasında bir diyalog 
kurmak, ayrıca endİre'kt ya da direkt yollardan ikti
dar ile gösteri yürüyüşü yapan kesim arasında bir 
diyalog kurmaktır. Böylece sorunlar, hem kamuoyu
na aktarılır, hem de ikti'darlara aktarılır ve böylece 
de kamuoyu ile gösteri yürüyüşü yapan kesim arasm-
lda bir diyalog kurulur ise eğer, sorunların çareleri 
bulunmaya başlar, meseleler ortaya çıkmaya başlar. 
Şimdi bu ikili diyalog toplumun huzurunu, Anaya
sanın 11 nci maddesinde dile getirilmiş olan kamu 
düzeni anlayışını da bir yerde biçimlendiren bir dü
zendir. Eğer böyle bir kesim kamuoyu ile ilişki kur
mak istemiş ise, iktidarı uyarmak istemiş ise kamu 
'düzeninde bir bozukluk var demektir. Bu bozukluğu 
-düzeltebilmek amacıyle yapılmış olan bu gösteri bu 
davranış bir yerde aynı zamanda kamuoyu ile, de
mokratik düzen ile çok yakından ilgilidir dernektir. 

TitizLikle üzerinde durduğumuz demokrasilerde 
kamuoyundan habersiz, belli bir kesimin meselelerin
den habersiz iktidarlar olmaz. Eğer kamuoyu belli 
bir kesimin meseleleri ile ilgili değil ise, eğer iktidar
lar belli bir kesimin meselelerini bilmiyor ise, o ka
muoyunda aslında -bozukluk var demektir. O halde 
yapılacak şey, Anayasal bir teminat altına almak su
retiyle belli bir kesimin sorunlarını gerek kaimüoyu-
na, gerek iktidarlara, aktarmaktır. Bu düşünceden ha
reket eden Anayasamız 28 nci maddesinde açıkça 
şöyle söylüyor : «Herkes önceden izin almaksızın, 
silâhsız ve saldırısız toplanma ve gösteri yürüyüşü 
yapma hakkına sahiptir. 

Bu hak, ancak kamu düzenini korumak için ka
nunla sınırlandırılabilir.» 
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Değerli arkadaşlarım, kamu düzenini korumak 
amacıyle elbette sınırlandırılabilir; ama birtakım hak
ların kısıtlanması başka, sınırlandırılması da daha 
başka şeydir. 

Şimdi, yüksek Komisyonun sevk ettiği tasarı, as
lında bir sınırlandırma tasarısıdır. Kısıtlama, hakkın 
özüne dokunma anlamına geldiği için, Anayasanın 
11' nci maddesinde ayrıca biçimlendirilmiş ve ifade 
edilmiştir. 

11 nci maddede aynen şöyle denilmektedir : «Te
mel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle 
bütünlüğünün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu 
düzeruinin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel 
sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer 
maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anayasanın 
sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sı
nırlanabilir.»1 

«Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne doku
namaz». Bu meselenin asıl tartışılması gereken yanı 
'burasıdır. Sevk edilen kanun'da, benim kanımca ve -
grupum adına ifade ettiğim kanıya göre, hakların 
özüne ve temeline dokunulmuş değiM'ir; ama bir sı
nırlama getirilmiştir, bu sınırlama da kanunun 11 nci 
maddesine dayandırılmıştır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; de-
mo'krasi, Anayasamız ile ve Anayasamızın getirdiği 
müesseseler ile kurulmuş ve yürümektedir. Bu mü
esseseler içerisinde, bu Anayasa içerisinde basın öz
gürlüğü varilir, gösteri yürüyüşleri özgürlüğü vardır, 
basm - yayın özgürlüğü vardır. Eğer biz, bunlardan 
birini; yâni Anayasanın temel ayaklarından birini kı
rar isek, demokrasiyi çok ciddî b'ir biçimde yarala
mış oluruz. 

Öyle düşünüyor ve öyle ümit ediyorum ki; Yüce 
Meclisin sayın üyeleri, yüksek Komisyon tarafından 
sevk edilmiş olan bu tasarıyı, anahatları itibariyle, 
kaba hatları itibariyle benimseyeceklerdir. 

Maddeler üzerindeki görüşlerimizi ayrıca arz et
mek üzere, beni dinlemek lütfunda bulunan Yüce 
Meclise ve Sayın Başkana saygılarımı sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aîtunkaya. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Nadıir Lâtif 

İslâm, buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkış
lar). 

A. P. GRUPU ADINA NADİR LÂTİF İSLÂM 
(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

i71 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürri
yeti Hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklenmesi 
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hakkındaki kanun tasarısı üzerinde Adalet Partisi 
grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, grupum 
ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygıyle selâmla-
rım^ 

Muhterem Halk Partisi sözcüsü arkadaşımın söz
lerine bir açidan katılacağım; yalnız ben, sözlerinin 
daha uzayacağını ümit ediyordum; o itibarla benim 
konuşmam belki bir tesadüf, belk'i de şansım, arka
daşımın noksan bıraktığı yönü tamamlamak şeklin
de tezahür edecektir kanaatimce. 

Filhakika, kişilerin, Anayasaca ve hukuk tarafın
dan kendilerine verilmiş hakları ve hürriyetleri bunu 
kullanaMlmeîeri ile pratik değer kazanır, mana ka
zanır. Haıttâ toplantı ve gösteri yürüyüşlerini - bir 
söz hakkı, söz hürriyetini ilâve edersek - bütün hak
ların ve hürriyetlerin neticede tecelli edebilme for
mülü olarak da ifade etmek mümkündür. Bütün hak
lar ve hürriyetler, söz hürriyeti, toplantı ve gösteri 
yürüyüşü hakkıyle aşağı yukarı tecelli edebilür. Bu, 
gerçekten o kadar önemli bir konudur. Andak, bu 
önömin aksini değerlendirirken, isabetsizliğe düşme
mek lâzım. Bu önem hangi açıdandı? Bu önem sa
dece fertlerin hakları ve hürriyetleri açısından ele alı
nırsa, devlet düzeni içerisinde noksan bir değerlen
dirme yapılmış olur. Filhakika fertler haklarına ve 
hürriyetlerine bazı kayıtlarla sahiptirler. Bu kayıtlar 
aslında tahkir anlamını da taşımaz. Bilâkis haklarını 
ve hürriyetlerini kullana'bllmelerin'in teminatı olarak 
bazı muhafaza çerçevesine ihtiyaç gösterir. Fertlerin 
hak ve hürriyetteridi kullanabilme imkânı, birtakım 
muhafaza tedbirlerine ihtiyaç gösterir. Bu tanzim, bu 
düzenleme yapılmaz ise, o zaman bilâkis bu hakların 
ve hürriyetlerin kullanılması tehlikeye düşer. 

Bunun pratik bir misalini istiftah yaparak arz ede
yim. Geçtiğiıriiz şubat ayındaydı galiba, 50 küsur 
yerde birden yapılan toplantıları hatırlayalım. O top
lantıların uğradığı akibet yönünden, haklı veya hak
sız, bir kısım çevreler idare amirlerini gerekli koru
yucu tedbirleri almamış olmakla suçlamışlardı. Bu 
samimi olduğu ölçüde, haklı nazarî bir görüştür. Ha
diselerin içine girmeden, bu kabil bir toplantı akdi 
sırasında; idare, o toplantının selâmeti için gerekli 
tedbirleri almamış ise, hakikaten o idare kusur işle
miş sayılalbiılir. Ancak, bu tedbirler hangi ölçüde alı
nacak? O tedbirler ile ilgili kişiler sadece toplantı ya
panlar mıdır? İşte bu noktada, biraz evvel görüşen 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşımız
la ayrılığımız başlıyor. 
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Bunun tamamlayıcı izahatını konuşmamın normal 
teselsülü içerisinde arz etmeye çalışacağım. 

Önümüze gelen tasarı - Yüksek Meclisin malu
mu olduğu veçhile - 1963 yılında çıkarılmış olan 171 
Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hak
kındaki Kanunun 10 yıl sonra 1973 yılında yapılan 
Ve 1742 sayısını taşıyan değişiklik, Kanunun iptali ne
deniyle doğan boşluğun kapatılması zaruretiyle gel
miş bulunmaktadır. O itibarla şu tasarı ile asılında 
yeni bir zihniyet getirilmemektedir. 10 yıl evvel ge-
tirilm'iş, 10 yılın öncesi şartları içinde meydana ge
tirilmiş bir sistemin, Amayasa Mahkemesinin biçim 
yönünden vardığı bir iptal kararının ortaya çıkardığı 
bir boşluğun kapatılması zaruretidir. Evvelâ, tasarı
nın getiriliş gerekçesini bu yönden iyi değerlendirmek 
lâzım, fazla derin ve gizli maksatlara yormamak lâ
zım insaf ölçüsü içinde. 

Tasarı komisyonlarda bazı değişikliklere uğramış. 
Komisyonda uğradığı bu değişiklikler vesilesiyle or
taya konulan çeşitli görüşler ve burada huzurunuzda 
ortaya konulan muhalefet yönüne ilişkin görüşler ele 
alındığında, bu görüşlerin komisyon safhalarında bir 
defa tasarının getiriliş yönüne ilişkin olduğunu gör
mekteyiz. Tasarıyı Sayın Irmak Hükümetinin getir
miş olması, komisyon üyelerinin muhalefetine konu 
teşkil ediyordu. Burada o konuya değinilmemiş ol
ması memnuniyeti mucip bir husustur. Demek ki, mu
halefet ettikleri sebepler ortadan kalkmış durumda
dır. Bu husus sayın sözcüler tarafından ortaya ko
nulmamış durumdadır. 

Gerçekten Millet Meclisimiz İçtüzüğünün 79 ncu 
maddesinin verdiğli hakkı kullanan Irmak Hükümeti, 
bu tasarının görüşülmesi arzusunu göstermiş ve tasa
rı bu suretle huzurlara gelme imkânını normal pro
sedürü içinde bulmuştur. Tasarının sevk zamanında
ki şartlar nedeniyle görüşülemeyeceği noktasına iliş
kin itirazlar böylece bertaraf edilmiş olmaktadır. 

Tasarının bazı hükümlerine karşı gösterilen muha
lefetin öteki ağırlık noktası da, getirilmek istenen hü
kümlerin Anayasanın tespit ettiği temel hak ve hür
riyetlere, özellikle toplantı ve gösteri yürüyüşü hak
kınca ilişkin yönünden olmaktadır. 

Bu konuda objektif bir değerlendirme yapabilmek 
için Anayasamızın sistematiğini gözönünden kaçırma
mak gerekir. Filhakika muhterem arkadaşımın haklı 
olarak belirttiği veçhile, Anayasamızın 28 nci mad
desinin toplantı hak ve hürriyetlerine ilişkin hüküm
lerini hürmetle karşılayacağız, uymıaya mecburuz. 
Ama, bunun çerçevesi sadece bu madde midir? Ha-
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yır. Kanunlar sistematiğinde, 'bilindiği üzere, üst mad
deler, daha genel maddeler daha alttaki maddelerin 
içinde âmir, nlizarnlayıcı hüküm teşkil elder. O halde 
geliniz, bu işe başm'dan'başlayalım. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 ncu mad
de ile başlayan 2 nci kısmında, «Temel Halklar ve 
Ödevler» başlığı ile, '1 nci bölüm «Genel Hüküm
ler» aldım taşımaktadır. Bu genel hükümler, temel 
halkların niteliğini ve korunmasını en gendş, en âmir 
şeyiyle ortaya koymaktadır. Filhakika 10 ncu madde, 
«Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, 
vazgeçilmez temel ha'k ve hürriyetlere sahiptir»' der 
Ve daha aşağıida, devlete de bu 'hakları gerçekleştir
mesi için birtakım vazifeler yükler. Hakların gerçek-
leştirimesi konusunda devlete yüklenen vazifeleri, 
hakların mahiyetine göre çeşitli, tedbirlerle sağlatmak 
mümkündür. Meselâ, fertlerin bilim, ilim öğrenme 
hakkını düşünürsek; bunu, bir tahsil hayatını imkân 
haline sokmak, bunu gerektirecek tedbirleri almak, 
bir iş edinme, meslek edinme hakkını gerçekleştirir
ken, devletin uzun vadeli programları içinde, bunu 
gözetmek vazifesini anllamak gerekir. 

Bir hak ve hürriyetin tezahürü anlamını taşıyan 
bir toplantının yapılmasına ilişkin olarak da, Devle-
>tln elbette alması gerekli bazı tedbirler Vardır. Çün
kü bir hak istimal edilmekte, kullanılmaktadır. O 
halde, bu devletin görevinin şümulünü, sınırını na
sıl tayin edeceğiz? Devlet, «görev yapıyorum» der
ken bu hakların özüne dokunmaya kalkarca ne ola
cak? İşte Anayasamız burada da gerekli ölçüyü koy
muş bulunuyor. Filhakika 11 noi madde, «Temel hak 
ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bütün
lüğünün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düze
ninin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlı
ğın korunması amaeıyle veya Anayasanın diğer mad
delerinde gösterilen özel sebeplerle, Anayasanın sö
züne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırla
nabilir.» der. Şu halde bir tanzim vazifesi var. Bi
zatihi tanzim Anayasaya aykırılık teşkil eltmez. Bu 
tanzimin limitini, «Kanun, temel hak ve hürriyetlerin 
özüne dokunamaz» hükmü teşkil etmektedir. Aynı 
maddenin daha aşağık'i bendinde «!Bu Anayasada yer 
alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi, insan hak ve 
hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve mille
tiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din 
ve mezhep ayrımına dayanarak, nitelikleri Anayasa
da belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı 
ile kullanılamaz. Bu hükümlere aykırı eylem ve dav
ranışların cezası kanunda gösterilir.» diyor. 
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Şimdi, Anayasamızın toplantı ve gösteri yürüyüş
leri hakkında getirdiği bir ölçü de, bu toplantıların 
izin alınmadan yapıla!bileceği, bir bildirimle yapıla
bilmek imkânıdır. Burada iki meselenin telifi lâzım. 
Bir idare âmiri, kendisine verilen bir beyannamede 
şu Anayasanın 11 nci maddesinde yasaklanan mak
satlarla bile b'ir toplantı yapılacağı beyanını alsa, bu 
suç tezahür etmedikçe bir şey yapamıyacaktır fiilen. 
izin verme, vermeme hakkı yok; ancak, istenen iznin 
'toplantının maihiyetine, şümulüne göre bazı tedbirler 
almakla da yükümlü. Bu yükümü'yine Anayasa ve
riyor kendisine, idareye. Filhakika, Devletimizin da
yandığı 3 ana kuvvete göre, yasama yetkisi, kaza yet
kisi ve idare görevi var, icra görevi var. O halde ic
raya bazı görevler yüklenmiş. Bu görevler ancak, 
ona uygun imkânların verilmesi şartıyle sağlanabilir. 
'Bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde, toplantıya katı
lanların idareden, icradan bekleyebilecekleri ilk gö
rev ne olabilir? O toplantının dışarıdan tecavüze, sa
botesine karşı gereiklli tedbiri almlak. Bunda muta'bı-
kız herhalde. Ayrıca o toplantının şu veya bu suret
le içine sızacak unsurlarla bizatihi o toplantıyı tertip
leyenlerin ve katılanların aleyhine istismarını önle
mek için gerekli tedbirleri atamak. 

İşte, tasarıyla getirilmiş olan tedbirlerin tümünü 
bir değerlendirmeye vurduğumuz zaman, maksadın 
•gerek şuursuzca, bilerek veya bilmeyerek, gerek mak
satlı, gerek maksatsız olarak içerden yapılacak ter
tiplerle bozulmasını, toplantı ve gösteri yürüyüşü em
niyetinin bozulmasını ve ortalığın karışıklığa sürük
lenmesini, toplantının maksadından çıkarılmasını ön
leyecek tedbirler getirilmektedir. Bu asgarî bir tefrik 
ve temyiz kudretini gerektirir. 

Muhterem Ülker arkadaşımın, şahsı adına yaptı
ğı beyanların bir yönüne işaret etmek isterim : Belki 
nazariyatta, ilk bakışta verilmek istenen cezayı bir 
gayretsiz kimse için fazla" buluyor gibi gözükebilir; 
ama burada, zannımca asıl önlenmek istenen husus, 
bu gibi kişilerin istismar edümesln'i, onların alelt edi
lerek, bazı asıl maksatlı kişilerin bu mesuliyetten uzak 
kalmasının önlenebilmesli içindir. 

Esasen bu kabil gayrî reşit kimselerin, gayri reşit 
olduğu hususu idare amirliğine verilen belge ile tev
sik edildiğinde, bu bildirim şartı yerine" gelmemiş ola
caktır. Bu itibarla, bu misal burada ağırlığını kaybet
mektedir bir manada. Öte yandan, Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Kanununa göre ve tasarıda yer alan 
hükme göre; bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü dü
zenleyen tertipç'iier, idare heyeti, idareciler, icabında 
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hiç bir sebep göstermeksizin kendi takdirlerinin sonu
cu olarak toplantılarını 48 saat erteleme hakkına sa
hip kılınmaktadır. Doğru. Hakkımı en iyi surette kul
lanabilme imkânlarım, hazırlıklarımı yetiş'türememiş 
olmam imkânı, beklediğim vasıtaların, kişilerin ge
lememiş, yetişememiş olması, şu veya bu sebeple 48 
saaltlik bir erteleme imkânı veriyoruz. 

O halde, kişiye verilen bu takdirin, kişinin gerek 
şahsını, gerdk o toplantının selâmetini korumalkla 
yükümlü idareye verilmemesi, biraz izah imkânı bu
lunamayan bir netice gösteriyor. Faraza geçenlerde, 
geçen mevsimde yapılmış olan elli küsur toplantı, 
hepsi aynı günde yapılmamış olsaydı da, üçer, be
şer günlük aralarla, fasılalarla yapılmış olsaydı; hiç 
sanmıyoruz ki, idare bu toplantılarda çıkan olayları 
karşılamakta, o uğradığı güçlüklere uğramış olsun. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Hiç alâkası yok. 
Nerede tertip yaptıysanız orada olay çıktı. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; Anayasamızın temel hak ve hürriyet
ler sistematiğine baktığımız zaman, bir de bunun ko
numuzla ilgili olan 28 nci maddesinde yer alan top
lantı ve gösteri yürüyüşleri maddesine baktığımız za
man; bir toplantı ve gösteri yürüyüşünün ancak mak
sadı içinde kaldığı zaman hak olduğu, o zaman fay
dalı olduğu; toplum için zararlı bir unsur haline gel
meye başladığı zaman bunun hak değil, hattâ suça 
dönüşme istidadı alabilecek bir tehlike arz ettiği açık
tır, aşikârdır. 

O halde idarenin, bu hakkın kullanılmasında hüs
nüniyetle, kanunlar çerçevesinde, Anayasa ölçüsü 
içinde alacağı tedbirler bir bakıma fuzulî yere toplum 
p'isikölojisi altında, fuzulî suçluların, beklenmeyen, 
isteksiz, arzu edilmeyen suçların doğmasına, toplum 
huzurunun bozulmasına da engel olması bakımından 
faydalı olacaktır. Ayrıca idarenin hiç bir kararı, ka
za murakabesinden uzak olmayacağına göre, şarüarı 
zuhur ettiğinde, şartları var kabul edildiğinde elbet
te ki bir toplantının haksız yere, kanunsuz yere erte
lendiği iddiasına, vehmine kapilabilecek olan idare
cilerin bu yoldan da haklarını aramaları, yine Ana
yasamızın ölçülerine göre pekâlâ mümkündür. 

O itibarla, idareye memleketin huzurunu, düzeni
ni sağlamak görevini yüklüyor isek ve özellikle o 
toplantının tertiplileri, katılanları, o toplantının seîâ-
metinlnin sağlanmasını idareden istiyorlar ise, insafı 
elden bırakmamak mecburiyetindedirler. 

İşte, bu sübjektif insafın, bazısına göre şu ölçü
de, bazısına göre bu ölçüde ortaya konulabilecek 
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olan bu insaf ölçüsünün bir objektif kritere bağlan
masından ibarettir tasarıdaki hükümler. Şunun az ve
ya çok sayılması meselesi, nihayet sübjektif ve pozis
yonumuza göre değişebilen bir mesele teşkil ediyor. 
Ama, aslında böyle bir imkânın, böyle bir kriterin 
verilmesine, tarafsız, objektif ve insaflı olarak hiç 
bir kimsenin karşı çıkamayacağını elan düşünmekte 
ve kabul etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının maddeleri üze
rinde gerektiğinde benim yahut diğer arkadaşlarımın 
söz alması tabiîdir. 

Son söz olarak; tasarının, Grupumuz tarafından 
benimseneceğini ve tümüne beyaz oy verileceğini ifa
de eder, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İslâm. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Mehmet 

Altınsoy. 
D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; 171 sayılı Kanunun, 1742 sayılı Kanunla 
vaki olan değişikliğinin iptali nedeniyle açılan boş
luğu doldurmak üzere Yüce Meclisinize sevk edilmiş 
olan kanun tasarısı hakkında grupum adına görüşle
rimizi açıklamaya çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar; toplantı ve gösteri yürüyüş
leri hakkındaki kanunlar, Sultan Abdülhamid zama
nında çıkmış olan Tecemmüat Kanunundan bu ya
na bir hayli merhale geçirmiştir. Ancak, tarihî seyri 
içerisinde, hemen işaret etmeyi bir hakşinaslık telâk
ki ederim ki; İmparatorluk devrinde çıkmış olan ve 
Cumhuriyet devresinde de bir hayli zaman tatbik 
edilmiş olan Tecemmüat Kanunu, aradan bunca yıl 
geçmiş olmasına, ihtilâller de görmüş olmamıza rağ
men, demokrasi ve hürriyet yolundaki bunca ilerle
memize rağmen, bugünkü kanunlardan daha demok
ratik idi. Hatırımda yanlış kalmamışsa, Tecemmüat 
Kanunu, 1 nci maddesinde «Tecemmüat» ı, yani top
lantıyı şöyle tarif ederdi: 

«Tarikcâm üzerinde nasın velvele ile toplanması
na tecemmüat denir.» Bugünkü dile çevirmek lâzım 
gelirse; «Kalabalığın anayollar üzerinde bağırıp ça
ğırarak toplanmasına toplantı denir.» idi. 

Yani Padişahlık devrinde, sessiz yürüyüş halinde, 
sessiz toplantı halinde bir protesto, herhangi bir ka
nunla tanzim edilmemişti. Demek ki, bir hayli ser
besti vardı. 
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Şimdi bunu, demokrasi ve hürriyet yolunda bir 
nevi geriye gittiğimiz manasına almıyorum. Şüphesiz 
ki, aradan geçen yıllar içerisinde demokrasi ve hürri
yet yolunda cemiyetimiz ve kanunlarımız büyük ge
lişme, büyük ilerleme kaydetmiştir. Ancak, sosyal 
bünyedeki rahatsızlığın ne merhaleye geldiğini gös
termesi bakımından mühimdir. Sosyal bünyedeki ra
hatsızlık o hale gelmiştir ki, İmparatorluk devrinde
ki kanundan daha sıkı hükümler getiren kanunlar çı
karmak zarureti hâsıl olmuştur. Bu noktaya işaret 
etmek için bunu arz etmeye çalıştım. 

Muhterem arkadaşlar; Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşleri Kanunu, benden evvel konuşan değerli arka-
daşîanmın vukufla izah ettikleri gibi, Anayasamızın 
10 ncu ve 11 nci maddesinin temel prensiplerine uy
gun istikamettedir. 

Evvelce tedvin edilen kanunun, usul yönünden 
bozulmuş olması, ortada bir boşluk meydana getir
miştir. Tabiat, boşluğu sevmez. Bahusus, sosyal ha
yatın icaplarından olan toplantı ve gösteri yürüyüş
leri gibi bir hakkın, bir hürriyetin kullanılmasına ta
allûk eden bir meselede boşluk hâsıl olursa bunun 
arkasından anarşi doğar. Elbette ki, bu tarz hürriye
tin kullanılmasının bir nizama, bir kanun içinde bir 
belli kaidelere bağlanmasında zaruret vardır. As
lında, belki normal prosedürü içinde de olsa, gecik
miş bir kanun tasarısıdır, müzakeresi de gecikmiştir. 
Bu arada cereyan etmiş olan bazı müessif hadiselerde 
çeşitli siyasî akidelere sahip olan tarafların, grupla
rın birbirlerine haklı veya haksız ithamlarına da se
bep olan bu kanunun boşlukları olduğu kanaatinde
yiz. 

Bu kanun biran evvel meriyete girerse, zannediyo
rum ki, bu tarz bazı kısır çekişmelerin de hiç olmaz
sa azalmasını temin etmiş olacaktır. 

Huzurunuza getirilen kanun tasarısı, komisyon
lardaki değişikliği ile genellikle ihtiyaca cevap vere
cek istikamettedir. Ancak, maddelerdeki bazı hu
suslar, şu veya bu istikamette münakaşa edilebilir. 
Cezaların ağırlığı veya müddetlerin azlığı, çokluğu 
bir telâkki veya görüş meselesidir. Aslında, temelde 
bir ayrılık da çıkarmaz, sadece usule taalluk eden 
hususlardır. 

Şu ana kadar grupları veya şahısları adına konu
şan muhterem hatip arkadaşlarımın da, kanunun es
prisine, temeline veya ruhuna muhalif olmadıklarını 
da müşahede ettik. Bu, Yüce Meclislerimizde az gö
rülen bir hadise de olsa, ittifakla çıkarılacak bir ka
nun olması istikametinde görünüyor. 

Demokratik Parti Grupu olarak biz de bu kanu
na müspet rey kullanacağımızı arz ederiz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınsoy. 
Şahsı adına Sayın Hasan Yıldırım, buyurunuz 

efendim. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Yüksek huzurlarınızda 171 sayılı Kanun tasarısı

nı görüşüyoruz. Gerçekten Parlamentonun görevi, 
gelen tasarı ve tekliflerin kanun tekniğine uygun bir 
şekilde çıkarmasıdır. Bu nedenle, Parlamento kürsü
sünü siyasal tartışma haline getirmeden; hukukçu ol
sun olmasın bütün milletvekili arkadaşlarımızın, bu 
tasarının kanun tekniğine, günün koşullarına uygun 
bir şekilde çıkması için gayret göstermesi zorunluğu 
vardır. Zira, örnekleri de mevcuttur, çıkarılan kanun
lar bir sürü boşluk ve aksaklıklarla dolu oluyor, uy
gulamada güçlüklerle karşı karşıya kalınıyor, Anaya
sa Mahkemesine kadar gidilerek iptal ediliyor ve 
tekrar Yüce huzurlarınıza gelinmiş oluyor. 

Getirilen tasarının komisyonlardan yüce huzurla
rınıza gelişini, grupların adına konuşan değerli hatip 
arkadaşlarım ve şahsı adına konuşan arkadaşlarım 
durumu anlattılar. Buna dokunmada bir fayda gör
müyorum. 

Ancak, tasarı Adalet Komisyonunda gerçekten 
uzun bir mesai sarf edilerek enine boyuna tartışıldı, 

- günün koşullarını Komisyon nazara alarak, tasarıya 
gayet iyi bir biçimde huzurunuza getirmiştir. Ko
misyonda ufak tefek ayrılıklar hariç, Komisyonu 
teşkil eden bütün siyasî parti mensupları tasarının 
özünde birleşmiş durumdadır. 

Tasarıda birçok ihtimaller hesaba alınarak idare
nin yetkileri tespit edilmiştir. Kanuna aykırı hare
ketler ve fiiller için, fiil ve ceza arasındaki nisbetler 
hakikaten tartışılarak, cezayı tayin eden maddeler 
düzenli, sistemli ve kanun tekniğine uygun biçimde 
saptanmıştır. Tertip Kurulu Hükümet komiserinin 
yetki ve sorumlulukları açık hale getirilmiştir; özel
likle Hükümet komiserinin keyfiliğe kaçabilecek ta
sarrufları, Adalet Komisyonundan Yüce huzurunuza 
getirilen raporla, metinle önlenilmiştir kanısındayım. 
Ancak, bu kanun tasarısının özünü teşkil eden, içiş
leri Komisyonunda 10 ncu maddeye eklenen 2 nci 
fıkra oluyor benim kanaatime göre. Adalet Komis
yonu bu 2 nci fıkra üzerinde de durmak suretiyle 
2 nci fıkranın uygulamada gerçekten çok vahîm so-
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nuçlar yaratacağını düşündüğü için, 2 nci fıkrayı çı
karmak suretiyle huzurunuza getirmiştir. Sırası gel
diğinde bu madde üzerinde kişisel düşüncelerimizi el
bette ki, yüksek huzurlarınıza arz edeceğiz. 

Hakikaten mülkî âmirin yetkilerini tayin ettiği
miz zaman, çok titiz ve hassas olmamız lâzım geliyor 
kanısındayım. Bu konuda mülkî amirlere sınırsız yet
ki vermek doğru değildir. Bir vali düşünün, bir kay
makam düşünün, politik hayattan bazı şeyler bekler. 
O vali, kaymakam, idare amiri işbaşında bulunan 
Hükümete veya Hükümetteki siyasî partilerin hoşuna 
gitsin diye, bu kanunu uyguladığı zaman muhalefet
te olan siyasal teşekküllere veyahut bu hakkını kulla
nan diğer kimselere hayat hakkı tanımayabilir. Bu
gün, bir siyasal teşekkül hükümettedir, iktidardadır; 
yarın, bu siyasal teşekkül Hükümetten çekilebilir, ik
tidardan düşebilir; muhalefete geçer; muhalefetteki 
siyasal teşekkül iktidara gelebilir. Kanunu çıkardığı
mız zaman öyle yapmalıyız ki, uygulamada, kanun, 
iktidarda bulunan siyasal teşekkül mensuplarıyle mu
halefette bulunan kimseleri eş değerde tutsun ve uy
gulamayı yapan kimselere geniş yetki vermesin. 

Naçizane bir hukukçu arkadaşınız olarak 10 ncu 
maddenin 2 nci fıkrasını gerçekten vahîm görüyo
rum; Adalet Komisyonu bu konu üzerinde enine bo
yuna durmuştur ve vahîm gördüğü için de çıkarmış
tır. Hakikaten tasarının diğer maddeleri bütün arka
daşlar tarafından Komisyonda da benimsenmiştir; 
grup sözcülerinin konuşmalarından, kişisel konuşma
lardan tasarı üzerinde bir ittifak olduğu ve büyük 
ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Bendeniz de ki
şisel kanaatimi huzurlarınızda arz ettim. Tasarıya 
olumlu oy vereceğimizi arz eder, Yüce Heyetinizi 
saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Kanunun tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Oylamaya geçmeden evvel, gelen açık oylama 

neticelerine göre Mecliste çoğunluğumuz kalmadığı 
anlaşılmaktadır. 

Oylama neticelerini okutuyorum efendim. 
24 . 2 . 1970 tarihli ve 1235 sayılı İktisadî ve 

Ticarî İlimler Akademisi Kadro Kanununa Ek Ka
nun tasarısının yapılan açık oylamasına 125 sayın üye 
katılmış; 124 kabul, 1 çekinser oy kullanılmıştır. 

Çoğunluk sağlanamadığı için tekrarlanacaktır. 
6 . 7 . 1948 tarih ve 5239 sayılı Ankara Üniversi

tesi Kuruluş Kadroları hakkındaki Kanuna Ek Ka
nun tasarısının yapılan açık oylamasına 167 sayın 
üye katılmış; 166 kabul, 1 çekinser ol kullanılmıştır. 

Çoğunluk sağlanamadığı için tekraranacaktır. 
5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadrola

rı hakkında Kanuna Ek Kanun tasarısının yapılan 
açı koylamasına 154 sayın üye katılmış; 153 kabul, 
1 çekinser oy kullanılmıştır. 

Çoğunluk sağlanamadığı için tekrarlanacaktır. 
Silâhlı Kuvvetlerde Kadro Dışı Edilen veya İhti

yaç Fazlası Bulunan Malzemelerin Satılması, Devre
dilmesi veya Hibe Edilmesi ve Eğitim Görecek Ya
bancı Silâhlı Kuvvetler Personeli Hakkında Kanu
nun 1 ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 
tasarısının yapılan açık oylamasına 126 sayın üye 
katılmış; 124 kabul, 1 ret, 1 çekinser oyu kullanıl
mıştır. 

Çoğunluk sağlanamadığı için tekrarlanacaktır 
efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya Cum
huriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına 
Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na İlişkin Kanun tasarısının yapılan açık oylaması
na 134 sayın üye katılmış; 133 kabul, 1 çekinser oyu 
kullanılmıştır. 

Çoğunluk sağlanamadığı için tekrarlanacaktır. 
Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son Pro

tokolü ve Bunlara Bağlı Birleşmiş Milletler Teşkilâtı 
ile Dünya Posta Birliği Arasındaki Anlaşmaların 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 1131 sa
yılı Kanuna Ek Kanun tasarısının yapılan açık oyla
masına 144 sayın üye katılmış; 143 kabul, 1 çekinser 
oyu kullanılmıştır. 

Çoğunluk sağlanamadığı için tekrarlanacaktır. 
Küçüklerin Vatana ladesine Dair Avrupa Sözleş

mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 148 sayın 
üye katılmış; 147 kabul, 1 çekinser oyu kullanılmıştır. 
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Çoğunluk sağlanamadığı için tekrarlanacaktır. 
7 Şubat 1970 tarihinde Bern?de İmzalanan De-

miryoluyle Yolcu ve Bagaj Taşınmasına İlişkin Ulus
lararası Anlaşma (CIV) ve Ekleri ile Demiryoluyle 
Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası Antlaşma 
(CİM) ve Eklerinin, Ek Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısının yapılan 
açık oylamasına 130 sayın üye katılmış; 129 kabul, 
1 çekinser oyu kullanılmıştır. 

Çoğunluk sağlanamadığı için tekrarlanacaktır. 
Açık oy sonuçlarından da anlaşılacağı üzere ço

ğunluğumuz yoktur. Gündemde yer alan seçimi yap
mak ve denetimle ilgili konuları görüşmek için 
18 . 6 . 1975 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.30 
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24 . 2 . 1970 tarihli ve 1235 Sayılı İktisadî ve Ticarî İiimler Akademisi Kadro Kanununa Ek Kanun tasarı
sına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 
llter Çubukçu 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 

AFYON KARAH1SAR 
Mete Tan 

AĞRI 
Mir Baıhattin Yaırdıımcı 

ANKARA 
Mustafa îmdırzalıoğlu 
öahit Kayra 
1. Hakkı Kctenoğlu 
î. Hakkı Köylüoğılu 
İbrahim Saffet Omay 
Hasan özçelik 
önder Sav 
îlyas Seçikin 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Abdurralhiım Erdem 
Fahri özçelik 

AYDIN 
Behıiıç Tozkoparan 

BALIKESİR 
ilhan AyfceJkiin 
Necati Cebe 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Faik Kırbaslı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 1'25 

Kabul edenler : 124 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 1 

Oya katılmayanlar : 319 
Acık üyelikler : 6 

[Kabini edenler] 

GlZlANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 

[ Mehmet özikayıa 
[. Mehmet özmen. 

\ 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Haılsit Kahraman 
Bahattin Karatoç 

EDİRNE 
Veli Güillkan 

ELÂZIĞ 
Ömer Nahni Barın 

ERZİNCAN 
Hasan Çdtinkaya 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Mehmet Fuat Fırat 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Ntîyazâ Onal 

HATAY 
Sabri ince 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balını 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
t. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Ali Nejat ölçen 
İlhan özlbay 
A. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Ali Naili Erdem 
Remzi özen 
Neccar Türkcan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet Özıdıal 
Ahmeis Tevf'ik Paksu 

KARS 
Doğan Arasiı 
Abdülkerim Doğru 
Oemıil Ünal 
Hasan Yuldırım 

KASTAMONU 
Mehdi Kesiklin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu' 
Hayrettin Naküboglu 
Kâmil özsarıyıldıız 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

KONYA 
Şener Battal 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevil gen 
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MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Halil Dere 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

ADANA 
Mehmet Can 
Erol Çevikçe 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Ö/.kul 

• İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 

Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAHİSAK 

Mehmet Rıza Çercel 
İbrahim Elmah 
Iiasini Haııeıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 

Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 

Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altınsoy 

RİZE 
Sami Kumbasaı 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Ali Acar 

SİİRT 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Vahit Bozatlî 
Ahmet Duralkoğilu 

TRABZON 
Ömer ÇaJkıroğlu 

(Çekinser) 

ANTALYA 
Remzi Yılmaz 

[Oya Katılmayanlar] 

ANKARA 
Hüsamettin Afemumcu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asittürk (B.) 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
(!B.) 
Necdet Evliyagü 
M. Rauf Kaudemir 
Kâmil Kınikoğlıu 
Cevat önder 
Feriha Fatma Öztürk 

l Fikri Pehlivanlı 
İL Turgut Toker 

ANTALYA 

Deniz Baykai 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 

Turgut Altunkaya 
Sabit Osmaa Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu 'Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 

I Kemal Ziya öztürtk 
I İsmet Sezgin 

TUNCELİ 
Nihat SaHtı'k 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Aitomet Nıihat Alkın 
Fevzi Fırat 
Orhan Göneüoğlu 
Cahit Karakaş 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemali Al ver 
Cihat Bügehan 
İbrahim Behram Eker 
Orhan üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Mu h yetti u Mutlu 

Ü BOLU 
I Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
İ Kemal Demir (B.) 
I Abdi özkök 

l BURDUR 
| Osman Aykul 
j Ali Sanlı* 

| BURSA 
I Emin Acar 
I Mehmet Emekli 

Hasan Esat Işık 
Halil Karaath 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 

ÇORUM 
Cahit" Angın 
Yakup Çağlayan 
E tem Eken 
Kasım Parlar 
ihsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüseyiu EreeMk 
Hasan Korfcmazcan 
Hüdail Oral (İ.) 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtaf Ensaraoğlu 
Reoai İykenderoğlu 
Mahmut Kepoılu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
llbami Ertem 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atiilâ 
Hasan Buz 
Rasiim Küçüıkel 
A. Orhan Senıeımoğüu 
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ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Raaim Ginisüii 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
İbrahim Hortoğiu 
imam Hüseyin Incioğlu 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Er'kmen 
IbraMm. Etem Kılıçoğlıı 
Hasan Vamı'k Teklin 
M. Emin Ttırgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyuıılu 
Mustafa Karaman (1. Ü.) 
Erol Tüne er 
Turgut Yücel 

HAKKARİ 
Mikail ilcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
"Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
ibrahim Göktepo 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
Orhan Eyüboğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen (1.) 
Hüseyin özdemir 
M. Kâzım özelce 
Osman Özer 
tlhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Şükriye Toİk 
ihsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülonan 
Engin Unsal 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Gene 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal Önder 
Oıhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Isnnet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfiifkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Yasdn Bozlkunt 
Kemal Güven 

(Başkan) 
Kenıail Ofkyay 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Sabri Keskin 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargdl 
Selçulk Imamoğflu 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemi r 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

1 İbraıhim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşii 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Isımet Büyükyaylacı 
Bahri Dağclaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettert Erbakan- (B.) 
Kemâlettıin Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
M. Necati Kalayeıoğtlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Köikbudak 
Özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tamı 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikayn 
Hüseyin Demiz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünvcr 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
önol Sakar 
Süleyman Tunıeel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Ayscy 
Seyfi Güneştan 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Mehmet Said Erbil. 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz ICaraosıman-
oğlu 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
M. Vedat önsal 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 
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SAMSUN 

Fahri Birer (î.) 
Mustafa Dağıstanlı 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutaıı 

SİİRT 

İdris Arıkan 
Abdülbakd Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Yalçın/ OğuZ (t.) 
Tevfifk Fikret övet 

srvAS 
Enver Akova 
N. Nazif ArsHan 
Ekrem Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 
Nühaxı îlgünı 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Ab'bas 
Öevat Atılgan 
Jjsmadll Hakkı BMer 
Peyzulilalh Değerli 
AH Şevki Erök (B.) 

Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Anslantürk 
Âdil AM öinel 
Efkrem Difamen 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmeıt Aksoy 
Mehmet Celâl Buçalk 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadar öncel 
CelM Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengıiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İlhamı Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadöl 
Bülenjt Eeevdt 
Mehmet Zeki Okur 

Amasya 
Bursa 
Eskişehir 
Niğde 

lAçık üyelikler] 

Urfa 
Zonguldak 

Ydcûn 
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6 . 7 . 1948 tarih ve 5239 Sayılı Ankara Üniversitesi kadroları hakkındaki Kanuna Ek Kanun 
verilen oyların sonucu 

tasarısına 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasarı Cerit 
Osman Çıtırık 
tlter Çubukçu 
Battal Koksal 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Ühsal 
AFYON KARAHİSAR 
Mete Tan 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 
Mir Rahattım Yardımcı 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Mustafa tmaırzalıoğlu 
Cahit Kayra 
î. Hakkı Ketenoğlu 
I. Hakkı Köylüoğılu 
İbrahim. Saffet Omay 
Hasan özçellik 
önder Sav 
llyas SeeMn 
Saibahattıin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Atsaöv 
Ömer Buyrukçu 
Abdurraihim Erdem 
Fahri Özçeli'k 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIr* 
Behiç Tozkoparan 

Üye sayısı : 45Ö 
Oy verenler : 167 

Kabul edenler : 166 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 277 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenlerJ 

BALIKESİR 
Ilbıan Ayıteıkin 
Necati Cebe 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
İT. Celâlettin Ezmaıı 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaath 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Yasin Hatiboğlıı 

DENİZLİ 
Sami Arslan 

DİYARBAKIR 
Haüıit Kahraman 
Bahattin Karakoç 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Veli GüflJkan 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
A. Orhan Senemoğ/lu 

ERZİNCAN 
\ Hasan Çötinkaya 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfıkı Danışma-n 
Mehmet Fuat Fırat 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 
Sey£i öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
Mehmet özikaya 
Mehmet özzmen 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunkı 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabri İnce 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
İ. Fehmi Cumalıoğlıı 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A.,Bahir Ersoy 

I Nilüfer Gürsoy 
I Mustafa Kara 

Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özlbay 
A. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye To]k 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
JEngin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
AH Nailî Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Şin asi Osm a 

S Remzi özen 
İsmail Taşlı 
Neccar Türkean 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfifc Paksu 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Doğan Araslı 
Yasin Bozikurt 
Abdüflkerim Doğtu 
Kemal Okyay 
Cemil Ünail 
Hasan Yıldırım 
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KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Mehdü KesMn 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERI : 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Cemal Cebeci 
Haıyrettin Nakilboğlu 
Kâmil özsarııyıildi'z 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Şevket Kazan 

KONYA 
Şener Battal 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Dclikaya 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Necmi Özgür 
M. Gündüz Sevil gen 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ürıat Demir 
Halil Dere 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabni Dörtkol 

I NİĞDE 
I Ş. Yaşar Arı baş 
f Mehmet Altmsoy 
j ORDU 
| Memudh Ekşi 
I RİZE 
l Sami Kum basar 
•A 

I Sûdi Reşat Saruhan 
| SAKARYA 
I Nadir Lâtif İslâm 
| SAMSUN 
I Ali Acar 
! Doğan Kitaplı 

Fuat Uysal 
| SİİRT 
I Abdülkerim Zilan 
| SlNOP 

Mustafa Kaptan 
SİVAS 

Enver Akova 
Ahmet Arıkan 

3 Vahit Bozatli 
! Ahmet Dutrakoğlu 
| TEKİRDAĞ 
| Nühan Ilgüri 
I Ömer Kahraman 
İ; TOKAT 
} öevat Atılgan 
\ TRABZON 
i Ömer Çakır oğlu 
i Mehmet özgür 
j TUNCELİ 
j Nihat Saltık 
I Süleyman Yıldırım 
| URFA 

Celâl Paydaş 
YOZGAT 

ihsan Ar si an 
I Ömer Lütfi Zararsız 
J ZONGULDAK 
\ Orhan Göncüoğlu 
\ Cahit Karakaş 

(Çekinser) 

ANTALYA 
Remzi Yılmaz 

ADAYA 
Mehmet Can 
Erol Çevikçe 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi Özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümör 
Alparslan Türkeşl (B.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

[Oya Katılmayanlar] 

AĞRT \ Fikri Pehlivanlı 
| H. Turgut Toker Rıza Pulat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Alomumcu 
Orhan Alp 
Kenıal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Er'kovan 
CB.) 
Necdet Evl iyag! 
M. Rauf Kaudemir 
Kâmil Kırıikoğlnı 
Cevait önder 
Feriiha Fatıma öztürk 

ANTALYA 
Deni2j Baykal 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 

Sabit Osmau Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 

İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya öztürk 

| ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemali Alver 

| Cihat Biiligehaıı 
İ ibrahim Behraım Eker 

'I Orhan Üretmen 

I BİLECİK 
Mehmet, Er gül 

BİNGÖL 

Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 

Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 
Abdi Özkök 

BURDUR 

Ali Sanlı 
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BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
II. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

Refet Sezgin 

ÇANKIRI 

Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 

Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Et em Eken 
•»vasim r arlar 
thsan Tombuş 
Turan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Ilüsejön E r çelik 
Rıza Geııçoğlu 
Hasan Koıîkmazcan 
Hüdai Oraî (t.) 

DİYARBAKIR 

Hasan Değer 
Abdüllfıtif Ensarioğlu 
Reeai Mflenderoğlu 
Mahmut Kepolu 
Mahmul Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atîilâ 
Hasan Buz 
Rasiim Küçülkel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rasim Ginisli 
Selçuk Ervıerdii 
GıyaseTOirn Karaca (B.) 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı 
İsmail Haildi i Yıldırım 

GAZİANTEP 
İbrahim Hortoğtlu 
imam Hüseyin İncioğln 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıç oğlu 
Hasan Yamrk Tekin 
M. Emin Turgufcalp 
Orhan Yıılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman (İ. Ü.) 
Erol Tunç er 

HAKKÂRİ 
Mikâil İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 
Sül ey m an Demi r el 
(Başbakan); 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğln 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Orhan Eyüboğlu 

Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman Özer 
İlhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
ihsan Toksan 
Halûk Ülman 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 

| Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
A. Kemal Önder 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 

KAHRAMAN MARAŞ 
ismet Ağaoğlu 
Halit Evliya. 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfilkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu. 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Sahri Keskin 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan: Feyzdoğlu! (B.) 
Selçulk îımamoğlu 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh ETdemir 
Sait Savlam 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz At alay 
İsmet Büyükyaylacı 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin! Erbakan (B.) 
KemâieitJİn Gökakm 
Mustafa Kubilây Imer 
M. Neeatii Kalaycıoğllu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kölkbudak 
Özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

- KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum (B.) 
Ahmet Haşiın Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
önol Sakar 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Ib ralıiın Ay soy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Bul dan !ı 
Ali Döğerli 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Turan Güneş 
Sabri Yahşji 
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Ahmet Haımdi Çelebi 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekîncr 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuza]p 



ORDU 
Ata Bodur 
Mehmet Said Erbdl 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Gül ey 
Kemal Şcnsoy 
Bilâl Taraııoğlu 
Senai Yazıcı 

BİZE 
O, Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
M. Vedat Önsal 
ismail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 

M. Meclisi B : 89 

1 İlyas Kılıç 
1 Hüseyin Özalp 
1 Hayati Savaşçı 
1 Hilmi Türkmen 
1 İrfan Yankutan 

SÜRT 
1 Idnis Arikan 
1 Abdülbaki Cartı 
1 Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Yalçın Oğuzl (I.) 
Tevfilk Fikret övet 

StVAS 
N. Nazif Aralan 
Ekrem Kangal 

1 M. ihsan Karaçam 
j Vahdettin Karaçorlu 

Mustafa Timisi 
TEKİRDAĞ 

Yılmaz Alpaslan 
i Halil Başol (B.) 

[Açık üy 

Amasya 1 
Bursa 1 
Eskişehir 1 
Niğde 1 

17 . 6 . 1975 O : 1 

1 TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismail Hakkı Birler 
FeyzulılaÜı Değerli 
Al'i Şevki Erek (B.) 

! Ali Kurt 
j Haydar Ulusoy 

TRABZON 
| Mehmet Atfslantürk 
| Âdil Alii Oineıl 

Ekrem Dibnıe-u 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Ahmet Şener 

URFA 
Necati Aksioy 
Mehmet öelâ'l Bucıak 
Necmettin Gevheri 
Mustafa Kulıç 
Abdülkaclar öncel 

dikler] 

Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
Yekûn 6 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğiu 
Muslin Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Ilhami Çeıtin 
AM Fuat Eyüp oğlu 
Nedliım Korkmaz 
Mustafa Asri Unsur 

ZONGULDAK 
Ahmet Nıihat Akın 
Ze'kâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülenıt Eeevdt 
Fevzi Fırat 
Mehmet Ze'ki Okur 

^mm 
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5247 sayılı tstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkında Kanuna Ek Kanun tasarısına verilen oyların 
sonucu 

ADANA 
Hasan Cerit 
Osman Çıtınk 
İlter Çubukçu 
Battal Koksal 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
AFYON KARAHİSAR 
Mete Tan 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı \ 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Mustafa İmirzalıoğlu 
Cahit Kayra 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Hasan Özçelik 
Uyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Necati Cebe 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 154 

Kabul edenler : 153 
Reddedenler : 0 

ÇJelkdnserler : 1 
Oya katılmayanlar : 290 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

(Çoğunluk yoktur.) 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

'BOLU 
Harun Aytaç 

BURDUR 
Osman Aykııl 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

DENİZLİ 
Sami Ar si an 

DİYARBAKIR 
Bahattin Karalcoç 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetin kaya 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürlc 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
Mehmet Özkaya 
Mehmet Özmen 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabrı İnce 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Hikmet Baloğlıı 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
I. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abudurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 

A. Doğan Öztuııç 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Hüsamettin Tiyanşaıı 
Şükrüye Tok 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Afi Nail* Erdem* 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
Remzi Özen 
İsmail Taşlı 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet Özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
.Mehmet Pamuk 

KARS 
Doğan Arasb 
Yasin Bozkurt 
Abdülkerim Doğru 
Kemal Okyay 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdi Keskin 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 
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KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğiu 
Cemal Cebeci 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

KOCAELt 
İbrahim Akdoğan 
Şevket Kazan 

KONYA 
Şener Battal 

KÜTAHYA 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Karaaslan 

l MANİSA, 

l Ahmet Balkan 
? Neemi Özgür 
t Gündüz Sevilgen 

l MARDİN 
s 
^ SeyL'i Güneşten 
[ Talât Oğuz 

] MUĞLA 

/ Adnan Akarca 
\ Ünat Demir 
[ Halil Dere 
! NEVŞEHİR 
; Mehmet Sabri DörtkoJ 

X NİĞDE 
5 

; Ş. Yaşar Arıbaş 
'- 3 leh m et Altmsoy 

ORDU 
Mem'duh. Ekşi -
Mustafa Kemal Gönül 

RİZE 
Sami Kıımbasar 

SAMSUN 
Ali Acar 
Doğan Kitaplı 
Fuat Uysal 

SİİRT 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet An kan 
Vahit Rozatlı 
Ahmet Duıraıkoğilu 

TEKİRDAĞ 
Nihan İl gün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Oevat Atılgan 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Mehmet özgür 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Celâl Paydaş 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Orhan Göncüoğlıı 
Cahit Kar aka ş 

(Çekinser) 

ANTALYA 
Remzi Yılmaz 

[Oya Jcatılm ayanlarJ 

ADANA 
Mehmet Can 
Erol Çevikçe 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhaftın Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi Özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Töpaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türk'eşf (B.) 

I 
ADIYAMAN l 

î 
Halil Ağar \ 
Abdurrahman Unsal I 
Ramazan Yıldırım i 

t. 
AFYON KARAHİSAR j 

Mehmet Rıza Çerçel [ 
İbrahim Elmalı i 

s 

Rasim Hancıoğlu | 
Süleyman Mutlu l 
Ali İhsan Uiubahşı | 
Şükrü Yüzbaşıoğlu < 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meylin r 

ANKARA 
Hüsamettin Akmuıucu 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Necdet Evliyagil 
M. Rauf Kandemir 
Kâmil Kırıkoğlu 
Cevat Önder 
Feri ha Fatma. Öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
Önder Sav 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Abdurrahim Erdem 
Fahri üzçelik 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nalıi't Menteşe (B.) 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akçecl 
Mustafa Kemal Al ver 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 
Abdi özkök 

BURDUR 
AH Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

Sungur 
ayyar 

i Hüseyin Suat S 
i Mustafa Tayya 

Mehmet) Turgut! 
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ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseyjn Erçelik 
Rıza Genç oğlu 
Hasan Korkmazcan 
Hiidaî Ofal (İz.) 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Reeai îskenderoğlu 
Halit Kahraman 
Mahmut Kep olu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atdlâ 
Hasan Buz 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Selçuk Ervcrdi 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı 
İsmail Hakkı Yıldırım 

GAZİANTEP 
İbrahim llortoğlıı 
İmam Hüseyin İneioğlu 
Yusuf Öztürknıen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Niza m ettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıç.oğlu 
Hasan Vamık Tekin 
M. Emin Tıırgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa; Karaman (1. Ü.) 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepc 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğîu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbcyli 
Süleyman Arif Emre 
Orhan Eyüboğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özcke 
Osman Özer 
İlhamı Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Halûk Üknan 

I İZMİR 
Talât Asal 

j Alev Coşkun 
I Yüksel Çakmur 
I Adil Demir 
1 Yücel Dirik 
| Yılmaz Ergenekon 
I Süleyman Genç. 
! A. Kemal Önder 
I Orhan Demir Sorguç 
I Cemal Tercan 

KAHRAMAN MARAŞ 
I İsmet Ağaoğlu 

Halit Evliya 
E Oğuz Söğütlü 
1 Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
. Davut Aksu 
ı Kemal Güven (Başkan) 
I KASTAMONU 
| Sabri Keskin 
I Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
S Tufan Doğan Avşargil 
E Turhan/ Feyzi oğlu ('B.) 
I Selçuk İmam oğlu 

KIRKLARELİ 
t Tankut Akalın 
I Mehmet Atagüu 

KIRŞEHİR 
! Mustafa Aksoy 
j Memduh Erdemir 
I Sait Şayiam 

KOCAELİ 
i Sedat Akay 
i Turan Güneş' 
I Sabri Yahşi 

KONYA 
I Reşat Aksoy 
I Mehmet Oğuz Atalay 
} İsmet Büyükyaylacı 
I Bahri Dağdaş 
i Muzaffer Demirtaş 
S Necmettin Erbakan (B.) 
S Kemâlcttin Gökakın 

İ
Mustafa Kubüây İmer 
M. Necati Kalaycıoğîu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
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Özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşini Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ün ver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okeu 
Önol Sakar 
Süleyman Tunccl 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haindi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki T ekine r 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Azmıi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mehmet Said Erbil 
Ferda Güîey 
Kcrnıal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Scnai Yazıcı 
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RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Sûdi Beşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 
İsmail Müftüoğlı* (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
(Fahri Bürer (İz.) 
Mustafa Dağıstanlı 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
İrfan Yankutan 

SİİRT 

İdris Arıkan 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 

Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz (İz.) 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 

N. Nazif Arslan 
Ekrem Kangal 
M. ihsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 

* Mustafa Timisü 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

[Açık üy 

Amasya 1 
Bursa 1 
Bskişohir 1 
Niğde 1 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismail Hakkı Birler 
Feyzuldaih Değerli 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Mehmet Anslantürk 
Âdil Ali öineil 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyülboğhı 
Lütfi Köktaş 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmeft Aksoy 
Mehmet öelâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadir Öncel 

elikler] 

Urfa 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 6 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Musliri Görenta.? 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İlhamı Çetin 
AM Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadoıl 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Mehmet Zeki Okur 
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Silâhlı Kuvvetlerde Kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin satılması, devredilmesi veya 
hibe edilmesi ve eğitim görecek yabancı Silâhlı Kuvvetler Personeli hakkında Kanunun 1 ve 2 nci mad
delerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesine ilişkin Kanun tasarısına verilen oyların 

sonucu 

(Çoğunluk! yoktur.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Osman Çı tırık 
îlter Çubukçu 
Battal Koksal 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
AFYON KARAHİSAR 
Mete Tan 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 
Mir Bahıattin Yardımcı 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürîc 
Cahit Kayra 
î. Hakkı Ketenoğlu 
îsmaül HaMu 'Köylüoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Hasan özçeılik 
önder Sav 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Turgut Altunkaıya 

BALIKESİR 
Neoatd Cebe 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya 'katılmayanlar 

Acık üyelikler 

[M. Meclisi kabul edenler] 

450 
126 
124 

1 
T 

318 
6 

BİNGÖL 
II. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

DENİZLİ 
Sami Ar&lan 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Halat Kahraman 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
A. Onhan Senernoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çeitdııkaya 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman! 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Orhan Oğuz 
Niyazi Oııal 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Turgut Yücel 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
İbrahim Göktepe 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Abdullah Baştürk 
İ. Fehmi Cıımalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
A. Doğan Öztıınç 
Musıtafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tüpe 
Metin Tüzün 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Ali NaıiM Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
Remzi özen 
İsmail Taşlı 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet Öz'dal 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Abdülkerim Doğru 
Kemal Okyay 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdİ Keskin 
Hilmi öztürk 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Kâmdl özsanyıldız 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KONYA 
Şener Battal 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Karaaslan 
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MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Necmi özgür 
M. Gündüz Scvilgen 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ünat Demir 

Tekin İleri Dikmen 
NİĞDE 

Ş. Yaşar Arıbaş 

ORDU 
MemduH Ekşi 

SAKARYA 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Fuat Uysal 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Ahmet Duıraikoğlu. 

TEKİRDAĞ 
Nihan İl gün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Öevat Atılgan 

TRABZON 
Ömer Çaikrroğlu 
Mehmet Özgür 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Cehil Paydaş 

YOZGAT 
İhsan Ar si an 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 

[Reddeden] 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

(Çekinserler) 
ANTALYA 

Renizi Yılmaz 

[Oya katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Erol Çevikçe 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhia t̂in Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi Özkvü 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlıı 
Emin Bilen Tüm er 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
ibrahim! Elmalı! 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Korkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 

Hüsamettin Akmumcıı 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
(B.) 
Necdet Evliyagil 
Mustafa Imirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Kâmil Kırıkoğlu 
CevaJt önder 
Feraha Fatma öztünk 
Fikri Pehlivanlı 
İlyas Seçikin 
Sabahattin Selek 
II. Turgut Tdker 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Abdurrahim Erdem 
Fahni özçellk 

I Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDİN 
İsa Ayîhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nah'it Menteşe (B.) 
Kemal Ziya öztür'k 
İsmet Sezgin 
Belıiiıç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemail Alver 
İlhan Aytelkin 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergiil 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Muhycltin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çafcmu'k (Bşk. V.) 
Kemal Dem'ir (B.) 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadını 
II. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 
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ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakııp Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
ihsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLt 
Fuat Avcı 
Hüseykı Erçelik 
Hasan Korkmazcan 
Hiidai Orai (t.) 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensaıü'oğlu 
Reead tskenideroğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepoılıı 
Mahmut Uyanıık 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
İlhan Işıl4 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Hasan Buz 
Rasim Küçüikel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nurettin Karsu 

ERZURUM! 
E-asiım Cinisli 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkuz Özaî (B.) 
Zekâî Yaylalı 
ismail Haikkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Ayşe Aliye Koksal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
ibrahim Hortoğlu 
imam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet özlkaya 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmeıı 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğln 
Hasan Vamılk Tekin 
M. Emin Turgutailp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman (I. Ü.) 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş. 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferrüh Bozbeyli 
Orhan Eyüboğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
tlhami Sancar 
Cemal Suer 
ismail Hakkı Tekinel 
ihsan Toksan 
Alı Topuz 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk ÜLman 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
A. Kemal önder 
Orhan Demir. Sorguç 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 

KAHRAMAN MARAij 
ismet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Oğuz Söğütlü 
Allı Zülfükâroğiu 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Yasin Bozikurt 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Sabfî KedcinJ 
Sabri Tığlı 
Hasam Tosyalu 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhian Peyzioğlu (B.) 
Selçuîk tmamoğlu 
Hayrettin Nakiboğltı 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Akteoy 
Memduh Erdemir 
Saîit Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
ibrahim Akdoğan 
Turhan Güneş 
Sabrı Yahsji 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
ismet Büyükyaylacı 
Bahrii Dağda§ 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Kemâlettdn Gökakm 
Mustafa Kıtbilây Imer 
M. Necati Kalâycıoğlıı 
Hüseyiin Keçeli 
Adi Köıkbudak 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir A blum 
(B.) 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok ' 
Hilmi Okçu 
önol Şâkar 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zeıi'gin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoyi 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ha'lil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdı Çelebi 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tckiner 
Ragıp üner 
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NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taramıoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
0. Yılmaz Karaosraıan-
oğlıı 
Sami Kulmibasar (t. Ü.) 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
M. Vedat önsal 
İsmail Müftüöğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

•SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer (İ.) 
Mustafa Dağıstanlı 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Idris Arıkan 
Abdülbakâ Car ti 
Mehmett Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Yalçın Oğuz (t.) 
Tevfiik Fikret övefc 

SİVAS 
N. Nazif Arsilan 
Vahit Bozatlı 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Tiaııisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Feyzulılalh Değerli 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 
Haydaıt Ulusoy V 

TRABZON 
Mehmet Anslantürk 
Âdil AM öinel 
Ekrem Ditomen 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Oevhferi 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadiir öncel 

[Açık üyelikler] 

Amasya 1 
Buraa 1 
Eskişehir 1 
Niğdö 1 

Urfa 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 6 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 

İhsan Bediirhanoğlu 
Muslih Görenta$ 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 

İlhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nedimi Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 

Aihınıet Nihat Akın 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadöl 
Bülenlt Ecevit 
Fevzi Fırat 
Mehmet Zekâ Okur 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya Cumhuriyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Antlaşmasına Ek An
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 
Battal Koksal 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 

AFYON KARAHİSAR 
Mete Tan 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
İsmail Halikı Köylüoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Hasan özçelik 
Önder ISav,' 
Sabahattin Selek 

AYDIN 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 134 

Kabul edenler : 133 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 310 

Açık üyelikler : 6 

[Kab\â edenler] 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hüseyin Erçelik 

DİYARBAKIR 
Halit Kahraman 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
Mehmet özkaya 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Turgut Yücel 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
ibrahim Göktepe 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
I. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abudurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
A. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükrüye Tok 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 

A. Kemal önder 
Remzi Özen 
ismail Taşlı 
Mahmut Türkmenoğlu 

| KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Özdal 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Kemal Okyay 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdi Keskin 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil özsarıyıldız 
Mehmet Yüceler 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KONYA 
Şener Battal 

KÜTAHYA 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Karaaslan 
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MANİSA 
Ahmet Balkan 
Neemi Özgür 
Gündüz Sevilgen 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ünat Demir 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

NİĞDE 
Ş. Yağar Arıbag 
Mehmet Altınsoy 

ORDU 
Memduh Ekşi 

SAKARYA 
Nadir Lâtif İsiâm 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülker'im Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Ahmet Durakoğlu 

TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Mehmet özgür 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

. URFA 
Celâl Paydaş 

YOZGAT 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakas 

[Çekinser] 

ANTALYA 
Remzi Yılmaz 

[Oya katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Erol Çevikçe 
İlter Çubukçu 
Yılmaz Hoeaoğiu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi Özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğîu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Orhan Alp -
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
(B.) 
Necdet Evliyagil 
Cahit Kaıyra 
Kâmil Kırıkoğlu 
Cevat Önder 
Ferıiha Fatma Öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
İl yas Seçkin 
Hayrettin Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Abdurralıim Erdem 
Fahri Özçelik 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Tuıgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Zdya Öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
(Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Ki rb aslı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan E&at Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı-
Kasım önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Ardf Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku İ4 
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DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Rıza Gelıçoğlıı 
Hasan Korkmazcan 
HiMai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
İlhan Işık 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atalâ 
Ömer Naimi Barın 
Hasan Buz 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı 
Ismadl Hakkı Yıldırım 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Özmen 
Yusuf Öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıcoğlu 
(Bşk. V.) 
Hasan Vamık Tekin 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman (I. Ü.) 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nâzım Baş 
Rasim Gür soy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan A'ksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Süleyman Arif Emre 
Orhan Eyüboğlu 
Fatma Gülhis Mankııt 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
İlhami Sancar ^' 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Halûk Ulman 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Adil Demir 
Yücel Dirik 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 

Cemal Tercan 
Neccar Türkean 
KAHRAMAN M ARAŞ 

İsmet Ağaoğlu 
Ahmet Tevfik Paksu 
(B.) 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Yasin Bozkurt 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlıı 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuk Imamoğlu 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

| Memduh Er demir 
Saat Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
İsmet Büyükyaylacı 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Kemâlettin Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
M. Necati Kalayeıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 

3 Özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üst ün dağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum (B.) 
Ahmet Haşim Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Önol Sakar 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Samii 'Kunıbasar (İ. Ü.) 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 
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SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
M. Vedat önsal 
ismail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer (İ.) 
Mustafa Dağıstanlı 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Aibdüllbaiki Cart» 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Yalçın Oğuz (İz.) 

SİVAS 
N. Nazif Arslan 
Vahit Bozatlı 
Ekrem Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 

Mehmet Arslantürk 
Âdil Ali Cinel 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri1 Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Ahmet Şener 

URFA 

Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadir Öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
İlhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Mehmet Zeki Okur 

Amasya 
Bursa 
Eskişehir 
Niğde 

[Açık üyelikler] 

Urfa 
Zonguldak 

Yekûn 

»>••-<« 
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Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son Protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dün
ya Posta Birliği arasındaki Anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 1131 sayılı Kanuna Ek 

Kanun taşmışına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 
îlter Çubukçu 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahnıan Unsal 

AFYON KARAHÎSAR 
Mete Tan 

AÜRI 
Cemil Erhan 
Kerem ŞaM'i 
Mor Bahattin Yardüm-cı 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Mustafa îmirzalıoğlu 
CaMt Kayra 
I. Hakiki Ketenoğlu 
I. Haikkı Köylüoğlu 
îbrahiim Saffet Omay 
önder Sav 
îlyas Seçkin 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

AYDIN 
Bohiiiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Necati Cebe 
Sadullah Üsumi 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 144 

Kabul edenler : 143 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 300 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 

ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüıseyiı ErçeMk 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Haılıit Kahraman 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İl liflini Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
A. Orhan Seııeımoğılu 

ERZİNCAN 
Hasan Çeftinkaya 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Muroat Kâhıyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 
Seyffi öztünk 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
Mehmet Özkaya 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyuıılu 
Turgut Yücel 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
İbrahim Göktepe 

İSTANBUL 
Hasaaı Basri AJkkiray 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Er soy 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet ökmen 
Ali Nejat ölçen 

İlhan Özbay 
A. Doğan öztıınç 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye To[k 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Ali Naili Erdem ^ 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
İsmail Taşlı 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet özdıal 
Mehmet Pamuik 

KARS 
Kemal Oikyay 
Cemdi Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi tlhan 
Mehdi KestMn 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 
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KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Hayrettin Nakiiboğlu 
Kâmfil özsarıyıldı/z 
Mehmet Yüceler ! 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KONYA 
Şener Battal 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Kara asi an 

MANİSA 
Ahmet Balkan 

Necini Özgür 
M. Gündüz Sevi] gen 

MARDİN 
S ey fi Güneştau 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ün at Demir 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altınsoy 

ORDU 
Memduh Ekşi 

SAKARYA 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülkerim Zilan s., 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfilk Fikret övet 

SlVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Ahmet Duraikoğlu 

TEKİRDAĞ 
Nilhan İl gün 
Ömer Kahraman 

TOKAT, 
öevat Atılgan 

TRABZON 
Ömer Çalkıroğlu 
Mehmet özgür 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Celâl Paydaş 

YOZGAT 
İhsan Arsılan 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ouhan Gröncüoğlu 
Cahit Karakaş 

{Çekimser) 

ANTALYA 
Remzi Yılmaz 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Erol Çevikçe 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Rasim Haneıoğlu 
(Bşk, V.) 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulubalıgi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 

Hüsame'ttin Afemumcu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Ketmal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Cenan 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
(B.) 
Necdet Evliyagii 
M. Rauf Kaademir 
Kâmil Kırıikoğlu 
Cevat Önder 
Hasan özçelik 
Feniha Fatma öztürff 
Fikri Pehlivanlı 
Sabahattin Selek 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ab dur rahim Erdem 
Fahni ÖzçelÜk 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Oaması Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya öztünk 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akçıaet 
Mustafa Kemal Al ver 
ilhan AyteOsin 
Cihat Biflgehan 
ibrahim Behram Eker 

Ahmet İhsan Kırım,'' 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül. 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencif 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çaıkmaîk (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
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ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Hasan Sev^r 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Anığın 
Yakup Çağlayan 
Eteni Eken 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hasan Korikmazean 
Hiidai Oral (İz.) 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Enşarioğlu 
İle cad İsikenderoğlu 
Bahattin Karalcoç 
Mahmut Kepoılm 

EDİRNE 
Veli Güilkan 
İlhan Işık 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atlilâ 
Ömer Naimî Barım 
Hasan Buz 
Rasiim Küçiifkel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rasim Cinisild 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Korkut Özal (B.) 
Zeikâıi Yaylalı 
ismail Halklkı Yıldırım 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Özmen 
Yusuf öztiirkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemai Çilesizi 
Nizanıettin Eı%m.en 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
(B^k. V.) 
Hasan V amile Teskin 
M. Emin Turgutaüp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman (İ. Ü.) 
Erol Tımeer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Orhan Eyüboglu 
Fatma Güllıis Maııkut 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özek-e 
Osman Özer 
îlhami Sancar 
Cemal Sucr 

İsmail Hakkı Tekiııel 
İhsan Toksan 
Ali Topaz 
Necdet Uğur 
Halûk Ülıman 

İZMlR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Yıİmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Neecar Türikcan 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Ahmet Tevfik Paksu 
(B.) 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülflkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu: 
Doğan Araslı 
Yasin Bozlnuıt 
Abdülkeriim Doğru (B.) 
Ketmal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Sabri Kcsfein 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 

| Tufan Doğan Avşargil 
| Turhan Feyzioğlu (B.) 

Selç/uik lananıoğlıı 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagünı 
Melhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Meoıduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELÎ 
Sedat Akay 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

I Sabri Yahjii 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Isımet Bijyü'kyaylacı 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
KomâMtiıı Gökakın 
Mustafa Kubilay tmer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Köikbudak 
özer ölçmen 
Faırak Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstüııdağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum (B.) 
Ahmet Haşini Benli 
Mehmeıt Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hüseyin Doııiz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Yeli Bakırlt 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Önol Sakar 
Süleyman Tumıcel 
Hasan Zencin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamıdi Çelebi 
BTasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki T ok iner 
Ragıp ün er 
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NİĞDE 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy ^ 
Bilâl Taramıoğln. 
Senai Yazıcı 

RİZE 
0. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sami Kumbasar (I. Ü.) 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
M. Vedat önsal 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer (İ.) 
Mustafa Dağıstanlı 
İlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hayati. Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
îdnis Arıkan 
Abdülbakd Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Yalçın Oğuz (İz.) 

SİVAS 
N. Nazif Ardam 
Vahit Bozatlt 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

[Açık üı 

Amasra 1 
Bursa 1 
Es'kiişeh'ir 1 
Niğde 1 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Ismaıiö. Hakkı Binler 
Feyzulilalh Değerli 
Ala Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Ar&lamtürk 
Âdil Ali öinell 
Ekrem Dükni'em 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Buçaîk 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kıılıç 
Abdülkadıir öncel 

/elikler] 

Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
Yekûn 6 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 

İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İlhamı Çetin 
AM Fuat Eyüpoğılu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Ahmet Nıihat Akım 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadoıl 
Bülent Eeevit 
Ferzi Fırat 
Mehmet Zeka Okur 

» • • - < « 
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KUçUklerin Vatana iadesine dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
tasansma verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 148 

Kabul edenler : 147 
Reddedenler : 0 

Çelrinserler î 1 
Oya katılmayanlar : 296 

Açık üyelikler : 6 

uygun bulunduğuna ilişkin Kanun 

(Çoğunluk yoktur.) 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 
Ilter Çubukçu 
Battal Koksal 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
AFYON KARAHİSAR 
Mete Tan 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 
Mir B abattım Yardımcı 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan. Asiltürk 
Mustafa îmirzalıoğlu 
Cahit Kayra 
I. Hakkı Ketenoğlu 
I. Hakkı Köylüoğhı 
ibrahim Saffet Omay 
önder Sav 
Ilyas Seçkin 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN; 
Behic Tozkoparan 

BALIKESİR 
Necati Cebe 
Sadul'lah Usumî 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
II. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykııl 
F'aik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Ahmet Türk el 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüseykı Erçelik 
Rıza Gençüğlu 

DİYARBAKIR 
Haılit Kahraman 
Mahmut Uyanık! 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
A. Orhan Senemo&tlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetünfcaya 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettftn Karaca 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Muistafa Güneş 
Mehmet özikaya 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan' Akkoyunlu 
Turgut Yücel 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
İbrahim Göktepe 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
t. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 

Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan özbay 
A. Doğan Öztıınç 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye To|k 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

. İZMİR 
Kaya Bengisu 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osm a 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
İsımail Taşlı 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Özdal 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Kemal Öfcyay 
Cemiil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdi Keâkiîn 
Hilmi Öztürk 
Sab-ri Tığlı 
Hasan Tosyalı 
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KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Hayrettin Nakikoğlu 
Kâmil özsarıyıldız 
Mehmet Yüceler 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KONYA 
Şener Battal 

KÜTAHYA 
II. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Neemi özgür 
M. Gündüz Sevil gen 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 

Adnan Akarca 
Ün at Demir 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

NİĞDE 

Ş. Yaşar Anbaş 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Memduh Ekşi ( 

SAKARYA 
I Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 

Doğan Kitaplı 
| Fuat Uysal 

İrfan Yankutan 

SİİRT 

Abdülkerim Zilân 

I SİNOP 

| Mustafa Kaptan 
t'Tevfiik Fikret övet 

SİVAS 

İ Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Ahmet Duırakoğlu 

TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
1 Öevat Atılgan 

TRABZON 
Ömer Çakır oğlu 

j Mühmet özgür 

TUNCELİ 
Nihat Sa'ltılk 

URFA 
[ Celâl Paydaş 

YOZGAT 
İhsan Arslan 

İ Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 

(Çckinscr) 

ANTALYA 
Renizi Yılmaz 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Erol Çevikçe 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tüm er 
Alparslan Türle eş (B.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAIIİSAR 
Mehmet Rıza Çcrçcl 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulub alisi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
.Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Ildsamettin Akmumcu 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceraaı 
Orhan Eren 
M. Kemal Er'kovan (B.) 
Necdet Evliyagi'l 
M. Rauf Kaademir 
Kâmil Kırıkoğlu 
Cevait Önder 
Hasan özçelik 
Ferdha Fatma öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
Sabahattin Selek 
II. Turgut Toker 

ANTALYA 
İhyan Ataöv 

I Deniz Baykal 
I Ahdurrahim Erdem 
| Falır,i Özçelik 

Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Sabit Osma»,ı Avcı 
Ekrem Sadi Er dam 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemail Alver 
İlhan Ay tekin. 
Cihat Bitlgehan 
İbrahim Bclıraın Ekeı 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Orhan üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Er gül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazcneir 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
| Müfit Bayraktar 

Ahmet Çakmak 
(Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
11. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
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GİRESUN 
Mustafa Kemal Çüesia 
Nizanıettin Erktmen 
îbrahkn Etem Kılıçoğ'lu 
Hasan Vamıik Tekin 
M. Emin Turgutailp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman (1. Ü.) 
Erol Tuneer 

HAKKARİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Yılmaz Ergendkon (B.) 
Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Ahmet Tevftk Paksu (B.) 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Arasllı 
Yasin Bodkurt 
Abdülkeıim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Altmısyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuk İmamoğlu 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hasan Korfcmazcan 
HiMai Oral (İz.) 

DİYARBAKIR 
Haısan Değer 
Abdüllâtif Ensar&oğîkı 
Reoali îıslkenıderoğlii 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepoflu 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
İlhan Işık 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atülâ 
Ömer Naimi Barını 
Hasan Buz 
Rasim Küçülkel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rasıim CinisM 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Korkut özal (B.) 
Zekâi Yaylalı 
İsmail Halkkı Yıldırım 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İbrahim Hortoğilu 
imam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen , 
Orhan Tokuz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit ' 
Ferruh Bozbeyli 
Orhan Eyüboğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
llhami Sancar 

Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekin el 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Halûk Üknan 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Mefharet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemi r 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
İbrahim Akdoğan 
Turtan Güneş 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
İsmet Büyükyaylacı 
Bahra, Dağdaş 

Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Brbakan (B.) 
Kemâlerttin Gökakm 
Mustiafaı Kubilây İmer 
M. Necati Kalaycıoğdu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Köfkbudak 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet M'ahir Ablum (B.) 
Ahmet Haşini Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
önol Sakar 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
ibrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldaıılı 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hatmdi Çelebi 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 
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ORDU 
Ata Bodur 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gfönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Sami Kumbasar 
(t.!Ü.) 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
M. Vedat önsal 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer (İz.) 

Mustafa Dağıstanlı 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

(SİİRT 

İdris Arıkan 
Abdülbakd Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 

SÎNOE 
Yalçın Oğuz (İz.) 

SİVAS 

N. Nazif Ars'lan 
Vahit Bozatlı 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Tiımisd 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

[Açık Üy 

Amasya 1 
Bursa 1 
Esklişdıir 1 
Niğde 1 

TOKAT, 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Feyzultlath Değerli 
Ali Şevki Erek (B.) 
Alli Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arislantürk 
Âdil Ali öinöl 
Ekrem Dikmen 
II. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmeit Aksoy 
Mehmet Celâl Buçaik 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kalıç 
Abdülkadıir öncel 

lelikler] 

Urfa 1 
Zonguldak 1 

: 
Yekûn 6 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 

İhsan Bedidıanoğlu 
Muslin Görentaş 
Künyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 

İlhamı Çetin 
AM Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadöl 
Bülemt Ecevit 
Fevzi Fırat 
Mehmet Zeki Okur 

»»•-<« 
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7 Şubat 1970 tarihinde (Bern'de İmzalanan Demiryoîuyle Yolcu ve Bagaj taşınmasına ilişkin Uluslararası An
laşma (CIV) ve ekleri ile Demiryoluyle Eşya taşınmasına ilişkin Uluslararası Antlaşma (CİM) ve eklerinin, 

Ek Protokolün onaylanmasmın uygun bulunduğuna daîr Kanun tasarısına verUen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 130 

Kabul edenler : 129 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 314 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 
İlter Çubukçu 
Battal Koksal 

ADIYAMAN -
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 

AFYON KARAHİSAR 
Mete Tan 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahattin Yardımcı 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Mustafa îmiırzalıoğlu 
Cahit Kayra 
1. Hakkı Ketenoğlu 
î. Hakkı Köylüoğtlıı 
Ibrahim Saffet Omay 
ÖD der Sav 
İlyas Seçjkin 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu. 

AYDIN 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BtTLtS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Ahmet Türk el 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 

ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüseyia Er çelik 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
HaiMt Kahraman 
Mahmut Uyanıık 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
A. Orhan Senem oğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
Mehmet Özkaya 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Turgut Yücel 

İSPARTA 
AH İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
İbrahim G-öktepe 

İSTANBUL 
Hasan Basri Afkkiray 
İ. Fehmi Cumaboğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksal-
oğhı 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özlbay 
A. Doğan Öztuııç 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tok 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
İsmail Taşlı 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 

Halit Evliya 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Kemali öbyay 
Cemıil Ünal 
Hasan Yi'ldırım 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Hayrettin Naknlboğlu 
Kâmil özsanyıldüz 
Mehmet Yüceler 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Deükaya 
Ahmet Ka.raaslan 
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MANİSA 
Ahmet Balkan 
Nccmi özgür 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
ünat Demir 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

SAKARYA 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Fuat Uysal • 
İrfan Yankutaıı 

SİİRT, 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfdık Fikret övet 

SİVAS 
-Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Ahmet Dmralkoğılu 

TEKİRDAĞ 
NShan llgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
öevat Atılgan 

TRABZON 
Ömer Çalkuroğlu 
Mejhmet özgür 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yık1 irim 

URFA 
Celâl Paydaş 

YOZGAT 
ihsan Arslan 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Rarakaş 

[Çekinser] 

ANTALYA 
Remzi Yılımız 

[Oya katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Erol Çevikçe 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhatlin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Tiirkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çere el 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulubalışi 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçikar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akunıımcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovaıı 
(B.) 
Necdet Evliyagi.l 
M. Rauf Kaudemir 
Kâmil Kırı/koğlu 
Cevaıt önder 
Hasan Özçeiik 
Feıiiha Fatma Öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
Saibaihattin Selek 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Bay'kal 
Abdıırraıhinn Erdem 
Fahııi Özçelik 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
T ıı rgut Altunk aya 
Sabit Osmovı Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Naihit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya Özti'trk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytelkin 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Bchram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Er gül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Eznıan 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın' 
Yakup Çağlayan 
Etem Efen 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
Hüda'i Oral (İz.) 
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DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Recaıi Islkenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepoilu 

EDİRNE 
Velıi Gülkan 
ilhan Işıla 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
Raaim Küçüikel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasâm Gnnisüıi 
Rıfikı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal 
Zetkâî Yaylalı 
ismail Halkkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Özüürk (B.) 

GAZİANTEP i 
ibrahim Hoırtoğtlu 
îmam Hüseyin încioğlu' 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemai öilesıiz 
Nizamettin Erkımen 
ibrahim Etem Kılıçoğhı 
Hasan Vamılk Teklin 
M. Emin Turgutaip 
Orhan Yırlmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman (t. Ü.) 
Erol Tüne er 

HAKKÂRİ 
Mikail Hem | 

HATAY 
Sabahattin Adah 
Abdullah Çilli 
Sa'bri İnco 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nâzım Baş 
Rasim Gürsoy 
O rai Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Fetruh Bozbeyli 
Süleyman Arif Emre 
Orhan Eyüboğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özde mir 
M. Kâzım Özeke 
Osman özer 
tlhami Sancar 
Cemal Süer 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 

KAHRAMAN MARAŞ I 
ismet Ağaoğlu I 
Mehmet özdal I 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) I 
Oğuz Söğütlü I 
Ali Zülfilkâroğlu I 

KARS 
Davut Aksu I 
Doğan Araslı I 
Yasin Bozkunt I 
Abdülkerim Doğru I 
Kemal Güven (Başkan) I 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan I 
Sabrı KesMn I 

KAYSERİ 
Mehmet Altnıışyedioğlu] 
Tufan Doğan Avşargil | 
Turhan Feyzioğlu (B.) j 
Selçuik Itmamoğlu I 

KIRKLARELİ 
Tankut AkaJhıı I 
Mehmet Atagüm I 
Mehmet Dedeoğlu I 

KIRŞEHİR 
Mustafa Absoy I 
Memduh Erdemir I 
Sait Şayiam I 

KOCAELİ 
Sedat Akıay I 
ibrahim Akdoğan I 
Turan Güneş , I 
Sabri Yahşi I 

KONYA I 
Reşat Aksoy I 
Mehmet Oğuz Atalay I 
Şener Battal I 
ismet Büyü'kyaylacı I 
Bahri Dağdaş I 
Muzaffer Demirtaş I 
Necmettin Erbakan (B.) I 
Kemâlettiin Gö'kakın I 
Mustafa Kubilay imer I 
M. Necati Kalaycıoğilu I 
Hüseyin Keçeli I 
Ali Kölkbudak I 
öze-r ölçmen I 
Faruk Sükan I 
Vefa Tanır I 
Mustafa Üstündağ | 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum (B.) 
Ahmet Haşim Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celal Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
M. Gündüz Sevil gen 
önol Sakar 
Süleyman Time el 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
ibrahim Aysoy 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haandi Çelebi 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Metanet Sab'ü Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taramoğlu 
Senai Yazıcı 
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BİZE 
O. Yılmaz Karaosfman-
OgİTl 
Sami Kumbasar (İ. Ü.) 
Sûdi Reşat Sarahati 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
M. Vedat önsal 
fsmail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer (İz.) 
Mustafa Dağıstanlı 
İlyas Kılıç (t.) 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SÜRT 

İdris Arıkaıı 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 

Yalçın Oğuz (İz.) 

SİVAS 

N. Nazif Arsıkııı 
Vahit Bozath 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Tianisa 

TEKİRDAĞ 

Yılmaz Alpaslan 
Halil Boşal (B.) 

TOKAT 
Hüseyin Abhas 
ismail Hakkı Birler 
Feyzulilah Değerli 
Ah Şevki Erek (B.) 
AH Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet ArlslamtüıV 
Âdil AM öinel 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kıılıç 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İ hs an B e'dirh a n o ğ 1 u 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İlhamı Çetin 
AM Fuat Eyüpoğlıı 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Ahmet Nlihat Akın 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülenlt Ecevdt 
Fevzi Fırat 
Mehmet Zeki Okur 

Amasya 
Bursa 
Eskişehir 
Niğde 

[Açık üyelikler] 

Urfa 
Zonguldak 

Yekûn 

t>&<\ ...... 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

89 NCU BİRLEŞİM 

17 . 6 . 1975 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarmca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

2* — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana
yasalın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

4, — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey

lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'mn 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

5.: — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclij 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldarılt ve 9 
arkadaşının, Türkiye öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasi an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted-f 
birleri almak amacıyle Anayasanın 88-nci ^Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner^ 
gesi (10/19) 

9. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama-f 
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka-: 
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya< 
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olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/28) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi-. 
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel 3a-
kanmdan sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llcin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine .dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil tlçin'in. Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6'^8) (*) 

4. - İstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldazJı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Mii'etvekiîi Engin Ün sal* m, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Harndi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

11. — Urfa Milletvekili Celal Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

13. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 13 
arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

14. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/25). 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

16. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

17. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 

10. — Mardia Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/32). 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü sora önergesi 
(6/34),, 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına d*ir Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35). 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ-

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü saraya çevrilmiştir* 



retmenlere dair Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergüere dair Maliye Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17/ — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskinin, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43). 

18. — istanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair 5aş-
bakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

19. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/141) (*) 

20. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba 
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çeiik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü som önergesi (6/56) 

• 23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/57) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
m Çıldır ilçesine bağlı Kutkaie nahiyesini Hanak il 
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy tş 
leri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/58) 

25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/59) 

26. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz-* 
lü soru önergesi (6/60) 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/61) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 
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29. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası izmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

30. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maüye Bakamndan sözlü so-
«u önergesi (6/65) 

31. — Yozgat Milletvekili ihsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları-» 
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66). 

32. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba-< 
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in. Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öneri 
gesi (6/74) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu üi ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kayılaklar Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/75) 

36. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

37. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum-
nuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki% 
len heykellere ilişkin içişleri Bakarımdan sözlü soru 
önergesi (6/78) 

39. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

40. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy işleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/80) 

41. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

42. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 



43. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

44. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

45. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

47. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 
programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/87) 

48. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü som 
önergesi (6/88) 

49. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

50. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

51. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

52. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/93) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

55. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü ' 
soru önergesi (6/96) 

56. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adım değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

57. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine üışkın Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

58. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskinin, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

59. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

60. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/104) 

61. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

62. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

63. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

64. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına üişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru Önergesi (6/109) 

65. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

66. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

67. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

69. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

70. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin tmar ve İskân Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

71. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giıen milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 
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72. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

73. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

74. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

75. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

76. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın 
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*) 

77. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 saydı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

78. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

79. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

80. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yuları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

81. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) . 

83. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

84. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

85. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 saydı kararına diskin 
Köy İşleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/133) 

86. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine diskin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/151) (*) 

87. — Muğla MiUetveküi Ahmet Buldanh'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara diskin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

88. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği de 
ilgili basında yer alan haberlere diskin Mdlî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

89. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata diskin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/139) 

90. — Muğla Milletvekdi Ahmet Buldanh'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine diskin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/140) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Of Lisesi İngilizce öğretmenine diskin Mdlî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

92. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin aüelerine maaş bağ
lanmasına diskin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

93. — İstanbul Mdletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şde'nin Göknash Köyü sulama . projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

94. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Süifke dçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna dis
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

95. .— Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere dis
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

96. — İçel Mdletvekdi Süleyman Şimşeğin, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere diskin 
Gıda-Tarım ve Hayyancddc Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

97. — İçel Mdletvekdi Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri de memleketimize gönderdikleri ydlık döviz mik> 
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü SOHI önerge
si (6/155) 

98. — İstanbul Mdletvekdi Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (•) 



99. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında içel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü scru önergesi (6/158) 

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy işleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/162) 

102. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

103. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin MiHî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

104. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

105. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

106. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

107. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirîere ilişkin imar ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

108. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarî'nın, is
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

109. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarî'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi 
(6/172) 

110. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

111. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri

mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

112. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan'ın, 
Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

113. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

114. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (*) 

115. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/176) 

116. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

117. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma, olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

118. — istanbul Milletvekili Ifisan Toksarı'mn, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

119. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin sözlü soru 
önergesi. ((6/194) (*) 

120. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

121. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Ur-
fa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

122. —. izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

123. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un çeşit
li firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

124. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Yük
sek dereceli memurlarla, ilgili basında çıkan haberlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 

125. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından ha-
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zırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) (*) 

126. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde iken 
işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

127. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
m, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru öneregesi. 
(6/199) (*) 

128. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski Müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

129. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun yasaklan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/188) 

130. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi filmde 
geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

131. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin-Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) -(*) 

132. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

133. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

134. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

135. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, eski Genç
lik ve Spor Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Akade
misinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan ve-
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/195) 

136. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196) 

137. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200) 

138. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, T. 
R. T. eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201). 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür

kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

2. — İstanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

3. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
f . 1 1 . 1974) 

4. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen ek 2 nci ve ek 3 ncü maddeleriyle 136 ncı 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/178; C. Senatosu : 1/332) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 101 ve 101'e 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 467). (Dağıtma tarihi : 23 . 5 . 1975) 

5. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 sa
yılı Af Kanunundan kısmen yararlanan şoför veya 
sürücülerin, mesleklerini icra edebileceklerine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/389) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 
23 . 5 . 1975} * 

X 6. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son 
protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler Teşki
lâtı ile Dünya Posta Birliği Arasındaki Antlaşmaların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 113 sayılı 
Kanuna ek Kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporu 
(1/195) (S. Sayısı : 164); (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1975) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına 
ek anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 



ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/261) (S. Sayısı : 166) (Dağıtma tarihi : 2.6.1975) 

8. — Küçüklerin Vatana iadesine dair Avrupa 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 

•ilişkin kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporu (1/197) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1975) 

9. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür
riyeti hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklenmesi 
hakkında Kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/209) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma 
Tarihi: 3 . 6 .1975) 

10. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1446 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun" teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975). 

11. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma
sı hakkında Kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. 
Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4, . 6 . 1975). 

X 12. — 7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzala
nan Demiryoluyle Yolcu ve Bagaj Taşınmasına İliş
kin Uluslararası Anlaşma (CIV) ve Ekleri ile De
miryoluyle Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası 
Antlaşma (CİM) ve Eklerinin, Ek Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı 
ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişle
ri komisyonları raporları (1/208) (S. Sayısı : 167) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1975). 

13. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Abdur-
rahman Vahit oğlu 1924 istanbul doğumlu Mehmet 
Baydar'ın eşi ve çocukları ile Mahmut Hayrettin oğ
lu istanbul 1942 doğumlu Bahadır Demir'in eşine 
vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 
Kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi (2/169) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma Tarihi : 10 . 6 . 1975) 

14. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ba
zı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir madde 
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eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/364) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma Tarihi : 10 . 6 . 1975) 

X 15. —24.2.1970 tarihli ve 1235 sayılı İktisadî ve 
Ticarî İlimler Akademisi Kadro Kanununa ek Ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/269; C. Se
natosu : 1/350) (M. Meclisi S. Sayısı : 177, C. Sena
tosu S. Sayısı : 489) (Dağıtma Tarihi : 12.6.1975) 

X 16. —6.7.1948 tarih ve 5239 sayılı Ankara Üni
versitesi Kuruluş Kadroları Hakkındaki Kanuna ek 
Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/267; C. 
Senatosu : 1/348) (M. Meclisi S. Sayısı : 178; C. Se
natosu S. Sayısı : 487) (Dağıtma Tarihi : 12.6.1975) 

X 17, — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Hakkında Kanuna ek Kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri. (M. Meclisi : 1/279; C. Senatosu : 1/349) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 179) (C. Senatosu S. Sayısı : 
488) (Dağıtma Tarihi : 12 . 6 . 1975) 

18. — Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye Koksal ve 
33 arkadaşı, Antalya Milletvekilleri Ömer Buyrukçu 
ve Fahri Özçelik, Konya Milletvekili Şener Battal 
ile Ordu Milletvekili M. Kemal Gönül'ün, 27 . 7 . 1967 
tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun Geçici 22 nci maddesi ile aynı Kanunu 
değiştiren 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 
36 nci maddesi ile eklenen ek geçici 19 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun teklifleri ve Millî 
Savunma ve Plan Komisyonları raporları (2/233, 
2/231, 2/336) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 
12 . 6 . 1975) 

X 19. — Silâhlı Kuvvetlerde Kadro Dışı Edilen 
Veya İhtiyaç Fazlası Bulunan Malzemelerin Satılması 
Devredilmesi veya Hibe Edilmesi ve Eğitim Görecek 
Yabancı Silâhlı Kuvvetler Personeli Hakkında Kanu
nun 1 ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilmes'i ve Bu Ka
nıma Bîr Ek Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Ta-
sarı'sı ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları Rapor
ları (1/238) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi: 13.6.1975) 



Dönem : 4 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S, Sayısı : 

Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son Protokolü ve Bunlara 
Bağlı Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği Ara
sındaki Anlaşmaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
1131 Sayılı Kanuna Ek Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 

Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporu (1 /195) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . 7 , 1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71-183614254 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 2 . 7 . 1974 
tarihinde kararlaştırılan «Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son Protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş 
Miletler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği arasındaki Anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
1131 sayılı Kanuna Ek kanun tasarısı» ile gerekçesi ve ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GEREKÇE 

1 Ekim - 15 Kasım 1969 tarihleri arasında Tokyo'da toplanmış olan XVI. Düriya Posta Kongresi taraf 
fından gözden geçirilen 1964 yılında Viyana Kongresinde alınan kararlara ek protokolle yeni hükümler ge
tirilmiş bulunmaktadır. Yasama organınca 1131 sayılı kanunla onaylanmış bulunan Kuruluş Yasasına, bir ek 
protokolle getirilen yeni hükümler, mevcut hükümlerde bir değişiklik yapmamış olup, Milletlerarası posta 
münasebetlerinden doğan ihtiyacı karşılamak anıacıyle yürürlüğe konulan Kuruluş Yasası hükümlerini ta
mamlayıcı kapsamda bulunmaktadır. Bu nedenlerle ek protokolle getirilen ve son şekli delegelerimiz tarafın
dan usulü dairesinde imzalanan bu hükümlerin bir kanunla onaylanması uygun olacaktır. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 20 . 2 . 1975 

Turizm Komisyonu 
Esas No. : 1/195 

Karar No. : 8 

Yüksek Başkanlığa 

İçtüzüğün 79 ncu maddesine istinaden, 23 . 7 . 1974 tarih ve 71 - 1894/6811 sayılı Başbakanlık tezkeresi 
ile görüşülmesi talebedilmiş bulunan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile son protokolü ve bunlara bağlı 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği Aracındaki Anlaşmaların Onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair 1131 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı komisyonumuza havale olunmakla ilgili Bakanlık temsilcileri 
de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 
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Milletlerarası Teşkilât ile Dünya Posta Birliği arasındaki anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair 1131 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı Komisyonumuzca yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

İşbu raporumuz, havalesine uyularak Dışişleri Konisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur.. 

Komisyon Başkanı Y. 
Başkan V. 

Manisa 
H. Zengin 

Üye 
Bingöl 

A. Bazencir 

Üye 
Kütahya 
/. Ersoy 

Bu rapor sözcüsü 
Samsun 

/. Yankutan 

Üye 
İstanbul 

M. E. Sungur 

Üye 
Muğla 

Ü. Demir 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Zonguldak 

0. Göncüoğlu 

Üye 
Ankara 

N. Evliyagil 

Üye 
İzmir 

/. Taşlı, 

Üye 
Muğla 

A. Döğerli 

Üye 
Antalya 

A. Erdem 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Kütahya 

H. C. Erdemir 

Üye 
Samsun 
F. Birer 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/195 
Karar No. : 39 

Dîşişleri Komisyonu raporu 

28 . 5 . 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile son protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler teşkilâtı ile 
Dünya Posta Birliği arasındaki anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 1131 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da uygun 
bulunmuş ve mezkûr tasarının aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkan-ığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Zonguldak 
C. Karakaş 

Ankara 
0. Alp 

Başkanvekili 
Zonguldak 

M. Z. Okur 

Ankara 
K. Kırıkoğlu 

Manisa 
N. özgür 

Sözcü 
İstanbul 

İ?. Ülker 

İstanbul 
/. Sancar 

Trabzon 
H, K. Eyüpoğlu 

Kâtip 
Konya 

A. Kökbudak 

Ankara 
N. Evliyagil 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile son protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dün
ya Posta Birliği arasındaki anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 1131 sayılı Kanuna ek 

kaniiû tasarısı 

MADDE 1. — 24 Mayıs 1964 tarihinde Viyana'da toplanan Dünya Posta Birliğinin, 1131 sayılı Kanunla 
onaylanmış bulunan Kuruluş Yasasına ek olarak, 1969 yılında Tokyo'da toplanan XVI. Kongrede kararlaştı
rılan ek protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 
Devlet Bakanı Y. 

/. H. Birler 

2 . 7 . 1974 

Devlet Bakanı 
İ. H. Birler 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

Millî Savunma Bakam 
H. İşık 

İçişleri Bakam 
O. Asiltürk 

Dışişleri Bakanı V. 
H. Işık 

Maliye Bakanı 
D. Baykal 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Bayındırlık Bakam 
E. Çevikçe 

Ticaret Bakam 
F. Adak 

Sağ. ve S. Yar. Bakanı 
S. Cizrelioğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Türkmenoğlu 

Gıda T. ve Hay. Bakam 
K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Çalışma Bakanı 
Ö. Sav 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
C. Kayra 

Turizm ve Tan. Bakam 
O. Birgit 

İmar ve İskân Bakam 
A. Topuz 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
M. Ok 

Orman Bakam 
A. Şener 

Genç ve Spor Bakanı Y. 
O. Birgit 
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DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASINA 

EK PROTOKOL 

Tokyo'da kongre halinde toplanmış olan Dünya Posta Birliği üye Memleketleri Hükümetlerinin tam yet« 
kili temsilcileri, 10 Temmuz 1964 tarihinde Viyana'da kararlaştırılmış olan Kuruluş Yasasının 30. maddesi 
2, fıkrasına göre, onaylanması kaydıyle, sözü edilen Kuruluş Yasasında aşağıdaki değişiklikleri kabul et̂  
mislerdir. 

Madde - I 
(Değiştirilen 8. madde) 

Küçük Birlikler. Özel Anlaşmalar 

1. Üye Memleketler veya bu Memleketlerin mevzuatı engel olmadıkça bunların posta idareleri, Küçük 
Birlikler kurabilirler ve ilgili üye Memleketlerin katıldıkları Senetlerde öngörülen hükümlerden, halk için 
daha az elverişli hükümler koymamak koşuluyle uluslararası posta servisi hakkında özel Anlaşmalar yapa
bilirler. 

2. Küçük Birlikler, Birliğin Kongre, Konferans ve toplantılarına, İcra Konseyine ve Posta Etütleri Da
nışma Konseyine gözlemciler gönderebilirler, 

3. Birlik, Küçük Birliklerin Kongre, Konferans ve toplantılarına gözlemciler .gönderibilir. 

Madde - II 
(Değiştirilen 11. madde) 

Birliğe Katılma veya Kabul. Usul 

1. Birleşmiş Milletler Örgütünün her üyesi Birliğe katılabilirt 

2. Birleşmiş Milletler Örgütü üyesi olmayan her egemen Memleket Birlik üyesi Memleket sıfatıyle, ka-: 
bul edilmesini isteyebilir. 

3. Birliğe katılma veya kabul edilme isteği, Birliğin Kuruluş Yasasına ve uyulması zorunlu olan Senetle
rine kesin bir katılma bildirisini kapsamalıdır. Bu bildiri, duruma göre ya katılmayı tebliğ edecek olan 
ya da katılma isteği hakkında üye Memleketlere danışacak olan İsviçre Konfederasyonu Hükümetine diploma
tik yoldan gönderilir. 

4. Birleşmiş Milletler Örgütü üyesi olmayan Memleket, isteğinin Birlik üyesi Memleketlerin en az üçte 
ikisi tarafından tasvip edilmesi halinde üye Memleket sıfatıyla kabul edilmiş sayılır. Dört aylık süre içinde 
cevap vermeyen üye Memleketler çekinser kalmış Sayılırlar. 

5. Katılma veya üye sıfatıyla kabul edilme, İsviçre Konfederasyonu Hükümeti tarafından üye Memle-; 
ketler Hükümetlerine bildirilir. Katılma veya kabul keyfiyeti bu tebliğ tarihinden itibaren geçerli olur. 

Madde - III 
(Değiştirilen 13. madde) 

Birliğin organları 

1. Birliğin organları; Kongre, İdarî Konferanslar, İcra Konseyi, Posta Etütleri Danışma Konseyi, Özel 
Komisyonlar ve Uluslararası Büro'dur, 

2. Birliğin daimi organları; İcra Konseyi, Posta Etütleri Danışma Konseyi ve Uluslararası Büro'dur, 

Madde - IV 
(Değiştirilen 18. madde) 

Posta Etütleri Danışma Konseyi 

Posta Etütleri Danışma Konseyi (CCEP) posta servisini ilgilendiren teknik, işletme ve ekonomik sorunlar 
üzerinde incelemeler yapmak ve mütalâalar vermekle yükümlüdür. 
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Madde - V 

(Değiştirilen 21. madde) 

Birliğin Giderleri. Üye Memleketlerin Katılma Payları 

1. Her Kongre : 
a) Birliğin yıllık giderlerinin; 
b) Gelecek Kongre toplantısı ile ilgili giderlerin varabileceği en yüksek tutarı tayin eder.-
2. Şartlar gerektirirse, Genel Tüzüğün bununla ilgili hükümleri gözönünde bulundurulmak kaydıyle, 

1. fıkrada öngörülen giderlerin en yüksek miktarı aşılabilir. , 
3. Gerektiğinde 2. Merada gösterilen giderler de dahil olmak üzere, Birliğin giderleri, Birlik üyesi Mem

leketler tarafından birlikte karşılanır. Bu amaçla, her üye Memleket, Kongre tarafından, sayısı Genel Tü
zükte belirtilen giderlere katılma payı sınıflarından birine dahil edilir. 

4. 11. madde uyarınca Birliğe katılma veya kabul edilme halinde ilgili Memleketin Hükümeti ile anlaşa
rak, İsviçre Konfederasyonu Hükümeti, Birlik giderlerinin dağıtımı bakımından o memleketin yer alacağı 
katılma payı sınıfını tayin eder. 

Madde - VI 

(Değiştirilen 26. madde) 

Birlik Senetlerinin Tasdikinin ve Diğer Onama Usullerinin Bildirilmesi 
Kuruluş Yasasını tasdik ve gerektiğinde Birliğin diğer Senetlerini onaylama belgeleri, durumu üye Mem

leketlere bildirecek olan İsviçre Konfederasyonu Hükümetine en kısa zamanda tevdi edilir. 

Madde VII 

Ek Protokola ve Birliğin Diğer Senetlerine Katılma 

1. Bu Protokolü imzalamamış olan üye Memleketler buna her zaman katılabilirler. 
2. Kongre tarafından yenilenmiş olan Senetlere katıldığı halde bunları imzalamamış olan üye Memle

ketler, bü senetlere, mümkün olan en kısa zamanda katılmak zorundadırlar. 
3. 1. ve 2. fıkralarda gösterilen hallerle ilgili katılma belgeleri, durumu üye Memleketlere bildirecek 

olan Birlik Merkezi Memleket Hükümetine diplomatik yoldan gönderilir^ 

Madde - VIII 

Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Ek Protokolün Yürürlüğe Konulması ve Süresi 
Bu Ek Protokol, 1 Oeak 1971 de yürürlüğe girecek olan V. madde hariç, 1 Temmuz 1971 de uygulamaya 

konulacak ve belirsiz bir süre yürürlükte kalacaktır. 

Üye . Memleketler Hükümetlerinin tam yetkili temsilcileri, hükümleri, Kuruluş Yasası metnine yazılmış 
gibi aynı kuvvet ve değerde olan bu Ek Protokolü düzenlemişler ve Birlik Merkezi Memleket Hükümeti ar
şivlerine konulmak üzere bir nüsha olarak imza etmişlerdir. Bunun bir örneği Kongrenin yapıldığı Memle
ket Hükümeti tarafından tarafların herbirine verilecektir.; 

14 Kasım 1969'da Tokyo'da düzenlenmiştir. 
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Ek Protokolü imz 

1. Türkiye 
2. Afganistan 
3. Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti 
4. Almanya 
5. Amerika Birleşik Devletleri . 
6. Amerika Birleşik Devletleri Topraklarının 

hepsi (Pasifik Adalarının vesayet altındaki 
toprakları dahil) 

7. Suudi Arabistan Kırallığı 
8. Avusturya Cumhuriyeti 
9. Barbad 

10. Belçika 
11. Bütan Kırallığı 
12. Beyazrusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
13. Birmanya 
14. Bolivya Cumhuriyeti 
15. Botsvana Cumhuriyeti 
16. Brezilya Federal Cumhuriyeti 
17. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
18. Burundi Cumhuriyeti 
19. Kamboç Kırallığı 
20. Kamerun Federal Cumhuriyeti 
21. Kanada 
22. Merkezi Afrika Cumhuriyeti 
23. Seylan 
24. Şili 
25. Çin 
26. Kıbrıs Cumhuriyeti 
27. Kolombiya Cumhuriyeti 
28. Kongo Cumhuriyeti (Brazzaville) 
29. Kongo Demokratik Cumhuriyeti 
30. Kore Cumhuriyeti 
31. Kosta - Rika Cumhuriyeti 
32. Fildişi Sahili Cumhuriyeti 
33. Küba Cumhuriyeti 
34. Dahomey Cumhuriyeti 
35. Danimarka Kırallığı 
36. Dominiken Cumhuriyeti 
37. El Salvador Cumhuriyeti 
38. İspanya 
39. Afrika'daki ispanyol toprakları 
40. Habeşistan 
41. Finlandiya Cumhuriyeti 
42. Fransız Cumhuriyeti 
43. Fransız Denizaşırı Posta ve Telekomünikasyon 

Dairesi tarafından temsil edilen toprakların 
tamamı 

Millet Meclisi 
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a eden devletlerin listesi 

I 44. Gabon Cumhuriyeti 
45. Gana 
46. Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Kı

rallığı (Manş adaları ve Man adası dahil) 
47. Uluslararası ilişkileri Büyük Britanya ve Ku

zey irlanda Birleşik Kırailığı Hükümeti tara
fından sağlanan denizaşırı topraklar 

I 48. Yunanistan 
49. Guatemala Cumhuriyeti 
50. Gine Cumhuriyeti 
51. Güyan 
52. Yukarı Volta Cumhuriyeti 
53. Honduras Cumhuriyeti 
54. Macar Halk Cumhuriyeti 
55. Hindistan 
56. Endonezya Cumhuriyeti 
57. Iran 
58. Irak Cumhuriyeti 
59. irlanda 
60. izlanda Cumhuriyeti 
61. İsrail 
62. italya 
63. Japonya 
64. Haşimi Ürdün Kırallığı 
65. Kenya 
66. Kuveyt 

I 67. Laos Kırallığı 
68. Lübnan Cumhuriyeti 
69. Liberia Cumhuriyeti 
70. Litenştayn Prensliği 
71. Lüksemburg 
72. Malezya 
73. Malavi 
74. Madagaskar Cumhuriyeti 
75. Mali Cumhuriyeti 
76. Fas Kırallığı 
77. Moritanya islâm Cumhuriyeti 
78. Meksika Birleşik Devletleri 
79. Monako Prensliği 
80. Moğolistan Halk Cumhuriyeti 
81. Nauru Cumhuriyeti 
82. Nepal 
83. Nikaragua Cumhuriyeti 
84. Nijerya Cumhuriyeti 

I 85. Nijer Cumhuriyeti 
I 86. Norveç 
I 87. Yeni Zelanda 
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88. 
89, 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96, 
97. 
98. 
99. 

100. 

101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 

— 

Uganda 
Pakistan 
Panama Cumhuriyeti 
Paraguay Cumhuriyeti 
Hollanda 
Hollanda Antilleri ve Sürinam 
Peru Cumhuriyeti 
Filipinler Cumhuriyeti 
Polonya Halk Cumhuriyeti 
Portekiz 
Batı Afrika Portekiz eyaletleri 
Doğu Afrika Portekiz eyaletleri 
Doğu Afrika, Asya ve Okyanusya Portekiz 
eyaletleri 
Katar 
Birleşik Arap Cumhuriyeti 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti 
Rvvanda Cumhuriyeti 
Sen Maren Cumhuriyeti 
Senegal Cumhuriyeti 
Sierra Leone 
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108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
112. 
113. 
114. 
115, 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 

Singapur 
Demokratik Sudan Cumhuriyeti 
tsveç 
İsviçre Konfederasyonu 
Suriye Arap Cumhuriyeti 
Suriye Arap Cumhuriyeti 
Tanzaniya Birleşik Cumhuriyeti 
Çad Cumhuriyeti 
Çekoslovak Sosyalist Cumhuriyeti 
Tayland 
Togo Cumhuriyeti 
Trinite ve Tobago 
Tunus 
Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Uruguay Doğu Cumhuriyeti 
Vatikan Site Devleti 
Venezüela Cumhuriyeti 
Yemen Arap Cumhuriyeti 
Yugoslavya Federal Sosyalist Cumhuriyeti 
Zambiya Cumhuriyeti 
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Dönem : 4 I £%'P" 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | D D 

Küçüklerin Vatana İadesine Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve 

Dışişleri Komisyonları Raporu (1 /197) 

T. C. 
Başbakanlık 25.9: 1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı: 71 - 1862/5287 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 6 . 9 . 1974 
tarihinde kararlaştırılan «Küçüklerin Vatana İadesine dair Avrupa Sözleşmesi'nin onaylanmasının uygun bulun
duğuna ilişkin kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki Sözleşme ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 
Avrupa Konseyi çeiçevesinde hazırlanarak üye Devletlerin imzasına açılan ve 26 Haziran 1974 tarihinde 

Hükümetimiz tarafından imzalanan Küçüklerin Vatana İadesine dair Avrupa Sözleşmesi'nin başlıca amacı, re
şit olmayan ve kendi ikametgâhlarını tayin hakkına sahip bulunmayan kişilerin, kendilerinden sorumlu şahıs
ların arzuları hilâfına bir ülkede bulundukları veya bir ülkedeki mevcudiyetlerinin kendi menfaatleri ya da söz 
konusu ülke menfaatleri ile bağdaşmadığı hallerde bir ülkeden bir başka ülkeye zorunlu olarak nakledilmeleri 
hususunda ilgili Devletler arasında işbirliği yapılmasını sağlamaktır. Sözleşme, bu durumdaki küçüklerin iadesi 
konusunda uygulanacak hükümleri ayrıntılı olarak tespit etmektedir. 

Avrupa Konseyi üyeleri arasında hukukî alandaki işbirliğinin yeni bir halkasını teşkil eden Küçüklerin Va
tana İadesine dair Avrupa Sözleşmesi'nin onaylanmasının, gerek bu işbirliğine atfettiğimiz önemi tebarüz ettir
mek, gerekse yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın çocukları üzerinde daha etkin bir kontrol sağlamak bakı
mından yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Adalet Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 20 . 5 . 1975 
Esas No: 1/197 
Karar No: 43 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar Kurulunca 6 . 9 . 1974 
tarihinde kararlaştırılan «Küçüklerin Vatana İadesine dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna ilişkin Kanun Tasarısı», Komisyonumuza havale olunmakla ve Hükümet Temsilcileri de hazır bulunduğu 
halde tetkik ve müzakere edilmiştir. 



Komisyonumuz; tasan gerekçesini ve Sözleşme metnini uygun ve yerinde mütalaa etmek suretiyle, tasarıyı ay
nen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu rapor saygıyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı ve Bu Rapor Sözcüsü 

Bursa 
H. Karaath 

Sinop 
Y. Oğuz 

İstanbul 
î. Özbay 

İmzada bulunamadı 

Nevşehir 
M. Z. Tekiner A 

Siirt 
Cartı 

Adana 
O. Çıtınk 

Kırklareli 
M. Atagün 

C. 
Urfa 
Paydaş 

Ankara 
7. H. Köylüoğlu 

Muş 
Muhalifim 

T. İ. Dikmen 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No:1/197 
Karar No: 42 

Dışişleri- Komisyonu Raporu 

23 . 5 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

Küçüklerin Vatana İadesine dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin Kanun 
Tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da uygun bu 
lunmuş ve mezkûr tasarının aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

C. Karakaş 

Ankara 
O. Alp 

Başkanvekili 
Zonguldak 

M. Z. Okur 

Ankara 
N. Evliyagil 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
N. Özgür 

Sözcü 
İstanbul 

R. Ülker 

Ankara 
K. Kırıkoğlu 

Trabzon 
H, K. Eyüboğlu 

Kâtip 
Konya 

A. Kökbudak 

İstanbul 
/. Sancar 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Küçüklerin Vatana İadesine Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 26 Haziran 1974 tarihinde Strazburg'ta imzalanan «Küçüklerin Vatana İadesine Dair 
Avrupa Sözleşmesi» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. 

MADDE 3. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

İV. Erbakan 
Devlet Bakanı 

O. Eyüboğlu 

6 . 9 . 1974 

Devlet Bakam 
/. H. Birler 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

Millî Savunma Bakanı 
H. Işık 

İçişleri Bakam Y. 
Ş. Kazan 

Dışişleri Bakanı Y. 
H. Işık 

Maliye Bakanı 
D. Baykal 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Sağ. ve S. Yar. Bakanı 
S. Cizrelioğlu 

Güm. ve Tekel Bakam 
M. Türkmenoğlu 

Gıda T. ve Hay. Bakanı 
K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Turizm ve Tan. Bakam 
O. Birgit 

Çalışma Bakanı 
Ö. Sav 

İmar ve İskân Bakanı 
A. Topuz 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
A. Doğru C. Kayra 

Köy İş. ve Koop. Bakam 
M. Ok 

Orman Bakanı 
A. Şener 

Genç. ve Spor Bakam 
M. Y. Mete 
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KÜÇÜKLERİN VATANA İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 

Aşağıda imzaları bulunan Avrupa Konseyine üye devletler, 
Aralarındaki yakın birliğin özellikle kişilerin dolaşımında artışa yol açtığını nazarı dikkate alarak, 
Genel olarak yararlı sonuçlar yaratan bu gelişmenin, özellikle küçüklerin, kendilerinden sorumlu kişile

rin arzulan, hilâfına bir ülkede bulundukları veya bir ülkedeki mevcudiyetlerinin kendi menfaatleri ya da 
söz konusu ülke menfaatleriyle bağdaşmadığı hallerde bazı meseleler yarattığını gözönünde tutarak, 

Bu durumdaki küçüklerin bir ülkeden bir başka ülkeye zorunlu olarak nakledilmelerini sağlamak için 
karşılıklı işbirliği yapılması gerektiğine kani olarak, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

BÖLÜM — I 

Genel Bilgiler 

M A D D E : 1 

Bu sözleşmede kullanılan, 
a) «Küçük» terimi, istemde bulunan Devletin Uluslararası Özel Hukuku hükümleri uyarınca uygu

lanabilecek yasaya göre reşit olmayan ve aynı yasa gereğince kendi ikametgâhını tayin etme hakkına sahip 
bulunmayan kişiyi, 

b) «Ebeveynlik yetkisi» terimi, özel veya tüzelkişilerin, bir küçüğün ikametgâhının tayini hususunda, ya
salara ya da idarî kararlara dayanan yetkilerini, 

c) «Vatana iade» terimi, bir küçüğün, bu Sözleşme uyarınca, bir Âkit Devletten uyrukluğunda bulun
duğu veya bulunmadığı bir başka Âkit Devlete nakledilmesini, ifade eder. 

MADDE : 2 

1. — Bu Sözleşme, Âkit Devletlerden birjnin ülkesinde bulunan ve bir başka Âkit Devlet tarafından aşa
ğıdaki sebeplerden birine dayanılarak vatana iadesi talep olunan küçüklere uygulanır. 

a) Küçüğün, istemde bulunulan Devletin ülkesinde, kendisi üzerinde ebeveynlik yetkisine sahip olan 
kişinin veya kişilerin arzusu hilâfına bulunması. 

b) Küçüğün istemde bulunulan Devletin ülkesinde bulunmasının, istemde bulunan Devletin yetkili ma
kamlarınca kendisinin korunması veya eğitilmesi hususunda alınan bir tedbirle bağdaşmaması. 

c) Küçüğün korunmasına veya eğitilmesine matuf bir uygulamanın kendisinin istemde bulunan Dev
letin ülkesinde bulunmasını gerekli kılması. 

2. — Bu Sözleşme, mevzuatı cevaz verdiği takdirde, bir Âkit Devletin, ülkesinde bulunmalarını kendi 
menfaatleriyle veya ülke menfaatleriyle bağdaşmaz addettiği küçüklerin vatana iadesi için de uygulanır. 

M A D D E : 3 

Her Âkit Devlet, vatana iade istemlerini hazırlamak, yöneltmek ve karşılamakla yükümlü merkezî bir 
yetkili makam tayin edecek ve tayin edilen makamı Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirecektir. 

BÖLÜM — II 

Küçüklerin bulundukları Devlet dışındaki bir devletin istemi üzerine vatana iadeleri 

M A D D E : 4 

1. — 2 nci maddenin 1 nci fıkrasında kayıtlı sebeplerden birine dayanan vatana iade müracaatları, küçü
ğün iade edileceği Devletin yetkili merkezî makamına yöneltilir. 
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2. — Anılan Devletin yetkili makamları müracaatın makul sebeplere dayandığına kanaat getirdikleri 

takdirde, yetkili merkezî makam küçüğün bulunduğu Devletin yetkili merkezî makamından vatana iade 
hususunda istemde bulunur. 

MADDE : 5 

1. — Küçük, idrak ve yeteneği müsaade ettiği takdirde, istemde bulunulan Devletin yetkili bir makamın
ca bizzat dinlenmeksizin, vatana iade istemleri konusunda karar alınamaz. 

2. — Söz konusu makam, aynı zamanda kararla ilgili kişilerin, özellikle ebeveynlik yetkisine sahip 
olanlarla istemde bulunulan ülkede küçüğün fiilî vasiliğini yapanların da görüşlerini almaya gayret eder. 
Bu istişare, sebep olacağı gecikme yüzünden küçüğün menfaatlerine zarar vermeyecek ölçüde tutulur. 

MADDE : 6 

İstemde bulunulan Devlet, 7 nci ve 8 nci maddelere dayanarak reddetme hakkını kullanmadığı takdirde, 
işbu Sözleşme hükümlerine uyan ve 2 nci maddenin 1 nci fıkrasına dayanan bütün vatana iade istemlerini 
yerine getirir. 

MADDE : 7 

Bir istem aşağıdaki sebeplerle reddedilebilir. 
a) İstemde bulunulan Devletin uluslararası özel hukuku uyarınca uygulanabilecek yasaya göre, küçük 

kendi ikametgâhını seçme hakkına sahipse veya istemde bulunulan Devletin millî kanunu söz konusu hakkı 
tanıyorsa, 

b) İstem 2 nci maddenin 1 (a) fıkrasına dayandırıldığı ve küçüğün, istemde bulunulan Devletin özel 
hukuku uyarınca uygulanabilecek yasaya göre ya da anılan Devletin millî kanununa göre ebeveynlik yet
kisine sahip olmayan kişiye veya kişilere teslimini öngördüğü takdirde, 

c) İstemde bulunulan Devlet, istemde bulunan Devletin 2 nci maddenin 1 (b) ve (c) fıkralarında be
lirtilen tedbirleri almaya yetkili olmadığına hükmederse, 

d) İstemde bulunulan Devlet, küçüğün vatana iadesinin kamu düzenine aykırı olacağına hükmederse, 

e) Küçük, istemde bulunulan Devletin uyrukluğunda ise, 
f) Küçük, Sözleşmeye taraf olmayan bir Devletin uyrukluğunda ise ve vatana iadesi anılan Devlet ile 

istemde bulunulan Devlet arasında mevcut anlaşmalarla bağdaşmıyorsa, 

MADDE : 8 

İstemde bulunulan Devlet, ayrıca, 
a) Küçük üzerinde ebeveynlik yetkisine sahip kişi veya kişiler istemde bulunulan Devletin ülkesinde 

bulunmakta ve küçüğün vatana iadesine muhalefet etmekte iseler, 
b) İstemde bulunulan Devlet, küçüğün vatana iadesini, özellikle ülkesinde kuvvetli ailevî ve sosyal bağ

ları bulunması veya ülkesinde uygulanmakta olan bir koruma ya da eğitim tedbiriyle bağdaşmaması nede
niyle ilgilinin menfaatlerine aykırı telâkki ettiği takdirde, 

Meselenin bütün veçhelerini inceledikten sonra istemi reddedebilir. 

MADDE : 9 

İstemde bulunulan Devletin istem hakkındaki kararı aşağıdaki sebeplerle ertelenebilir : 
a) İstemin dayandığı ebeveynlik yetkisinin ciddî nedenlerle itiraza uğraması, 
b) Bir suçtan dolayı küçüğün muhakeme edilmesinin gerekli görülmesi veya hürriyeti bağlayıcı bir ce

zaya çarptırılmış olması. 
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MADDE : 10 

tstem yerinde görüldüğü takdirde, istemde bulunan Devlet ile istemde bulunulan Devletin yetkili makam
ları vatana iade usulünü en kısa zamanda tespit ederler. 

MADDE : 11 

İstemde bulunulan Devlet vatana iade için gerekli göreceği geçici tedbirleri alabilir. Küçük, bir çocuk 
bakımevine yerleştirebilir. Bu tedbirlere son verebilir. İstem kabul edilmediği takdirde, bu tedbirler 30 günlük 
bir süre sonunda sona erer. Söz konusu tedbirler, istemde bulunulan Devletin iç hukukuna göre uygula
nır. 

MADDE : 12 

Âcil durumlarda, istemde bulunulan Devlet vatana iade istemini almadan önce de, istemde bulunan Dev
letin yetkili merkezî makamı 11 nci maddede belirtilen geçici tedbirlerin uygulanmasını talebedebilir. tstem 
on gün içinde iletilmediği takdirde, söz konusu tedbirler kaldırılır. 

MADDE : 13 

1. tstemde bulunulan Devlet açıkça rızasını bildirmedikçe, istemde bulunan Devlet bu bölüm hükümleri 
gereğince vatana iade edilen kişilerin, iadeden önce işlenmiş suçlarını koğuşturmaya tabi tutamaz. İstemde 
bulunan Devlette vatana iadeden önce verilmiş hürriyeti bağlayıcı bir cezayı veya daha ağır bir hükmü uy
gulamak için.de söz konusu rıza gereklidir. 

2. 1 nci paragrafta öngörülen rıza, istemde bulunulan Devlette suçluların iadesi konusunu düzenleyen mev
zuata veya işbu madde hükmünün uygulanması için koyulmuş kurallara tabidir. 

3. Suçlunun iadesi talebolunduğu takdirde istemde bulunulan Devletin ilgiliyi iade etmek zorunda kalaca
ğı hallerde rıza esirgenemez. 

BÖLÜM - III 

Küçüğün bulunduğu Devletin istemi üzerine vatana iade 

MADDE : 14 

1. 2 nci maddenin 2 nci paragrafında öngörülen hallerde, küçüğün bulunduğu Devlet bir diğer Âkit Devlet
ten küçüğün iadesini kabul etmesini, aşağıdaki hükümlere göre isteyebilir: 

a) Ebeveynlik yetkisine sahip kişi veya kişiler bir başka Âkit ülkede ise, istem işbu Devlete yöneltilir. 
b) Ebeveynlik yetkisine sahip kişi veya kişiler bu Sözleşmeye taraf olmayan bir ülkede ise, istem küçü

ğün ikâmetgâhının bulunduğu Âkit Devlete yöneltilir. 
c) Ebeveynlik yetkisine sahibolan kişinin veya kişilerin hangi ülkede bulunduğunun bilinmediği ya da hiç 

kimsenin ebeveynlik yetkisine sahibolmadığı hallerde, istem küçüğün ikâmetgâhının bulunduğu Âkit Devlete, 
bu Devlete iadesi kabul olunmadığı veya gerçekleştirilemediği takdirde, küçüğün vatandaşı olduğu Âkit Dev
lete yöneltilir. 

2. 1 nci paragraf hükmü. Âkit Devletlerin yabancı uyruklular hakkında mevzuatlarından doğan yetkilerini 
etkilemez. 

MADDE : 15 

1. tstemde bulunulan Devlet küçüğü kabul etmeye razı olursa, istemde bulunan Devlet ile istemde bulu
nulan Devletin yetkili makamları en kısa zamanda vatana iade usulünü tespit ederler. 

2. Vatana iade hususundaki isteme, küçüğün istemde bulunan ülkedeki davranışı veya durumu dolayısıyle 
uygun görülen bazı tedbirlerin alınmasına matuf bir talep eklenebilir, tstem, ayrıca, iadenin tabi olacağı 
bütün şartları belirtebilir. 
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BÖLÜM - IV 

Ortak hükümler 

MADDE : 16 

1. Bütün istemler yazılı olacak ve aşağıdaki hususları ihtiva edecektir: 
a) Düzenleyen merkezî makamın adı, 
b) Vatana iadesi talebolunan küçüğün hüviyeti, uyrukluğu ve mümkünse istemde bulunulan ülkedeki 

adresi, 
c) Talebin dayandığı sebepler, 
d) Varsa, vatana iade hususunda müracaatta bulunan makam veya kişinin adı ve küçükle kanunî müna

sebeti. 
2. 2 nci maddenin 1 nci paragrafında öngörülen durumlarda, yetkinin yasalardan doğduğu haller dışın

da, ebeveynlik yetkisini kanıtlayan belgenin aslı veya tasdikli örneği veya küçüğün istemde bulunan ülkede 
devam etmekte olan bir muhakemede dinlenmesinin gerekli olduğunu kanıtlayan belge ya da küçüğün ko
runmasına veya eğitimine ilişkin tedbir kararı isteme eklenmelidir. 

3. istemde bulunulan Devlet, istemde bulunan Devletin sunduğu bilgileri istem konusunda karar vermek 
için yetersiz addettiği takdirde, gerekli ek bilgileri taîebeder ve bu bilgilerin iletilmesi için bir süre saptaya
bilir. 

MADDE : 17 

1. Bu maddenin 2 nci paragrafı saklı kalmak şartıyle, istemlerin veya ek belgelerin tercümesi zorunlu 
değildir. 

2. Her Âkit Devlet, imzalanan veya onayı, kabul ya da katılma belgelerini tevdi sırasında, Avrupa Kon
seyi Genel Sekreterine yönelteceği bir bildiri ile, istemlerin ve ek belgelerin kendi diline, kendi dillerinden bi
rine, Avrupa Konseyinin resmî dillerinden birine veya belirteceği bir dile tercüme edilmiş olmasını isteyebi
lir. 

Diğer Âkit Devletler mütekabiliyet esası uygulayabilirler. 
3. tşbu madde iki veya daha fazla Âkit Devlet arasında halen yürürlükte bulunan veya imzalanacak olan 

anlaşmalarda yer alan, istemler ve ek belgelerinin tercümesine ilişkin hükümlere halel getirmez. 

MADDE : 18 

Bu Sözleşme uyarınca sunulan kanıtlayıcı belgeler her türlü tasdik işleminden muaftır. 

MADDE : 19 

1. Bu Sözleşme uyarınca vatana iade edilmekte olan bir küçüğün Âkit Devletlerden birinin ülkesinden 
transit geçişine, küçüğün bulunduğu Devletin yazılı bildirisi üzerine müsaade edilir. 

2. Transit geçiş talebi, 
a) Küçük, geçilecek ülkede bir ceza koğuşturmasına tabi ise veya hürriyeti bağlayıcı ya da daha ağır bir 

cezayı çekmesi gerekiyorsa, 
b) Küçük geçilecek ülkenin vatandaşı ise, reddolunabilir. 
3. Transit geçiş talebi reddolunmadığı takdirde, küçük, ülkeye girişinden önce işlenmiş suçlardan dolayı 

tutuklanamaz veya gözaltına alınamaz. 
4. Transit olarak geçilen ülke küçüğün vatana iade edilmekten kaçmamasını sağlar. 

MADDE : 20 

Transit geçiş talebi reddolunduğu takdirde nedenleri belirtilecektir. 
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MADDE : 21 

Bu Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin Muhaberat Uluslararası Polis Örgütü (INTERPOL) vasıtasiyle yü< 
rütülebilir. 

MADDE : 22 

1. Bu Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin masraflardan, 
a) İstemde bulunulan Devletin ülkesinde yapılanlar anılan Devlet tarafından, 
b) Diğer masraflar, istemde bulunulan Devlet tarafından karşılanır. 
2. Bu madde, masrafların küçükten veya sorumlu kişilerden tahsilini engellemez. 

BÖLÜM - V 

Nihaî hükümler 

MADDE : 23 

1. Bu Sözleşme, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde temsil olunan Devletlerin imzasına açılacaktır. 
Onaylanacak veya kabul olunacaktır. Onay veya kabul belgeleri Avdupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdi 
edilecektir. 

2. Bu Sözleşme, üçüncü onay veya kabul belgesinin tevdi olunduğu tarihten üç ay sonra yürürlüğe gi
recektir. 

3. Daha sonra onaylayan veya kabul eden Âkit Devletler bakımından, Sözleşme onay veya kabul bel-; 
gesini tevdi ettiği tarihten üç ay sonra yürürlüğe girecektir. 

MADDE : 24 

1. Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi konsey üyesi olmayan Dev-. 
letleri Sözleşmeye katılmaya davet edebilir. 

2. Bu yollu katılma, tevdi tarihinden üç ay sonra hüküm ifade edecek bir katılma belgesinin Avrupa 
Konseyi Genel Sekreterliğine tevdii suretiyle gerçekleşir. 

MADDE : 25 

Her Âkit Devlet, imza ya da onay, kabul veya katılma belgesini tevdi sırasında, işbu Sözleşmede kullanı
lan «vatandaş» terimini kendi bakımından tarif eden bir bildiride bulunabilir, 

MADDE : 26 

1. Her Âkit Devlet, imza ya da onay, kabul veya katılma belgesini tevdi sırasında Sözleşmeyi uygulaya
cağı ülkeyi ya da ülkeleri tasrih edebilir. 

2. Her Âkit Devlet, onay, kabul ya da katılma belgesini tevdi sırasında veya daha sonra, Avrupa Konse
yi Genel Sekreterine göndereceği bir bildiri ile, uluslararası ilişkilerinden sorumlu ve adına taahhütlerde bu-. 
lunmaya yetkili olduğu diğer ülkelere bu Sözleşme hükümlerini teşmil edebilir. 

3. Yukardaki paragraf uyarınca yapılan herhangi bir bildiri, Sözleşmenin 29 ncu maddesinde belirtilen 
usule uygun olarak geri alınabilir. 

MADDE : 27 

1. Bu maddenin 3 ncü ve 4 ncü paragrafları saklı kalmak kaydıyle, uygulandığı ülkelerle ilgili olarak iş
bu Sözleşme, Âkit Devletler arasında mevcut, küçüklerin 2 nci maddede belirtilen sebeplerle vatana iade-. 
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lerini düzenleyen Andlaşma, Sözleşme veya ikili Anlaşma hükümlerini geçersiz kılar. Âkit Devletler bu Söz-. 
leşmede öngörülen vatana iade imkânlarından daima yararlanabilirler. 

2. Bu Sözleşme, uluslararası Anlaşma veya Sözleşmelere ya da ilgili Devletin iç hukukuna dayanan va
tana iade veya suçluların iadesini engellemez. 

3. Âkit Devletler aralarında, işbu Sözleşmeyle düzenlenen konularda ikili veya çok taraflı anlaşmalar 
aktedebilirler. Bununla birlikte, söz konusu anlaşmalar sadece Sözleşme hükümlerini tamamlamak veya Söz
leşmenin içerdiği ilkelerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyle aktedilebilir. Bu ikili veya çok taraflı anlaş
malar özellikle yetkili millî makamlar arasında doğrudan doğruya ilişki kurulmasını öngörebilir. 

4. iki veya daha fazla Âkit Devlet, bir örnek mevzuat veya özel sistem kurmuş oldukları veya kurduk
ları takdirde, bu Sözleşme hükümlerine bakılmaksızın, bu alanda aralarındaki ilişkileri söz konusu mevzuat 
veya sisteme göre düzenleyebilirler. Bu paragraf uyarınca aralarında işbu Sözleşmenin uygulanmasına son 
veren Âkit Devletler, keyfiyetten Avrupa Konseyi Genel Sekreterini haberdar edeceklerdir. 

MADDE : 28 

Avrupa Konseyi bu Sözleşmenin işleyişini izleyecek ve uygulamada meydana çıkabilecek güçlüklerin dosta
ne çözümünü kolaylaştırmak için gerekini yapacaktır, 

MADDE : 29 

1. Bu Sözleşme süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. 
2. Her Âkit Devlet, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bir ihbarla Sözleşmeyi kendi bakı

mından feshedebilir. 
3. Fesih, Genel Sekreterce ihbarın alındığı tarihten altı ay sonra hüküm ifade eder. 

MADDE : 30 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
a) Her imzalamayı, 
b) Her onay, kabul veya katılma belgesi tevdiini, 
c) Sözleşmenin 3 ncü maddesi uyarınca aldığı her bildiriyi, 
d) 23 ncü madde uyarınca Sözleşmenin yürürlüğe gireceği her tarihi, 
e) 25 nci madde uyarınca aldığı her bildiriyi, 
f) 26 nscı madde uyarınca aldığı her bildiriyi, 
g) 27 nci maddenin 4 ncü paragrafı uyarınca aldığı her bildiriyi, 
h) 29 ncu madde uyarınca aldığı her bildiriyi ve feshin hüküm ifade edeceği tarihi, 
Konsey üyeleri ile Sözleşmeye katılmış bulunan Devletlere bildirecektir. 
Yukardaki hükümleri kabul zımmında gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunanlar, işbu Söz

leşmeyi imzalamışlardır. 
Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak tek bir nüıha halinde, her iki metin de aynı derecede geçerli bu

lunmak üzere, Fransızca ve İngilizce olarak 28 Maviş 1970 tarihinde Lahey'de düzenlenmiştir. Genel Sekre
ter, imza eden ve katılan Devletlerin her birine bu Söz üşmenin aslına uygun örneklerini iletecektir, 

• • MBMfc» • • 
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GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Ekim 1966 tarihinde 
Viyana'da imzalanan ve 27 . 3 . 1969 tarihli, 1139 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunarak, 1.10.1969 
tarihinde yürürlüğe giren, Türkiye - Avusturya Sosyal Güvenlik Anlaşmasının, Âkit Taraflarca duyulan ihti
yaçlara göre yeniden gözden geçirilmesi gerekmiş ve Anlaşma 6 . 8 . 1974 tarihinde taraflarca Ankara'da 
imzalanan «Ek Anlaşma» ile tadil edilerek ihtiyaçlara cevap verir biçimde düzenlenmiştir. 

Ek Anlaşma ile Anlaşmaya getirilen başlıca değişiklikler şunlardır : 

A — Türkiye - Avusturya Sosyal Güvenlik Anlaşması ülkemiz açısından, T. C. Emekli Sandığı mevzuatı 
ve Bağ - Kur mevzuatı ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen kuru
luşların mevzuatını içermemekte idi. 

Bu nedenle, Avusturya'da çalışan işçilerimizin ülkemizde, Anlaşma Kapsamına girmeyen ve 
yukarıda belirtilen Sosyal Güvenlik kuruluşlarına bağlı olarak geçen hizmetlerinin bir hakkın kazanılıp kaza
namadığının tesbitinde her iki Âkit Taraf ülkesinde geçen hizmetlerin birleştirilmesi sırasında dikkate alına
mamakta bu vatandaşların anılan kuruluşlarda geçen hizmetleri değerlendirilememekte ve dolayısıyle, mağ
duriyetine sebebiyet verilmekte idi. 

Ek Anlaşma ile bahis konusu kuruluşların mevzuatı da Anlaşmanın uygulama alanına dahil edilmek 
suretiyle vatandaşlarımızın hak kayıpları önlenmiş bulunmaktadır. 

B — Anlaşmanın 3 ncü maddesinin teknik ve idari personel dahil, Âkit Tarafların elçilik* daimi delegelik ve 
konsolosluk mensupları ile resmî hizmet personeli ve bunların şahsî hizmetlerinde çalışanlar hakkında An
laşma hükümlerinin uygulanamayacağını belirten 2 nci fıkrası maddeden çıkarılmak suretiyle söz konusu kim-
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seler de Anlaşma kapsamına alınmış, ayrıca, Anlaşmaya, 8 inci maddeden sonra getirilen (8'a) maddesin
de, sözü edilen kimseler hakkında, çeşitli durumlara göre, Âkit Taraflardan hangisinin mevzuatının uygula
nacağı saptanmıştır. 

C — Avusturya'da çalışan işçilerimizin, bu ülke mevzuatındaki «Çocuk Yardımlarına» hak kazanabil
meleri için Avusturya'da sürekli olarak 3 ay çalışmaları gerekmekte idi. 

Ek Anlaşma ile bu süre 1 takvim ayına indirilmiştir. 
Ayrıca «Çocuk Yardımı» deyimi bununla ilgili diğer yardımları da kapsayan «Aile Yardımı» olarak de

ğiştirilmiştir. 
D — Avusturya'da çalışan işçilerimiz ve Avusturya'dan aylık - gelir alanlar ile bunların aile fertlerine 

keza Avusturya mercilerinden ölüm (dul - yetim) aylığı alanlara, Avusturya mercileri adına Kurumumuzca 
yapılan sağlık yardımları masraflarının hesaplaşılması vak'a başına maktu usulde yapılmakta ve hesaplaşma 
sistemi uzun formaliteleri gerektirmekte idi. 

Gerek, işlemlerin basitleştirilmesi gerek alacaklarımızın kısa süre de yurdumuza transferini sağlamak 
amacıyle, Ek Anlaşma ile Anlaşmanın 16 ncı maddesi değiştirilerek, özellikle söz konusu kimselere yapılan 
yardımların hesaplaşmasının aylık götürü usulde yapılmasına imkân verilmiştir. 

Bu konuda karar verme yetkisi de irtibat büroları yerine Âkit Tarafların yetkili makamlarına tanınmıştır. 
Türkiye - Avusturya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Ek Anlaşması ile yukarıda A, B, C ve D bentlerinde 

belirtilen ana hususlardan hareket edilerek birbirine ilişkin maddeleri itibariyle yeniden düzenlenmiştir. 

Ek Anlaşma Maddeleri : 

Madde : 1 

Bu maddede, Sosyal Güvenlik Anlaşmasının tadil edilen maddeleri ile Anlaşmaya ilave edilen maddeler 
sırasıyle yer almaktadır. 

Şöyleki : 

1. a) Anlaşmanın 1. maddesinin 4. bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir : 
«4. Yetkili makam» 
Avusturya bakımından Federal Sosyal İşler Bakanı, aile yardımı için Federal Maliye Bakanı, 
Türkiye bakımından, Çalışma Bakanlığı. 
b) Anlaşmanın 1. Maddesinin 13. Bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir; 
«13. Aaile Yardımı» 
Avusturya mevzuatına göre aile yardımı. 
2. Anlaşmanın 2. Maddesinin (1) fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir : 
«(1) Bu Anlaşma hükümleri aşağıdaki mevzuat hakkında uygulanır : 
1 — Türkiye bakımından : 
a) İşçiler hakkında uygulanan hastalık sigortası, analık sigortası, iş kazalarıyle meslek hastalıkları si

gortası, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları mevzuatı; 

b) Bağımsız çalışanlar hakkında uygulanan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları mevzuatı, 
c) Devlet memur ve hizmetlileri hakkında uygula nan Emekli Sandığı mevzuatı; 
d) Türk Sosyal Sigortalar Kanununda belirtilen işçi katagorilerinin, (a) bendinde zikredilen sigorta hak

larını larşılamak üzere kurulmuş Sosyal Sigorta Sandıkları mevzuatı; 
2. — Avusturya bakımından; 
a) Aşağıda yazılı özel sigortalar hariç olmak üzere hastalık sigortası ; 
aa) Harpte ölenlere askerlik hizmetini yaparken ölenlerin dul ve yetimleri için özel sigorta, 
bb) Meslekte eğitim gören harp malulleri ile askerlik hizmetini yaparken malûl kalanlar için özel sigorta, 
b) İşçilerin emeklilik sigortası, 

Hizmetlilerin emeklilik sigortası, maden işçilerinin emeklilik sigortası; 
c) Esnaf ve sanatkâr olarak kendi nam ve hesabına çalışanların emeklilik sigortası; 
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d) Tarım ve ormancılık işlerinde kendi nam. ve hesabına çalışanların emeklilik sigortası; 
e) Harp malullerinin ve askerlik hizmetini yaparken malul kalıp meslekî eğitim görmekte olan kimse

lerin kaza sigortası hariç olmak üzere, kaza sigortası; 
f) Aile yardımı. 
3. Anlaşmanın 3. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
«Bu Anlaşma, aksine hüküm bulunmayan hallerde, Âkit Tarafların vatandaşları ile bunların geçindirmekle 

yükümlü olduğu ve ölümlerinde hak sahibi kimseleri hakkında uygulanır.» 
4. Anlaşmanın 6 ncı maddesine aşağıda yazılı (3) fıkra eklenmiştir. 
«(3) Avusturya'da esnaf ve sanatkâr olarak kendi nam ve hesabına çalışan kimselerin emeklilik sigorta

sından emeklilik aylığına hak kazanılabilmesi bakımından esnaf veya sanatkâr ruhsatının sona ermesi veya 
ortaklık sıfatının kalkması hali, Türkiye'de buna benzer bir işte faaliyete son verilmesi hali ile aynı neticeyi 
doğurur.» 

5. Anlaşmanın 7 nci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir : 
'«(1) 8, 8a ve 9 ncu maddeler hükümleri saklı kalmak kaydıyle, çalışan kimseler, sigortalılık mükellefi

yeti bakımından, ülkesinde çalıştıkları Âkit Tarafın mevzuatına tabidir. Çalıştırılan kimsenin işvereni veya işyeri 
merkezinin diğer Âkit Taraf ülkesinde bulunması halinde de bu hüküm uygulanır. 

(2) 1 nci fıkranın uygulanması her iki Âkit Taraf mevzuatına göre aynı zamanda mecburi sigortaya tabi 
olmayı gerektiriyor ise, aşağıdaki hükümlere göre işlem yapılır : 

a) Aynı zamanda bir başkasının hesabına ve kendi hesabına çalışan bir kimse, sigortalılık mükellefiyeti, 
bakımından, ülkesinde işçi olarak çalıştığı Âkit Tarafın mevzuatına tabi olur. 

b) Bir kimse, her iki ülkede de, aynı zamanda kendi hesabına çalıştığı takdirde, sigortalüık mükellefiyeti, 
esas ikâmetgâhının bulunduğu Âkit Taraf ülkesinin mevzuatına göre tayin olunur. 

6. Anlaşmaya, 8 nci maddesinden sonra aşağıdaki 8a maddesi eklenmiştir : 
«(1) Âkit Taraflardan birinin vatandaşı olup, bu Âkit Tarafın Devlet hizmetinde veya bu taraf ülkesin

deki bir Kamu Teşekkülünün hizmetinde, diğer Âkit Taraf ülkesinde çalıştırılan kimseler, vatandaşı olduğu 
tarafın mevzuatına tabi olurlar. 

(2) İkâmetgâhı Türkiye'de bulunan ve Türkiye'deki Avusturya Büyükelçiliği veya Konsoloslukları tara
fından çalıştırılan bir Avusturya vatandaşı hakkında, Türkiye mevzuatı uygulanır; ikametgâhı Avusturya'da 
bulunan ve Avusturya'daki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsoloslukları tarafından çalıştırılan bir Türk va
tandaşı hakkında da Avusturya mevzuatı uygulanır. Şu kadar ki çalıştırılan kimse işe başladığı tarihten iti
baren üç ay içinde, vatandaşı olduğu Âkit Tarafın mevzuatına tabi olmayı isteyebilir. Bu takdirde ilgili, vatan
daşı olduğu tarafın Hükümet merkezinde çalışıyormuş gibi işlem görür. Çalıştırılan kimse bu isteğini işverene 
duyurur. Tercih edilen mevzuat duyurma tarihinden itibaren, gayri kabili rücu olarak, uygulanır. 

(3) Âkit Taraflardan birinin vatandaşı, bu tarafın, diğer Âkit Taraf ülkesinde görevli Elçilik veya Kon
solosluk üyelerinden birinin şahsi hizmetinde çalıştırıldığı takdirde, 2 nci fıkra hükümleri uygulanır. 

(4) Her iki tarafın fahri konsolosluklarında çalıştırılan kimseler hakkında (1) ilâ (3) ncü fıkralar hüküm
leri uygulanmaz.», 

7. Anlaşmanın 9 ncu maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir : 
«Anlaşmanın 7 ilâ 8a maddeleri gereğince mevzuatının uygulanması gereken Âkit Tarafın yetkili makamı, 

işçi ile işverenin müşterek talebi veya kendi hesabına çalışan kimsenin talebi üzerine, ilgiliyi bu mevzuata ta
bi olmaktan istisna edebilir. Şu kadar ki, bu takdirde ilgilinin diğer Âkit Tarafın mevzuatına tabi tutulması 
şarttır. Kararın alınmasında işin şekli ve mahiyeti nazara alınır. Kararın alınmasından önce diğer Âkit Tara
fın yetkili makamına mütalâasını bildirmek imkânı verilir. İlgili kimse bu ülkede çalışmasa dahi, bu ülkede 
çalışıyormuş gibi kabul edilir. 

8. Anlaşmanın 16 ncı maddesinin (2) nci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir : 
«(2) Yetkili makamlar, işlerin idari bakımdan basitleştirilmesi maksadıyle, ilgili sigorta mercilerinin tek

lifi üzerine, bütün vak'alar veya belirli vak'a grupları için, münferit hesaplaşmalar yerine, götürü ödeme ya
pılması hususunda mutabakata varabilirler.» 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 166) 



- 4 -

9. a) Anlaşmanın 18 nci maddesinin (3) ncü fıkrasının ilk cümlesindeki «sigortalılık süresinin» kelime
lerinden önce «aylığın hesabında nazara alınacak» kelimeleri ilâve edilmiştir. 

b) Anlaşmanın 18 nci maddesinin (3) ncü fıkrasının ikinci cümlesindeki 19 ncu maddenin (3) ncü fık
rasına yapılan atıf «19 ncu maddenin (3) ncü fıkrasının (b) bendi» olarak değiştirilmiştir. 

10. Anlaşmanın 19 ncu maddesinin (1) nci fıkrasındaki «(2) - (5) fıkralar» ibaresi «aşağıdaki fıkralar» 
ibaresi ile değiştirilmiştir. 

11. Anlaşmanın II nci Bölümünün 4 ncü kısmı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir : 

«Kısım 4» 

Aile Yardımı 

MADDE : 25 

(1) Avusturya mevzuatına göre verilmiş çalışma müsaadesi ile Avusturya'da işçi olarak çalışan Türk 
vatandaşları, ikametgâhları Avusturya'da bulunmasa veya Avusturya'da ikâmet etmeyi düşünmeseler dahi, 
Avusturya mevzuatına göre ödenen aile yardımından Türkiye'de yaşayan çacukları için de faydalanırlar. Aile 
yardımına müstahak olabilmek için Avusturya'daki çalışma süresinin en az bir takvim ayı devam etmesi 
gerekir. 

(2) 1 nci fıkra hükümleri aynı zamanda hem Avusturya'da hem de Türkiye'de ikametgâhı bulunan Türk 
vatandaşlarından yaşayış ve temel menfaatler bakımından Türkiye ile ilgisi bulunan kimseler hakkında da 
uygulanır. 

(3) Aile yardımı bakımından 5 nci madde hükmü yukarıda (1) nci fıkra hükmünün yerine getirilmiş ol
ması ve bu fıkraya uygun olarak çalışılması dolayısıyle mevcut kanunî hastalık sigortasına müsteniden her
hangi bir Avusturya sigorta teşkilâtından para yardımı alınması hallerinde uygulanır. 

(4) (1) nci fıkra hükmüne uygun olarak işçi çalıştıran işverenin ikâmetgâhının veya işyeri merkezinin 
Avusturya Cumhuriyeti dahilinde bulunmaması halinde sözü geçen fıkra hükmü uygulanmaz, ancak böyle bir 
işyerinin Avusturya'da bulunan şubesinin işçileri hakkında uygulanır. 

(5) 9 ncu madde hükmü aile yardımları hakkında uygulanmaz. 
12. Anlaşmanın 26 nci maddesinin (1) nci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir : 
«(1) Yetkili makamlar, bu Anlaşmanın uygulanması için gerekli olan idarî tedbirleri bir Anlaşma ile dü

zenleyebilirler. Yetkili makamlar özellikle, Anlaşmanın kolaylıkla uygulanması maksadıyle irtibat büroları ku
rabilirler.» 

13. a) Anlaşmanın 28 nci maddesinin eski metni (1) nci fıkra olmuştur. 
b) Anlaşmanın 28 nci maddesine aşağıdaki (2) nci fıkra eklenmiştir. 
«(2) Haksız olarak ödenmiş bulunan ve 2 nci maddede yazılı aile yardımı mevzuatına göre geri alınması 

gereken aile yardımının istirdadına mütedair belgeler Türkiye'de muteber olarak kabul edilir. Bu belgede gös
terilen meblâğlar Türk Sosyal Sigortalar Kurumunun alacaklarının tahsilinde uygulanan idarî usullerle tahsil 
olunur.» 

14. Anlaşmanın 32 nci maddesinin 1 nci fıkrasına aşağıdaki ibare eklenmiştir : 
«.. dilekçe sahibi. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre hak kazandığı bir yardımın yapılmasının da

ha ileri bir yaşa talik edilmesini sarahaten talep ettiği takdirde, bu hüküm uygulanmaz.» 
15. Bir kimsenin politik, dinî veya ırkî nedenlerle sosyal sigorta haklarından mahrum bırakılmış olması, 

Anlaşmanın 6 nci maddesinin (2) fıkrası ve 18 nci mad*denin 1 nci fıkrası gereğince, Avusturya mevzuatına gö
re doğan haklarını haleldar etmez. 

16. Nihaî Protokol'un 3 ncü maddesinin (a) bendi başındaki (a) harfi kaldırılmış ve (b) bendi protokol
den çıkarılmıştır, 

17. Nihaî Protokol'un 4 ncü maddesine aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir. 
«(e) Avusturya Cumhuriyeti hudutları dışında kalan eski Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ülke

sinde esnaf ve sanatkâr olarak kendi nam ve hesabına çalışılmış bulunan sürelerin nazara alınması hakkındaki 
Avusturya mevzuatı Türk vatandaşları hakkında uygulanmaz^ 
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18. a) Nihaî Protokol'ün 12 nci maddesinin c. bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
«Her iki Akit Taraf mevzuatına göre nazara alınacak sigortalılık sürelerinin toplamı, "Avusturya mevzua

tına göre, aylık tutarına yapılan artırmaların tespitinde nazara alınan azami süreyi aştığı takdirde, bağlanacak 
aylık, Avusturya mevzuatına göre nazara alınacak olan sigortalılık süreleri ile, yukarıda zikredilen azami si
gortalılık süresi arasındaki orana göre hesaplanır. 

b) Nihaî Protokol'ün 12 nci maddesinin (k) bendine aşağıdaki cümle ilâve edilmiştir: 
«Diğer taraftan, yalnız Avusturya mevzuatına göre nazara ahnan sigortalılık süreleri aylık hakkının doğ

ması için yeterli olduğu takdirde, bir başkasının sürekli yardımına muhtaç olma nedeni ile yapılacak artırma, 
hak kazanılan aylık tutarına uygun bir ölçüde tespit olunur. Şu kadar ki, Türk mevzuatına göre, başkasının sü
rekli yardımına muhtaç olma nedeni ile aylık artırılması yapılmış olmasın.» 

c) Nihaî Protokol'ün 12 nci maddesine aşağıdaki (n) ve (o) bendleri ilâve edilmiştir: 
«(n), Sigorta mercileri, (3 ncü) fıkranın (a) ve (b) bendlerinin uygulanmasında, (4 ncü) fıkra hükümleri 

saklı kalmak şartıyle, aynı zamana rastlayan fiili sigortalılık sürelerini nazara alırlar.» 
«(o) Ölen eşinin işini devam ettiren dulun Avusturya mevzuatına göre sigortalılık süreleri hesap edilirken, 

ölen eşin Türkiye'de geçen süreleri nazara alınmaz.» 

19. Nihaî Protokol'a aşağıdaki 15 nci-madde eklenmiştir: 
«(15 nci) Tarım ve ormancılıkta kendi nam ve hesabına çalışanların emeklilik sigortası hakkındaki Avus

turya mevzuatı gereğince, tarımda munzam sigortaya mütedair hükümlerin uygulanmasına devam edilmesi 
halinde, II nci Bölümün 2 nci kısım hükümleri tatbik edilmez.;» 

• MADDE - II 

Bu madde de Ek Anlaşmanın 1 nci maddesinin 6 nci sırasında yer alan Sosyal Güvenlik Anlaşmasına ilave 
edilen yeni 8a maddesinin (2) fıkrasında öngörülen sürenin, bu Ek Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte 
çalışanlar hakkında, yürürlük tarihinden itibaren başlıyacağı hükme bağlanmıştır. 

MADDE - III 

İki fıkradan oluşan bu maddenin 1 nci fıkrasında Anlaşmanın kapsamına giren Akit Taraf mevzuatına 
ilişkin 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (b), (e) ve (d) bentlerinde yazılı mevzuat ile 2 nci fıkrasının (c) ve (d) 
fıkralarında yazılı mevzuatın uygulamasında Anlaşmanın 36 nci maddesi hükmünün dikkate alınacağı, 

2 nci fıkrasında ise, Anlaşmanın 36a maddesinin uygulamasında da 36 nci maddenin (3) ncü fıkrasının 
(b) bendi ile (7) nci fıkrası hükümlerine göre hareket edileceği hükme bağlanarak uygulamaya açıklık kazan
dırılmıştır. 

MADDE - IV 

Bu maddenin (1) nci fıkrasında Ek Anlaşmanın tasdik edileceği ve tasdik belgelerinin en kısa zamanda 
teati edileceğine, 

(2) nci fıkrada, Ek Anlaşmanın, başka türlü kararlaştırılmadığı takdirde, tasdik belgelerinin teati edildiği 
ayı takibeden ikinci ayın birinci günü yürürlüğe gireceğine, 

(3) ncü fıkrası ise, Ek Anlaşmanın 1 nci maddesinin 15 nci bendi hükmünün makable şâmil olarak, Anlaş
manın yürürlük tarihinden itibaren geçerli olacağına dairdir. 

Yukarıda belirtilen Ek Anlaşmamn Tasdikine dair kanun maddeleri aşağıda açıklanmıştır: 

Madde : 1 — Ek Anlaşmanın tasdiki hususunda Bakanlar Kurulunun yetkili kılındığı belirtilmektedir. 
Madde : 2 — Kanunun yürürlük tarihine mütedairdir. 
Madde : 3 — Bu maddede Kanunun yürütüm organı belirtilmektedir. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 23 ..5 ." 1975 
Esas No.: 1/261 

Karar No : 40 
Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya Cumhuriyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına Ek 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin işti
rakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da uygun 
bulunmuş ve mezkûr tasarının aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Zonguldak 
C. Karakaş 

Ankara 
O. Alp 

Başkanvekili 
Zonguldak 

M. Z. Okur 

Ankara 
N. Evliyagil 

(İmzada bulunamadı.) 

Manisa 
İV. Özgür 

Sözcü 
İstanbul 

R. Ülker 

Ankara 
K. Kırıkoğlu 

Trabzon 
H. K. Eyüboğlu 

Kâtip 
Konya 

A. Kökbudak 

İstanbul 
/. Sancar 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya Cumhuriyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına Ek 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya Cumhuriyeti arasında yapılan 12.10.1966 
tarihli Anlaşmanın bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Anlaşmaya bazı maddeler eklenmesine ilişkin 
6.8.1974 tarihli Ek Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bakanı 12 . 2 . 1975 
Başbakan Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
S. Irmak Z. Baykara M. Özgüneş M. Fer 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Dışişleri Bakanı 
M. Esenbel 

Ticaret Bakanı 
H. Cillov 

Ulaştırma Bakanı 
S. Özbek 

Turizm ve Tan. Bakanı 
/ Evliyaoğlu 

Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Maliye Bakanı 
B. Gür soy 

Sağ. ve S. Yar. Bakanı 
K. Demir 

Çalışma Bakanı 
T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
S. Babüroğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
S. Reisoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
B. Tuncer 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Gölhan 

Köy İşleri ve K. Bakanı 
/. H. Aydınoğlu 

İçişleri Bakanı 
M. Öztekin 

Bayındırlık Bakanı 
V. Tanır 

Gıda T. ve Hay. Bakanı 
R. Aktan 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
E. Işıl 

Orman Bakanı 
F. Saatçioğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Z. Baloğlu 

Kültür Bakanı 
N. Neftçi 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FEDERAL AVUSTURYA CUMHURİYETİ ARASINDA 12 EKİM 1966 

TARİHLİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASINA EK ANLAŞMA 

Türkiye Cumhurbaşkanı 
ve 

Federal Avusturya Cumhurbaşkanı 
12 Ekim 1966 tarihinde imzalanan ve aşağıda Anlaşma olarak isimlendirilen Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın 

tâdil ve ikmali hususunda mutabık kalmışlar ve bu maksatla 
Türkiye Cumhurbaşkanı 
Bay Dr. Cenap Keskin'i - T. C. Dışişleri Bakanlığı Sosyal işler Dairesi Başkanı -, 
Federal Avusturya Cumhurbaşkanı 
Bay Dr. Franz Herbatschek'i - Federal Avusturya Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Büyük

elçisi -
Yetkili kılmışlardır. 
Yetkililer, usulüne uygun olarak tanzim edilen selâhiyet belgelerini karşılıklı olarak teati ettikten sonra, aşa

ğıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır: 

MADDE - I 

1. a) Anlaşma'nın 1. maddesinin 4. bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir : 

' «4. YETKİLİ MAKAM» 
Avusturya bakımından Federal Sosyal İşler Bakanı, aile yardımı için Federal Maliye Bakanı; 
Türkiye bakımından, Çalışma Bakanlığı. 
b) Anlaşma'nın 1. maddesinin 13. bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

«13. AİLE YARDIMI» 
Avusturya Mevzuatına göre aile yardımı. 
2. Anlaşma'nın 2. maddesinin (1). fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir : 
«(1) Bu Anlaşma hükümleri aşağıdaki mevzuat hakkında uygulanır : 
1 - Türkiye bakımından : 
a) İşçiler hakkında uygulanan hastalık sigortası, analık sigortası, iş kazalarıyle meslek hastalıkları sigortası, 

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları mevzuatı; 
b) Bağımsız çalışanlar hakkında uygulanan malullük, yaşlılık ye ölüm sigortalan mevzuatı; 
c) Devlet memur ve hizmetlileri hakkında uygulanan Emekli Sandığı mevzuatı; 
d) Türk Sosyal Sigortalar Kanununda belirtilen işçi kategorilerinin, (a) bendinde zikredilen sigorta haklarını 

karşılamak üzere kurulmuş Sosyal Sigorta Sandıkları mevzuatı; 
2 - Avusturya bakımından: 
a) Aşağıda yazılı özel sigortalar hariç olmak üzere hastalık sigortası; 
aa) Harpte ölenlerle askerlik hizmetini yaparken ölenlerin dul ve yetimleri için özel sigorta, 
bb) Meslekte eğitim gören harp malulleri ile askerlik hizmetini yaparken malul kalanlar için özel sigorta, 
b) İşçilerin emeklilik sigortası, 
Hizmetlilerin emeklilik sigortası, maden işçilerinin emeklilik sigortası; 
c) Esnaf ve sanatkâr olarak kendi nam ve hesabına çalışanların emeklilik sigortası; 
d) Tarım ve ormancılık işlerinde kendi nam ve hesabına çalışanların emeklilik sigortası; 
e) Harp malullerinin ve askerlik hizmetini yaparken malul kalıp, meslekî eğitim görmekte olan kimselerin 

kaza sigortası hariç olmak üzere, kaza sigortası; 
f) Aile yardımı.» 
3. Anlaşma'nın 3. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir : 
«Bu Anlaşma, aksine hüküm bulunmayan hallerde, Âkit Tarafların vatandaşları ile bunların geçindirmekle 

yükümlü olduğu ve ölümlerinde hak sahibi kimseleri hakkında uygulanır.» 
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4. Anlaşma'nın 6. maddesine aşağıda yazılı (3) fıkra eklenmiştir: 
«(3) Avusturya'da esnaf ve sanatkâr olarak kendi nam ve hesabına çalışan kimselerin emeklilik sigortasın

dan emeklilik aylığına hak kazanılabilmesi bakımından esnaf veya sanatkâr ruhsatının sona ermesi veya ortak
lık sıfatının kalkması hali, Türkiye'de buna benzer bir işte faaliyete son verilmesi hali ile aynı neticeyi doğu
rur.» 

5. Anlaşma'nın 7. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
«(1) 8, 8 a ve 9. maddeler hükümleri saklı kalmak kaydıyle, çalışan kimseler, sigortalılık mükellefiyeti ba

kımından, ülkesinde çalıştıkları Âkit Tarafın Mevzuatına tabidir. Çalıştırılan kimsenin işvereni veya işyeri mer
kezinin diğer Âkit Taraf ülkesinde bulunması halinde de bu hüküm uygulanır. 

(2) 1. fıkranın uygulanması her iki Âkit Taraf Mevzuatına göre aynı zamanda mecburî sigortaya tabi olmayı 
gerektiriyor ise, aşağıdaki hükümlere göre işlem yapılır: 

a) Aynı zamanda bir başkasının hesabına ve kendi hesabına çalışan bir kimse, sigortalılık mükellefiyeti ba
kımından, ülkesinde işçi olarak çalıştığı Âkit Tarafın mevzuatına tabi olur. 

b) Bir kimse, her iki ülkede de, aynı zamanda kendi hesabına çalıştığı takdirde, sigortalılık mükellefiyeti, esas 
ikametgâhının bulunduğu Âkit Taraf Ülkesinin Mevzuatına göre tayin olunur. 

6. Anlaşmaya, 8 nci maddesinden sonra aşağıdaki 8'a maddesi eklenmiştir: 
«(1) Âkit Taraflardan birinin vatandaşı olup, Âkit Tarafın Devlet hizmetinde veya bu Taraf ülkesindeki 

bir kamu teşekkülünün hizmetinde, diğer Âkit Taraf ülkesinde çalıştırılan kimseler, vatandaşı olduğu Tara
fın mevzuatına tabi olurlar. 

(2) İkâmetgâhı Türkiye'de bulunan ve Türkiye'deki Avusturya Büyükelçiliği veya konsoloslukları tarafın
dan çalıştırılan bir Avusturya vatandaşı hakkında, Türkiye mevzuatı uygulanır; ikâmetgâhı Avusturya'da bu
lunan ve Avusturya'daki Türkiye Büyükelçiliği veya konsoloslukları tarafından çalıştırılan bir Türk vatandaşı 
hakkında da Avusturya mevzuatı uygulanır. Şu kadar ki, çalıştırılan kimse işe başladığı tarihten itibaren üç 
ay içinde, vatandaşı olduğu Âkit Tarafın mevzuatına tabi olmayı isteyebilir. Bu takdirde ilgili, vatandaşı ol
duğu Tarafın Hükümet merkezinde çalışıyormuş gibi işlem görür. Çalıştırılan kimse bu isteğini işverene 
duyurur. Tercih edilen mevzuat, duyurma tarihinden itibaren, gayri kabili rücu olarak, uygulanır. 

(3) Âkit Taraflardan birinin vatandaşı, bu tarafın, diğer Âkit Taraf ülkesinde görevli elçilik veya konso
losluk üyelerinden birinin şahsî hizmetinde çalıştırıldığı takdirde, 2 nci fıkra hükümleri uygulanır. 

(4) Her iki Tarafın fahrî konsolosluklarında çalıştırılan kimseler hakkında (1) ilâ (3) ncü fıkralar uygu
lanmaz.» 

7. Anlaşmanın 9 ncu maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
«Anlaşmanın 7 ilâ 8'a maddeleri gereğince mevzuatının uygulanması gereken Âkit Tarafın yetkili maka

mı, işçi ile işverenin müşterek talebi veya kendi hesabına çalışan kimsenin talebi üzerine, ilgiliyi bu mevzu
ata tabi olmaktan istisna edebilir. Şu kadar ki, bu takdirde ilgilinin diğer Âkit Tarafın mevzuatına tabi tu
tulması şarttır. Kararın alınmasında işin şekil ve mahiyeti nazara alınır. Karar alınmasından önce diğer Âkit 
Tarafın yetkili makamına mütalâasını bildirmek imkânı verilir. İlgili kimse bu ülkede çalışmasa dahi, bu ülke
de çalışıyormuş gibi kabul edilir. 

8. Anlaşmanın 16 nci maddesinin (2) nci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
«(2) Yetkili makamlar, işlerin idarî bakımdan basitleştirilmesi maksadiyle, ilgili sigorta mercilerinin tekli

fi üzerine, bütün vakalar veya belirli vaka grupları için, münferit hesaplaşmalar yerine, götürü ödeme yapılma
sı hususunda mutabakata varabilirler.» 

9. a) Anlaşman'in 18 nci maddesinin (3) ncü fıkrasının ilk cümlesindeki» sigortalılık süresinin» kelime
lerinden önce «Aylığın hesabında nazara alınacak» kelimeleri ilâve edilmiştir. 

b) Anlaşman'ın 18 nci maddesinin (3) ncü fıkrasının ikinci cümlesindeki 19 ncu maddenin (3) ncü fıkra
sına yapılan atıf «19 ncu maddenin (3) ncü fıkrasının (b) bendi» olarak değiştirilmiştir. 
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10. Anlaşma'nın 19 ncu maddesinin (1) nci fıkrasındaki «(2) - (5) fıkralar» ibaresi «Aşağıdaki fıkralar» 

ibaresi ile değiştirilmiştir. 
11. Anlaşmanın II nci Bölümünün 4 ncü kısmı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

«Kısım 4» 

Aile Yardımı 

MADDE : 25 

(1) Avusturya Mevzuatına göre verilmiş çalışma müsaadesi ile Avusturya'da işçi olarak çalışan Türk 
vatandaşları, ikametgâhları Avusturya'da bulunmasa veya Avusturya'da ikâmet etmeyi düşünmeseler dahi, 
Avusturya Mevzuatına göre ödenen aile yardımından Türkiye'de yaşayan çocukları için de faydalanırlar. Ai
le yardımına müstahak olabilmek için Avusturya'daki çalışma süresinin en az bir takvim ayı devam etmesi ge
rekir. 

(2) 1 nci Fıkra hükümleri aynı zamanda hem Avusturya'da hem de Türkiye'de ikametgâhı bulunan Türk 
vatandaşlarından yaşayış ve temel menfaatler bakımından Türkiye ile ilgisi bulunan kimseler hakkında da 
uygulanır. 

(3) Aile yardımı bakımından, 5 nci madde hükmü yukarıda (1) nci fıkra hükmünün yerine getirilmiş ol
ması .ve bu fıkraya uygun olarak çalışılması dolayısıyle mevcut kanunî hastalık sigortasına müsteniden her han
gi bir Avusturya sigorta teşkilâtından para yardımı alınması hallerinde uygulanır. 

(4) (1) nci Fıkra hükmüne uygun olarak işçi çalıştıran işverenin ikâmetgâhının veya işyeri merkezinin 
Avusturya Cumhuriyeti dahilinde bulunmaması halinde, sözü geçen fıkra hükmü uygulanmaz, ancak böyle bir 
işyerinin Avusturya'da bulunan şubesinin işçileri hakkında uygulanır. 

(5) 9 ncu madde hükmü aile yardımları hakkında uygulanmaz. 
12 Anlaşma'nın 26 nci maddesinin (1) nci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
«(1) Yetkili makamlar, bu Anlaşmanın uygulanması için gerekli olan idarî tedbirleri bir Anlaşma ile dü

zenleyebilirler. Yetkili makamlar özellikle, Anlaşma'nın kolaylıkla uygulanması maksadıyle irtibat büroları ku
rabilirler.» 

13 a) Anlaşma'nın 28 nci maddesinin eski metni (1) nci fıkra olmuştur. 
b) Anlaşma'nın 28 nci maddesine aşağıdaki (2) nci fıkra eklenmiştir: 
«(2) Haksız olarak ödenmiş bulunan ve 2 nci maddede yazılı aile yardımı mevzuatına göre geri alınması 

gereken aile yardımının istirdadına mütedair belgeler Türkiye'de muteber olarak kabul edilir. Bu belgede 
gösterilen meblâğlar Türk Sosyal Sigortalar Kurum u'nun alacaklannm tahsilinde uygulanan idarî usûllerle 
tahsil olunur.» 

14. Anlaşmanın 32 nci maddesinin 1 nci fıkrasına aşağıdaki ibare eklenmiştir: 
«..dilekçe sahibi, Âkit Taraflardan birinin Mevzuatına göre hak kazandığı bir yardımın yapılmasının daha 

ileri bir yaşa talik edilmesini sarahaten talep ettiği takdirde, bu hüküm uygulanmaz.» 
15. Anlaşma'ya 36 nci maddeden sonra aşağıdaki 36 a maddesi eklenmiştir: 
«Bir kimsenin politik, dinî veya ırkî nedenlerle sosyal sigorta haklarından mahrum bırakılmış olması, An

laşma'nın 6 nci maddesinin (2) nci fıkrası ve 18 nci maddenin (1) nci fıkrası gereğince, Avusturya Mevzuatına 
göre doğan haklarını haleldar etmez.» 

16. Nihaî Protokol'un 3 ncü maddesinin (a) ben'i başındaki (a) harfi kaldırılmış ve (b) bendi Protokol' 
dan çıkarılmıştır. 

17. Nihaî Protokol'un 4 ncü maddesine aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir. 
«(e) Avusturya Cumhuriyeti hudutları dışında kalan eski Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ülkesin

de esnaf ve sanatkâr olarak kendi nam ve hesabına çalışılmış bulunan sürelerin nazara alınması hakkındaki 
Avusturya Mevzuatı Türk vatandaşları hakkında uygulanmaz.» 

18. a) Nihaî Protokol'un 12 nci maddesinin c bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
«Her iki Âkit Taraf Mevzuatına göre nazara alınacak sigortalılık sürelerinin toplamı, Avusturya Mevzu-
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atına göre, aylık tutarında yapılan artırmaların tespitinde nazara alınan azamî süreyi aştığı takdirde, bağlana
cak aylık, Avusturya Mevzuatına göre nazara alınacak olan sigortalılık süreleri ile yukarda zikredilen azamî 
sigortalılık süresi arasındaki orana göre hesaplanır. 

b) Nihaî Protokol'un 12 nci maddesinin (k) bendine aşağıdaki cümle ilâve edilmiştir: 
«Diğer taraftan, yalnız Avusturya Mevzuatına göre nazara alınan sigortalılık süreleri aylık hakkının doğ

ması için yeterli olduğu takdirde, bir başkasının sürekli yardımına muhtaç olma nedeni ile yapılacak artırma, 
hak kazanılan aylık tutarına uygun bir ölçüde tespit olunur. Şu kadar ki, Türk Mevzuatına göre, başkasının sü
rekli yardımına muhtaç olma nedeni ile aylık artırılması yapılmış olmasın.» 

c) Nihaî Protokol'un 12 nci maddesine aşağıdaki (n) ve (o) bendleri ilâve edilmiştir: 
«(n) Sigorta mercileri, (3) ncü fıkranın (a) ve (b) bendlerinin uygulanmasında, (4) ncü fıkra hükümleri 

saklı kalmak şartıyle, aynı zamana rastlayan fiilî sigortalılık sürelerini nazara alırlar.» 
«(o) ölen eşinin işini devam ettiren dulun Avusturya Mevzuatına göre sigortalılık süreleri hesap edilirken, 

ölen eşin Türkiye'de geçen süreleri navara alınmaz.» 
19. Nihaî Protokol'a aşağıdaki 15 nci madde eklenmiştir: 
«(15) Tarım ve ormancılıkta kendi nam ve hesabına çalışanların emeklilik sigortası hakkındaki Avusturya 

Mevzuatı gereğince, tarımda munzam sigortaya mütedair hükümlerin uygulanmasına devam edilmesi halin
de, II nci Bölümün 2 nci Kısım hükümleri tatbik edilmez.» 

MADDE - II 

1.̂  Maddenin 6 ncı sırasında yer alan 8 a maddesinin (2) nci fıkrasında öngörülen süre, bu Ek Anlaşma' 
nın yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olanlar için, yürürlük tarihinden itibaren başlar. 

MADDE - III 

(1) Anlaşmanın 2 nci maddesinin (1) nci fıkrasının 1 nci bendinin (b), (c) ve (d) harflerinde yazılı Mevzu
at ile 2 nci bendinin (c) ve (d) harflerinde yazılı Mevzuatın uygulanmasında Anlaşma'nın 36 ncı maddesi 
hükümleri nazara alınır. 

(2) Anlaşma'nın 36 a maddesinin uygulanmasında 36 ncı maddenin (3) ncü fıkrasının (b) bendi ile (7) 
nci fıkrası hükümlerine göre hareket edilir. 

MADDE - IV 

(1) Bu Ek Anlaşma tasdik edilir. Tasdik belgeleri en kısa zamanda Viyana'da teati edilir. 
(2) Bu Ek Anlaşma, başka türlü kararlaştırılmadığı takdirde, tasdik belgelerinin teati edildiği ayı takip 

eden ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girer. 
(3) 1 nci maddenin 15 nci bendi hükümleri, makable şâmil olarak, Anlaşma'nın yürürlük tarihinden iti

baren uygulanır. 
Usulü dairesinde yetkili kılınmış olan adları yazılı kimseler bu Ek Anlaşma'yı imzalamış ve mühürlemiş 

lerdir. 
Bu Ek Anlaşma 6 Ağustos 1974 tarihinde, Türkçe, ve Almanca olmak üzere iki orijinal metin halinde dü

zenlenmiş olup, her iki metin aynı derecede mutaberdir. 

Türkiye Cumhuriyeti Avusturya Cumhuriyeti 
Adına Adına 

Cenap Keskin Franz Herbatschek 
(imza) (tmza) 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 166) 



Dönem : 4 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 167 

7 Şubat 1970 Tarihinde Bern'de İmzalanan Demiryoluyle Yolcu 
ve Bagaj Taşınmasına İlişkin Uluslararası Antlaşma (CIV) ve 
Ekleri ile Demiryoluyle Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası 
Antlaşma (CİM) ve Eklerinin, Ek Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporu (1 /208) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 8 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı: 71-1591/4687 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 15.7.1974 
tarihinde kararlaştırılan «7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzalanan Demiryoluyle Yolcu ve Bagaj Taşınma
sına ilişkin Uluslararası Antlaşma (CIV) ve ekleri ile Demiryoluyle Eşya Taşınmasına ilişkin Uluslararası 
Antlaşma (CİM) ve eklerinin, Ek Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ve 
gerekçesi ile ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GEREKÇE 

19 ncu Asrın ikinci yarısında ortaya çıkan Demiryolu tesisleriyle yapılan taşımalardan ithalât, ihracaat 
ve transitin, geçilen memleketlerin kanun ve nizamlarına tabi olmak gibi çeşitli hukukî nizama bağlı olmasının 
uygulamada arz ettiği güçlükleri ve sebep olduğu hukukî uyuşmazlıkları ortadan kaldırmak maksadıyle De
miryolu dilinde Milletlerarası taşımalar diye tanımlanan bu taşımaların müşterek bir hukukî nizama tabi tutul
ması gerekli görülmüş ve bu maksatla İsviçre Hükümeti tarafından 1890 yılında toplanan bir Milletlerarası 
Konferansta ilk defa olarak (Demiryolu ile eşya taşınmasına müteallik bir Sözleşme) kabul edilmiş idi. 

Bu Sözleşme ile Milletlerarası taşımalarda Demiryolunun müşterek ve devamlılık gösteren yükümlülüğü, 
ayrıca da taşıma mukavelesinin müşterek hukukî esasları saptanmıştı. 

Sözleşmenin günün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için bunun belirli zamanlarda gözden geçirilmesi ka
bul edilmişti. 

Bu suretle 1890'da akdedilen Sözleşme, 20 . 9 . 1893, 16 . 7 . 1895, 1 6 . 6 . 1896, 19 . 9 . 1906 tarihlerin
de gözden geçirilerek noksanları giderilmiştir. 

Bu Sözleşme ve onu takip eden diğerlerini Lozan Andlaşmasının 105 nci maddesiyle kabul ve onaylamayı 
taahhüt etmiş bulunmaktayız. 

Birinci Dünya Savaşı dolayısıyle sözleşmeler gözden geçirilememiş ve harbi müteakip 1924 yılında Bern'de 
bir revizyon konferansında eşya Sözleşmenin yeni metni kabul edilmiştir. Bu konferansında ilk defa 
olarak yolcu bagaj taşımalarının yeksenak hukukî bir rejime tabi tutulması maksadıyle (Demiryolu ile yolcu 



ve bagaj taşınmasına müteallik Milletlerarası Sözleşme) kabul edilmiştir. Bu Sözleşme ile de yolcularla De
miryolları arasındaki hukuk ve yükümlülükler hakkında ve bagaj taşımalarında Demiryolunun müşterek ve 
devamlılık gösteren yükümlülüğüne dair yeksenak hükümler kabul edilmiştir. 

Bu iki Sözleşme Akit Devletler tarafından onaylanarak, 1928 yılında yürürlüğe girmiştir. 
.Bu iki Sözleşme 2 . 6 . 1930 tarihinde 1673 sayılı Kanunla tasdik edilmiştir. 
Bu sözleşmelerin hükümlerine nazaran zamanın ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri için her beş yılda bir 

gözden geçirilmeleri gerekmektedir. 
Buna nazaran 1928 yılından sonra 23 Kasım 1933 yılında Roma'da toplanan bir revizyon konferansında 

1924 tarihli sözleşmeler ilga edilerek yerine : 
1. Demiryolu ile eşya taşınmasına müteallik Milletlerarası Sözleşme, 
2. Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşınmasına müteallik Sözleşme getirilmiştir. 

Her iki Sözleşme genel esasları kapsamakla beraber uygulamadan elde edilen tecrübelerden faydalanılarak 
yeni bazı hükümler de ihtiva etmektedirler. 

1933 tarihinde Roma'da toplanan Revizyon Konferansına Hükümetimizce katılınmıştır. Bu Konferansta 
kabul edilen sözleşmeler 3 . 1 . 1935 tarihli 2641 sayılı Kanunla kabul ve onaylanmıştır. 

Âkit Devletler tarafından onaylanan sözleşmeler 1938 senesinde yürürlüğe girmiştir. 

Bu sözleşmelerin yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren 5 yıl sonra, yani 1943 yılında yeniden gözden geçi
rilmeleri icap ettiği halde İkinci Dünya Savaşı dolayı siyle bu mümkün olamamış Revizyon Konferansı için 
çalışmalara daha sonra başlanılmıştır. 

ilk olarak 1950 yılında Bern'de yapılan olağanüstü Revizyon Konferansında (Demiryolu ile eşya taşıma 
Sözleşmesi) ndeki konteynerlerle sahiplerine ait vagonların Milletlerarası Demiryolu taşımalarında tabi ola
cakları hükümlerin gözden geçirilmesi kararlaştırılmış ve bu taşımalara ait yeni metinler kabul edilerek 1933 
tarihli eşya taşıma Sözleşmesine ek bir Sözleşme meydana getirilmiştir. 

Bu Ek Sözleşme 8 . 8 . 1951 tarihli 5836 sayılı bir kanunla kabul ve onaylanmıştır. 

Diğer taraftan savaş sonrasında asıl sözleşmelerin gözden geçirilmesi için çalışmalar devam etmiş ve 
İsviçre Hükümeti Bern'de 25 Ekim 1952 tarihinde bir Revizyon Konferansı toplanmıştır. Bu konferansa 
iştirak etmiş bulunmaktayız. Bu konferansta: 6667 S. K. 1956 yılında yürürlüğe giren Sözleşme hazırlan
mıştır. 

Beş yılı müteakip 29 Şubat 1961 tarihinde Bern'de toplanan Revizyon Konferansınca kabul edilen sözleş
meler ise 1 8 . 2 . 1965 tarih ve 539 sayılı Kanunla onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 1965 yılında yürürlüğe 
girmiş bulunan CIV Sözleşmesinin 68 ve CİM Sözleşmesinin 69 ncu maddesine dayanılarak, yürürlüğe giriş 
tarihinden 5 yıl sonra, yani 7 Şubat 1970'de Bern'de toplanan bir Revizyon Konferansında bu sözleşmeler 
yeniden gözden geçirilmiş ve günün şartlarına göre hazırlanan yeni Sözleşme metinleri kabul edilmiştir. 

Sözleşmelerin kapsamı yeksenak esaslarına bağlanmış olup hükümleri şunlardır : 
Yolcu ve bagaj Sözleşmesinde : 
1. Yolcu taşımaları 
2. Bagaj taşımaları 
3. Her iki taşımalara ait müşterek hükümler 
4. Sözleşmenin portesi ve Demiryollarına ait yükümlülükler 
5. Demiryollarının müşterek ve devamlılık gösteren sorumluluğuna ait hükümler 
6. Usule ilişkin hükümler 
Bu Sözleşmenin ekleri : 
Birinci ek Merkez Ofisine dair tüzük, İkinci Ek Revizyon Komisyonu statüsü, Üçüncü Ek tahkim Tüzü

ğünden ibarettir. 
Eşya taşıma Sözleşmesinde : 
1. Andlaşmanın portesi ve Demiryollarına ait yükümlülükler. 
2. Taşıma Sözleşmesi, bu Sözleşmenin uygulanması 
3. Taşıma Sözleşmesinde değişiklik 
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4. Eşya taşımadan doğan Demiryollarının müşterek ve devamlılık gösteren sorumluluğu, bundan doğan 
sorunlar 

5. Demir - Denizyolu taşımalarında müşterek sorumluluk, 
6. Usule ilişkin hükümler. 
Bu Sözleşmenin ekleri : 
1. Tehlikeli maddeler nakliyatına mahsus Milletlerarası Nizamname 
2. Merkez Ofisine dair Tüzük 
3. Revizyon ve Eksperler Komisyonlarının statüsü, 
4. Şahıslara ait vagonların nakli ile ilgili Milletlerarası Tüzük 
5. Konteyner nakliyatı ile ilgili Milletlerarası Tüzük 
6. Koli ekspres nakli ile ilgili Milletlerarası Tüzük 
7. Tahkim Tüzüğü 
Yeni sözleşmelerle kabul edilen yeni esaslar : 
Yolcu ve Bagaj Sözleşmesinde 

1. Biletlerin yürürlük sürelerinin, ara istasyonlarda duruşlarının, trenlere bagaj olarak kabul edilecek 
eşyalarla ilgili konuların ve biletlerin kuUanılmamaları ve bagajların gönderilmemeleri halinde ödenecek mik
tarlardan yapılacak kesintilerin tarifelere bırakılması. 

2. Bagaj bültenlerinin, Sözleşmenin eki olarak değil de Demiryollarınca tayin edilecek modele uygun 
olması. . 

3. Taşıma Sözleşmesinden doğan ve sebebi hile veya sahtecilik olan davalarda zaman aşımının 3 yıldan 
2 yıla indirilmesi. 

Eşya taşımalarında. 
1. Hamule senedinin Sözleşmenin eki olarak değil de Demiryollarınca tayin edilecek modele uygun ol

ması, 
2. Teslim sürelerinin kısaltılması, 
3. Kayıp, hasar ve teslim sürelerinin aşılması halinde ödenecek tazminatların miktar olarak sınırlandırıl

ması 
Ek Protokolde 
1. Sözleşmelerde sonradan katılacak Devletler için takip edilecek usul, 
2. İngiltere ve İrlanda Hükümetlerinin bazı rezervlerinden ibarettir. 

Sözleşmelerin yürürlüğe girecekleri tarih : 
Yolcu ve Bagaj Sözleşmesinin 61 ve Eşya Sözleşmesinin 66-ncı maddeleri gereğince sözleşmeler onbeş Dev

let tarafından onaylandığı zaman veya imzadan en geç bir yıl sonra bunların yürürlük tarihlerinin tespiti için 
temaslar yapılır. 

Tasarının kabulünü müteakip sözleşmeler tespit edilecek tarihten itibaren uygulanmak üzere yayınlana
caktır. 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu 
Esas No. : 1/208 
Karar No. : 10 

20 . 2 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

İçtüzüğün 79 ncu maddesine istinaden 23 . 12.1974 tarih 71-1894/6811 sayılı Başbakanlık Tezkeresi ile gö
rüşülmesi talebedilmiş bulunan 7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzalanan Demiryoluyle Yolcu ve Bagaj Ta
şınmasına ilişkin Uluslararası Antlaşma (CIV) ve Ekleri ile Demiryoluyle Eşya Taşınmasına ilişkin Uluslar
arası Antlaşma (CİM) ve Eklerinin, Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı Komisyonumuza havale olunmakla ilgili Bakanlıklar Temsilcileri de hazır oldukları halde tekik ve 
müzakere olundu. 

Bern'de imzalanmış bulunan Yolcu ve Bagaj Taşınmasıyle ilgili Uluslararası Antlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair Kanun Tasarısı yerinde görülerek Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

işbu raporumuz havalesine uyularak Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkanı Y. 
Başkan V. 

Manisa 
H. Zengin 

Üye 
Antalya 

A. Erdem 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
İzmir 

/. Taşlı 

Üye 
Muğla 

Ü. Demir 
(İmzada bulunamadı) 

Bu Rapor Sözcüsü 
Samsun 

/. Yankutan 

Üye 
Bingöl 

A. Bazencir 

Üye 
Kütahya 

H. C. Erdemir 

Üye 
Muğla 

A. Döğerli 

Üye 
Zonguldak 

O. Göncüoğlu 

Üye 
Ankara 

N. Evliyagil 

Üye 
istanbul 

M. E. Sungur-

Üye 
Kütahya 
/. Ersoy 

Üye 
Samsun 

F. Birer 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/208 
Karar No. : 37 

23 . 5 ,1975 

Yüksek Başkanlığa 

7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzalanan Demiryoluyle Yolcu ve Bagaj Taşınmasına ilişkin Uluslararası 
Antlaşma (CIV) ve Ekleri ile Demiryoluyla Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası Antlaşma (CİM) ve Ek
lerinin, Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Bakanlık temsilcilerinin 
iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun 
bulunmuş ve mezkûr Tasarının aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Zonguldak 
C. Karakaş 

Başkanvekili 
Zonguldak 

M. Z. Okur 

Sözcü 
İstanbul 

R. Ülker 

Kâtip 
Konya 

A. Kökbudak 

Ankara 
O. Alp 

Ankara 
N. Evliyagil 

(İmzada bulunamadı) 

Ankara 
K. Kırıkoğlu 

İstanbul 
/. Sancar 

Manisa 
İV. özgür 

Trabzon 
H. K. Eyüboğlu 
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7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzalanan Demiryoluyle Yolcu ve Bagaj Taşınmasına İlişkin Uluslararası Ant
laşma (CIV) ve Ekleri ile Demiryoluyle Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası Antlaşma (CİM), ve Eklerinin, 

Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzalanan Demiryoluyle Yolcu ve Bagaj Taşınmasına İlişkin 
Uluslararası Antlaşma (CIV) ve Ekleri ile Demiryoluyle Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası Antlaşma (CİM) 
ve Eklerinin, Ek Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevif 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 
Devlet Bakanı 
O. Eyüboğlu 

15 . 7 . 1974 

Devlet Bakanı 
/. H. Birler 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

Millî Savunma Bakanı 
H. İşık 

İçişleri Bakanı 
O. Asil tür k 

Dışişleri Bakanı V. 
H. Işık 

Maliye Bakanı 
D. Baykal 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Sağ. ve S. Yar. Bakanı 
S. Cizrelioğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Türkmenoğlu 

Gıda T. ve Hay. Bakanı 
K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Çalışma Bakanı 
Ö. Sav 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. K. Doğru 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
C. Kayra 

Turizm ve Tan. Bakanı 
O. Birgit 

İmar ve İskân Bakanı 
A. Topuz 

Köy İşleri ve K. Bakanı 
M. Ok 

Orman Bakanı 
A. Şener 

Gençlik ve Spor Bakanı V. 
O. Birgit 
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DEMİRYOLU İLE YOLCU VE BAGAJ TAŞIMALARINA MÜTAALLİK ULUSLARARASI ANTLAŞMA 

(CIV) 

Aşağıda imzaları bulunan tam yetkiyi haiz Devlet temsilcileri, 
Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşıması hakkında, Bern'de 25 Şubat 1961 tarihinde imzalanmış bulunan 

Uluslararası Antlaşmanın, 68 nci maddesine uygun bir surette, yeniden tetkiki lüzumuna kani olarak bu mak
satla yeni bir Antlaşma akdi kararma varmışlar ve aşağıdaki maddeler üzerinde anlaşmışlardır. 

BÖLÜM — 1 

ANTLAŞMANIN MEVZUU VE ŞÜMULÜ 

MADDE : 1 

Paragraf 1. — tşbu antlaşma, aşağıdaki fıkralarda öngörülen istisnalar dışında en az iki âkit Devletin 
topraklarından geçen bir güzergâh için tanzim olunan uluslararası taşıma evrakı ile ve münhasıran 55 nci 
maddeye göre hazırlanan listede kayıtlı hatlarda yapılan bütün yolcu ve bagaj taşımalarına uygulanır. 

Paragraf 2. — Çıkış istasyonu (1) ile varış istasyonu aynı devletin toprakları üzerinde bulunan ve diğer dev
letin topraklarından yalnız transit olarak geçen taşımalar işbu Antlaşma hükümlerine tabi değildir : 

a) Üzerinden transit olarak geçilecek hatlar, münhasıran çıkış istasyonunun tabi olduğu devlete ait bir 
demiryolu tarafından işletilecek olursa; 

b) Üzerinden transit olarak geçilecek hatlar, münhasıran çıkış istasyonunun tabi olduğu devlete ait bir 
demiryolu tarafından işletilmese dahi, bu taşımaların uluslararası taşıma sayılmaması hakkında Devletler veya 
Demiryolları arasında anlaşmalar aktedilmiş bulunursa. 

Paragraf 3. — Hem hudut iki devletin istasyonları arasında ve üçüncü bir devletin topraklarından transit 
olarak geçen iki devletin istasyonları arasındaki taşımalar, bunların üzerinde yapıldıkları hatlar münha
sıran bu üç devletten birine ait demiryolları tarafından işletildiği ve bu devletlerden hiç birinin kanun ve 
nizamları mani teşkil etmediği takdirde, hattı işleten Devletin mevzuatına tabi tutulur. 

Paragraf 4. — Uluslararası tarifeler, uluslararası taşıma belgelerinin tanzim olunacağı münasebetleri tespit 
eder. 

MADDE:2 

Karma Taşımalara Ait Hükümler 

Paragraf 1. — Demiryolu hatlarına ilâveten, demiryolu güzergâhlarını tamamlayan, üzerlerinde Uluslar
arası taşımalar yapılan muntazam otomobil veya su yolu hizmetlerine ait hatalar da, en az iki âkiit Devleti 
bağladığı ahvalde, bu Devletlerin muvafakati ile birinci maddede zikredilen listelere geçirilebilir. 

Paragraf 2. — Bu hatların bağlı bulunduğu teşebbüsler, muhtelif taşıma tarzlarının zarurî kıldığı aykı
rılıklar müstesna olmak üzere, işbu Antlaşmanın demiryollarına yüklediği bütün mükellefiyetlere tâbi ve tanı
dığı bütün haklara sahiptir. Ancak, işbu Antlaşma ile tesis edilmiş bulunan sorumluluk kaidelerinde istisnailik 
bahis konusu olamaz. 

Paragraf 3. — Birinci fıkrada gösterilen hatlardan birini listeye kaydettirmek isteyen her Devlet ikinci fık
rada öngörülen istisnaların, tarifelerin tabi olduğu aynı usuller dahilinde yayımlanması için gerekli tedbirleri 
alacaktır. 

Paragraf 4. — Demiryollarından ve birinci fıkra ile tayin olunanlardan gayrı taşıma servislerinden aynı 
zamanda geçen uluslararası taşımalar için, demiryolları, alâkalı taşıma teşebbüsleri ile müştereken ve her taşıma 
tarzının hususiyetlerini nazarı itibare alabilmek maksadı ile işbu Antlaşmadakinden farklı hukukî bir rejim te
sis eden tarife hükümleri vazedebilirler. Bu takdirde, bu Antlaşma ile tespit edilmiş bulunandan başka bir ta
şıma evrakı kullanabilirler. 

(1) İstasyon kelimesiyle, aynı zamanda taşıma sözleş; leşinin icrası bakımından halka açılmış bulunan de
nizcilik hizmetine mahsus limanlar ile her türlü otorıobil hizmetlerine mahsus tesisler kastolunmaktadır. 
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MADDE:3 

Demiryollarının Taşıma Mecburiyeti 

Paragraf 1. — Demiryolu, işbu Antlaşma şartlarına uyarak her türlü yolcu ve bagaj taşımasını yapmakla 
yükümlüdür, yeter k i : • ' • ' • -

a) Yolcular bu Antlaşma ve uluslararası tarifeler hükümlerine uysunlar, 

b) Taşıma mutat vasıtalariyle yapılabilsin. 

c) Demiryolunca önlenmesi mümkün olmayan veya çaresi demiryolunun elinde bulunmayan sebeplerle 
taşımaya mani olunmasın. 

Paragraf 2. — Yetkili makam tarafından hizmetin tamamen veya kısmen tatiline karar verildiği takdirde 
bu tedbirler, derhal halka ve demiryollarına bildirilir. Bunların, yayınlanmak üzere diğer devletlerin demiryol
larına ihbarı, tebliği alan demiryollarına aittir. 

Paragraf 3. — Demiryolları tarafından işbu madde hükümlerine aykırı her hareket vaki olacak zarar ne
deni ile bir tazminat davasına yol açabilir. 

BÖLÜM - II 

TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 

KISIM - I 

YOLCU TAŞIMALARI 

MADDE : 4 

Taşıma Hakkı 

Uluslararası tarifelerde öngörülen istisnalar dışında, yolcu seyahatinin başlangıcından itibaren geçerli bir 
taşıma belgesini hamil bulunmaya, bunu bütün seyahati süresince muhafaza etmeye, talep halinde kontrolla 
görevli memurlara göstermeye ve seyahatinin sonunda iade etmiye mecburdur. 

MADDE : 5 

Biletler 

Paragraf 1 — tşbu Antlaşmaya tabi bir uluslararası taşıma için verilen biletler «Ç» işaretini taşıyacaktır. 

Paragraf 2 — Uluslararası 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 yetki kayde

dilmelidir : 
c) Trenin nev'i ve arabanın sınıfı : 
d) Taşıma ücreti; 
e) Yürürlüğün başladığı gün; 
f) Yürürlük süresi. 

Paragraf 3 — Uluslararası tarifeler veya demiryolları arasındaki anlaşmalar, biletlerin hangi dilde basılıp 
doldurulacağını, şeklim muhtevasını tayin eder. 
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Paragraf 4 — Uluslararası bir tarifeye müsteniden verilen kupon karneleri işbu Antlaşmaya göre tek bir 
taşıma vesikası teşkil eder. 

Paragraf 5 — Uluslararası tarifelerin öngördüğü istisnalar dışında bir bilet ancak isme yazılı olmadığı ve 
seyahate başlandığı takdirde devredilebilir. 

Paragraf 6 — Yolcu bileti aldığında bunun, talimatına uygun bulunduğuna kanaat getirmekle yükümlü
dür, 

M A D D E : 6 

Çocuklar için Ücret tenzilâtı 

Paragraf 1 — Kendileri için ayrı bir yer istenmediği takdirde çocuklar beş yaşını bitirinceye kadar biletsiz ola
rak ücretsiz taşınırlar. 

Paragraf 7 — Beş yaşından fazla ve on yaşını bitirinceye kadar olan çocuklarla, kendileri için ayrıca bir 
yer istenen daha küçük yaştaki çocuklar, bazı arabalar veya bazı trenler için alınan ilâve ücretler müstesna 
olmak ve bileti veren idarenin usullerine göre ücretlerdeki kesirlerin tama iblâğı hakkını haleldar etmemek .ve. 
büyükler için alınan bilet ücretlerinin yarısını geçmemek şartı ile tenzilli ücretlerle taşınırlar. 

Bu tenzilâtın alelade biletin normal ücretine nazaran indirimli olan bilet ücretlerine tatbiki zorunlu değil
dir. 

Paragraf 3 — Uluslararası tarifeler 1 ve 2 nci paragraflarda zikredilen yaş hadlerinden farklı yaş hadleri 
nazarı itibare alabilirler. Ancak, bu hadler ne 1 nci paragraftaki ücretsiz taşımalara mahsus tamamlanmış 
dört yaşından, ne de 2 nci paragraftaki indirimli ücret uygulamasındaki tamamlanmış on yaşından aşağı ola
maz. 

MADDE : 7 

Biletlerin Yürürlük Süresi, Ara İstasyonlarda duruş, Yerlerden istifade, 

Biletlerin yürürlük süresi ve yoldaki duruşlar uluslararası tarifelerle tanzim olunurlar. 
Trenlerde yerlerin işgali, tahsis ve kiralanması tarifelerle veya demiryollarına ait hükümlerle tanzim olu

nurlar. 

M A D D E . 8 

Mevki veya Tren Değiştirme 

* Yolcu, uluslararası tarifelerde tesbit olunan şartlar dahilinde, biletinde gösterilen mevkiden daha yüksek 
bir mevkide seyahat edebilir veya daha üstün vasıflı bir trene geçebilir veya güzergâh değiştirebilir. 

MADDE : 9 

Geçerli bileti olmayan yolcular 

Paragraf 1 — Geçerli bir bilet ibraz edemeyen yolcu seyahat ücretlerinden ayrı olarak ek bir ücret öde
meye mecburdur; bu ek ücret hangi demiryolu üzerinde istenilmişse bunun nizamnamelerine göre hesapla
nır. 

Paragraf 2 — Mevzuatın menettiği değişikliklere uğramış olan biletler, gayri muteber sayılır ve vazifeli 
personel tarafından geri alınır. 

Paragraf 3 — Seyahat ücretini veya ek ücreti derhal ödemekten kaçınan yolcu seyahatten menedilebilir. 
Seyahatten menedilen yolcu, ancak bagajlarının varış istasyonundan başka bir istasyonda kendisine teslimini 
istiyebilir. 
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MADDE : 10 

Trenden çıkarılan veya bazı şartlarla kabul olunan kimseler 

Paragraf 1 — Trene kabul edilmeyecek veya yolda trenden çıkarılabilecek kimseler şunlardır : 
a) Sarhoş halde olanlar, uygunsuz harekette bulunanlar veya kanun ve nizamname hükümlerine riayet 

etmiyenler; bu şahısların ne bilet bedelini ne de bagajlarının nakli için ödedikleri ücreti geri almaya hakları 
olur. 

b) Hastalık yüzünden veya diğer sebeplerle yanındaki rahatsız edeceği anlaşılan kimseler; bu türlü yol
cular, önceden tam bir kompartman kiraladıkları veya ücreti karşılığında kendilerine bir kompartman tahsis 
edilebildiği takdirde seyahatlerine devam edebilirler; ancak yolculuk sırasında hastalanan kimseler, kendile
rine icap eden tedavinin yapılması mümkün olan ilk istasyona kadar seyahate devam ettirileceklerdir. Seya
hat ve bagajların taşıma ücreti, katedilen mesafeye ait kısım düşüldükten sonra, 23 ncü maddede tesbit olu
nan şartlar içerisinde kendilerine iade edilir. 

Paragraf 2 — Sâri hastalıklara yakalanmış kimselerin taşınması; uluslararası Antlaşmalar ve nizamname
lere, veya bunların mevcut olmaması halinde her Devlette mer'i kanun ve nizamnamelere tabidir. 

MADDE : 11 

El Eşyası ve Hayvanların Yolcu Vagonlarına Sokulması 

Paragraf 1 — Yolcular taşınması kolay el eşyasını parasız olarak arabada yanlarına alabilirler. Her yol
cu, bu el eşysı için yalnız işgal ettiği yerin üst ve altındaki yerlerden istifade edebilir. 

Arabaların özel bir tipten olması, bilhassa bir bagaj bölmesi ihtiva etmeleri halinde bu kaide kıyasen 
tatbik olunur. 

Paragraf 2 — Aşağıdaki maddeler yolcu arabalarına sokulamazlar : 
a) Tarifelerdeki istisnalar hariç olmak üzere 15 nci maddenin (c) harfi gereğince, bagaj olarak taşıma 

dışında tutulmuş olan maddeler ve cisimler; bununla beraber bir âmme hizmetinin ifası dolayısiyle veya ka
nunî yahut idarî bir müsaadeye istinaden ateşli bir silâh taşıyanlar, geçilen ülkelerin mer'i nizamnamelerin
de tesbit edilen en az miktarı geçmemek üzere yanlarında cephane bulundurmaya mezundurlar; mahpusla
ra refakat eden ve bunlarla birlikte hususi araba veya kompartmanlarda seyahat eden muhafızların beraber
lerinde dolu silâh taşımalarına müsaade olunur; 

b) Yolculara sıkıntı veya rahatsızlık verir yahut zarar verir nev'iden olan maddeler; 
c) Gümrük veya diğer idarî makamlar mevzuatının arabalara sokulmasına müsaade etmediği eşya; 

d) Canlı hayvanlar. Bununla beraber köpekler, kucakta taşınmak veya çevrelerine zarar vermiyecek şe.-
kilde ağızlık takılmış ve yolcu arabalarının döşemesine bağlanmış olarak, yolcu yanında bulunmak şartiyle 
kabul edilirler. Bundan başka, diğer küçük hayvanlar, yolcuların yaralanmalarını veya kirlenmelerini ve yi
ne yolcu vagonlarının ve yolcu vagonlarında bulunan el bagajlarının kirlenmesi veya hasara uğramasını ön
leyecek şekilde kafes, sandık, sepet veya münasip diğer ambalajlar içinde kapalı olmak ve bu ambalajlar ku
cakta taşınmak veya el bagajları gibi yerleştirilmiş olmak şartiyle kabul edilirler. Köpekler ve diğer küçük 
hayvanlar, bunlardan başka yolcuları kokuları veya gürültüleriyle rahatsız etmemek, muhtelif devletlerin ka
nun ve nizamları buna mani olmamak ve yolculardan hiç biri tarafından itirazda bulunmamak şartiyle kabul 
edilirler. Tarifeler veya örerler bazı nev'i yolcu vagonlarına veya trenlere canlı hayvan kabulüne ce
vaz verebilir veya mani olabilirler. Tarifeler hangi hayvanlar için taşıma ücreti ödenmesi icap edeceğini gös
terirler. 

Paragraf 3 — Bununla beraber Uluslararası tarifelerde bir ve ikinci paragraflarla (b) bendi hükümlerine 
aykırı olarak yolcu vagonlarına ithal edilen maddelerin hangi şartlarla el eşyası veya bagaj gibi taşınacağı ön
görülebilir. 

Paragraf 4 — İkinci paragrafın (c) bendini ilgilendirenler hariç, İkinci paragraftaki hükümlerin ihlâl 
edildiği şüphesini uyandıracak ciddi sebeplerin mevcudiyeti halinde demiryolu memurları yolcu vagonlarına 
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alınmış bulunan eşyanın mahiyetini yolcunun huzurunda tetkik etmeye yetkilidirler. Tetkik olunan eşyayı be
raberinde getiren şahsın tesbitinin mümkün olmaması halinde demiryolları bu tetkikatı, demiryoluna yabancı 
olan iki şahsın huzurunda yapar. 

Paragraf 5 — Yolcunun beraberinde arabaya aldığı mevat ve canlı hayvanların nezareti, yolcuya tereddüp 
eder, yalnız birinci paragrafta derpiş edilen hususi tipte bir arabada bulunması dolayısiyle yolcunun bu nezare
ti sağlamaması hali hariçtir. 

Demiryollarının bir hatasından ileri geldiğini ispat edemediği takdirde beraberinde arabaya aldığı mevat 
ve canlı hayvanların sebebiyet verdikleri bütün ziyandan yolcu sorumludur. 

MADDE : 12 

Trenler, Örerler 

Paragraf 1 — Örerlerde derpiş olunan muntazam trenlerle ihtiyaca göre sefere konan trenler taşımaya 
tahsis edilirler. 

Paragraf 2 — Demiryolları trenlerin örerlerini uygun bir şekilde halkın bilgisine sunmaya mecburdur. 
Paragraf 3 — Örerler ve tarifeler bazı tren ve mevkilerden istifade edilmesi hususundaki tahditleri göster

meye mecburdurlar. 

MADDE : 13 

Tren, irtibatının kaçırılması, trenlerin lağvı 

Bir terenin gecikmesi yüzünden diğer trenle olan irtibat kaçırıldığı veya bir tren güzergâhının bir kısmı ve
ya tamamı üzerinde lâğvedildiği ve yolcu da seyahatine devam etmek istediği takdirde demiryolu bu yolcuyu 
bagajları ile birlikte imkân nisbetinde ve munzam hiç bir ücret almaksızın aynı hattan veya ilk taşıma iti-
nererine iştirak eden idarelere ait diğer bir yoldan mevridine en az bir gecikme ile varacak şekilde götürmeye 
mecburdur. İstasyon şefi, lüzum halinde biletin üzerinde irtibatın kaçırıldığını veya trenin lâğvedildiğini tas
dik edecek, biletin geçerli olduğu müddeti gereği kadar uzatacak ve bileti, yeni yolda, daha üst bir mevki ve
ya daha üst ücretli bir tren için geçerli kılacaktır. Bununla beraber demiryolu bazı trenlerden faydalandır-
mayı, tarife ve örerlerde de yayınlamak şartı ile reddetmek hakkına sahiptir. 

KISIM - II 

Bagaj taşıması 

MADDE : 14 

Taşımaya kabul edilen maddeler 

Paragraf 1 — Bavul, sepet, valiz, seyahat torbası, şapka kutusu ve bu cinsten diğer ambalajlar içinde bu
lunan eşya ve ambalajların kendileri de bagaj olarak taşımaya kabul edilir. 

Paragraf 2 — Uluslararası tarifeler, bazı şartlar altında diğer maddeler ve hayvanların bagaj gibi taşın
masına yetki verebilirler. 

Paragraf 3 — Demiryolu, bazı trenlerde veya bazı sınıftan trenlerde bagaj kabul etmemeye veya taşıma
sının sınırlandırılmasına yetkilidir. 

MADDE : 15 

Taşıma dışı maddeler 

Aşağıdaki maddeler bagaj olarak taşıma dışında tutulur : 
a) Bagajların geçecekleri ülkelerin birinde bile olsa, taşınması posta idaresine hasredilmiş maddeler; 
b) Bagajların geçecekleri ülkelerin birinde bile olsa, taşınması yasak edilmiş maddeler; 
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c) Tehlikeli madde ve eşya, bilhassa dolu silâhlar, infilâk edebilen, parlayabilen maddeler, yakıcı, zehir

li, rayoaktif, aşındırıcı ve tiksindiren veya çok pis bir koku hasıl etmeye müsait olan maddeler. 
Uluslararası tarifeler (c) bendinde taşıma dışı tutulmuş olan bazı madde ve bazı eşyayı, belirli şartlar al

tında, bagaj olarak taşımaya kabul edebilirler. 

MADDE : 16 

Yolcunun kendi bgajlanna müteallik sorumluluğu munzam ücreti 
Paragraf 1 — Bagaj bülteni hamili, 14 ve 15 nci madde hükümlerine riayetten sorumlu olup, bu hüküm

lere riayetsizlikten doğacak bütünü neticeleri kabul zorundadır. 
Paragraf 2 — Vakanın toprakları üzerinde cereyan ettiği devletin kanun ve nizamları mâni teşkil etmedi

ği takdirde demiryolu, mevzuata vahim derecede aykırılık karinesi halinde, bagajlar muhteviyatının talimata 
uygun olmadığını muayeneye yetkilidir. Bagaj bülteni hamili muayenede hazır bulunmaya davet olunur; gel
mezse veya bulunmazsa ve muayenenin yapılmakta olduğu memlekette bu hususta mer'iyet mevkiinde başkaca 
kanun ve nizamname mevcut değilse, bü iş demiryollarına yabancı iki şahit huzurunda yapılır. Mevzuata ay
kırı bir hal müşahede olunursa, muayeneden mütevellit bagaj bülteni hamili ödemek mecburiyetindedir. 

Paragraf 3 — 14 ve 15 nci maddeler hükümlerine aykırı hareket halinde, bagaj bülteni hamili, munzam 
taşıma ücretine ve varsa, zararın tazminine halel gelmeksizin, Uluslararası tarifelerde öngörülecek munzam 
bir ücret ödemeye mecburdur. 

MADDE : 17 

Bagajların haiz bulunmaları gereken şartlar, ambalajlanmaları ve markalanmaları 
Paragraf 1 — Durumu veya haiz bulunması gereken şartlar bakımından arızalı olan veya ambalajı yetersiz 

olan yahut belirli hasar izleri gösteren bagajlar demiryolu tarafından reddolunabilir. Buna rağmen kabul edi
len bagajların bülteni üzerine duruma uygun düşen meşruhatı kayda demiryolu yetkilidir. Böyle bir meşru
hatı taşıyan bagaj bülteninin yolcu tarafından kabulü, yolcunun, meşruhatın doğruluğunu tasdik ettiğini is-
bat eder. 

Paragraf 2 — Yolcu, her parça üzerine gayet iyi görülebilir bir yerine ismini, adresin, varış garını ve va
rış memleketini yeter derecede sabit olarak açık, silinmez ve hiç bir karışıklığa meydan vermeyecek bir şe
kilde belirtmeye mecburdur. Bahsedilen kayıtları ihtiva etmeyen paraçaları demiryolunun kabul etmeme hakkı 
vardır. Parça üzerinde bulunan evvelki yazılar yolcu tarafından kaldırılmalı veya okunmaz hale getirilmelim 
dir. -

MADDE : 18 

Bagajlar kaydı ve nakli 

Paragraf 1 — Bagajlar ancak, bunların en az mürettep olduğu istasyona kadar muteber bilet ibrazı şartı 
ile ve biletler üzerinde gösterilen güzergâh için kaydedilir. 

Bilet müteaddit güzergâhlar için muteber ise veya mahallinde müteaddit istasyonlar varsa yolcu, baga
jın takip edeceği güzergâhı veya hangi istasyon için kaydedileceğini açıkça belirtmeye mecburdur. Demiryolu, 
yolcunun bu kayda riayet etmemesinden doğan sonuçtan sorumlu olmaz. 

Tarifelerde öngörülmüş ise, yolcu, biletinin geçerli olduğu müddet zarfında ya doğrudan doğruya kalkış 
garından varış istasyonuna kadar mesafenin tamamı veya bütün mesafenin muhtelif kısımları için bagajlarını 
kaydettirebilir. 

Bagajların ibraz olunan bilet üzerinde yazılı-güzergâhtan gayrı bir yol üzerinde taşınmak üzere veya ib
raz edilmeksizin kabul edilip edilmiyeceğini ve kabulü halinde şartların nelerden ibaret olacağını tarifeler 
tayin eder. Bagajların bilet ibraz, edilmeksizin taşımaya kabulü tarifelerde öngörülmüş ise işbu Antlaşmanın 
bagajı beraberinde olan yolcunun hak ve vecibelerini tayin eden hükümleri, bilet göstermeksizin kaydedil
miş bagajların göndericileri hakkında da tatbik olunur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 167) 



— 13 — 

Paragraf 2 — Bagajların taşıma ücreti kayıt sırasında ödenmelidir. 
Paragraf 3 — Bundan fazla olarak bagajların kaydına ait formaliteler, hareket istasyonunda geçerli bulu

nan kanun ve nizamnamelerle tayin olunur. 
Paragraf 4 — Yolcu, çıkış istasyonunda yürürlüktebulunan şerait dahilinde bagajlarının gönderileceği tre

ni tayin edebilir. Yolcu bu selâhiyetini kullanmıyorsa bagajlar ilk münasip trenle yollanır. Eğer bir telâki 
istasyonunda bagajların tren değiştirmeleri icap ediyorca, taşıma millî nizamnamelerin tesbit ettiği şartlar da
hilinde, mutad bagaj servisini sağlayan ilk trenle yapılır. 

Bagajların yukardaki şartlar dahilinde yollanması ancak hareket sırasında ve yolda gümrük ve diğer idari 
makamlarca istenilen formalitelerin mani olmaması ile mümkündür. 

MADDE : 19 

Bagaj bülteni 

Paragraf 1 — Bagajlar kaydedilince yolcuya bir bülten verilir. 
Paragraf 2 — İşbu Antlaşmaya uygun olarak tanzim olunan Uluslararası taşımalar için verilecek bagaj 

bültenleri «Ç» işaretini taşımaya ve uluslararası tarifelerde öngörülen istisnalar hariç, aşağıdaki kayıtları ih
tiva 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 hariç olmak üzere bilet sayısı; 
e) Parçaların sayısı ve ağırlıkları; 
f) Taşıma ücretinin ve diğer masrafların tutarı, 
Paragraf 3 — Demiryolları arasındaki uluslararası tarifeler ve anlaşmalar bagaj bülteninin hangi dilde ya

zılması gerekeceğini tayin eder. 
Paragraf 4 — Yolcu bülteni aldığı zaman bunun kendi beyanına uygun olarak tanzim edildiğine emniyet 

getirmekle yükümlüdür. 

MADDE : 20 

Teslim 

Paragraf 1 — Bagajların teslimi, bagaj bülteninin iadesi ve gereği halinde, irsalâta yüklenmiş bulunan mas
rafların ödenmesi suretiyle vuku bulur. Demiryolu bülten hamilinin bagajı teslim almaya yetkili olup olmadı
ğını tahkike yükümlü değildir. 

Yürürlükte bulunan hükümlere uygun olarak bagajların gümrük veya oktrua maakmlarının, demiryolunun 
muhafazası altında bulunmayan sevk mahallerine veya antrepolarına konulması ve yine canlı hayvanların bir 
üçüncü şahsa emanet edilmeleri, bagajların bülten hamiline teslim sayılır. 

Paragraf 2 — Bagaj bülteni hamili, bagajların taşınması gereken tren geldikten sonra bunların emre 
amade bulundurulması ve icap ediyorsa gümrük ve diğer idari makamlar tarafından lüzum gösterilen forma
litelerin ifası için lüzumlu zamanın geçmesinden sonra bagajı varış istasyonundan istemek hakkını haizdir. 

Paragraf 3 — Bagaj bülteni ibraz edilmediği takdirde demiryolu, bagajları, ancak almak isteyen hakkını 
ispat edebilirse bunları teslimle mükelleftir. Bu ispat yeterli görülmezse, demiryolu teminat istiyebilir. 

Paragraf 4 — Bagajlar hangi istasyon için kaydettirilmiş ise o istasyonda teslim edilir. Bununla beraber 
bagaj bülteni hamilinin vaktinde yapacağı talep üzerine, durum müsait olmak ve gümrük ve diğer idari makam
lar mevzuatında mâni hükümler bulunmamak şartiyle, bagajlar çıkış istasyonunda veya ara istasyonların bi
rinde bültenin iadesi ve tarifeler icap ettiriyorsa, biletin de ibrazı suretiyle iade veya teslim olunabilir. 

Paragraf 5 — Bagajlar ikinci fıkrada belirtilen şartlar dahilinde teslim edilmezse bülten hamili bagajın 
teslimini talep ettiği günve saain bagaj bültenine kaydedilmesini istiyebilir. 
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Paragraf 6 — iddia olunan bir hasarın tesbiti için, bagaj bülteni hamili tarafından talep olunduğu takdir

de ve kendisinin huzurunda, demiryolu bagajların muayenesini yapmaya mecburdur. Demiryolu bu talebini 
kabul etmediği takdirde, bagaj bülteni hamilinin bagaj kabulden imtina etmeye hakkı vardır. 

Paragraf 7 — Bundan fazla olarak teslim muamelesi teslimle yükümlü demiryolunda yürürlükte bulunan 
kanun ve nizamlara tâbidir. 

KISIM - III 

Yolcu ve bagaj taşımalarına ait müşterek hükümler 

MADDE : 21 

Tarifeler, Özel anlaşmalar 

Paragraf 1 — Demiryollarının tanzim ettiği uluslararası tarifeler, taşımada kaide teşkil eden bütün özel 
şartlarla taşıma ücreti ve müteferri masrafların hesabı ile ilgili her türlü izahatı ihtiva etmeli ve gereği ha
linde, kambiyonun hangi şartlar dahilinde dikkate alınacağını tasrih etmelidir. 

Paragraf 2 — Uluslararası tarifelerin yayınlanması, yalnız bu tarifelere kalkış veya varış şebekesi olarak 
iştirak eden demiryollarının bulunduğu devletlerde mecburidir. Bu tarifelerle bunların değişiklikleri, yayınlan
maları sırasında bildirilen tarihlerde yürürlüğe girer. Tarifedeki ücret artışları ve bu tarifelerde öngörülen 
taşıma şartlarının daha ağırlaştırılması sonucunu doğuran diğer hükümler, ilânlarını müteakip, en erken 6 gün 
sonra yürürlüğe girer. 

Kambiyo rayiçlerindeki dalgalanmaları ve keza açık hataların düzeltilmelerini hesaba katmak için uluslar
arası tarifelerle kabul edilmiş olan ücret ve müteferri masraflarda yapılacak değişiklikler, ilânlarının ertesi 
günü yürürlüğe girerler. 

Paragraf 3 — Uluslararası taşımaya açık bulunan her istasyonda, yolcu bu istasyonda satılan uluslararası 
biletlerin fiyatlarını ve bagajlara tekabül eden ücretleri gösteren uluslararası tarife ve bunların özetlerinden 
bilgi edinebilmelidir. 

Paragraf 4. — Tarifeler bütün ilgililere eşit olarak tatbik edilmelidir. 
Demiryolları ücret indirimlerini veya diğer avantajları ihtiva eden özel anlaşmaları Hükümetlerinin mu-

vafakatları kaydı ile aktedebilirler. Şu şartla ki, benzer durumda olan yolcular için benzer şartlar kabul edil
sin. 

Gerek demiryolu, gerek amme idareleri servisleri ve gerekse hayır, eğitim öğretim teşekkülleri için ücret 
tenzilâtına veya diğer avantajlara müsaade edebilir. 

İkinci ve üçüncü fıkralar gereğince alınmış olan tedbirlerin ilânı mecburi değildir. 

MADDE : 22 

Gümrükler ve diğer idarî makamlar tarafından mecburi kılınan formaliteler 

Yolcu, gerek kendi şahsı için, gerekse bagaj ve el eşyalarının muayeneleri hususunda, gümrüklerle diğer 
idarî makamların yayımladıkları hükümlere uymaya mecburdurlar. Yolcu, kanun ve tüzüklerin kabul et
tiği istisnalar hariç olmak üzere, bu muayenelerde hazır bulunmak zorundadır. Yolcu bu mecburiyetlere ria
yet etmediği takdirde, demiryolu yolcuya karşı hiçbir sorumluluk deruhte etmez. 

MADDE : 23 

Geri verme ve munzam ödemeler 

Paragraf 1. — Taşıma ücretleri aşağıdaki hallerin mevcudiyeti halinde kısmen veya tamamen geri veri
lir : 

a) Bilet tamamen kullanılmamış veya kısmen kullanılmış ise; 
b) Yer olmaması nedeniyle bilet, verildiği mevki ve tren nev'inden daha alt bir mevki ve trende kulla

nılmış ise; 
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c) Bagajlar çıkış garında veya bir ara garda geri alınırsa. 
Uluslararası tarifeler, reddiyat talebine mesnet olmak üzere verilecek evrak ve tasdiknameleri, reddoluna-

cak meblâğı ve iadeden hariç tutulacak miktarları tespit ederler. 
Paragraf 2. — Bununla beraber bu tarifeler, muayyen hallerde taşıma ücretinin reddine müsaade etme

yebilir veya bazı şartlarla bu reddiyatı sınırlıyabilirler. 

Paragraf 3. — İşbu madde ile onuncu maddenin b) harfi hükümleri gereğince yapılan bütün reddiyat 
talepleri, biletler için geçerlik sürelerinin bitişinden itibaren, bagaj bültenleri için ise verildikleri tarihten iti
baren altı aylık bir süre içinde demiryoluna yapılmamış ise kabul edilmezler. 

Paragraf 4. — Tarifelerin usulsüz tatbiki veya taşıma ücretlerinin ve çeşitli masrafların hatalı olarak he
sabı halinde, bilet veya bagaj bülteni başına iki frangı geçtiği takdirde, fazla alınan miktar demiryolu tarafın
dan iade, noksan alınan miktar ise yolcu tarafından ödenmelidir. 

Paragraf 5. — Fazla veya noksanlığın hesabında taşıma ücretinin tahsil edildiği günkü resmî kur tat
bik edilir. Tahsil edilen paradan başka bir para ile ödeme yapılmış ise bu iki ödemenin yapıldığı gündeki kur 
tatbik edilir. 

Paragraf 6. — Bu maddede öngörülmeyen bütün haller için, demiryolları arasında anlaşma olmadığı 
takdirde, çıkış memleketinde geçerli bulunan kanun ve nizamnameler tatbik olunur. 

MADDE : 24 

Anlaşmazlıklar 

Yolcular arasında veya yolcularla memurlar arasındaki anlaşmazlıklar istasyonlarda servis şefi yolda ise 
tren şefi tarafından geçici olarak halledilir. 

BÖLÜM - III 

Sorumluluk, davalar 

KİSİM - I 

Sorumluluk 

MADDE : 25 

Yolcu, el eşyası ve hayvanların taşınmasına müteallik mütevali sorumluluk 

Paragraf 1. — Bir yolcunun ölümü, yaralanması ve vücut tamamiyetini haleldar eden diğer hallerle bir 
trenin lağvı, gecikmesi veya telâkiye yetişememesi yüzünden husule gelen zarar ve ziyan hususunda demir
yolunun sorumluluğu, hadisenin vuku bulduğu devletin kanun ve nizamlarına tabidir. 

Paragraf 2. — 11 nci maddenin beşinci fıkrasına göre nezareti yolcuya ait olan el eşyası ile hayvanlar için 
demiryolu idaresi ancak kendi hatasından ileri gelen zararlardan sorumludur. 

Paragraf 3. — îşbu bölümün aşağıdaki maddeleri birinci ve ikinci paragraflardaki hallere tatbik edile
mez. 

MADDE : 26 

Demiryollarının bagajlar hakkında müşterek sorumluluğu 
Paragraf 1. — Uluslararası bir bagaj bülteni vermek suretiyle bagajları taşımaya kabul eden demiryolu, 

teslime kadar bütün sefer mesafesi üzerinden taşımayı ifadan sorumludur. 
Paragraf 2. — Bagajları teslim alan her müteakip demiryolu, varış demiryoluna taallûk eden 39 ncu mad

denin ikinci fıkrası hükümlerine halel gelmeksizin, sadece teslim almış olmakla taşıma sözleşmesine iştirak 
ve bundan doğan vecibeleri kabul etmiş olur. 
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MADDE : 27 

Sorumluluğun şümulü 

Paragraf 1. — Demiryolu, teslimdeki gecikmeden, bagajların kısmen veya tamamen kayıp olmasından ve 
taşımaya kabulden itibaren teslime kadar bagajların uğruyacağı hasardan doğacak zarardan sorumludur. 

Paragraf 2. — Teslimdeki gecikme, kayıp veya hasar, yolcunun hatasından, demiryolunun hatasından doğ-
mayıp yolcu tarafından verilen bir emirden, bagajlardaki bir kusurdan veya demiryolunun önüne geçemeye
ceği ve neticelerine çare bulamayacağı olaylardan ileri gelmiş ise demiryolu bu sorumluluktan kurtulur. 

Paragraf 3. — Hasar veya kayıp bagajın cins ve mahiyetine bağlı özel sebeplerden, ambalaj kusurundan 
veya yokluğundan veya taşıma dışı tutulan eşyanın buna rağmen bagaj olarak şevkinden ileri geliyorsa, de
miryolu bu sorumluluktan kurtulur. 

MADDE : 28 

Isbat külfeti 

Paragraf 1. — Teslimdeki gecikmenin, kayıp veya hasarın 27 nci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen 
sebeplerin birinden ileri geldiğini ısbat, demiryolu idaresine düşer. 

Paragraf 2. — Demiryolu, olayın sebeplerini dikkate alarak kayıp veya hasarın 27 nci maddenin üçüncü 
fıkrasında öngörülen özel kusurların biri veya birkaçı yüzünden ileri geldiğini tespit ederse, bundan karine 
doğar. Bununla beraber, hak sahibi, kaybın kısmen veya tamamen bu kusurlardan biri tahtında vukua gel
mediğini ısbat hakkını muhafaza eder. 

MADDE : 29 

Bagajların kaybı karinesi, Yeniden bulma hali 

Paragraf l. — Bir parça 20 nci maddenin ikinci fıkrası gereğince yapılan teslim talebini takip eden 14 
gün içinde teslim edilmez veya emrine verilmezse, hak sahibi başka delil göstermeye lüzum kalmaksızın nok
san çıkan bu parçayı kaybolmuş telâkki edebilir. 

Paragraf 2. — Kaybolmuş sayılan bir parça teslim talebini takip eden sene içinde bulunduğu takdirde, 
Demiryolu idaresi yolcunun oturduğu yer belli ise veya bulunabilirse, durumu kendisine haber vermeye 
mecburdur. 

Hak sahibi bu haberin alınışını takip eden 30 günlük süre içinde, eşyanın bulunduğu istasyondan tesli
min yapıldığı istasyona kadar taşıma ile ilgili bulunan masrafların ödenmesi ve almış olduğu tazminatın, 
varsa bu tazminata dahil masrafların tenzilinden sonra, iade edilmesi karşılığında 32 nci maddede gecikme 
için öngörülen her türlü tazminat hakları mahfuz kalmak üzere bahis konusu olan parçanın güzergâh istas
yonlarından birinde kendisine teslimini talep edebilir. 

Bulunan parça tayin edilen otuz günlük süre içinde istenmez ise veya parça teslim talebi tarihinden itiba
ren bir sene geçtikten sonra bulunmuşsa demiryolu idaresi tabi olduğu devletin kanun ve nizamları gereğince 
bunu tasarruf eder. 

MADDE : 30 

Bagajların kaybolması halinde tazminat tutarı 

tşbu Antlaşmadaki hükümlere göre bagajların tamamen veya kısmen kaybolması halinde ödenecek tazmi
nat demiryollarına ait olduğu zaman aşağıdaki tazminatlar istenebilir : 

a) Zararın tutarı ısbat edilirse; 
Noksan olan gayri .safi ağırlığın beher kilogramı için 40 frangı geçmemek üzere tutara eşit bir miktar, 
b) Zararın tutarı ısbat edilmezse : 
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Noksan olan gayri safi ağırlığın beher kilogramı için 20 frank üzerinden hesaplanacak belirli bir mik

tar, 
Bundan başka, kaybolan bagajın taşınması sebebiyle sarf olunan ücret, gümrük resimleri ve diğer mas

raflar dahi, başkaca zarar ziyan ve faiz bahis konusu olmaksızın iade olunur. 

MADDE : 31 

Bagajların hasarı halinde tazminat tutarı 

Hasar halinde, demiryolu, başkaca zarar, ziyan ve faiz bahis konusu olmaksızın bagajların uğradığı kıy
met kaybı tutarını ödemeye mecburdur. 

Bununla beraber tazminat aşağıdaki hadleri geçemez : 
a) Bagajların tamamı hasar neticesi kıymetten düşmüşse tam kayıp halinde verilecek tazminat miktarını, 
b) Bagajların yalnız bir kısmı hasar neticesi kıymetten düşmüşse kıymetten düşen kısmın kaybı halin

de verilecek tazminat miktarını. 

MADDE : 32 

Bagajların teslimindeki gecikme için tazminat miktarı 

Paragraf 1. — Teslimde gecikme halinde eğer hak sahibi bu gecikmeden bir zarar meydana geldiğini ıs
bat etmezse, demiryolu idaresi azamî 14 gün için geç teslim edilen bagajın gayri safi beher kilogramı ve 
teslim talebinden itibaren gayri kabili taksim her 24 saatlik süre için yirmi santim olarak tespit edilen bir 
tazminat ödemeye mecburdur. . 

Paragraf 2. — Eğer gecikmeden bir zarar doğduğu ısbat edilirse bu zarar için birinci fıkrada tayin olu
nan maktu tazminatın dört mislini geçmiyecek tazminat verilir. 

Paragraf 3. — Birinci ve ikinci fıkralarda öngörülen tazminat, bagajların tamamen kaybı halinde verilecek 
tazminat ile birleştirilemez. 

Kısmen kayıp halinde, gerekirse, kayıp olmayan kısım için de tazminat verilir. 
- Hasar halinde bu tazminat, gerekirse 31 nci madde ile öngörülen tazminat ile birleştirilir. 

Her türlü durumda birinci ve ikinci fıkralarda öngörülen tazminatın 30 ve 31 nci maddelerde öngörü
lenlerle birleştirilmesi, bagajların tamamen kaybı halinde verilecek tazminattan daha fazla olamaz. 

Paragraf 4. — Bagaj olarak taşınan otomobillerin, römorkların, oturma yeri bulunan motosikletlerin tes
limlerinde gecikme halinde demiryolu, ancak bir zarar ;sbat edilmiş ise, bir tazminat ödemekle mükelleftir; 
taşıma ücreti azamî tazminatı teşkil eder. 

MADDE : 33 

Demiryoluna matuf hile veya ağır kusur halinde tazminat miktarı 

Bagajın teslimindeki, gecikmenin tamamen veya kısmen kaybın veya hasarın, demiryoluna isnat olunabi
lecek ağır kusurdan veya hileden ileri geldiği bütün halbrde, ısbat edilen zarar için demiryolu hak sahibini 
tamamen tanzim etmelidir. Bununla beraber, ağır hata halinde sorumluluk, 30, 31 ve 32 nci maddelerde ön
görülen azamî hadlerin iki katı ile sınırlandırılmıştır. 

MADDE : 34 

Tazminat faizleri, tazminat iadesi 

Paragraf 1 — Hak sahibi tazminat için faiz istiyebilir. Yılda yüzde beş üzerinden hesaplanan bu faizler, 
tazminat her bagaj bülteni için 10 frangı aşarsa ödenebilir; faizler 37 nci maddede öngörülen idari mutale-
be gününden veya idari mutalebe vuku bulmamış ise, mahkemeye müracaat gününden itibaren yürütülür. 

Hak sahibi kendisine bildirilen uygun bir süre içinde idari mutalebenin kat'i olarak tasfiyesi için gerekli 
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belgeleri demiryoluna tevdi edemezse, tesbit olunan sürenin bittiği andan belgelerin fiilen verildiği zaman 
arasında faiz işlemez. 

Paragraf 2 — Haksız olarak alınan her tazminat iade edilmelidir. 

MADDE : 35 

Demiryollarının memurları dolayısıyle sorumluluğu 

Demiryolu hizmetindeki memurlar ve mükellef bulunduğu taşımanın ifası için kullandığı diğer şahıslar
dan sorumludur. 

Bununla beraber, demiryolu memurları yolcuların talebi üzerine demiryollarına tereddüp etmeyen hiz
metler ifa ederlerse bu memurlar hizmet ettikleri yolcuların hesabına hareket etmiş sayılırlar. 

MADDE : 36 

Fevkalâde ahdi dâvaların ifası 

İşbu Andlaşma ile tanzim olunan bütün hallerde demiryoluna karşı her türlü sorumluluk dâvası, ne nam
la olursa olsun, ancak işbu Andlaşmada öngörülen şartlar ve hudutlar dahilinde açılabilir. 

35 nci maddeye göre demiryolunun sorumlu bulunduğu kimselere karşı açılacak dâvalar için de durum 
aynıdır. 

KISIM — II 

İdarî mutalebeler, Hukuki dâvalar, usul ve zaman aşımı 

MADDE : 37 

İdarî mutalebeler 

Paragraf 1 — Taşıma sözleşmesi ile ilgili idari mutalebeler 39 ncu maddede* sözü geçen demiryoluna yazı 
ile gönderilecektir. 

Paragraf 2 — Bir mutalebede bulunmak hakkı 38 nci madde gereğince demiryolu aleyhine dâva açmak 
hakkını haiz kimselere aittir. 

Paragraf 3 — Hak sahibinin mutalebesine eklemeyi gerekli göreceği bilet, bagaj bülteni ve diğer belge
lerin ya asılları veya suretleri ibraz olunmalıdır. Suretler, demiryolunun talebi halinde, usulüne uygun şekilde 
tasdik ettirilir. 

Mutalebenin tesviyesi sırasında, demiryolu, biletlerin veya bagaj bültenlerinin iadesini istiyebilecektir. 

MADDE : 38 

Demiryolu aleyhine dâva açabilecek şahıslar 

Demiryolu aleyhine taşıma sözleşmesinden dolayı dâva açmak hakkı, yerine göre, bileti veya bagaj bül
tenini ibraz edene veya bunların yokluğu halinde, hakkını ispat edene aittir. 

MADDE : 39 

Aleyhine dâva açılabilecek demiryolları 

Paragraf 1 — Taşıma sözleşmesi gereğince ödenmiş olan bir meblâğın iadesine ait dâvalar, ya bu meblâğı 
almış bulunan, ya da bu meblâğ lehine tahsil edilmiş bulunan demiryolu aleyhine açılabilir. 

Paragraf 2 — Taşıma sözleşmesinden doğan diğer dâvalar ancak çıkış demiryolu, varış demiryolu veya 
dâvayı doğuran olayın üzerinde vuku bulduğu demiryolu aleyhine açılabilir. 
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Bununla beraber, varış demiryolu, bagajları almamış bulunsa dahi yine aleyhine dâva açılabilir. 
Paragraf 3 — Eğer davacı birkaç demiryolundan birini seçmek durumunda ise bunlardan biri aleyhine 

dâva açar açmaz seçme hakkı sukut eder. 
Paragraf 4 — Dâva aynı taşıma sözleşmesine istinat eden bir esas talebe müteallik, murafaada, defi gibi -

veya mukabil dâva gibi dermeyan edilecek olursa, birinci ve ikinci fıkralarda gösterilenlerden gayrı bir demir
yolu aleyhine de açılabilir. 

MADDE : 40 

Yetki 

İşbu Antlaşmaya dayanan adlî dâvalar, Devletlerarası anlaşmalarda veya imtiyaz şartnamelerinde başka 
türlü kararlaştırılmamış ise ancak dâva edilen demiryolunun bağlı bulunduğu Devletin yetkili hakimi huzu
runda açılabilir. Eğer bir teşebbüs muhtelif Devletlerde müstakil şebekeler işletiyorsa, işbu maddenin tatbikatı 
bakımından bu şebekelerin her biri ayrı bir demiryolu olarak kabul edilir. 

MADDE : 41 

Bagajların uğradığı kısmî kaybın veya hasarın tesbiti 

Paragraf 1 — Bir kısmî kayıp veya hasar demiryolu tarafından meydana çıkarılır veya demiryolu bunun 
mevcudiyetinden şüphe ederse yahut hak sahibi bunun mevcudiyetini iddia ederse, demiryolu derhal ve müm
künse mezkûr hak sahibinin huzurunda, zararın mahiyetine göre bagajın durumunu, ağırlığını ve imkân nis-
betinde zararın önemini, sebebini, ve vuku bulduğu zamanı tesbit eden bir zabıt varakası tanzim ettirmekle 
mükelleftir. 

Bu zaptın bir.sureti, hak sahibine ücretsiz olarak verilir. 

Paragraf 2 — Hak sahibi zabıt varakası ile yapılan tesbitleri kabul etmediği takdirde bagajın durumu ile 
ağırlığı ve zararın sebepleri ile tutarı hakkında adlî tesbit talebinde bulunabilir. Tatbik edilecek usul adlî tes-
bitin yapıldığı devletin kanun ve nizamlarına tabidir. 

Paragraf 3 — Parçaların kaybı halinde, demiryolunun araştırmalarını kolaylaştırmak üzere hak sahibi 
kaybolan parçaların eşkâlini mümkün olduğu kadar doğru olarak bildirmeye mecburdur. 

MADDE : 42 

Bagaj taşıma sözleşmesinden demiryolu aleyhine doğan dâvanın sukutu 
Paragraf 1 — Bagajların hak sahibi tarafından teslim alınması, teslimdeki gecikme, kısmî kayıp veya ha

sar dolayısıyle taşıma sözleşmesinden demiryolu aleyhine doğmuş bulunan her dâvayı ıskat eder. 
Paragraf 2 — Bununla beraber aşağıdaki hallerde dâva sukut etmez : 
a) Hak sahibi zarara demiryoluna matuf bir hile veya ağır bir kusurun sebep olduğunu isbat ederse; 

b) Gecikmeden doğan mutalebe halinde, bu mutalebe, 39 ncu maddenin ikinci fıkrasında bahsi geçen 
demiryollarından birine, bagajların hak sahibi tarafından tesellüm edildiği gün hariç olmak üzere 21 günü 
geçmeyen bir süre içinde yapıldığı takdirde; l 

c) Kısmı kayıp veya hasardan doğan mutalebe halinde : 
1 — Kayıp veya hasar yolcu tarafından bagajın teslim alınmasından evvel 41 nci maddeye göre tesbit 

edilmiş ise; 
2 — 41 nci madde gereğince yapılmış olması gereken tesbit, ancak demiryolunun hatası yüzünden unu

tulmuş ise; 
d) Aşikâr olmayıp mevcudiyeti teslimden sonra tesbit edilen zararlar için mutalebe halinde, aşağıdaki 

iki şart dahilinde : 
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1 — Zararın keşfinden hemen sonra ve en geç bagajın teslim alınmasını takip eden üç gün içinde hak 
sahibi 41 nci maddeye uygun tesbit talebinde bulunursa, bu sürenin bir pazar veya kanuni bir bayram günü 
bitmesi gerekiyorsa, sürenin bitişini müteakip ilk iş gününe götürülür. 

2 — Hak sahibi, zararın bagajın taşımaya kabulü ile teslimi arasında vukua geldiğini isbat ederse; 

MADDE : 43 

Dâvada zaman aşımı 

Paragraf 1 — Taşıma sözleşmesinden doğan dâvada zaman aşımı bir yıldır. 
Bununla beraber, aşağıdaki hallerde zaman aşımı iki yıldır: 
a) Sebebi hile olan bir zarardan doğan dâva; 
b) Sebebi sahtecilik olan bir dâva. 
Paragraf 2 — Zaman aşımının başlangıcı : 
a) Teslimde gecikme, kısmen kayıp veya hasar tazminatından doğan dâvalarda teslimin yapıldığı 

günden; 
b) Tamamen kayıp tazminatından doğan dâvalarda : 20 nci maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen süre

nin bitimini takip eden on dördüncü günden itibaren; 
c) Taşıma ücretinin, müteferrik masrafların ve ek ücretlerin ödenmesi veya geri verilmesinden doğan 

dâvalarda veya hesap hatası yahut tarifenin usulsüz tatbiki halinde düzeltmeden doğan davalarda ödeme 
gününden veya bir ödeme yoksa, ödemenin icabettiği günden; 

d) Gümrük veya diğer idari makamlar tarafından talep olunan bir munzam resmin ödenmesinden do
ğan dâvalarda gümrüğün veya bu idari makamların talebi gününden; 

e) Yolcu taşımasına müteallik diğer dâvalarda biletin yürürlük süresinin sona erdiği günden. 
Zaman aşımının başlangıcı olarak alınan gün bu sureye hiç bir zaman dahil değildir. 

Paragraf 3 — 37 nci madde gereğince demiryoluna gönderilen idari mutalebe halinde zaman aşımı, de
miryolunun bu mutalebeyi yazı ile red ve buna ekli belgeleri iade ettiği güne kadar durur. Mutalebenin 
kısmen kabulü halinde, zaman aşımının ancak mutalebenin ihtilaflı kalan kısmı için tekrar yürümeye başlar. 
Mutalebenin veya cevabın alındığının ve belgelerin iadesinin isbatı bunu dermeyan eden tarafa aittir. 

Aynı konuya ait müteakip mutalebeler, zaman aşımını durdurmaz. 
Paragraf 4 — Zaman aşımına uğramış dâva mukabil dâva veya defi şeklinde dahi olsa açılamaz. 
Paragraf 5 — Yukardaki hükümler mahfuz kalmak üzere, zaman aşımının durdurulması ve kesilmesi, dâ

vanın açıldığı devletin kanun ve nizamları ile tanzim olunur. 

KISIM — III 

Hesap tasfiyesi, demiryollarının aralarındaki rücu hakkı 

MADDE : 44 

Demiryolları arasında hesap tasfiyesi 

Demiryolu, tahsil ettiği veya tahsil etmek zorunda bulunduğu taşıma ücretinden ilgili demiryolunun his
sesine düşeni ödemeye mecburdur. 

MADDE : 45 

Kayıp veya hasar tazminatı halinde rücu hakkı 

Paragraf 1 — Bagajların hasarı, tamamen veya kısmen kaybı için işbu Antlaşma hükümleri gereğince 
bir tazminat ödemiş bulunan demiryolu aşağıdaki hükümlere uygun olarak taşımaya iştirak eden diğer de
miryollarına karşı rücu hakkını kullanmaya yetkilidir. 
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a) Zararın vukuuna sebep olan demiryolu bunun tek sorumlusudur; 
b) Zararın vukuuna müteaddit demiryolları sebep olduğu takdirde bunlardan her biri kendisinin sebebi

yet verdiği zarardan sorumludur. Böyle bir halde tefrik imkânı yoksa tazminat külfeti (c) bendiyle tesbit 
olunan esaslar dahilinde aralarında taksim olunur; 

c) Bir zarara bir veya birkaç demiryolunun sebebiyet verdiği isbat edilemiyecek olursa, ödenecek tazmi
nat külfeti, zararın kendi hatlarında vukua gelmediğini isbat edenler hariç olmak üzere, taşımaya iştirak eden 
bütün demiryolları arasında taksim olunur. Taksim tarife tatbik mesafeleri kilometre uzunluğu ile mütena
sip olarak yapılır. 

Paragraf 2 — Demiryollarından birinin aczi halinde, buna isabet edip tediye olunmamış bulunan hisse, 
taşımaya iştirak eden diğer demiryolları arasında tarife tatbik mesafesi kilometre uzunluğu ile mütenasip ola
rak paylaşılır. 

MADDE : 46 

Teslimde gecikme tazminatı halinde rücu hakkı 

45 nci madde ile tesbit olunan kaideler gecikme halinde ödenen tazminata da tatbik olunur. Gecikme mü
teaddit demiryolları üzerinde tesbit edilen intizamsızlıklardan ileri gelmişse, tazminat külfeti bu demiryol
ları üzerindeki gecikme süresi ile mütenasip olarak aralarında paylaşılır. 

MADDE : 47 

Rücu usulü 

Paragraf 1 — Aleyhinde 45 nci ve 46 ncı maddelerle öngörülen rücu haklarından biri kullanılan demiryo
lunun, kendisine usulüne uygun tebligat yapıldıktan ve dâvaya da müdahale imkânı verildikten sonra taz
minat bir adlî makam tarafından tesbit edilmiş ise, aleyhine rücu hakkını kullanan demiryolu tarafından 
yapılan tediyenin sıhhatine itiraza hiç bir zaman yetkili değildir. Asli dâva kendisine tevdi edilmiş bulunan 
hâkim tebliğ ve müdahale için verilmesi gereken süreleri olayın icaplarına göre tesbit eder. 

Paragraf 2 — Rücu hakkını kullanmak isteyen demiryolu kendilerine» tebligat yapmamış bulunduklarına 
karşı bu hakkını kaybetmemek için bu talebini uzlaşmamış bulunduğu bütün demiryollarının aleyhine bir 
tek ve aynı mercie tevdi edecektir. 

Paragraf 3 — Hâkim, ikame edilmiş bütün rücu dâvalarını bir tek ve aynı kararla hükme bağlaya
caktır. 

Paragraf 4 — Aleyhlerine dâva açılmış demiryolları hiçbir muahhar rücu hakkı kullanamaz. 
Paragraf 5 — Teminat ile ilgili rücuların tazminata ait asli dâvaya ithaline müsaade olunmaz. 

MADDE : 48 

Rücularda yetki 

Paragraf 1 — Aleyhine rücu hakkı kullanılan demiryolunun merkezinin bulunduğu yerdeki hâkim rü
cu dâvaları için münhasıran yetkilidir. 

Paragraf 2 — Dâva müteaddit demiryolları aleyhine açılacak olursa, davacı demiryolu, birinci fıkra ge
reğince yetkili hâkimler arasında dâvasını tevdi eyliyeceğini seçmeye yetkilidir. 

MADDE : 49 

Rücular hakkında özel anlaşmalar 

Demiryolları aralarında yapacakları anlaşmalarla III ncü kısımda tayin olunan karşılıklı rücu kaidelerin
den ayrılabilirler. 
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BÖLÜM — IV 

Muhtelif hükümler 

MADDE : 50 

Millî hukukun tatbiki 

îşbu Antlaşmada, tamamlayıcı hükümlerde ve uluslararası tarifelerde, hüküm bulunmayan hallerde her 
devletin taşımaya ait iç kanun ve nizamları hükümleri tatbik olunur. 

MADDE : 51 

Usule ait genel kaideler 

Antlaşmaya tâbi taşımaların yol açtığı bütün ihtilâflar için takip olunacak usul, Antlaşmada hilâfına 
tnünderiç hükümler mahfuz kalmak şartiyle yetkili hâkimin takip edeceği usuldür. 

MADDE : 52 

Hükümlerin infazı Haciz ve teminat 

Paragraf 1 — Yetkili hâkimler tarafından, işbu Antlaşma hükümleri gereğince, vicahta veya gıyapta 
verilen kararlar bu hâkim tarafından tatbik olunan kanunlar gereğince katiyet kesbedince ve ilgili devletin 
tayin eylediği formaliteler tamamlanır tamamlanmaz diğer Âkit devletlerin her biri için infazı mecburi 
olur. Dâvanın esasının yeniden tetkiki caiz değildir. 

Bu hüküm ne muvakkaten infaz mecburiyeti bulunan mahkeme kararına, ne de dâvasının reddi dolayı-
sıyle bir davacı aleyhine mahkeme masraflarından fazla olarak hükmedilen zarar ve ziyan mahkûmiyetlerin
de tatbik edilmez. 

Paragraf 2 — Bir demiryolunun uluslararası bir taşıma dolayısı ile aynı devlete tâbi bulunmayan bir di
ğer demiryolundan tahakkuk eden alacakları üzerine, ancak bu alacakların sahibi bulunan demiryolunun 
mensup bulunduğu devletin adlî makamlarınca verilen bir hükümle haciz konulabilir. 

Paragraf 3 — Demiryolu müteharrik taşıtları ile konteyner yükleme cihazları, muşamba gibi taşımada 
kullanılan ve demiryoluna ait bulunan her cinsten eşyaya bir başka devletin ülkesi üzerine ancak mal sahibi 
demiryolunun mensup olduğu devletin adlî makamlarınca verilen hükümle haciz konulabilir. 

Şahıslara ait vagonların ve keza bu vagonlar içinde bulunup da vagon sahibine ait olan, taşımaya yara
yan her nevi mevada vagon sahibinin ikametgâhının bulunduğu devletten gayrı bir devletin ülkesi üzerinde 
ancak bu ikametgâhın bulunduğu devletin adlî makamlarınca verilecek bir kararla haciz konulabilir. 

Paragraf 4 — Uluslararası taşıma sözleşmesine dayanan hukuki dâvalar dolayısıyle masrafların tediyesin 
ni karşılamak üzere teminat istenemez. 

MADDE : 53 

Para vahidi. Yabancı paraların kabul veya tahvil rayici 
Paragraf 1 — İşbu Antlaşmada veya eklerinde frank olarak gösterilen meblâğlar gramın 10/31 ağırlı

ğında ve 0,900 ayarında altın franga ait telâkki edilir. 
Paragraf 2 — Demiryolu yabancı paralar vahitleri ile ifade olunup memleket parası ile ödenen meblâğ

ların tahvilinde tatbik edeceği rayiçleri (tahvil rayici) yayınlamakla mükelleftir. 
Paragraf 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 : 54 

Demiryolu ile Uluslararası Taşıma Merkez Ofisi 

Paragraf 1 — İşbu Antlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırıp temin etmek maksadı ile aşağıdaki husus
larla görevli bir demiryolu ile Uluslararası Taşıma Merkez Ofisi tesis edilmiştir: 

a) Âkit Devletlerin her birinden ve alâkalı demiryollarının her birinden yapılacak tebliğleri alıp, diğer 
devletlere ve demiryollarına tebliğ eylemek; 

b) Uluslararası taşıma hizmetini ilgilendiren her cinsten malûmatı toplamak, koordine etmek ve yayın
lamak; 

c) Muhtelif demiryolları arasında uluslararası taşıma hizmetinin gerektirdiği malî münasebetleri ve mual
lâkta kalmış alacakların tahsilini kolaylaştırmak ve bu bakımdan demiryolları arasındaki münasebetlerin em
niyetini sağlamak; 

d) Âkit Devletlerden birinin veya hatları 55 inci madde ile tespit edilen hatlar üstesinde yazılı bulunan 
taşıma teşebbüslerinden birinin talebi üzerine, mezkûr devletler veya teşebbüsler arasında sözleşmenin tefsir 
veya tatbiki konusundaki ihtilâfları ya hizmetini arz ve veya doğrudan doğruya aracılık ederek veya diğer 
bir suretle telif etmeye teşebbüs etmek; 

e) ilgili tarafların — Devletler, taşıma teşebbüsleriveya müşteriler — talebi üzerine, konusu Andlaşmanın 
tefsir veya tatbiki olan ihtilâflarında istişari mütalâa beyan eylemek; 

f) Antlaşmanın tahkim yolu ile tefsir veya tatbikinden doğan ihtilâfların tesfiyesine iştirak etmek; 
g) işbu Antlaşmanın tâdiline ait talepleri incelemek ve lüzumu halinde 64 üncü madde ile öngörülen kon

feransların toplanmasını teklif eylemek; 
Paragraf 2 — işbu Antlaşmanın I inci ekini teşkil eden özel nizamname bu Ofisin merkezini, kuruluşunu 

ve organizasyonu ile icra vasıtalarım tayin ve bundan başka faaliyet ve nezaret şartlarım tespit eder̂  

MADDE : 55 

Antlaşmaya tâbi hatların listesi 

Paragraf 1 — 54 üncü madde ile kurulan Merkez Ofisi işbu Antlaşmaya tâbi hatların listesini tanzim, 
bu listeyi günü gününe işlenmiş olarak tutmak ve yayınlamakla mükelleftir. Bu maksatla, bu listeye ilâve 
edilecek veya bundan çıkarılacak bir demiryoluna ait veya 2 inci maddede yazüı teşebbüslerden birine ait 
hatlar hakkında Âkit Devletlerden tebliğler alır. 

Paragraf 2 — Yeni bir hattın uluslararası taşıma hizmetine girmesi, Merkez Ofisinin bu hattın kaydeyle-
diğini bildiren yazısının tarihinden, ancak bir ay sonra vaki olur^ 

Paragraf 3 — Bir hat, bunun listeye ithalini istemiş bulunan Âkit Devletler tarafından yapılacak tebliğ 
üzerine, Merkez Ofisi tarafından derhal listeden çıkarılır. 

Paragraf 4 — Merkez Ofisi tarafından yapüacak tebliğin alınması her demiryoluna, listeden çıkarılan de-. 
miryolu ile uluslararası bütün taşıma münasebetlerini derhâl kesmek hakkım verir; bundan, yolda bulunan 
ve tamamlanması gereken uluslararası taşıma müstesnadır, 

MADDE : 56 

Mütemmim hükümler 

İşbu Antlaşmanın tatbiki için bazı âkit devletlerin veya bazı iştirakçi demiryollarının yayınlayacakları 
mütemmim hükümler bunlar tarafından Merkez Ofisine tebliğ olunur. 

Bu mütemmim hükümler bunlara iştirak eden demiryolları üzerinde her devletin kanun ve nizamları
nın tespit eylediği şekiller dahilinde yürürlüğe konabilir; Bu hükümler uluslararası Antlaşmaya aykırı hü
küm tesis edemez. 

Bunların yürürlüğe konması Merkez Ofisine tebliğ olunur. :; A 
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MADDE : 57 

Anlaşmazlıkların tahkim yolu ile tesviyesi 

Paragraf 1 — Millî kanun veya ahdi hukuk mahiyetinde mer'i bulunan Antlaşmanın ve bazı âkit Dev-: 
letler tarafından vazolunan mütemmim hükümlerin tefsir veya tatbikinden doğan ihtilâflar, taraflarca bizzat 
halledilemedikçe bunların talebi üzerine, kuruluşu ve usulü işbu Antlaşmanın III üncü ekiple derpiş olunan 
hakem mahkemelerine tevdi edilebilir, 

Paragraf 2 — Ancak, devletler arasındaki ihtilâflar halinde III üncü ek hükümleri, tarafları bağlamaz; 
bunlar hakem mahkemesinin kuruluşunu ve tahkim usulünü serbestçe tayin edebilirler, 

Paragraf 3 — Tarafların talebi üzerine, hakem mahkemesine aşağıdaki hususlarda tahkim yoluna gidile-: 
bilir, 

a) İhtilâfların diğer kanuni hükümler gereğince tesviyesine halel gelmeksizin; 
1 — Akit Devletler arasındaki anlaşmazlıklar, 
2 — Bir yandan Âkit Devletler diğer yandan akte dahil bulunmayan devletler arasındaki anlaşmazlıklar, 
3 — Akte dahil bulunmayan devletler arasındaki anlaşmazlıklar, 
Ancak son iki halde Antlaşmanın millî kanun veya ahdi hukuk olarak tatbiki şarttır; 
b) Taşıma teşebbüsleri arasındaki anlaşmazlıklar, 
c) Taşıma teşebbüsleri ile müşteriler arasındaki anlaşmazlıklar, ] 
d) Müşteriler arasındaki anlaşmazlıklar, 
Paragraf 4 — İşbu madde ile tesis olunan tahkim usulüne başvurmaya vesile olan ve uluslararası bir ta-: 

sıma sözleşmesinden doğan dâvalarda zaman aşımının durdurulma ve kesilme şartları, dâvanın açılacağı ale-: 
lâde mahkemenin tâbi bulunduğu millî kanunlara göre tayin olunur. 

Paragraf 5 — Hakem heyetleri tarafından, taşıma teşebbüslerine veya müşterilere karşı verilen hükümler, 
infaz olunacakları devlette tespit edilmiş bulunan formaliteler yerine getirilir getirilmez Âkit Devletlerden 
her birinde infazı mecburi olur. 

BÖLÜM — V 

İstisnai hükümler 

MADDE : 58 

Demir, denizyolu münakalesinde sorumluluk 

Paragraf 1 — 2 inci maddenin 1 inci fıkrası ile öngörülen hatlardan geçen demir, denizyolu taşımalarında 
her Devlet Antlaşmaya tâbi hatlar listesinde gerekli kaydın yapılmasını istemek şartı ile aşağıda sayılan muafiyet 
sebeplerinin hepsini 27 inci madde ile tespit edilmiş bulunanlara ilâve edebilir. 

Taşımacı, ancak teslimdeki gecikmenin, hasarın veya kaybın bagajların gemiye yüklenmesinden gemiden 
tahliyesine kadar olan deniz mesafesi üzerinde vukua geldiğini ısbat eylediği takdirde bunları iddia edebilir. 

Bu muafiyet sebepleri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Kaptanın, tayfanın, kılavuzun veya taşımacının memurların geminin seferindeki veya idaresindeki ef'al, 

ihmal veya kusurundan; 
Geminin sefer edememesinden; sefer kabiliyetsizi ğindeıı gemiyi sefer edebilecek duruma getirmek veya 

uygun bir donatım, levazım ve tağdiye temin etmek veya geminin bagajlarının yüklenmiş bulunduğu kısım
larını bagajların kabul, nakil ve muhafazasına elverişli bir duruma getirmek veya hazırlamak bakımlarından 
kendisine matuf, mâkul bir ehliyet noksanından ileri gelmediğini taşımacının ısbatı şartı ile, 

c) Yangın; bunun kendisinin, kaptanın, tayfanın, kılavuzun veya memurlarının fiil ve kusurlarından ileri 
gelmediğini taşımacının ısbatı şartı ile; 

d) Deniz veya sefere elverişli diğer su yollarındaki korkulu durum, tehlike veya kazalar; 
e) Denizde canın veya malın tahlisi veya tahlis teşebbüsü. 
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Yukarıdaki muafiyet sebepleri, nakliyecinin genel mükellefiyetlerini ve bilhassa gemiyi sefer edebilecek 

duruma getirmek veya uygun bir donatım, levazım ve tağdiye temin eylemek veya gemimin bagajların yük
lenmiş bulunduğu bütün kısımlarını ve bagajların kabul nakil ve muhafazasına elverişli bir duruma getirmek 
veya hazırlamak için mâkul bir ehliyet göstermek mecburiyetini hiç bir veçhile ne kaldırır, ne de azaltır. 

Nakliyeci, yukarıdaki muafiyet sebeplerini ileri sürdüğü zaman, hak sahibi teslimdeki gecikmenin ziyan 
veya hasarın nakliyecinin, kaptanın, tayfanın veya memurlarının, (a) bendinde yazılı olanlardan gayrı bir ha
tadan ileri geldiğini ısbat eylemesi halinde dahi sorumludur. 

Paragraf 2 — Eğer aynı deniz hattı, birinci maddede bahsi geçen listeye kayıtlı müteaddit teşebbüsler ta
rafından işletiliyorsa, bu hatta tatbik edilecek mesuliyet rejimi bütün bu teşebbüsler için aynı olacaktır. 

Ayrıca, bu teşebbüsler müteaddit devletlerin talebi üzerine bu listeye kaydedilmiş bulunuyorsa, bu mesu
liyet rejimi hakkında bu devletlerin önceden bir Antlaşma akdetmeleri gereklidir. 

Paragraf 3 — işbu madde gereğince alınmış olan tedbirler Merkez Ofisine bildirilecektir. Bunlar, en er
ken, Merkez Ofisinin bu tedbirleri diğer devletlere tebliğini havi yazısı tarihinden itibaren otuz günlük bir 
süre sonunda yürürlüğe girer. 

Nakil halindeki bagajlara bu tedbirlerin tesiri olmayacaktır. 

MADDE : 59 

Nükleer kaza halinde sorumluluk 

Zarar nükleer bir kazadan mütevellit ise demiryolu İşbu Antlaşma gereğince kendisine tereddüp eden 
nükleer enerji alanındaki sorumluluğu tanzim eden özel talimat gereğince nükleer tesisatın işleticisi veya onun 
yerine kaim olan kimse bu zarardan sorumlu olur. 

BÖLÜM — VI 

Nihai hükümler 

MADDE : 60 

İmza 

Mütemmim cüzilerini teşkil eden ekleri ile birlikte işbu Antlaşmanın alelade revizyon konferansına davet 
edilmiş bulunan devletlerin imzasına 30 Nisan 1970 tarihine kadar açık kalacaktır. 

MADDE : 61 

Tasdik -. Mer'iyet 

îşbu Antlaşma tasdik edilecek ve tasdike müteallik belgeler mümkün olan süratle İsviçre Hükümetine tevdi 
olunacaktır. 

Antlaşma on beş Devlet tarafından tasdik edildiği zaman veya en geç imzadan bir sene sonra İsviçre Hü
kümeti, Antlaşmanın yürürlüğe konması imkânını tetkik eylemek maksadı ile ilgili Hükümetlerle temasa geçe
cektir. 

MADDE : 62 

Antlaşmaya katılma 

Paragraf 1 — İmza etmemiş bulunan ve işbu Antlaşmaya iltihak eylemek isteyen her devlet, talepnamesini 
İsviçre Hükümetine gönderecek, mezkûr hükümet de bunu, Merkez Ofisinin talip Devlet demiryollarının ulus
lararası taşıma bakımından durumu hakkındaki bir no':u ile birlikte bütün Akit Devletlere tebliğ eyleyecektir. 
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Paragraf 2 — Bu ihbar tarihinden itibaren altı ay içinde en az iki devlet isviçre Hükümetine muhalefetlerini 
bildirmedikleri takdirde talep hukuken kabul edilmiş bulunacak ve talip devletle bütün Âkit Devletler durum-: 
dan İsviçre Hükümeti tarafından haberdar edilecektir. 

Aksi halde, İsviçre Hükümeti bütün Âkit Devletlere, ve talip devlete talebin tetkikinin talik edilmiş bulun
duğunu ihbar eder. 

Paragraf 3 — Her iltihak, İsviçre Hükümeti tarafından gönderilecek ihbar tarihinden bir ay sonra veya 
bu sürenin bitiminden Antlaşma henüz yürürlükte bulunuyorsa, bunun yürürlüğe giriş tarihinde katiyet kes-
beder. 

MADDE :63 

Âkit Devletlerin taahhütlerinin süresi 

Paragraf 1 — İşbu Antlaşmanın süresi sınırlı değildir. Ancak, her Âkit Devlet aşağıdaki şarlar dahilinde 
çekilebilir. 

Anlaşma her Âkit Devlet için, yürürlüğe giriş tarihini takip eden beşinci senenin Aralık ayının 31 ine 
kadar geçerli olacaktır. Bu sürenin bitiminde çekilmek isteyen her devlet bu isteğini asgari bir sene evvelin
den İsviçre Hükümetine bildirecek, adı geçen Hükümet de durumdan bütün Âkit Devletleri haberdar edecek
tir. 

Bu süre içinde ihbar yapılamıyacak olursa, taahhüt kendiliğinden üç sene için temdit edilecek ve üç yıllık 
sürenin 31 Aralık tarihinden en az bir yıl evvel yapılmış fesih ihbarı yokluğu halinde, böylece üç yıldan 
üç yıla devam edecektir. 

Paragraf 2, — Anlaşmaya katılmaları beş yıllık devre veya üç yıllık devrelerden biri esnasında kabul edil
miş bulunan devletlerin bu devrenin sonuna kadar, ve bu devrelerden birinin bitiminden asgari bir sene evvel 
fesih ihbarı yapmadıkları sürece, müteakip üç yıllık devrelerden her birinin sonuna kadar taahhütleri devam 
eder. 

MADDE : 64 

Antlaşmanın revizyonu 

Paragraf 1 — Âkit Devletlerin delegeleri işbu Antlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinden en geç beş sene 
sonra^ İsviçre Hükümetinin daveti üzerine bu Antlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi için toplanırlar. 

Âkit Devletlerden en az üçte biri tarafından talep edildiği takdirde bu tarihten evvel bir konferans top
lantıya davet olunur. 

Âkit Devletlerin ekseriyetinin mutabakatını temin etmek suretiyle, İsviçre Hükümeti âkit olmayan devlet
leri de davet eder. 

Âkit Devletlerin ekseriyetinin mutabakatını temin etmek suretiyle, Merkez Ofisi aşağıdaki teşekküllerin 
temsilcilerini de konferansta hazır bulunmayı davet eder. 

a) Taşıma konusunda yetkili uluslararası hükümet teşekküllerini : 
b) Taşıma ile uğraşan uluslararası özel teşekkülleri; 
Âkit olmayan devletlerin temsilcileri ile dördüncü bentte bahsi geçen uluslararası teşekküllerin müzake

relere iştiraki her konferans için müzakere nizamnamesi ile tanzim olunur. 

Âkit Devletleri ekseriyetinin mutabakatını temin suretiyle Merkez Ofisi, alelade ve olağanüstü revizyon 
konferanslarından evvel, revizyon tekliflerinin önceden incelenmesi için komisyonları toplantıya çağırabilir, 
II nci ek hükümleri kıyas yolu ile komisyonlara da tat bik olunur. 

Paragraf 2 — Bir revizyon konferansı neticesinde meydana gelen yeni Antlaşmanın yürürlüğe konulma
sı, daha önceki Antlaşmanın ve eklerinin ilgasını gerektirir; yeni Antlaşmayı tasdik etmiyecek Âkit Dev
letler için dahi daha önceki metin geçerli olamaz. 
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Paragraf 3. — Revizyon konferansları arasında 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 
24, 29, 37, 44, 45, 46, 49 cu maddelerle III cü ek bir revizyon komisyonu tarafından tadil edilebilir. Bu ko
misyonun kuruluş ve işlemesi işbu Antlaşmanın II ci ekiyle tanzim olunmuştur. 

Revizyon komisyonunun kararları, Merkez Ofisi aracılığı ile Âkit devletlerin hükümetlerine derhal teb
liğ olunur. Ancak, tebliğ gününden itibaren üç ay içinde Âkit Devletler hükümetlerinin asgari beşi tarafından 
itiraz dermeyan edilmediği takdirde bu kararlar kabul edilmiş sayılır. Bu kararların kabul edildikleri, Merkez 
Ofisi tarafından Âkit Devletlerin hükümetlerinin malûmatına sunulduğu ayı takip eden sekizinci ayın birinci 
gününde yürürlüğe girer. Merkez Ofisi kararların kabulünü tebliği sırasında bugünü tayin eder. 

MADDE : 65 

Antlaşma metinleri, resmi tercümeler 

İşbu Antlaşma müesses diplomatik usuller gereğince Fransız dilinde âkit ve imza edilmiştir. 
Fransızca metne, resmi tercüme kıymetini haiz bulunan Alman dilinde bir metin, ingiliz dilinde bir me

tin, İtalyan dilinde bir metin ve Arap dilinde bir metin eklenmiştir. 
İhtilâf halinde Fransızca metin muteberdir. 

Usulüne uygun bulunan selâhiyetnameleri hamil aşağıdaki tam yetkili temsilciler işbu Antlaşmayı mealini 
tasdiken imzalamışlardır. 

Bern'de bin dokuz yüz yetmiş yılı Şubat ayının yedinci günü tek nüsha olarak tanzim edilmiş olup İs
viçre Konfederasyonu arşivlerine tevdi edilecek ve aslına uygun tasdikli sureti taraflardan her birine teslim 
edilecektir. 
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DEMİRYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMALAR MERKEZ OFİSİNE DAİR TÜZÜK 

1 nci Ek 
(Madde : 54) 

MADDE : 1 

Paragraf 1 — Demiryolu ile Uluslararası nakliyat Merkez Ofisinin merkezi Bern'de olup İsviçre Hükü
metinin himayesi altındadır. 

İdari alanda olduğu kadar malî alandaki faaliyetinin kontrolü, Antlaşmanın 54 ncü maddesi hükümle
ri gereğince tespit olunan esas dahilinde cereyan eden ve bu kontrol bir İdarî Komiteye tevdi olunmuştur. 

Bu maksatla İdarî Komite: 
a) Antlaşmanın ve revizyon konferansları tarafından tespit edilen diğer metinlerin tam olarak uygulan

malarına nezaret eder ve icabında, bu Antlaşma ve metinlerin tatbikini kolaylaştıracak tedbirleri tavsiye eder. 

b) Merkez Ofisinin faaliyetini ilgilendirmekte olup bir Âkit Devlet veya Ofis Müdürü tarafından kendi
sine sunulan meselelerde fikirlerini gerekçeli olarak beyan eder. 

Paragraf 2 — a) İdari Komite Bern'de toplanır Âkit Devletler arasından seçilmiş on bir üyeden müte
şekkildir. 

b) İsviçre Konfederasyonu, başkanlığını yaptığı komitede daimi bir üyeliğe sahiptir. Diğer üye Devletler 
beş yıl için tayin edilirler. Diplomatik bir konferans, görev başında bulunan İdari Komitenin teklifi üzerine 
ve âdil bir coğrafi dağılışı dikkate almak suretiyle, her beş senelik devre için İdari Komitenin teşekkül tarzını 
tâyin eder. 

c) Üye devletler arasında bir inhilâl vuku bulduğu takdirde, İdari Komite, boşalan üyeliği işgal etmek üze
re diğer bir Âkit Devleti kendiliğinden tâyin eder. 

d) Her üye devlet, Uluslararası taşıma konularında tecrübe sahibi bir kişiyi, İdari Komiteye temsilci ola
rak tâyin eder. 

e) İdarî Komite kendi iç tüzüğünü tespit ve kendi kendisine teşekkül eder. 
İdarî Komite yılda en az bir defa normal olarak toplantı yapar; bundan başka, en az üç üye devlet ta

lep ettiği takdirde, olağan üstü toplantılar da yapar. 
İdarî Komitenin büro memurları Merkez Ofisi tarafından temin edilir. 

İdarî Komitenin toplantılarına ait tutanaklar bütün âkit devletlere gönderilir. 
f) Üye bir devlet temsilcisinin hizmetleri için ücret ödenmez ve bu hizmetin gerektirdiği yer değiştirmele

rinin masrafları bu devlete aittir. 
Paragraf 3. — a) İdarî Komite, Merkez Ofisinin organizasyonuna, işleyişine ve personel statüsüne müteal

lik tüzüğü tespit eder. Bu maksatla İsviçre hükümeti Ofise bir proje tevdi eder. 

b) İdarî Komite Merkez Ofisinin Genel Müdürünü, Genel Müdür Yardımcısını, Müşavirlerini ve Mü
şavir Yardımcılarını tâyin eder; bu maksatla İsviçre Hükümeti Ofise Genel Müdür ve Genel Müdür Yar
dımcısının tâyini için teklifatta bulunur. Bu tâyinler için İdarî Komite, daha ziyade adayların ihtisaslarını ve 
âdil bir coğrafi dağılışı dikkate alır. 

c) İdarî Komite, aşağıdaki 2 nci madde hükümleri ile yıllık idare raporunu dikkate almak suretiyle, se
nelik bütçeyi tasdik eder. 

Merkez Ofisi hesaplarının, bütçe dahilinde sadece kayıtların ve muhasebe ile ilgili belgelerin uygunluk
larına inhisar eden kontrolü, İsviçre Hükümeti tarafından icra edilir, İsviçre Hükümeti bu hesapları, bir ra
porla birlikte İdarî Komiteye intikal ettirir. İdarî Komite, Merkez Ofisinin idare raporu ve yıllık hesabat cet
veli ile birlikte bunun teklif edeceği karar ve tavsiyeleri âkit devletlere tebliğ eder. 

d) İdarî Komite, bundan önceki konferanstan beri yaptığı çalışmaların tümüne ait bir raporu, bu İdarî Ko
mitenin teşkilini tâyin etmekle yükümlü her Diplomatik Konferansa, bu Konfrensın açılışından en az iki ay ev
velden takdim eder. 
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MADDE : 2 

Para'graf 1 — Merkez Ofisinin masrafları, işbu Antlaşmanın uygulandığı demiryolu hatlarının veya par
kurların uzunluğu ile mütenasip olmak üzere Âkit Devletler tarafından yüklenilir. Bununla beraber, su yolları 
yalnız parkurlarının yarısı nispetinde olmak üzere masraflara katılırlar, Her Devlet için katılma hissesi, kilo
metre başına tespit edilen bir miktarı geçemez. Hâlen görev başında bulunan İdarî Komitenin teklifi üzerine, 
işbu Nizamnameninin birinci maddesinin ikinci paragrafının b) bendi hükümlerine göre bu aynı devre için 
İdarî Komitenin teşkilini tâyin etmekle yükümlü Diplomatik Konferans tarafından her beş yıllık devre için 
bu miktar tâyin ve tespit edilir. 

Istisnaen ilgili Hükümetle Merkez Ofisi arasında anlaşma olduğu ve İdarî Komitenin tasvibi alındığı 
takdirde, iştirak hissesinde, özel şartlar içinde işletilen hatlar için en çok yüzde elliye kadar indirim yapıla
bilir. Kilometre başına yıllık katılma payı, Merkez Ofisi ile mutabık kalınmak suretiyle, her sene için İdarî 
Komite tarafından tespit olunur. Bu hisse, her zaman tüm olarak tahsil edilir. Merkez Ofisinin hakiki mas
rafları, bu esasa göre hesaplanan hisseler tutarına çıkmadığı takdirde, sarf olunmayan bakiye, ihtiyat fonuna 
yatırılır. 

Paragraf 2 — İdare raporu ile yıllık hesabat cetvelinin Âkit Devletlere tevdii vesilesi ile Merkez Ofisi, 
geçen yıla ait masraflara iştirak hisselerinin ödenmesini bu devletlerden talep eder, 1 Ekim tarihine kadar his
sesini ödemeyen devlet, bunu ödemeye ikinci defa davet olunur. Bundan da bir sonuç alınamazsa, Merkez Ofi
si, geçen yıla ait idare raporunun gönderilmesi vesilesiyle, müteakip yılın başında talebini tekrarlar. Eğer 
müteakip 1 Temmuz tarihinde herhangi bir ödemede bulunulmamışsa, vadesi geçen iki taksidi tediyeye da
vet etmek üzere, mütemerrit devlet nezdinde dördüncü bir teşebbüste bulunur. Bunda da başarı sağlanamazsa, 
Merkez Ofisi, üç ay sonra bahis konusu devlete müracaatla, beklenen tediye yıl sonuna kadar yapılmadığı 
takdirde, tediyeden imtinaının, Antlaşmadan çekilmek hususunda zımni arzusuna delâlet ettiği şekilde yo
rumlandığını bildirir. Bu son teşebbüsün 31 Aralık tarihine kadar cevapsız kalması halinde, Merkez Ofisi, te
diyede bulunmayan devletin Antlaşmadan çekilmek hurusunda zımni olarak izhar edilen arzusunu dikkate 
alarak bu devletin hatlarını uluslararası taşımaya kabul olunan hatlara ait listeden siler. 

Paragraf 3 — Tahsil edilmeyen meblağlar, Merkez Ofisinin sahip olduğu âdi krediler vasıtasiyle müm
kün mertebe karşılanmalıdır; bu meblâğlar dört hesap devresine dağıtılabilir. Açığın bu suretle kapatılama
yan kısmı, özel bir hesapta, diğer Âkit Devletlerin zimmetine kayıt edilir. Ancak zimmete geçirme, bu işle
min yapılması sırasında Antlaşmaya tâbi hatların kilometre sayısı ile mütenasip olarak ve tediyeden im
tina eden devletin çekilmesinden sonra hitama eren iki senelik devre içinde her devletin bu devletle Antlaş
mada beraberce bulundukları müddet nispetinde yapılır. 

Paragraf 4 — Yukardaki ikinci paragrafta gösterilen şartlar dahilinde hatları listeden çıkarılan devlet 
ancak, ödemediği yıllara ait borçlarını evvelemirde ödediği ve bu tediyeyi, kendisine düşen hisselerin ödenme
si hususunda Merkez Ofisi tarafından vaki davet gününden itibaren geçen 6 ncı ayın sonundan hesaplanmak 
üzere yüzde beş faizle yaptığı takdirde, hatlarını Uluslararası taşımaya yeniden dahil ettirebilir. 

M A D D E : 3 

Paragraf 1 — Merkez Ofisi, Antlaşmanın uygulanmasında gerekli bilgiyi ve özellikle demiryolu ve diğer 
teşebbüs hatlarına ait liste ile taşıma dışı bırakılan veya bazı şartlar altında kabul olunan eşya hakkındaki bil
dirileri ye Ofis tarafından içine ilâvesi faydalı sayılan etüdleri kapsayan aylık büten yayınlar. 

Paragraf 2 — Bülten Fransızca ve Almanca olarak tertiplenir. Her âkit devlete ve ilgili her idareye bir 
nüsha parasız olarak gönderilir. İstenilen diğer nüshalar, Merkez Ofisi tarafından tespit olunan bir ücrete 
tâbidir. 

MADDE . 4 

Paragraf 1 — Uluslararası taşımadan mütevellit olup ödenmemiş bulunan bordrolar ve alacaklar alaclı 
teşebbüs tarafından, tahsillerini kolaylaştırması için Merkez Ofisine gönderilebilir. Bu maksatla Merkez Ofisi, 
borçlu taşıma teşebbüsünü borcunu ödemeye veya ödemekten imtina sebeplerini bildirmeye davet eder. 
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Paragraf 2 — Merkez Ofisi dermeyan olunan imtina sebeplerinin yeterli derecede inandırıcı bulundu
ğuna kanaat getirirse tarafları yetkili mahkemeye veya, taraflar talep ettikleri takdirde, Antlaşmanın 57 nci 
maddesinde öngörülen (Ek III) hakem mahkemesine sevkeder. 

Paragraf 3 — Merkez Ofisi, meblâğın tümünün veya bir kısmının hakikaten ödenmesi gerektiğine kanaat 
getirirse, bir eksperin fikrini aldıktan sonra, borçlu taşıma teşebbüsünün Merkez Ofisine, alacağın tümünü 
veya bir kısmını ödemeye mecbur olduğunu beyan edebilir; bu suretle yatırılan meblâğ, yetkili hâkimin veya 
Antlaşmanın 57 nci maddesinde öngörülen (Ek III) hakem mahkemesinin esas hakkındaki kararına kadar 
emanette kalır. 

Paragraf 4 — Bir taşıma teşebbüsünün on beş gün içinde Merkez Ofisinin ihtarına cevap vermemesi halin
de, borcunu ödemesi hususunda kendisine yenidenmektup yazılır, ve bunda, imtinaının sonuçları belirtilir. 

Paragraf 5 — Bu yeni mektubun gönderilmesinden on gün sonra bir netice alınamazsa, Merkez Ofisi, 
taşıma teşebbüsünün tâbi olduğu âkit devlete gerekçeli bir yazı gönderir ve bunda, mezkûr devleti, alınacak 
tedbirleri bildirmeye ve özellikle, borçlu taşıma teşebbüsünün hatlarını listesinde muhafaza edip etmiyece-
ğini incelemeye davet eder. 

Paragraf 6 — Eğer borçlu taşıma teşebbüsünün tâbi olduğu âkit devlet, tediyeden imtinaa rağmen, bu 
teşebbüsü listeden sildirtmeye lüzum görmezse veya Merkez Ofisinin tebliğini altı hafta cevapsız bırakırsa, 
uluslararsı taşımalardan doğan alacaklar hususunda, bahis konusu teşebbüsün ödeme kabiliyetine müteallik 
garantiyi kabul etmiş sayılır. 

M A D D E : 5 

Antlaşmanın 54 ncü maddesinin 1 nci paragrafının d) ilâ f) fıkralarında öngörülen faaliyet dolayısiyle 
husule gelen özel masrafları karşılamak üzere bir ücret tahsil olunur, Bu ücretin tutarı Merkez Ofisinin teklifi 
üzerine, tdarî Komitece tespit edilir. 
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l i nci Ek 

(Madde 64 Parag. 3) 

Revizyon Komisyonu Hakkına Statü 

MADDE : 1 

Âkit Devletlerin hükümetleri, komisyonun yetkisine giren konularla ilgili tekliflerini Demiryolu ile Ulus
lararası Taşıma Merkez Ofisine bildirirler; Ofis bu teklifleri derhal diğer âkit devletlerin bilgilerine sunar. 

MADDE : 2 

Merkez Ofisi, her lüzum görülen ahvalde veya en az beş âkit devletin talebi üzerine komisyonu toplan
tıya çağırır. 

Bütün âkit devletler, iki ay öncesinden komisyonun toplantısından haberdar edilirler. Bu husustaki ihbar
namede, gündeme ithali talep olunan konular kesinlikle belirtilmelidir. 

MADDE : 3 

Bütün âkit devletler komisyonun çalışmalarına katılabilirler. 
Bir devlet diğer bir devlet tarafından kendisini temsil ettirebilir; bununla beraber bir devlet diğer iki dev

letten fazlasını temsil edemez. 
Her devlet kendi temsilcilerinin masraflarını yüklenir. 

MADDE : 4 

Merkez Ofisi görüşülecek konuları inceler ve komis yonların büro hizmetlerini deruhte eder. 
Merkez Ofisinin Genel Müdürü veya temsilcisi, komisyonun oturumlarına müşahit sıfatı ile katılırlar. 

M A D D E : 5 

Merkez Ofisi, âkit devletlerin çoğunluğu ile mutabık kalarak, aşağıdaki devlet veya teşekküllerin temsilci
lerini, müşahit sıfatı ile komisyonların toplantılarında hazır bulunmaya davet eder: 

a) Âkit olmayan devletler, 
b) Mütekabiliyet şartı ile, taşıma konusunda yetkili Uluslararası devlet teşekkülleri, 
c) Mütekabiliyet şartı ile, taşımayla iştigal eden ve devlete bağlı olmayan Uluslararası teşekküller. 

MADDE : 6 

Revizyon komisyonu Âkit Devletlerin yarısı temsil edildiği takdirde fiili olarak teşekkül etmiş olur. 

MADDE : 7 

Komisyon her toplantı için bir başkan ve bir veya iki başkan yardımcısı seçer. 

MADDE : 8 

Müzakereler Fransızca ve Almanca olarak cereyan eder, komisyon üyelerinin beyanları derhal yüksek ses
le ve özet olarak tercüme edilir. Teklif metinleri ve başkanının tebliğleri aynen tercüme olunur. 

M A D D E : 9 

Oylama delegasyon itibariyle ve talep halinde, isim okunarak çağırılmak suretiyle yapılır; Oturumda tem
sil olunan âkit devletin delegasyonunun bir oyu vardır. 
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Bir teklif, olumlu oy adedi, aşağıdaki şekilde ise kabul edilir: 
a) Komisyonda temsil olunan delegasyonların en az üçte biri oylamaya katılmış olmalıdır; 
b) Olumlu oy adedi, olumsuz oy adedinden fazla ise 

MADDE : 10 

Oturum tutanakları müzakereleri her iki lisanda özetliyecektir, Teklifler ve kararlar, her iki lisanda da 
tam metin halinde tutanaklarda yer alacaktır. Kararlar ile ilgili tutanağın Fransızca metni ile Almanca metni 
arasında fark bulunması halinde, Fransızca metin muteber olacaktır. 

Oturum esnasında tutanakların tasvibi mümkün olamazsa, üyeler, muhtemelen üzerinde değişiklik yaptık
ları tutanakları, münasip bir müddet zarfında büroya tevdi edeceklerdir. 

MADDE : 11 

Çalışmaları kolaylaştırmak maksadı ile komisyonlar alt komisyonlar teşkil edebilirler; komisyon, ileri ta
rihteki bir toplantı için belirli konuları hazırlamakla görevli alt komisyonları keza teşkil edebilir. 

Her alt komisyon bir başkan, bir başkan yardımcısı ve lüzum hasıl olursa bir raportör seçer. Bundan 
gayri hususlarda, 1 ilâ 5 ve 8 ilâ 10 ncu maddeler hükümleri, benzetme yolu ile alt komisyonlar hakkında 
uygulanır. 
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III ncü ek 
(Madde 57) 

Tahkim Tüzüğü 

MADDE : 1 

Hakemlerin sayısı 

Devletler arasındaki anlaşmazlıklardan gayri anlaşmazlıklara bakmak üzere kurulan hakem mahkemeleri, 
tahkimname hükümlerine göre bir, üç veya beş hakemden teşekkül edecektir. 

MADDE : 2 

Hakemlerin Seçimi 

Paragraf 1 — Hakemlere ait bir liste önceden düzenlenir. Her âkit devlet, îsviçre hükümeti tarafından 
düzenlenen ve günü gününe işlenmiş olarak tutulan hakem listesine kayıt edilmek üzere, Uluslararası taşıma 
hukukunda uzman "bulunan ve kendi uyruğunda olan en çok iki kişiyi gösterebilir: 

Paragraf 2 — Eğer tahkimname tek bir hakem öngörüyorsa, bu hakem, tarafların müştereken anlaşması 
ile seçilir. 

Şayet tahkimname üç veya beş hakem öngörüyorsa, taraflardan herbiri, duruma göre, bir veya iki hakem 
seçer. 

Bundan önceki fıkra uyarınca seçilen hakemler, müştereken anlaşmak suretiyle ve duruma göre, üçün
cü veya beşinci hakemi seçerler; bu kişi hakem mahkemesine başkanlık eder. 

Duruma göre, eğer taraflar tek hakemin seçimi hususunda anlaşamazlarsa, veya taraflarca seçilen hakem
ler üçüncü veya beşinci hakemin tayini hususunda uyuşamazlarsa Merkez Ofisinin müracaatı üzerine îsviçre 
Federal Mahkemesi Başkanı bir hakem tayin etmek suretiyle hakem mahkemesini tamamlar. 

Hakem mahkemesi 1 nci paragrafta sözü geçen listede yazılı kişilerden teşekkül eder. Bununla beraber, 
tahkimname beş hakem öngördüğü takdirde, taraflardan herbiri liste dışından bir hakem seçebilir. 

Paragraf 3 — Tek hakem, üçüncü veya beşinci hakem tarafların milliyetinden gayri bir milliyette ola
caktır. 

Bir üçüncü tarafın uyuşmazlığa müdahalesi hakem mahkemesinin teşekkülüne tesir etmez. 

MADDE : 3 

Tahkimname 

Arbitraja müracaat eden taraflar bir tahkimname aktederler; bunda özellikle şu hususlar yer alır: 
a) Mümkün olduğu kadar kesinlikle ve açıkça tâyin edilmek suretiyle, anlaşmazlığın konusu; 
b) Mahkemenin teşekkül tarzı ve hakem veya hakemlerin tâyini için gerekli mühletler; 
c) Mahkeme yeri. 
Tahkim usulünün işlemeye başlayabilmesi için tahkimname Merkez Ofisine gönderilecektir. 

M A D D E : 4 

Usûl 
» 

Hakem mahkemesi, özellikle aşağıdaki hükümleri dikkate almak suretiyle, takip olunacak usulü kendisi 
tâyin eder: 

a) Hakem mahkemesi, hakikati tespit için, tarafların beyanları ile bağlı kalmaksızın, kendisine getirilen 
dâvalarda ileri sürülen delilleri inceliyerek hükmünü verir; 
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b) Hakem mahkemesi, ne davacının taleplerinden fazlasına veya bunlardan gayri hususlarda, ne de dava
lının kabullendiğinden daha eksiğine karar veremez; 

c) Gerekçeli olarak verilen hakem kararı, hakem mahkemesi tarafından kaleme alınır ve Merkez Ofisi 
aracılığı ile taraflara tebliğ edilir; 

d) Hakem mahkemesinin toplandığı yerde uygulanan âmir hükümlerin aykırı hüküm kapsaması hali 
müstesna, hakem mahkemesinin kararı, tashihi karar veya butlan hariç, istinafa tâbi tutulamaz. 

MADDE : 5 

Mahkeme kalemi 

Merkez Ofisi, hakem mahkemesinin kalem işlerini yürütür. 

MADDE : 6 

Masraflar 

Hakem kararında, hakemlerin ücretleri dahil, masraf ve harçlar tespit ve ödemenin hangi tarafa ait bu
lunduğu veya ücret, masraf ve harçların taraflar arasında ne nisbette paplaşılacağı tâyin olunur. 

Bern'de 7 Şubat 1970 tarihinde imzalanan demiryolu ile eşya (CİM) ve yolcu ve bagaj (OV) taşınmasına 
mahsus uluslararası Antlaşmalara. 

EK PROTOKOL 

Altta imzaları bulunan yetkili delegeler aşağıdaki hususlar hakkında anlaşmışlardır. 

I 

1 — Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Krallığı hukukuna göre, 1970 Antlaşmalarının bunları 
imzalamamış veya bunlara katılmamış olan Devlet Ülke parçaları hatları ile ilgili hükümlerini müşterilere 
mecburi kılmak için Birleşik-Krallık Hükümeti, bu Antlaşma hükümlerinden inhiraf ederek, menşei Birleşik 
Krallık olan trafik için matbu hamule senedi (CİM) ve Uluslararası bilet ve bagaj bülteni formülünde olmak 
üzere işbu ek protokole bir referans dercetmeye yetkilidir. 

2 — Birleşik Krallıkta taşıma ile ilgili mevzuatta tarifeleri ilân ve bunları müşterilere yeknesak bir surette 
tatbik etmek mükellefiyeti bulunmadığından; 

a) Tarifeleri' ilân ve bunların müşterilere yeknesak bir surette tatbik edilmesi mükellefiyetini ihtiva eden 
CİM hükümlerinin Birleşik Krallıkta tatbik edilmemesi; 

b) Birleşik Krallıkta demiryolunun tahsile yetkili olduğu taşıma ücreti ve müteferri masraflar bu memle
kette CIM'e tâbi Uluslararası trafikte de kabili tatbiktir. 

3 — Avrupa kıtası ile Birleşik Krallık arasında tehlikeli maddelerin demir-deniz trafiği ile ilgili inhirafı 
hükümleri ihtiva edecek ve CİM'in 1 nci ekine yapılacak bir ilâvenin akti ve yürürlüğe konmasına kadar, 
varış veya çıkışı Birleşik Krallık olan ve CİM rejimi altında taşınacak olan tehlikeli maddeler 1 nci ekin hü
kümlerine ve ayrıca da Birleşik Krallıkta tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili bulunan demir ve deniz yolu 
mevzuatına da tâbi olmalıdır. 

II 

1 — irlanda hukukuna göre, 1970 antlaşmalarının bunları imzalamamış veya bunlara katılmamış olan 
Devlet Ülke parçaları hatları ile ilgili hükümlerini müşterilere mecburi kılmak için irlanda Hükümeti, bu ant
laşma hükümlerinden inhiraf ederek, menşei irlanda olan trafik için matbu hamule senedi (CİM) ve Ulus
lararası bilet ve bagaj bülteni formülünde olmak üzere işbu ek protokole bir referans dercetmeye yetkilidir, 
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2 — İrlanda'da taşıma ile ilgili mevzuatta tarifeleri ilân ve bunları müşterilere yeknesek bir surette tatbik 
etmek mükellefiyeti bulunmadığından: 

a) Tarifeleri ilân ve bunların müşterilere yeknesek bir surette tatbik edilmesi mükellefiyetini ihtiva eden 
CİM hükümlerinin İrlanda'da tatbik edilmemesi, 

b) İrlanda demiryolunun tahsile yetkili olduğu taşıma ücreti ve müteferri masraflar bu memlekette CİM 
e tâbi Uluslararası trafikte de kabili tatbiktir. 

3 — Avrupa kıtası ile İrlanda arasında tehlikeli maddelerin demir-deniz trafiği ile ilgili inhiraf i hüküm
leri ihtiva edecek ve CİM, I nci ekine yapılacak bir ilâvenin akti ve yürürlüğe konmasına kadar, varış veya çı
kışı İrlanda olan ve CİM rejimi altında taşınacak olan tehlikeli maddeler, 1 nci ekin hükümlerine, ve ayrıca 
da İrlanda'da tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili bulunan demir ve deniz yolu mevzuatına da tâbi olmalı
dır. 

III 

Bazı Devletlerin, kendi aralarında trafikte tatbik edecekleri Avrupa Kömür ve Çelik Birliği ve Avrupa 
Ekonomik Birliği ile ilgili Antlaşmalar gibi bazı Antlaşmalara karşı CİM ve CIV Antlaşmaları hükümleri da
ha ön planda yer alır. 

IV 

1970 Antlaşmalarını tamamlayan bu protokol 30 Nisan 1970 tarihine kadar imzaya açıktır. 
Bu protokol tasdik edilmelidir. 
Bu tarihten evvel bu protokolün imzalamayacak olan Devletlerle 1970 tarihli CIM'in 67 nci ve CIV'nin 

62 nci maddelerinin uygulanması ile yukardaki Antlaşmalara iltihak etmiş olan Devletler işbu protokola bil
diriler yolu ile katılabilirler. 

Tasdik belgesi veya katılma ile ilgili bildiri İsviçre Hükümetine tevdi edilecektir. 

Usulüne uygun bulunan tam yetkili delegelerle işbu protokolü imza etmişlerdir. 
Bern'de yedi Şubat bin dokuzyüz yetmiş yılında bir tek nüsha olarak tanzim edilmiş ve bu nüsha İsviçre 

Konfederasyonu arşivlerine tevdi edilmiş ve tarafların her birine aslına uygun bir nüshası verilmiştir. 
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DEMİRYOLU İLE EŞYA TAŞINMASINA MÜTAALLİK ULUSLARARASI ANTLAŞMA 

(CİM) 

Aşağıda imzaları bulunan tam yetkiyi haiz temsilciler, 25 Şubat 1961 tarihinde Bern'de imzalanmış bulu
nan Demiryolu ile eşya taşınması ile ilgili Uluslararası Antlaşmanın yeniden incelenmesi gereğine kani ola
rak ve sözü geçen Antlaşmanın 69 uncu maddesine tevfikan, yeni bir Antlaşma akdi kararını almışlar ve 
aşağıdaki maddeler üzerinde mutabakata varmışlardır. 

KISIM — I 

Antlaşmanın Konusu ve Şümulü 

MADDE : 1 

Antlaşmanın uygulanacağı demiryolları ve taşımalar 

Paragraf 1 — İşbu Antlaşma, aşağıdaki paragraflarda yazılı istisnalar hariç, en az iki âkit Devletin top
raklarından geçen bir parkur için tanzim edilen bir hamale senedi ile taşımaya verilen ve münhasıran 59 uncu 
maddeye göre düzenlenen listede kayıtlı hatlar üzerinde yapılan bütün eşya irsalâtına uygulanır. 

Paragraf 2 — Çıkış istasyonu ile (1) varış. istasyonu aynı devletin toprakları üzerinde bulunan ve diğer 
bir devletin toprakları üzerinden ancak transit olarak geçen eşya, aşağıdaki haller'de işbu Antlaşma hüküm
lerine tâbi tutulamaz : 

a) ' Üzeririden transit olarak geçilen hatlar, münhasıran çıkış Devletine ait bir demiryolu tarafından işle-
tiliyorsa; 

b) Üzerinden transit olarak geçilen hatlar, münhasıran çıkış Devletine ait bir demiryolu tarafından iş-
letilmese dahi, bu taşımaların Uluslararası taşımalar sayılmaması hakkında ilgili devletler veya ilgili demir 
yalları arasında antlaşmalar aktedilmiş bulunuyorsa. 

Paragraf 3 — Müşterek hudutlu iki devletin istasyon'arı arasındaki ve üçüncü bir devletin topraklarını tran-
s'it geçmek suretiyle iki devletin istasyonları arasındaki irsalât, eğer taşımanın yapıldığı hatlar münhasıran, bu 
üç devletten birinin demiryolları tarafından işletiliyor^a, göndericinin bu taşımaya uygun gelen hamule se
nedini kullanmak suretiyle, bu demiryollarında tatbik edilen dahili mevzuat rejimini talep etmesi ve ilgili 
devletlerden hiç birinin kanun, ve nizamlarının buna ay'.cırı düşmemesi halinde, hattı işleten devletin mevzuatı
na tâbi tutulur. 

M A D D E : 2 

Karma taşımalara ait hükümler 

Paragraf 1 — Birinci maddede öngörülen listeye, demiryolları hatlarından başka üzerlerinde uluslarara
sı taşımalar yapılan ve demiryolu parkurlarını tamam1 ayan muntazam otomobil veya su yolları hatları dahil 
edilebilir. Ancak bu hatların listeye dahil edilmeleri, en az iki âkit Devleti birbirine bağlamaları ve Devletlerin 
müşterek muvafakatları şartı ile mümkün olabilir. 

Paragraf 2 — Bu hatları işleten teşebbüsler, çeşitli taşıma nevilerinin zaruri kıldığı aykırılklar müstesna 
olmak üzere, işbu Antlaşmanın demiryollarına yüklediği bütün mükellefiyetlere tâbi ve tanıdığı bütün haklara 
sahiptirler. Ancak, işbu Antlaşma ile tesis edilmiş bulunan sorumluluk kaidelerinde istisna söz konusu ola
maz. 

(1) İstasyon tabirinden, aynı zamanda, taşıma sözleşmesinin icrası için umuma açık su yolları Umanları 
ile her türlü otomobil hizmetleri müessesesi anlaşılır. 
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Paragraf 3 — Birinci paragrafta gösterilen hatlardan birini listeye kaydettirmek isteyen her devlet, ikin

ci paragrafta öngörülen istisnaların, tarifelerin tâbi bulunduğu aynı usuller dahilinde yayınlanması için gerek
li tedbirleri alacaktır. 

Paragraf 4 — Aynı zamanda hem demiryolları, hemde birinci paragrafta tayin olunanlardan gayrı taşıma 
servisleri üzerinden yapılan uluslararası taşımalar için demiryolları, ilgili taşıma teşebbüsleri ile müşterek olarak 
ve her taşıma tarzının özelliklerini dikkat nazara alabilmek maksadı ile, işbu Antlaşmadan farklı hukuki 
bir rejim uygulayan tarife hükümleri koyabilirler. Bu takdirde, işbu Antlaşmanın 6 ncı maddesinin 1 inci 
paragrafının tatbikatında tespit edilenden gayrı bir taşıma belgesi kullanılmasını mecburi kılabilirler. 

MADDE: 3 

Taşımaya kabul edilmeyen eşya 

Aşağıda yazılı bulunan eşya taşımaya kabul edilmez : 
a) Geçilecek ülkelerden birinde dahi olsa, taşınması posta idaresinin tekelinde bulunan eşya; 
b) Geçlilecek demiryollarından birin'de dahi olsa, ölçüleri, ağırlıkları veya ambalajları bakımından araç 

ve tesislere uygun düşmediği cihetle taşımaya elverişli bulunmayan eşya; 
c) Geçilecek ülkelerden birinde dahi olsa, taşınması yasak edilmiş eşya; 
d) 4 üncü maddenin 2 inci paragrafında öngörülen listisnalar hariç işbu Antlaşmanın 1 inci eki gereğince 

taşımaya kabul edilmeyen eşya ve maddeler. 

MADDE : 4 

Bazı şartlar altında taşımaya kabul olunan eşya 

Paragraf 1 — Bazı şartlar altında taşımaya kabul edilen eşya aşağıda gösterilmiştir : 
a) İşbu Antlaşmanın I inci ekirideki şartlarla veya antlaşmalarla ve ikinci paragrafta öngörülen tarife hü

kümler1! ile taşımaya kabul edilen eşya ve maddeler. 
b) Cenaze taşınması şu şartlar altında kabul edilir : 
1 — Taşıma büyük hız olarak ifa edilir; 
2 — Masrafların gönderici tarafından ödenmesi gereklidir; 
3 — Rambursman ve debur kabul edilmez; 
4 — Hamule senedine «garda (büro restan)» meşruhatı verilemez; 

5 — Müteaddit devlet arasında bu konuda düzenlenmiş özel Antlaşmalar mevcut bulunmadıkça, taşıma, 
her devletin kendi kanun ve nizzamlarına tâbidir; eğer gönderici hamule senedine verdiği bir meşruhatla, ce
sedi varış memleketinde kendi belirttiği bir sürede çekmeyi üstüne almış ise bir refakat gerekli değildir. 

c) Kendi tekerlekleri üzerinde sevkedilen demiryolu taşıtları, demiryolu idarelerinden birinin bunları, se
fere elverişli olmak bakımından muayene ve bu ciheti, ya taşıt üzerine yazması veyahut da özel bir belge ile 
tasdik etmesi şartiiyle taşımaya kabul olunur; lokomotiflere, tenderlere ve otomotrislere ayrıca, göriderici tara
fından temin edilen ve bilhassa yağlamayı yapacak ehliyetli bir memur refakat etmelidir. 

Lokomotif, tender ve otomotristen gayrı kendi teke lekleri üzerinde sevk olunan demiryol taşıtlarına bakıcı 
refakat edebilir bu kişi bilhassa yağlamayı sağlayacaktır. Gönderici bu hakkını kullanmak istediği takdirde, 
bu hususu hamule senedine yazacaktır; 

d) Canlı hayvanlar aşağıdaki şartlar altında kabul olunur : 
1 — Gönderici tarafından temin edilen bir bakıcının refakat etmesi gereklidir. 
Bununla beraber aşağıdaki durumlarda refaketçi istenmez : 
— Bir ambalaj içinde taşımaya verilmiş küçük baş hayvanlar bahis konusu olduğunda; 
— Böyle bir durum uluslararası tarifelerde öngörüldüğünde veya 
—• Taşımaya iştirak eden demiryollarının göndericinin talebi üzerine bundan vazgeçmesi halinde; bu 

durumda, aksine yapılmış bir antlaşma hariç, bakıcının önüne geçebileceği bir tehlike hasıl eden bütün 
kayıp, hasarla ilgili sorumluluktan demiryolu kurtulur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 167) 



- 4 1 -
2 — Gönderici, çıkış, varış ve transit devletlerin veteriner mevzuatına uymak zoruridadır. 
3 — Hamule senedine «gafda (büro restant) meşruhatı verlemez. > 
e) Geçilecek demiryollarından birinde da'hİ olsa, mevcut tesisler ve araçlar muvacehesinde ölçüleni, 

ağırlıkları veya ambalajları bakımından taşınması özelgüçlükler arz eden eşya, gönderici ile istişareden son
ra demiryolu idaresi tarafından her defasında tayin olunacak özel şartlar altında kabul edilir; bu şartlar, 
işbu Antlaşma yolu ile konulmuş bulunan esaslara aykırı olabilir. 

Paragraf 2 — Âkit Devletlerden i'kisi veya daha fazlası, işbu Antlaşmanın I inci eki gereğince taşıma
dan hariç tutulmuş bulunan bazı eşya ve maddelerin kendi aralarındaki uluslararası taşımaya bazı şartlar 
altında kabulü veya, I inci ekte gösterilen eşya ve maddelerin bu ekle öngörülenlerden daha hafif şartlar al
tında kabulü hususunda antlaşmalar aktedebil'irler. 

Demiryolu idareleri, tarifelerine koyacakları hükümlerle, işbu Antlaşmanın I inci eki gereğince taşıma dışı 
bırakılmış bulunan bazı eşya ve maddeleri kabul edebilecekleri gibi, I inci ekle şarta bağlı olarak kabul 
olunan eşya ve maddeler için bu ekle öngörülenlerden daha hafif şartlar tesis edebilirler. 

Bu nevi antlaşmalar ve hükümler, Demiryolu ile Uluslararası Nakliyat Merkez Ofisine bildirilecektir. 

MADDE : 5 

Demiryolunun taşıma mecburiyeti 

Paragraf 1 — Demiryolu, işbu Antlaşma şartlarına uyduğu takdirde, her türlü eşya taşımasını yapmak
la mükelleftir. Şu kadar idi : 

a) Gönderici Antlaşma hükümlerine uysun; 
b) Taşıma, trafiğin devamlı ihtiyaçlarını karşılamaya müsait normal taşıma araçları ile mümkün olabil

sin; 
e) Taşıma, demiryolunun önleyemeyeceği ve çare bulunması elinde olmayan sebeplerle imkânsız hale 

gelmemiş bulunsun. ' . 
Paragraf 2 — Demiryolu, yüklenmesi, aktarması veya boşaltılması özel vasıtalar kullanılmasını gerek

tiren eşyayı, bu işlerin yapılacağı istasyonlarda bu vasıtalar mevcut bulunduğu takdirde kabul etmekle mü
kelleftir. 

Paragraf 3 — Demiryolu ancak taşınması derhal1 mümkün olan irsalâtı kabul ile mükelleftir; gönderme 
istasyonunda yürürlükte bulunan ahkâm, bu şarta uygun olmayan irsalâtı bu istasyonun muvakkaten ve ema
neten kabul etmekle mükellef tutulacağı halleri tayin eder. 

Paragraf 4 — Yetkili malkam : 
a) Hizmetin kaldırılmasına veyahut tamamen veya kısmen durdurulmasına; 
b) Bazı irsalâtın kabul edilmemesine veya ancak, bazı şartlar altında kabulüne; 
Karar verdiği takdirde, bu hususta alınan tedbirler derhal halka ve demiryollarına duyurulur. Tedbirlerin, 

yayınlanmak üzere diğer devletlerin demiryollarına bildirilmesi mükellefiyeti, tebliği alan demiryollarına ait
tir. 

Paragraf 5 — Demiryolları, aralarında anlaşmak suretiyle ve hükümetlerinin muvafakatlarını almak şar
tı ile eşya taşınmasını bazı münasebetlerde, muayyen hudut noktalarına ve transit memleketlere inhisar ettir
meyi kararlaştırabilirler. 

Bu ıtedMrler, Merkez Ofisinin bilgisine -sunulur; Ofis de bunları âkit devletlere bildirir. İhbar tarihinden 
haşlamak üzere bir ay içinde âkit devletlerden hiç biri itirazda bulunmadığı takdirde, sözü geçen tedbirler ka
bul edilmiş sayılır. İtiraz halinde, Ofis antlaşmazlıkları bertaraf edemezse, âkit devletlerin temsilcilerini top
lantıya çağırır. 

Söz konusu tedbirler kabul olunmuş sayılır sayılmaz, Merkez Ofisi âkit devletleri durumdan haberdar 
eder. Bu takdimde, tedbirler özel. listelerde gösterilmek suretiyle uluslararası tarifeler için öngördüğü şekilde 
yayınlanır. 

Tedbirler, Ofis tarafından yapılan ve üçüncü fıkrada sözü edilen ihbardan bir ay sonra yürürlüğe girer. 
Paragraf 6 — Demiryolu tarafından işbu maddede hükümlerine aykırı bir hareket, meydana gelecek zara

rın tazminine müteallik bir davaya yol açabilir. 
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KISIM — II 

Taşıma Sözleşmesi 

BİRİNCİ FASIL 

Taşıma sözleşmesinin şekil ve şartları 

MADDE : 6 

Hamule senedinin muhtevası ve şekli 

Paragraf 1 — Gönderici işbu Antlaşmaya tâbi bütün irsalât için usulüne uygun olarak düzenlenmiş 
bir hamule senedini tevdi etmekle mükelleftir. 

Demiryolları, göndericiye verilecek bir ikinci nüshayı ihtiva eden, küçük hız ve büyük hız için hamule 
senedi modelini tesbit eder. 

Hamule senedi modeli konusunda demiryollarının kararı ile ilgili olmak üzere 5 inci maddenin 5 inci pa
ragrafının 2 inci fıkrası ve 3 üncü fıkranın birinci cümlesi hükümleri kıyasen tatbik edilir. 

Bazı önemli trafikler için veya müşterek hudutlu iki memleket arasındaki bazı trafikler için, tarifeler sade
leştirilmiş ve bahis konusu trafiklerin özelliklerine uygulanmış bir hamule senedinin kullanılmasını öngöre
bilir. 

Paragraf 2 — Hamule senetleri iki veya muhtemelen üç dilde bastırılacaktır. Bu dillerden en az bir tanesi
nin fransızca, almanca veya italyanca olması lâzımdır. 

Gönderici tarafından tanzim edilecek hamule senedindeki beyanların hangi dilde yazılacağı, uluslararası 
tarifelerle tayin edilir. Bu konuda bir hükmün bulunmaması halinde, beyanlar çıkış memleketinin resmi 
dillerinden biri ile yazılacak ve bu beyanların fransızca, almanca veya italyanca dillerinden biri ile olmaması 
halinde bu üç dilden birinde yapılmış bir tercüme eklenecektir. 

Demiryolu, gönderici tarafından hamule senedi ile ekleri üzerine kaydedilecek malûmat ve beyanların lâtin 
harfleri ile yazılmasını istiyebilir. 

Paragraf 3 — Hamule senedinin düz beyaz veya kırmızı çizgili olanının seçilmesi, eşyanın büyük hız veya 
küçük hız ile taşınacağını gösterir. İlgili bütün demiryolları arasındaki anlaşma hali hariç olmak üzere, par
kurun bir kısmında büyük hız ve diğer kısmında küçük hız taşıma isteği kabul olunmaz. 

Paragraf 4 — Hamule senedi üzerine yapılan kayıtlar, silinmiyecek şekilde yazılmış veya basılmış olma
lıdır. Düzeltme ve ilâveler veya kazıntılar yapılmış, üzerlerine kâğıt parçaları yapıştırılmış hamule senetleri 
kabul edilmez. Çizilmek suretiyle yapılan düzeltmeler ancak, bunları göndericinin imzası ile tasdik etmesi ve 
kolilerin sayı ve ağırlıklarının düzeltilmesi halinde de, düzeltilen miktarları yazı ile yazması şartı ile kabul 
edilir. 

Paragraf 5 — Hamule senedi mecburi olarak aşağıdaki kayıtları kapsıyacaktır: 
a) Varış istasyonunun adı; gerek aynı yerde, gerekse aynı adı veya benzeri adı taşıyan yerlerde mevcut 

muhtelif istasyonların birbirine karıştırılmasını önlemek üzere gereken bütün açıklamalar; 
b) Alıcının adı ve adresi. Alıcı olarak bir tek özel veya tüzel kişi gösterilmelidir. Alıcı olarak varış istas

yonu veya bu istasyonun bir memurunun gösterilmesi, ancak uygulanan tarifenin buna açıkça cevaz vermesi 
şartı ile kabul edilir. « emrine» veya «hamuls senedinin ikinci nüshasının hamiline» gibi alıcının 
ismini göstermeyen adresler kabul edilmez; 

c) Eşyanın cinsi. Gönderici 4 üncü maddenin 1 bazı şartlar altında taşımaya kabul edilen eşyaları, 
inci paragrafının a) harfi ve 2 inci paragrafı gereğincekendileri için verilmiş olan adla, diğer eşyaları, gönde
rici belli bir tarifenin uygulanmasını istediği takdirde bu tarifede öngörülen isim altında; diğer bütün hal
lerde ise çıkış memleketinin ticaret âleminde kullanılan ve eşyanın cinsine tekabül eedn ad altında göstere
cektir. 
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d) Ağırlık veya ağırlık olmadığı takdirde, çıkış demiryolunun mevzuatına uygun benzer bir beyan. Çıkış 
memleketinin kanun ve nizamları göndericiye, ağırlık veya bunun yerini tutan bir başka beyanda bulunmak
sızın eşyasını tevdie müsaade ediyorsa, bu ağırlık veya bu beyan çıkış demiryolu tarafından yazılır. 

e) Perakende mersuleler için: Parçaların sayısı ve ambalajın tarifi. Bütün bu kayıtlar, demir - deniz yolu 
trafiği ile gönderilen ve aktarma edilmesi gereken, bir veya bir çok parça kapsayan tam vagonlara ait hamu
le senedine de yazılmış bulunacaktır. 

Yükletilmesi göndericiye ait olan mersulelerde: Vagonun numarası ve bundan başka, sahibine ait vagon
lar için, dara; 

f) Gümrük ve diğer idari makamlar tarafından istenildiğinden dolayı, hamule senedine eklenen veya, 
bir istasyonda veya gümrük bürosunda veyahut başka bir makamda demiryolunun emrine amade tutulacağı 
keza hamule senedinde yazılı olan belgelerin tafsilâtlı dökümü; 

g) Göndericinin adı ve adresi; gönderici lüzumlu görürse telgraf veya telefon adresini de ilâve eder. Ha
mule senedi üzerinde gönderici olarak bir tek özel veya tüzel kişi gösterilmelidir. Çıkış garında yürürlük
te bulunan kanun ve nizamlar bunu gerekli gösteriyorsa, gönderici ismine ve adresine, el ile atılmış, matbu 
veya bir mühür ile basılmış imzasını ilâve edecektir bu sebeple, kullanılan hamule senedi modelinde «imza» 
hanesi bulunabilir, 

Paragraf 6 — Bundan başka hamule senedi, gerekli görüldüğü takdirde, işbu Antlaşmada öngörülen diğer 
bütün bilgileri ve özellikle aşağıdaki kayıtları, kapsıyacaktır: 

a) Varış istasyonunda bu çeşit teslim şekilledi kabul edilmiş olmak şartı ile, «istasyonda teslim (büro 
restant)» veya «ikametgâhta tesüm» kaydı, alıcıya aitbir hat üzerinde mersulenin teslim edilmesini isteyen 
gönderici, hamule senedi üzerinde, bununla ilgili meşruhatı, alıcının isim ve adresinden sonra göstermelidir; 

b) Uygulanacak tarifeler, özellikle 11 inci maddenin 4 üncü paragrafının (c) fıkrası ile 35 inci maddede 
öngörülen özel veya istisnai tarifeler; 

c) 20 inci maddeye uygun olarak yapılan teslim mühleti ile ilgili tazminat beyanını gösteren ve rakam- -
la yazılan para miktarı; 

d) 17 inci madde hükmü gereğince göndericinin üzerine aldığı masraflar; 
e) Rambursman ve deburların rakam ile miktarları (madde 19); 
f) 10 uncu maddenin 1 inci paragrafı hükmü gereğince tayin olunan güzergâh ile gümrük ve diğer idari 

makamlarca yapılacak işlemlerin hangi istasyonlarda yapılacağını gösteren beyan; 
g) 15 inci maddenin 1 inci paragrafının 2 inci fıkrasına uygun olarak gümrük ve diğer idari makamlar 

tarafından yerine getirilmesi mecburi kılınmış bulunan formalitelere ait bilgiler; 

h) Alıcının taşıma sözleşmesinde değişiklik yapmaya haklı olmadığına dair kayıt; bu kayıt «alıcı sonra
dan emir vermeye yetkili değildir» şeklinde yazılacaktır; 

i) 4 üncü maddenin 1 inci paragrafının (d) fıkrası gereğince refakatçıların sayısı veya «refakatçi yoktur» 
kaydı yazılacaktır. 

Paragraf 7 — Hamule senedinde göndericinin yapacağı beyanlar için ayrılmış buulnan hane kâfi gelmediği 
takdirde, ilâve sayfalar kullanılabilir ve bu sayfalar aynen hamule senedinin bir parçası gibi telâkki olunur. 
Bu ilâve sayfalar hamule senedi büyüklüğünde olacak, aralarına karbon kâğıdı konulmak suretyile, hamule 
senedinin ihtiva ettiği nüshalar kadar doldurulacak ve gönderici tarafından imza edilecektir. Hamule senedin
de ilâve sayfaların mevcudiyetine dair kayıt bulunacaktır. Mersulenin toplam ağırlığı gösterilmiş ise, bu kayıt 
hamule seendi üzerinde de gösterilmelidir. 

Paragraf 8 — Hamule senedine diğer beyanların ilâvesine, ancak, bunların bir devletin, kanun ve ni
zamları ile veya tarifelerle şart koşulması veya kabul olunması ve işbu Andlaşmaya aykırı bulunmasına 
kaydı ile müsaade edilir. 

Hamule senedinin yerine başka belgeler kullanılması veya Üş'bu Antlaşma veyahut tarifelerle şart kı
lman veya kabul olunan belgelerin gayrisinin hamule senedine eklenmesi yasaktır. 

Paragraf 9 — Her irsalât için bir hamule senedi düzenlenecektir. Ancak, aşağıda sayılan eşya, bir tek 
hamule senedi ile taşımaya verilmez : 
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a) Mahiyeti itibariyle mahzur olmaksızın, diğerleri ile bir arada yüklenmesi mümkün olmayan eşya : 
b) Yüklenmesi, kısmen demiryoluna, kısmen göndericiye ait bulunan eşya : 
c) Bir arada yüklenmesi gümrük ve diğer idarî makamlar mevzuatına aykırı düşen eşya : 
d) Birlikte veya diğer eşya ile beraber yüklenmesi işbu Andlaşmanın 1 nci eki veya 4 ncü maddenin 

2 nci paragrafında öngörülen anlaşmalar ve tarife şartları gereğince yasak edilmiş eşya ve maddeler söz 
konusu olduğu takdirde, bazı şartlar altında taşımaya kabul edilen eşya. 

Paragraf 10 — Bir tek hamule senedi, ancak bir tek vagonun yükünü kapsıyacaktır. Bununla beraber, 
aşağıda yazılı eşya bir tek hamule senedi ile taşımaya verilebilir : 

a) Birden fazla vagona ihtiyaç gösteren bölünmez cisimler ve havaleli cisimler : 

b) Söz konusu trafikteki özel hükümler, uluslararası tarifeler veya ilgili demiryolları arasındaki anlaş
malar, güzergâhın tamamı için müsaade ettiği takdirde, bir çok vagona yüklenen eşya. 

Paragraf 11 — Gönderici, alıcı için sadece ihbar mahiyetinde olmak ve bundan demiryoluna ne mecbu
riyet ne de sorumluluk doğmamak üzere, mersule ile ilgili ve aşağıda gösterilen kayıtları, hamule senedinin 
bu maksat için ayrılmış hanesine ilâve etmeye yetkilidir : 

« N tarafından gönderilmiştir » : ' 
« N nın emri ile 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 gemisi ile 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 senedine yazılan bilgilerin ve beyanların doğrulu
ğundan sorumludur : Bu gibilerin veya beyanların usule ve gerçeğe aykırılığından, noksanlığından veya 
bunlardan her birine ayrılmış olandan gayri yere yazılmış bulunmasından doğan bütün sonuçlar gönderi
ciye aittir; bu yer kâfi gelmezse, gönderici tarafından aynı yere verilecek bir şerh, kaydı tamamlayan kıs
mın hamule senedinin neresinde bulunduğunu göstermelidir. 

Paragraf 2. — Demiryolu, mersulenin hamule senedindeki kayıtlara uygun olup olmadığını ve bazı şart
lar altında taşımaya kabul edilen eşyanın taşınması ile ilgili hükümlere uyulup uyulmadığını incelemek hak
kına her zaman sahiptir. 

Mersulenin muhteviyatının muayenesi söz konusu olduğu takdirde, muayene çıkış veya varış istasyo
nunda yapıldığına göre, gönderici veya alıcı bunda hazır bulunmaya davet edilir, ilgili hazır bulunmazsa 
veya muayene yolda yapılacak olursa ve muayenenin yapıldığı memlekette yürürlükte bulunan kanun ve 
nizamlarda başkaca bir hüküm mevcut değilse, bu muayene, demiryoluna yabancı iki şahidin huzurunda ya
pılacaktır. Bununla beraber demiryolu, yol esnasında eşya muhteviyatının muayenesini, ancak işletme za
ruretleri veya gümrük ve diğer idarî makamlar nizamları emrettiği takdirde yapabilir. 

Hamule senedindeki kayıtlar dolayısiyle yapılacak muayenede elde olunacak sonuç, hamule senedine yazı
lır. Eğer muayene çıkış istasyonunda yapılacak olursa ve hamule senedi ikinci nüshası demiryolunun elinde 
bulunuyorsa, muayene sonucu ikinci nüshaya da yazılır. Eğer mersule, hamule senedindeki kayıtlara uymu-
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yorsa veya bazı şartlar altında taşımaya kabul edilen eşyanın taşınması ile ilgili hükümlere riayet edilme-
mişse, muayene dolayısiyle meydana gelen masraflar, hemen orada ödenmedikleri takdirde, eşyaya yükle
nir. 

Paragraf 3 — Her devletin kanun ve nizamları, demiryolunun, eşyanın ağırlığını veya parçaların sayısını, 
vagonların gerçek daralarını hangi şartlar altında kontrol etmekle mükellef tutulacağını tayin eder. 

Demiryolu, ağırlık, parça sayısı ve vagonların gerçek daraları hakkında yapmış olduğu kontrolların so
nuçlarını hamule senedinde göstermekle mükelleftir. 

Paragraf 4 — Tartı, vagon kantarı üzerinde yapıldığı takdirde, yükün ağırlığı, vagonun boş olarak özel 
surette tartılması sonucunda farklı bir dara elde edilmiş bulunmadıkça yüklü vagonun tüm ağırlığından va
gonun üzerinde yazılı dara düşülmek suretiyle bulunur. 

Yetkili demiryolu tarafından bu konuda tespit olunan şartlara uyulduğu takdirde, özel kişilere ait vagon 
kantarlarında yapılan tartılara, demiryoluna ait kantarlarda yapılmış gibi itibar olunur. 

Paragraf 5 — Taşıma Sözleşmesinin aktinden sonra demiryolu tarafından yapılacak tartı, bir ağırlık far
kını meydana koyarsa, çıkış istasyonu tarafından tespit edilmiş bulunan ağırlık, veya bunun yokluğu, halin
de göndericinin beyan eylemiş olduğu ağırlık, aşağıdaki hallerde taşıma ücretinin hesabı için esas teşkil eder: 

a) Fark, aşikâr olarak eşyanın mahiyetinden veya hava etkilerinden ileri geliyorsa; 
b) Taşıma sözleşmesinin akdinden sonra demiryolu tarafından yapılan tartı, vagon kantarı üzerinde ya

pılmış bulunur ve çıkış istasyonu tarafından tespit olunan veya böyle bir tespit yoksa, gönderici tarafından be
yan edilmiş olan ağırlığın yüzde ikisinden fazla bir fark meydana çıkarmayacak olursa. 

Paragraf 6. — Mersulenin yüklenmesi kendisine ait bulunduğu hallerde gönderici yükleme haddine uymak
la mükelleftir. Uyulması gerekli yükleme hadlerini gösteren hükümler, tarifelerin tabi oldukları şekilde ya
yınlanır. Demiryolu, gönderici istediği takdirde uyulacak yükleme haddini bildirir. 

Paragraf 7. — Taşıma ücreti farkının ve muhtemel zarar karşılığı bir tazminatın ödenmesine halel gel
meksizin, demiryolu, aşağıda tespit olunan hal ve şartlar dâhilinde ek bir ücret alabilir : 

a) Aşağıdaki durumlarda, alınacak ek ücret, parçanın tamamının brüt ağırlığı üzerinden kilogram başına 
iki franga eşittir : 

1 — 1 nci ek gereğince taşıma dışı bırakılmış madde ve eşyanın usule ve gerçeğe aykırı veya noksan be
yanı halinde; 

2 — Gerek 1 nci ek gereğince bazı şartlar altında taşımaya kabul olunan madde ve eşyanın usule ve 
gerçeğe aykırı veya noksan beyanı, gerekse aynı ekte emredilen güvenlik tedbirlerine uyulmaması halinde; 

b) Gönderici' tarafından yükletilmiş bir vagonun fazla yüklenmesi halinde alınacak ek ücret, yükleme 
haddi üzerinden fazla yüklenmiş beher 100 kilogram için onbeş franga eşittir; 

c) Alınacak ek ücret: 
1 — a) Fıkrasında öngörülenlerden gayri eşyayı kapsayan bir irsalâtın cinsinin, usule ve gerçeğe aykırı 

veya noksan bir şekilde gösterilmesi halinde, veya genellikle, mersuleye fiilen uygulanması gereken tarife
den daha ucuz bir tarife ücretinden faydaîandırabilecek bir beyanda bulunulması halinde, çıkış noktasından 
varış noktasına kadar tahsil edilmesi gereken taşıma ücreti ile, daha önce hesaplanmış bulunan ücret arasın
daki; 

2 — Hakikî ağırlıktan daha düşük bir ağırlık beyanı halinde, beyan edilen ağırlığın taşıma ücretleri ara
sındaki, farkın iki katma eşittir. 

Bir mersule çeşitli fiyatlara göre ücrete tabi tutulmuş eşyalardan mürekkep olur ve bunlardan her birinin 
ağırlığı kolaylıkla tayin edilebilirse, ek ücret, bu hesap şekli, daha düşük bir ek ücret vermek şartı ile, eş
yadan her birine uygulanabilecek ücrete göre hesap olunur. 

d) Aynı vagon için, gerçek ağırlıktan daha aşağı bir ağırlık beyan olunmuş ise ve yük fazlası mevcut
sa, bu iki usulsüzlüğe taallûk eden ek ücretler birleştirilerek tahsil edilir. 

Paragraf 8. — 7 nci pragraf gereğince tahsil olunacak ek ücret, bunun alınmasını gerektiren olay nerede 
müşahade edilmiş olursa olsun, taşınan eşyaya yüklenir. 

Paragraf 9 — Ek ücretlerin tutarı ile tahsil sebebi hamule senedine kaydedilecektir. 
Paragraf 10. —- Aşağıdaki hallerde ek ücret alınmaz: 
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a) Çıkış istasyonunda yürürlükte bulunan hükümler gereğince demiryolunun eşyayı tartmaya mecbur 
olması halinde, ağırlığın gerçeğe aykırı beyan edilmiş olması; 

b) Göndericinin, tartının demiryolu tarafından yapılmasını hamule senedine kaydetmek suretiyle iste
mesi halinde, ağırlığın gerçeğe aykırı beyan edilmiş olması veya yük fazlalığı bulunması; 

c) Çıkış istasyonunda taşımaya verilme esnasında vagondaki yükün yükleme haddini aşmadığı isbat edil
mek şartı ile yük fazlalığının, taşıma sırasında hava etkileriyle meydana gelmiş olması; 

d) Ağırlıktaki artışın hava etkileriyle meydana geldiği ispat edilmek şartı ile, yük fazlalığı olmasa da 
taşıma sırasında ağırlığın artmış olması; 

e) Hamule senedinde gösterilen ağırlık ile tespit edilen ağırlık arasındaki farkın, beyan olunan ağırlı
ğın yüzde üçünü aşmaması şartı ile, yük fazlalığı olmasa da ağırlığın gerçeğe aykırı bildirilmiş olması. 

f) Demiryolu, yükleme haddini, riayet etmesi gereken bir tarzda göndericiye bildirmediği ve bunu yayın
lamadığı takdirde, bir vagonda yük fazlası bulunması halinde. 

Paragraf 11, — Bir vagondaki yük fazlalığı, çıkış istasyonu veya bir ara istasyon tarafından görüldüğü 
takdirde, ek ücret alınması içabetmese dahi, fazla yük vagondan indirilebilir. Gerekiyorsa, vakit geçirilmeksizin 
göndericiye müracaat olunarak, yükün fazla kısmını ne yapmayı tasarladığını bildirmesi istenilir. 

Bununla beraber, 22 nci madde gereğince taşıma sözleşmesinde değişiklik yapmış bulunan alıcı, durum
dan haberdar edilecek ve yükün fazla kısmı hakkındaki talimatını birdirmeye davet olunacaktır. 

Yükün fazlası, katedilmiş bulunan mesafeye göre ve esas yüke uygulanan taşıma ücreti üzerinden ücrete 
tabi tutulur ve gerekiyorsa 7 nci paragrafta öngörülen ek ücret de tahsil olunur; boşaltma halinde, bu işin 
gerektiği masraflar, boşaltmayı yapan demiryolunun ek masraflar tarifesine göre tahsil edilir. 

Eğer hak sahibi, yükün fazla kısmının, ya esas yükün varış istasyonuna veya başka bir istasyona gönde
rilmesini veyahut da çıkış istasyonuna geri çevrilmesini emrederse, fazla yük ayrı bir mersule gibi işlem 
görür, 

MADDE : 8 

Taşıma sözleşmesinin akdi, hamule senedi ikinci nüshası 

Paragraf 1, — Gönderici demiryolu, hamule senedi ile birlikte eşyayı taşımaya kabul ettiği anda taşıma 
sözleşmesi aktedilmiş olur. Taşımaya kabul keyfiyeti, çıkış istasyonunun kabul tarihini gösteren damgası ha
mule senedi üzerine basılmak suretiyle tevsik olunur. 

Paragraf 2 — Hamule senedi üzerine ve, gereği halinde, her ek yaprak üzerine damganın basılması, ha
mule senedinin konusunu teşkil eden eşyanın tamamının teslim edilmesinden ve - varış garında yürürlükte 
bulunan mevzuatın bunu öngörmesi halinde - göndericinin üzerine aldığı masrafların veya 17 nci maddenin 
7 nci pragrafına uygun olarak bir garanti depozitosunun ödnemesinden hemen sonra olmalıdır. - Damganın 
basılması, bunu istemesi halinde, göndericinin huzurun-da yapılmalıdır. 

Paragraf 3 — Damganın basılmasını müteakip hamule senedi, taşıma sözleşmesinin beyyinesini teşkil 
eder. 

Paragraf 4 — Ancak, tarife hükümleri veya, bu gibi; sözleşmelerin akdi hususunda çıkış istasyonu yetkili 
kılınmış ise, gönderici ile aktedilmiş sözleşmeler gereğince, yükletilmesi göndericiye ait bulunan eşya söz ko
nusu olduğu hallerde, hamule senedindeki gerek eşyanın ağırlığına, gerekse parçaların sayısına ait kayıtlar, 
bu ağırlık ve sayılar demiryolu tarafından kontrol edilmiş ve sonuç hamule senedine yazılmış bulunduğu tak
dirde, demiryolu aleyhine beyyine teşkil eder. Gereği halinde, hamule senedindeki bu kayıtlar, kontrol ve 
hamule senedine yazılma şeklinden başka bir şekilde ve bizzat demiryolu tarafından ispat olunabilir. 

Eşyanın ağırlığı ve parçaların adedi ile ilgili hiçbir aşikâr noksanlık bulunmadığı zaman, demiryolu, ha
mule senedindeki beyanlarda bulunan ne eşyanın ağırlığından ne de parçaların adedinden sorumlu değil
dir. 

Paragraf 5 — Demiryolu, hamule senedi ikinci nüshasını göndericiye geri vermeden önce, bunun üzerine 
tarihli damgayı basmak suretiyle, eşyanın teslim alındığını ve taşımaya kabul tarihini tasdik etmek mecbu
riyetindedir. 

Bu ikinci nüsha ne mersuleye refakat eden hamule senedi,' ne de konşimento kıymetini haizdir. 
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MADDE : 9 
Tarifeler. Özel anlaşmalar 

Paragraf 1 — Taşıma ücreti ile ek masraflar, taşıma ücreti parkurun muhtelif kısımlarında ayrı ayrı 
hesap edilse dahi, her devlette kanuna uygun olarak yürürlüğe konmuş ve usulü dairesinde yayınlanmış bulu
nan taşıma sözleşmesinin akdi sırasında geçerli olan tarifelere göre hesaplanır. 

Bununla beraber, uluslararası tarifelerin yayınlanması, ancak bunlara çıkış veya varış şebeke sıfatiyle 
iştirak eden demiryollarının tabi bulundukları devletlerde mecburidir. 

Uluslararası tarifelere yapılan zamlar ve bu tarifelerle öngörülen taşıma şartlarını daha da ağırlaştır
maya müncer olacak diğer hükümler, yayınlanmalarından en az onbeş gün sonra yürürlüğe girerler. Bununla 
beraber; 

a) Uluslararası bir tarife bir dahili tarifenin bütün parkura teşmilini öngörüyorsa, bu iç tarifenin yayın
lanma süreleri uygulanır; 

b) Ululararası bir tarifeye iştirak eden bir demiryolunun iç tarife ücretlerinin genel olarak artırılması so
nucunda uluslararası tarifede yapılan artırmalar, bu yükselmenin uluslararası tarifenin ücretlerinde zarurî kı
lacağı ayarlama en az onbeş gün önceden bildirilmiş olmak şartı ile yayınlandıkları tarihin ertesi günü yü> 
rürlüğe girerler. Bununla beraber bu bildirme, söz konusu iç tarifelerin ücret artışlarının yayınlama tarihin
den önce olamaz; 
- c) Uluslararası tarifelerde öngörülen taşıma ücretleri ile ek masraflarda, kambiyo temevvüçleri dikkat na
zara alınmak maksadiyle, değişiklik yapılacaksa veya aşikâr yanlışlıklar düzeltilecekse, bu değiştirme ve dü
zeltmeler, yayınlandıkları tarihin ertesi günü yürürlüğe girerler. 

Tarifeler, taşıma ücreti ile ek masrafların hesabı için gerekli olan bütün bilgiyi kapsayacak ve icabında, 
.kambiyonun dikkate alınacağı şartları açıklayacaktır. 

Tarifeler ve tarife değişiklikleri, demiryolunun bunları bütün açıklamaları ile birlikte müşterilerin em« 
rine verdiği andan itibaren, usulü üzere yayınlanmış olarak kabul edilir. 

Paragraf 2 — Tarifeler, çeşitli taşımalara ait bütün özel şartları kapsayacak ve bilhassa hangi sürat 
rejimine uygulanacaklarını belirteceklerdir. Eğer demiryolu, bütün eşyalar veya bunlardan bazıları yahut par-
kurlar için tek sürat rejimini kapsayan bir tarife sistemine sahip bulunuyorsa, bu tarife sistemi hem küçük 
hız hamule senedi ile yapılan taşımalara hem de büyük hız hamule senedi ile yapılan taşımalara, 6 ncı mad
denin 3 ncü paragrafı ile 11 nci madde hükümlerinin, bu hamule senetlerinin her biri için tayin eylediği taşı
ma süresi şartlan altında uygulanabilir. 

Tarife şartlan, işbu Andlaşmaya aykırı bulunmamak kaydı ile geçerli ve muteber olup, aksi halde bâtıl 
ve keenlemyekûn addedilir. 

Ortalama olarak iç tarife ücretlerinin birleştirilmesinden meydana gelecek ücretlerden hissedilir derece
de yüksek ücretlere müncer olmamak şartı ile, uluslararası tarifelerin, iç tarifeler hariç, uluslararası taşıma
larda uygulanması mecbur kılınabilir. 

Uluslararası bir tarifenin uygulanması, hamule senedine yapılacak bir kayıtla bu hususun açıkça istenil
mesi şartına bağlı kılınabilir. 

Paragraf 3, — Tarifeler, herkese aynı şartlarla uygulanır. 
Benzeri şartlar mümasil durumlarda olan müşterilere uygulanmak kaydiyle ve hükümetlerin muvafakatla-

rını almak şartiyle, demiryolları, ücret indirimi veya başka avantaj sağlayan özel anlaşmalar akt edebilirler. 
Demiryolu hizmeti, âmme idaraleri hizmeti veya hayır işleri için ücret indirimi bahşolunabilir. 
İkinci ve üçüncü fıkralara dayanılarak alınmış bulunan tedbirlerin yayınlanması mecburi değildir. 

Pragraf 4 — Tarifelerde öngörülmüş olan taşıma ücreti ve ek masraflara ilâveten, gümrük,oktrua, za
bıta resimleri, bir istasyondan diğerine kamyonla yapılan ve tarifelerde gösterilmemiş bulunan taşıma mas
rafı, eşyanın korunmasını sağlamak maksadı ile yapılan dış ve iç ambalaj onarma masrafları ve buna ben
zer diğer masraflar gibi demiryollarınca yapılmış olan sarfiyat dışında demiryolları lehine hiçbir para tahsil 
edilemez. Bu masraflar hamule senedinde usulü dairesinde tasdik ve bunun ayrı bir yerinde hesaba geçirile
cek, tevsike yarayan belgeler de hamule senedine eklenecektir. Hamule senedine eklenen yapraklarla bu tevsik 
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belgeleri temin edildiği ve bununla ilgili masraflar göndericiye ait olduğu zaman, bu tevsik belgeleri hamule 
senedi ile birlikte alıcıya teslim edilmeyecek, fakat bunlar, 17 nci maddenin 7 nci pragrafında zikrolunan mas
raf puslası ile beraber göndericiye verilecektir, 

MADDE : 10 

Takip olunacak yol (ttinerer) ve uygulanacak tarifeler 

Paragraf 1, — Gönderici, hudut noktalarını veya hudut istasyonlarını ve icabında, demir.yölları arasındaki 
transit istasyonlarını sıralamak suretiyle, takip olunacak yolu hamule senedinde gösterebilir; gönderici, ancak, 
söz konusu münasebette trafiğe açık hudut noktalarını ve hudut istasyonlarını gösterebilir. 

Paragraf 2. — Şu hususlar, takip olunacak yol hakkında talimat addedilir: 
a) Gümrük ve diğer idarî makamlar tarafından mecburi kılınan formalitelerin yapılacağı istasyonların 

isimleri ile mersulenin özel itinaya (Hayvanların bakımı, buz ikmali, ve saire ) tabi tutulması gere
ken istasyonların isimlerinin tayin ve gösterilmiş olması; 

b) Talep edilen tarifelerin hangi istasyonlar arasında uygulanacağını tayine kifayet eylediği takdirde, 
uygulanacak tarifelerin tayinine müteallik beyen; 

c) x noktasına kadar olan masrafların tamamının veya bir kısmının ödenmesi ile ilgili beyan (X, müşte
rek hudutlu devletlerin tarife eklenmelerinin yapıldığı noktayı ismen gösterir.) 

Paragraf 3. — Demiryolu, 5 nci maddenin 4 ve 5 nci pragrafları ile 24 ncü maddenin 1 nci pragrafında 
yazılı haller dışında, göndericinin tayin ettiğinden gayrı bir yoldan, ancak aşağıdaki çifte şartın tahakkuku 
halinde taşımayı yapabilir : 

a) Gümrük ve diğer idarî makamlar tarafından mecburi kılınan formalitelerle, mersulenin tabi tutu
lacağı özel itinanın (Hayvanların bakımı, buz ikmali, ilâh ) daima gönderici tarafından tayin edil
miş bulunan istasyonlarda yapılması; 

b) Mersulenin, gönderici tarafından tayin olunan yola göre hesaplanacak masraf ve teslim sürelerinden 
daha üstün masraf ve teslim sürelerine maruz kalmaması. 

Paragraf 4, — 3 ncü paragraf hükümleri mahfuz kalmak üzere, masraflar ve teslim süreleri, gönderici ta
rafından tayin olunan itinererden veya, bu yol tayin edilmiş ise, demiryolu tarafından seçilen itinererden hesap
lanır. 

Paragraf 5 — Gönderici, hamule senedinde, uygulanacak tarifeler hakkında talimat verebilir. Demiryolu, 
uygulanmaları için gerekli şartlara riayet edilmiş olmak kaydiyle, bu tarifeleri uygulamakla mükellettir. 

Paragraf 6. — Gönderici tarafından verilmiş bulunan bilgiler takip olunacak yolu veya uygulanacak ta
rifeleri tayine kâfi gelmezse veyahut bu beyanlardan bazılarının bağdaştırılması mümkün olmazsa, demir
yolu, göndericinin en fazla yararına addettiği yolu ve tarifeleri seçecektir. 

.Demiryolu, bu seçiminden hâsıl olacak zarardan, an cak hile veya ağır kusur halinde sorumludur. 
Paragraf 7 — Çıkış istasyonundan varış istasyonuna kadar uluslarası bir tarife mevcutsa ve demiryolu, 

göndericinin yeteri kadar bilgi vermemiş olması sebebiyle bu tarifeyi uygulamış ise, böylece uygulanan taşı
ma ücreti ile, aynı mesafe üzerinde, diğer tarifelerin eklenmesi suretiyle bulunacak taşıma ücreti arasındaki 
muhtemel farkı demiryolu, bu fark hamule senedi başına on frangı geçtiği takdirde ve talebi ürerine hak sa
hibine vermeye mecburdur. 

Göndericinin yeterli talimatı bulunmaması halinde, diğer şartları aynı olmakla beraber ücret yönünden 
daha avantajlı bir uluslararası tarife varsa ve eğer demiryolu bu tarifeyi ekleme suretiyle tatbik etmiş ise, 
burada da durum aynıdır. 

MADDE : 11 

Teslim süreleri 

Paragraf 1. — Teslim süreleri, taşımaya katılan demiryolları arasında yürürlükte bulunan mevzuat veya 
çıkış istasyonundan varış istasyonuna kadar uygulanan, uluslararası tarifelerle tesbit olunur. Bu suretle tes-
bit edilecek süreler, aşağıdaki fıkralar hükümlerine göre bulunacak olanlardan daha yüksek olmıyacaktır. 
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Paragraf 2 — Aşağıdaki teslim süreleri, 1 nci paragrafta öngörülen mevzuat ve uluslararası tarifelerde 
bunların tayin edilmemiş bulunmaları halinde ve aşağıdaki paragraflar hükümleri mahfuz kalmak üzere, 
uygulanır : 

a) Tam vagonlar için: 
1. — Büyük hız taşımada: 
Gönderme süresi 12 saat 
Taşıma süresi : 
— tik 300 kilometre için 24 saat 
— Ve sonraki 400 kilometrelik bölünmez kesir başı na . 24saat 

2. — Küçük hız taşımada : 
Gönderme süresi 24 saat 
Taşıma süresi: 
— İlk 200 kilometre için 24 saat 
— Ve sonraki 300 kilometrelik bölünmez kesir başına 24 saat 
b) Parça eşya için : 
1. — Büyük hız taşımada : 

'Gönderme süresi 12 saat 
Taşıma süresi, 300 kilometrelik bölünmez kesir başına 24 saat 
2. — Küçük hız taşımada : 
Gönderme süresi 24 saat 
Taşıma süresi, 200 kilometrelik bölünmez kesir başına 24 saat 
Paragraf 3 — Taşıma süresi, çıkış istasyonu ile varış istasyonu arasındaki mesafenin tamamı üzerinden he

saplanır; gönderme süresi, geçilecek şebekelerin sayısı ne olursa olsun, yalnız bir defa hesap edilir. 

Paragraf 4. — Her devletin kanun ve nizamları, aşağıdaki hallerde ek süre tesbitinde demiryollarının ne 
derece ihtiyarı olduğunu tayin eder: 

a) Taşınmak üzere istasyonlar dışında teslim alınan veya istasyonlar dışında teslim edilen mersuleler 
için; 

b) Aşağıdaki yollardan sevk olunan mersuleler için: 

— Hatları süratli taşıma için teçhiz edilmemiş bir hat veya bir şebekeden, 
— Şat veya gemi ile deniz veya iç su yollarından, 
— Demiryolu ihtiva etmeyen bir yoldan, 
— Aynı şebekenin veya çeşitli şebekelerin iki hattını birbirine bağlayan bazı iltisak hatlarından, 
— İkinci derecede bir hattan, 
— Normal açıklıkta olmayan bir hattan; 
c) Tenzilât ihtiva eden özel ve istisnaî iç tarifeler ücretlerine tabi tutulan taşımalar için; 

d) Tayin edilebilecek mahiyette olağanüstü haller dolayısıyle; 
Trafiğin anormal gelişmesi; 
İşletme bakımından anormal güçlükler. 
Paragraf 5 — 4 ncü paragrafın a), b) ve c) fıkralarında öngörülen ek sürelerin tarifelerde gösterilmesi 

lâzımdır. 
4 ncü paragrafın d) fıkrasında öngörülen ek sürelerin yayınlanması mecburi olup, bunlar yayınlanmadan 

evvel yürürlüğe giremez. 

Paragraf 6 — Teslim süresi, eşyanın 8 nci maddenin 1 ııci paragrafında öngörülen taşımaya kabulünü 
müteakip gece yarısından itibaren işlemeye başlar. Ancak, büyük hız irsalâtta, taşımaya kabulü takibeden 
gün -bir pazar veya kanunî bir tatil günü ise ve çıkış istasyonu bu pazar veya tatil günü büyük hız irsalâ-
ta açık değilse, süre 24 saat sonra işlemeye başlar. 

Paragraf 7 — Demiryoluna atfolunacak küsur müstesna, bekleme süresini gerektiren ve aşağıda belirtilen 
hallerde, bütün irsalât için teslim süresi uzatılır : 
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a) 7 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü paragraflarına uygun olarak yapılan muayenenin, hamule senedindeki 

kayıtlara nazaran farklar çıkarması; 
b) Gümrük ve diğer idarî makamlar tarafından mecburi kılınan formalitelerin yapılmas; 
c) Taşıma sözleşmesinde, 21 nci veya 22 nici maddeye göre yapılması emrolunan değişiklik; 
d) Mersuleye gönderilecek özel itina (Hayvanların bakımı, buz ikmali, ilâh ); 
e) Gönderici tarafından ifa edilen kusurlu bir yüklemede, aktarma veya düzeltme; 
f) Taşımaya başlamaya veya devama muvakkaten engel olan her türlü trafik kesilmesi; 
Paragraf 8 — Teslim süresi aşağıdaki hallerde durur : 
a) Küçük hız için, pazarları ve kanunî tatil günleri; 
b) Büyük hız için pazarları ve bir devletin kanun ve nizamlarında dahilî demiryolu trafiğinde bu gün

lerde teslim süresinin durmasına dair bir kayıt mevcut ise, bazı kanunî tatil günleri; 
c) Büyük hız ve küçük hız için bir devletin kanun ve nizamlarında, dâhil demiryolu trafiğinde bugün

lerde teslim süresinin durmasına dair bir kayıt mevcut ise, cumartesiler; 
Paragraf 9 — 7 nci ve 8 nci pragraflarda öngörülen teslim sürelerinin uzatılması ve durdurulması sebe

bi ile süresi, hamule senedinde gösterilecektir. Gereği halinde, bu uzatma ve durmalar hamule senedine ya
pılmış bulunan kayıtlardan gayri vasıtalarla ispat edilebilir. 

Paragraf 10 — Teslim süresi, varış istasyonunun kapanış saatinden sonra nihayete erecek olursa, sürenin 
bitimi, istasyonun müteakip açılış saatinden 2 saat sonraya alınır. 

Bundan başka, büyük hız irsalâtta, teslim süresi, 8 nci paragrafın b) fıkrasında tarif olunan bir pazar 
veya tatil günü sona erecek olursa, sürenin bitimi, istasyonun açık olduğu müteakip ilk günün aynı saatine 
kadar uzatılır. 

Paragraf 11 — Teslim süresinin bitiminden önce aşağıdaki hallerden biri tahakkuk ettiği takdirde, süre
ye riayet olunmuş sayılır : 

a) İstasyonda teslim edilecek eşya bahis konusu olduğu ve varışta ihbar kaydına tabi bulunduğu tak
dirde, eşyanın varışı ihbar edilmişse ve eşya alıcının emrine amade tutulmuşsa; 

b) İstasyonda teslim edilecek eşya bahis konusu olduğu ve varışta ihbar kaydına tabi bulunmadığı tak
dirde, eşya alıcının emrine amade tutulmuşsa; 

c) İstasyon dışında teslim edilecek eşya bahis konusu olduğu takdirde, eşya alıcının emrine verilmşise. 

MADDE : 12 

Eşyanın durumu, ambalaj ve markalanması 

Paragraf 1 — Demiryolu, aşikâr hasar alâmetleri gösteren bir eşyayı taşımaya kabul ettiği takdirde, eşya
nın bu durumunu belirten özel bir şerhin hamule senedine verilmesini isteyebilir. 

Paragraf 2 — Eşyanın mahiyeti bir ambalajı gerektiriyorsa, gönderici bunu, tamamen veya kısmen kayıp 
olmaktan ve taşıma esnasında hasardan koruyacak ve şahıslara, malzemeye veya diğer eşyaya zarar vermeye
cek şekilde ambalâjlayacaktır, 

Bundan başka ambalaj, çıkış demiryolunun tarife ve mevzuatı hükümlerine uygun olacaktır. 
Paragraf 3 —Eğer gönderici 2 nci paragraf hükümlerine uymazsa, demiryolu, ya eşyayı kabul etmeyebi

lir, yahut da göndericinin, ambalajın yokluğunu veya kusurlu durumunu hamule senedi üzerinde tam olarak 
belirtmek suretiyle bu hali tasdik eylemesini mecburi kılabilir. 

Paragraf 4 — Gönderici, ambalajın yokluğundan veya kusurlu olmasından meydana gelecek sonuçlar
dan sorumludur. Bilhassa, gönderici, bu yüzden demiryolunun duçar olacağı zararı ödemekle mükelleftir. 
Eğer hamule senedi,'ambalajın yokluğuna veya kusurlu oluşuna dair bir kaydı kapsamıyorsa, bunların mev
cudiyetinin ispatı demiryoluna düşer. 

Paragraf 5 — Eğer bir gönderici, aynı istasyondan, esasında ambalajı gerektiren aynı cinsteki eşyaları 
göndermek ve bunları ya ambalajsız, yahut da aynı kusurlu ambalajla taşımaya vermek alışkanlığında ise, 
demiryolu tarafından tespit edilen ve yayınlanan modele uygun bir genel beyannameyi bu istasyona tes
lim- etmek suretiyle, her bir irsalât için 3 ncü paragraf hükümlerini yerine getrimek külfetinden kurtulabilir. 
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Bu takdirde hamule senedi, genel beyannamenin çıkış istasyonuna verilmiş bulunduğuna dair bir kaydı kap
sayacaktır. 

Paragraf 6 — Tarifelerde öngörülen istisnalar hariç, gönderici, perakende irsalâtın her parçası üzerine 
açık olarak ve silinmeyecek ve hiçbir karışıklığa meydan vermeyecek şekilde ve hamule senedindeki kayıt
lara tamamen uygun surette: 

a) Parçanın kendisinin üstünde veya demiryolu tarafından kabul edilen bir etiket üstünde alıcının ad
resini; 

b) Varış istasyonunu; 
Yazmakla mükelleftir. 
Çıkış demiryolunda uygulanan mevzuatta öngörül düğü takdirde, alıcının 'isim ve adresi ya açıkta bir yere, 

yahut da, ancak hamule senedinin yokluğu halinde açılabilmek üzere, katlanmış bir etiket üzerine yazılacaktır. 
a) ve b) fıkralarında yazılı malûmat, demiryolu - denizyolu trafiğinde sevkedilen ve aktarması gereken 

tamvagon halindeki eşyanın her parçası üzerinde de bulunacaktır. 
Eski kayıtlar veya etiketler, gönderici tarafından iptal olunacak veya kaldırılacaktır. 

Paragraf 7 — Tarifelerde bilhassa öngörülmüş olan istisnalar hariç, çabuk kırılacak eşya (Porselen, ça
nak çömlek, cam gibi), vagonlar içinde dağılıp saçılabi lecek eşya (Meyve, ceviz, kuru ot, saman, taşlar gibi), 
diğer parçaları kirletecek veya bozabilecek eşyalar (Kömür, kireç, kül, âdi topraklar, boya yaprakları gibi), 
kırılmayacak, kaybolmayacak, diğer parçaları kirletmeyecek veya bozmayacak tarzda ambalajlanmış veya bir 
araya getirilmiş bulunmadıkça tam vagon halinde başka türlü taşınamaz. 

MADDE : 13 

Gümrük ve diğer makamlar tarafından mecburî kılınan formalitelerin yapılması için verilecek belgeler, güm
rükçe kapatılış 

Paragraf l — Gönderici, eşyanın alıcıya tesliminden evvel gümrükler tarafından veya diğer idari ma
kamlar tarafından mecburi kılınmış bulunan formalitelerin yerine getirilmesi için gereken belgeleri hamule 
senedine eklemekle mükelleftir, tdari mevzuat veya tarifelerde başka türlü bir hüküm bulunmadıkça, bu bel
geler, yalnız aynı hamule senedine konu teşkil eden eşyaya ait bulunacaktır. 

Belgelerin hamule senedine eklenmemiş olması halinde (15 nci maddenin 1 nci paragrafına bakılması) 
veya eğer bu belgeler alıcı tarafından temin edilecekler ise, gönderici, bu ilgili belgelerin demiryolunun eline 
verileceği ve gümrük formalitelerinin icra edileceği garı, gümrük bürosunu veya bütün diğer makamları ha
mule senedinde göstermek zorundadır. Eğer gönderici, gümrükler veya diğer idari makamlar tarafından iste
nen işlemlerin yapılmasında kendisi hazır bulunursa veya kendisini bir vekil vasıtasıyle temsil ettirirse, bu 
belgelerin, bahsi geçen işlemlerin ifası sırasında teslim edilmesi yeterlidir. 

Paragraf 2. — Demiryolu ibraz olunan belgelerin yeterli ve doğru olduğunu araştırmakla mükellef de
ğildir. 

Gönderici, demiryoluna yüklenebilecek kusur hali müstesna bu belgelerin yokluğundan, yetersizliğin
den veya usulsüzlüğünden doğabilecek bütün zararlardan demiryoluna karşı sorumludur. 

Demiryolu, kusuru halinde, hamule senedinde kayıtlı ve buna ekli veya kendisine teslim edilmiş bulunan 
belgelerin kayıp olmasından, kullanılmasından usulsüz kullanılmasından sorumludur; ancak, ödeyeceği taz
minat, eşyanın kayıp olması halinde ödenmesi gereken tazminattan hiçbir zaman fazla olamaz. 

Paragraf 3 — Gönderici, eşyanın ambalajı ve muşambalanması konusunda gümrük makamlarının ve
ya diğer idari makamların mevzuatına uymakla mükelleftir. Eğer gönderici eşyayı bu mevzuata uygun olarak 
ambalajlamamış veya muşambalamamış ise, demiryolunun, masraflarını eşyaya yüklemek suretiyle, bunu ıslah 
etmeye hakkı vardır. 

Demiryolu, gümrükler veya diğer idari makamlar tarafından konulmuş olan kurşunların hasarlı veya ku
surlu olması halinde, eşyayı kabul etmeyebilir. 
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FASIL - II 

Taşıma sözleşmesinin ifası 

MADDE : 14 

Eşyanın taşımaya verilmesi ve yüklenmesi 

Paragraf 1 — Eşyanın taşımaya verilmesi işlemleri, çıkış istasyonunda yürürlükte bulunan kanun ve ni
zamlarla yerine getirilir. 

Paragraf 2 — İşbu Antlaşmada başkaca hüküm br. lunmamak veya hamule senedi, gönderici ile demiryo
lu arasında aktedilmiş özel bir anlaşmanın mevcudiyetine dair kayıt ihtiva etmemek şartı ile, yükleme, çıkış is
tasyonunda yürürlükte bulunan hükümlere göre ya demiryoluna yahutta göndericiye tereddüp eder. 

Yükleme kendisi tarafından yapılmışsa, gönderici, kusurlu bir yüklemenin bütün sonuçlarından sorum
ludur. Bilhassa, bu yüzden demiryolunun maruz kalacağı zararı ödemekle mükelleftir. Yüklemenin kusur
lu olduğunun isbatı demiryoluna düşer. 

Paragraf 3 — İşbu Antlaşmada, bu hususta konulmuş başkaca hükümler mevcut bulunmadığı takdirde, 
eşya uluslararası tarifeler hükümlerine göre, ya kapalı vagonlarla, ya açık vagonlarla, ya özel tertibatlı vagon
larla, ya muşamba örtülmüş açık vagonlarla taşınacaktır. Uluslararası tarife mevcut bulunmadığı veya tarife 
bu konuda hükümler kapsamadığı takdirde çıkış istasyonunda yürürlükte olan hükümler bütün parkur için 
geçerlidir. 

MADDE : 15 

Gümrük ve diğer idari makamlar tam fmdan mecburi kılınan formaliteler 

Paragraf 1 . —- Taşıma sırasında, gümrük ve diğer idari makamlar tarafından mecburi kılınan formaliteler, 
demiryolu tarafından yerine getirilir Demiryolu, kendi sorumluluğu altında, bu hizmeti bir vekile tevdi et
mekte veya üstüne almakta serbesttir. 

Demiryolu, her iki halde de bir komisyoncunun vecibelerini deruhte eder. 
Bununla beraber gönderici, hamule senedine vereceği şerhle, veya alıcı, 22 nci madde gereğince vereceği 

emirle, şu hususları isteyebilir. 
a) Her türlü izahatı vermek ve gerekli itirazları dermeyan etmek üzere, yukardaki fıkrada öngörülen 

işlemlerde bizzat hazır bulunmak veya tayin edeceği bir vekil marifetiyle kendini temsil ettirmek; 
b) Gümrük makamları tarafından veya diğer idari makamlar tarafından mecburi kılınan formalitelerin 

yapılacağı memleketin kanun ve nizamları müsaade ettiği takdirde, bu müsaade çerçevesi içinde kalmak su
retiyle, bu formaliteleri bizzat veya bir vekili marifetiyle yerine getirmek, 

c) Kendisi veya vekilinin yukarda, sözü edilen işlemlerin yapılmasında, hazır bulunması veya bunları ifa 
etmesi halinde, eğer bahis konusu işlemlerin ifa edildiği memleketin kanun ve nizamları buna müsaade edi
yorsa, gümrük resimlerini ve diğer masrafları ödemek. 

Ne göndericinin, ne emir vermeye yetkili alıcının, ne de vekillerinin eşyaya tasarrufa hakları yoktur. 

Şayet gönderici, gümrük ve diğer idari makamlar tarafından mecburi kılınan formalitelerin yapılması 
için, yürürlükte bulunan mevzuatın bu formalitelerin yapılmasına müsaade etmediği bir istasyonu tayin eyle
miş ise veyahut da, bu işlemler için yerine getirilmesi mümkün olmayan diğer herhangi bir hareket tarzı em
retmiş ise, demiryolu, hak sahibinin menfaatine en uygun göreceği şekilde hareket eder ve alınan tedbirleri 
göndericiye bildirir. 

Eğer gönderici, gümrük resimlerini içine alan bir muafiyet şerhini hamule senedine vermişse, demir
yolunun, gümrük formalitelerini, ihtiyarına göre ya yolda yahut da varış istasyonunda yerine getirmeye hakkı 
vardır. 

Paragrat 2 — 1 inci paragrafın son fıkrasında öngörülen istisna hariç, hamule senedinde gümrüklemenin 
varışta yapılacağına dair bir kayıt mevcut ise, veya böyle bir kaydın yokluğu halinde eşya gümrük rejimine 
tâbi olarak gelmiş ise, alıcının gümrük formalitelerini, bir gümrük bürosu bulunan varış istasyonunda yap-
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maya hakkı vardır. Eğer, millî kanun veya nizamlar buna müsaade ediyorsa veya demiryolunda ve güm
rükten daha önceden alınmış bir müsaade mevcut ise, bahsi geçen gümrük formalitelerini, alıcının, bir güm
rük bürosu bulunmayan varış istasyonunda da aynı şekilde yapmaya hakkı vardır. Alıcı işbu fıkra ile ken
disine tanınmış bulunan haklardan birini kullandığı takdirde, mersuleye yüklenen masrafları peşinen ödiye-
cektir. 

Demiryolu, varış istasyonunda yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen zaman içinde alıcının hamule se
nedini çekmemesi halinde 1 nci paragrafta açıklanan şekilde hareket edebilir. 

MADDE : 16 

Teslim 

Paragraf 1 — Demiryolu, kendisinin ibra edilmesi ve alıcıya yüklenmiş olup demiryolunun alacağını 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 aşağıda belirtilen durumlar yerine getirilmiş 
ise, eşya alıcıya teslim edilmiş sayılır: 

a) Gümrük veya oktrua makamlarının sevk mahallerine veya demiryolunun muhafazası altında bulunma
yan antrepolarına konulması, 

b) Demiryolunun antrepolarında muhafazaya alınması veyahutta komisyonculuk yapan bir göndericiye 
veya genel bir antrepoya emaneten bırakılması. 

Paragraf 3 — Varış istasyonunda yürürlükte bulunan kanun ve nizamlar veya alıcı ile aktedilmiş olan mu
kaveleler, demiryolunun eşyayı, alıcıya varış garından başka yerde, ister özel bir hat üzerinde, ister ikamet
gâhında isterse demiryolunun bir deposunda teslim hakkına haiz veya mecburiyetinde olup olmadığı tayin 
eder. Eğer demiryolu, eşyayı özel bir hat üzerinde ikametgâhta veya bir depoda teslim eder veya ettirirse, 
teslim ancak bu tevdi anında yapılmış sayılır. Demiryolu ile ayrı bir hat arasında aksine bir sözleşmenin bu
lunmaması şartı ile, demiryolunca bu özel hat hesabına veya bu özel hat yönüne ifa edilen işlemler, taşıma 
sözleşmesi ile yapılamaz. 

Paragraf 4 — Eşyanın varış istasyonuna gelişinden sonra alıcının, hamule senedinin kendisine verilmesini 
ve eşyanın kendisine teslim edilmesini demiryolundanistemeye hakkı vardır. Eşyanın kayıp olduğu tespit 
edilirse veya 30 ncu maddenin 1 inci paragrafında öngörülen sürenin bitiminde eşya gelmemiş bulunursa, 
alıcı, taşıma sözleşmesinden doğan haklarını, demiryoluna karşı bizzat kendi adına kullanmaya yetkilidir. 

Paragraf 5 — Hak sahibi, hamule senedini aldıktan ve masrafları ödedikten sonra dahi, iddia olunan bir 
hasarın tespiti maksadı ile kendisi tarafından istenen muayene yapılmadıkça, eşyayı teslim almayı reddede
bilir. 

Paragraf 6 — Yukarıdaki hükümlerin dışında kalan hususlarda, eşyanın teslimi, varış memleketin kanun 
ve nizamlarına uygun olarak yapılır. 

MADDE : 17 

Masrafların ödenmesi 

Paragraf 1 — Masraflar (taşıma ücreti, ek masraflar, gümrük resmi ve taşımaya kabulden teslime kadar 
husule gelen diğer masraflar) aşağıdaki hükümlere uygun olarak, ya gönderici yahut da alıcı tarafından öde-
nhy 

Baremlerden elde edilen ücretlere veya taşıma ücretinin hesabı sırasındaki istisnai ücretlere, uygulanan ta
rife gereğince ilâve olunacak resimler, bu hükümlerin uygulanması için, taşıma ücreti sayılır. 

Paragraf 2 — Masrafların tamamını veya bir kısmını üzerine alan gönderici, hamule senedine aşağıdaki 
kayıtlardan birisini yazmak suretiyle, bunu göstermeye mecburdur: 

a) 1 — Gönderici, sadece taşıma ücretini üzerine alıyorsa «franko taşıma ücreti» 
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2 — Gönderici eğer, taşıma ücretinden başka masrafları da üzerine alıyorsa « dahil franko taşı

ma ücreti». Gönderici bu masrafları tam olarak göstermeye mecburdur; eşyanın taşımaya kabulünden tes
lime kadar meydana gelen, müteferri masraflar veya diğer masrafları, ilgilendirebilen ilâveler ile gerek güm
rükler ve gerekse diğer idari makamlar tarafından tahsil edilen meblâğlar, aynı kategoriden masrafların yekû
nuna tekabül eden meblâğın bölünmesi sonucu doğurmaz. (Meselâ : Gümrük resimlerinin tamamına tekabül 
eden miktar ve gümrüğe ödenecek diğer meblâğlar, ayrı bir kategori olarak mülâhaza edilen değer üzerine 
ilâve edilmiş ücret); 

3 — Gönderici eğer taşıma masraflarını X noktasına kadar üzerine alıyorsa «X noktasına kadar franko 
taşıma ücreti» (X burada, müşterek hudutlu memleketlerin tarife bağlantılarının yapıldığı noktanın ismini 
belirtir); 

4 — Gönderici eğer müteakip memleket veya demiryolları ile ilgili bütün masraflar hariç olmak üzere, 
taşıma ücretinden başka masrafları da x noktasına kadar üzerine alıyorsa «x noktasına kadar dahil 
franko taşıma ücreti» (x burada müşterek hudutlu memleketlerin tarife bağlantılarının yapıldığı noktanın ismi
ni belirtir). Gönderici bu masrafları tam olarak belirtmeye mecburdur; eşyanın taşımaya kabulünden, x nokta
sına kadar meydana gelen, müteferrik masraflar veya diğer masrafları ilgilendirebilen ilâveler ile, gerek güm
rükler ve gerekse diğer idarî makamlar tarafından tahsil edilen meblâğlar, aynı kategoriden masrafların yekû
nuna tekabül eden meblâğın bölünmesi sonucunu doğurmaz. (Meselâ : Gümrük resimlerinin tamamına teka
bül eden miktar ve gümrüğe ödenecek diğer meblâğlar, ayrı bir kategori olarak mülâhaza edilen değer üzerine 
ilâve edilmiş ücret.) 

b) Gönderici bütün masrafları (taşıma ücreti, ek masraflar, gümrük resmi ve diğer masraflar) üzerine 
alıyorsa «franko bütün masraflar»; 

c) Gönderici muayyen bir meblâğı üzerine alıyorsa « için franko». Tarifelerde aksine bir hü
küm bulunmadığı takdirde, bu meblâğ, çıkış memleketinin parası ile ifade olunacaktır. 

Çıkış memleketinin iç mevzuatı ve tarifeleri veya, gereği halinde, uygulanan uluslararası tarife gereğin
ce, ilgili bütün parkur için hesaplanacak >olan ek ücretler ve müteferrik masraflarla 20 nci maddenin 2 nci pa-; 
ragrafında öngörülen, teslim süresinin aşılması halinde tazminat alınabilmesi için ödenmesi gerekli ücret a) ben
dinin 4 ncü fıkrasındaki masrafların ödenmesi halinde, daima gönderici tarafından tediye olunur. 

Paragraf 3 — Uluslararası tarifeler, masrafların ödenmesi hakkında, 2 nci paragrafta gösterilen meşruhattan 
yalnız bazılarının kullanılacağına veya başka meşruhat kullanılacağına dair hüküm ihtiva edebilir. 

Paragraf 4. — Göndericinin üzerine almadığı masraflar, alıcıya yüklenmiş sayılır. Ancak, alıcı, hamule se
nedini çekmediği, 16 ncı maddenin 4 ncü paragrafına uygun olarak haklarını kullanmadığı, 22 nci maddeye 
uygun olarak taşıma sözleşmesinde değişiklik yapmadığı takdirde, masraflar daima göndericiye aittir. 

Paragraf 5. — Alıcıya ait bir sebep sonucunda veya kendisi tarafından yapılan bir istekten ötürü tahsili ge
reken bekleme, ardiye tartı ücretleri gibi ek ücretler daima alıcı tarafından ödenir. 

Paragraf 6 — Çıkış demiryolunun takdirine göre, çabuk bozulabilecek veya kıymetinin az oluşu veya ma
hiyeti bakımından masrafları yeter derecede karşılamıyacak durumda bulunan eşya bahis konusu olduğu tak
dirde, bu demiryolu, masrafların avansı olarak ödenmesini göndericiden istiyebilir. 

Paragraf 7 — Şayet göndericinin üzerine aldığı masrafların tutarı eşyanın taşımaya teslimi esnasında kesin 
olarak tespit olunamazsa, teslim süresinin bitiminden en geç otuz gün sonra, gönderici ile hesap tesviyesine ko
nu teşkil edecek olan bir muafiyet bülteni üzerinde bu masraflar gösterilir. Demiryolu, bu masraflara takri
ben tekabül eden bir meblâğın garanti mahiyetinde ve makbuz karşılığı depozito olarak yatırılmasını istiyebi
lir. Makbuzun iadesi karşılığında, göndericiye, muafiyet bültenindeki kayıtlara göre düzenlenmiş teferruatlı bir 
masraf pusulası verilir. 

Paragraf 8 — Çıkış istasyonunda yürürlükte bulunan mevzuat veya tarifelerde, peşin olarak tahsil edilen 
masrafların yalnız hamule senedi ikinci nüshasında gösterileceğine dair hüküm bulunması hali müstesna, çıkış 
istasyonu, peşin tahsil olunan masrafları, hem hamule senedinde, hem de ikinci nüshada göstermeye mecbur
dur. 7 nci paragrafta öngörülen hallerde bu masraflar, gerek hamule senedinde gerekse ikinci nüshada gösteril
meyecektir. 
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MADDE : 18 

Tahsilatta Düzeltmeler 

Paragraf 1 — Bir tarifenin yanlış uygulanması veya masrafların tayin veya tahsilinde hataya düşülmesi ha
linde, noksan veya fazladan mütevellit fark hamule senedi başına on frangı geçtiği takdirde, fazla alınmış olan 
miktar demiryolu tarafından geri verilir, eksik alınan miktar ise demiryoluna ödenir. * 

Paragraf 2 — Hamule senedi çekilmemiş bulunduğu takdirde, noksan tahsilatın demiryoluna ödenmesi 
göndericiye aittir. Hamule senedi alıcı tarafından kabul edilmiş veya taşıma sözleşmesinde, 22 nci madde gere
ğince değişiklik yapılmış bulunulduğu takdirde, gönderici, noksan tahsilatın, ancak kendisi tarafından hamule 
senedine verilmiş muafiyet şerhi gereğince üzerine aldığı masraflara şamil bulunan nispete tekabül edenini öde
mekle mükelleftir; noksan tahsilatın geri kalanı alıcıya aittir. 

Paragraf 3 — işbu madde gereğince borçlanılacak meblâğlar, hamule senedi başına on frangı geçtiği takdir
de, yıllık yüzde beş faize tâbidir. 

Bu faizler, ödeme ihtarının yapıldığı günden veya 41 nci maddede öngörülen idarî mutalebe gününden veya 
ne ihtar, ne de mutalebede bulunulmamışsa, dâvanın açıldığı günden itibaren işlemeye başlar. 

Eğer hak sahibi mutalebenin kati tasfiyesi için gerekli bulunan doğrulayıcı belgeleri, kendisi için tespit edi
len münasip bir süre içinde demiryollarına göndermezse, tespit edilen süre ile ilgili belgelerin gönderildiği süre 
arasında faiz işlemez. 

MADDE : 19 

Rambursman ve Debur 

Paragraf 1 — Gönderici, eşyanın değerine kadar yükselebilen bir rambursmanı mersuleye yükleyebilir. 
Rambursman tutarı, çıkış memleketinin parası ile ifade olunur; tarifelerde istisnalar öngörülebilir. 

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 ama
de tutulmalıdır; gecikme halinde, bu sürenin bitimi tarihinden itibaren yıllık yüzde beş faiz işler. 

Paragraf 3 — Rambursman tutarının tahsilinden evvel eşya tamamen veya kısmen, teslim edilmiş bulunur
sa, demiryolu, alıcıya karşı rücu hakkı mahfuz kalmak üzere, rambursman tutarına kadar olan zarar yekûnunu 
göndericiye ödemekle mükelleftir. 

Parargaf 4 — Rambursman karşılığı irsalât, tarifelerle tayin edilecek bir ücretin tahsiline yol açan; 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 süresine müteallik tazminat beyanı 

Paragraf A — Her irsalât, 6 nci maddenin 6 nci paragrafının c) fıkrasında gösterildiği üzere hamule sene
dine kayıt edilmiş bir teslim süresine müteallik tazminat beyanını kapsıyabilir. 

Beyan olunan tazminat kıymeti, çıkış memleket parası, altın frank veya tarifelerle tespit edilecek diğer 
her türlü para ile gösterilecektir. 

Paragraf 2 — Teslim süresinin aşılması halinde, tazminat alınabilmesi için ödenmesi gerekli ücret, çıkış de
miryolunun tarifelerine göre, ilgili bütün parkur için hesaplanır. 
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FASIL - III 

Taşıma Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması 

MADDE : 21 

Göndericinin taşıma sözleşmesinde değişiklik yapma hakkı 

Paragraf 1 — Göndericinin, aşağıdaki emirleri vermek suretiyle, taşıma sözleşmesinde değişiklik yapma 
hakkı vardır : 

a) Eşyanın çıkış istasyonunda geri çekilmesi; 
b) Eşyanın yolda durdurulması; 
c) Eşyanın tesliminin geciktirilmesi; 
d) Eşyanın hamule senedinde gösterilen alıcıdan gayri bir kişiye teslimi; 

e) Eşyanın hamule senedinde gösterilen varış istasyonundan gayrı bir istasyonda teslimi veya çıkış istasyo
nuna geri gönderilmesi; bu takdirde, gönderici, taşımanın durdurulduğu istasyon, her iki şekil hizmete açık 
bulunmak şartıyle, küçük hız olarak sevkedilen bir mersulenin büyük hız olarak devamını veya aksini emredebi
lir; keza uygulanacak tarife ile takip olunacak yolu tayin edebilir. 17 inci maddenin 2 inci paragrafındaki 
şarta göre şayet tarife bağlantısının yapıldığı noktaya kadar, masrafları üzerine almışsa ve eğer taşıma sözleş
mesinde değişiklik yapılması sonucu, eşya bu noktadan daha ileriye gidemiyorsa, gönderici aynı şekilde, yeni 
bir muafiyet talimatı verebilir. Bununla beraber, yeni muafiyet talimatı h) fıkrası metinlerinde müsaade edilen 
değişiklik hariç olmak üzere, henüz üzerinden geçilmiş memleketler için, ilk önce verilmiş bulunan talimatın de
ğiştirilmesini icap ettirmez. 

Çıkış demiryolunun tarifelerinde aksine hüküm bulunmadığı takdirde, taşıma sözleşmesinde yapılması iste
nilen aşağıdaki değişiklikler de kabul olunur; 

f) Bir rambursman tesisi; 
g) Rambursmanın artırılması, azaltılması veya geri alınması; 
h) 17 nci maddenin 2 nci paragrafında öngörülen usullere göre, muafiyete tâbi tutulmamış bir mersule

nin masraflarını üzerine alması veya üzerine almış bulunduğu masrafların artırılması. 

Yukarıda sayılanlardan gayri emirler kabul olunmaz. Bununla beraber uluslararası tarifeler, yukarıda göste
rilen değişikliklere ilâveten, daha başka değişiklikler yapmak hususunda göndericiye hak tanıyabilirler. 

Emirlerin hiç bir zaman, mersuleyi bölmek gibi bir sonucu olmamalıdır. 
Paragraf 2 — Yukarda bahsi geçen sonradan verilen emirler, demiryolu tarafından tespit edilen ve yayın

lanan modele uygun şekilde yazılmış bir beyanname ile verilmelidir. 
Beyanname muhteviyatı, demiryoluna aynı zamanda ibraz edilecek olan hamule senedi ikinci nüshası üzerine 

gönderici tarafından aynen yazılıp imzalanacaktır. Çıkış istasyonu, göndericinin ikinci nüsha üzerindeki beyanı
nın altına tarihli damgasını basmak suretiyle, sonradan verilen emrin alındığını tasdik edecek ve ikinci nüs
hayı, bundan sonra göndericiye geri verecektir, ikinci nüshanın ibrazını talep etmeksizin göndericinin emirleri
ne uymuş bulunan demiryolu bu yüzden vukua gelecek zarardan gönderici tarafından kendisine ikinci nüshanın 
verilmiş olabileceği alıcıya karşı sorumludur. 
Gönderici, rambursmanın artırılmasını, azaltılmasını veya geri alınmasını isterse, kendisine- daha evvel verilmiş 

bulunan makbuzu ibraz ile mükelleftir. Rambursmanın artırılması veya azaltılması halinde, söz konusu mak
buz düzeltildikten sonra ilgiliye geri verilir; rambursmanın geri alınması takdirinde, makbuz ilgiliden geri alınır. 

Göndericinin, yukarda tayin edilenlerden gayri bir şekilde sonradan vereceği her emir hükümsüzdür. 
Paragraf 3 — Demiryolu, gönderici tarafından sonradan verilen emirleri, ancak bunlar çıkış istasyonu va-

sıtasıyle tebliğ edildiği takdirde yerine getirir. 
Çıkış istasyonu gönderici istediği takdirde ve masraflar buna ait olmak üzere, yazı ile teyit edilecek bir 

telgraf veya telefon ihbariyle yahut da teleskriptör ile varış istasyonunun veya mersulenin durdurulduğu istas
yonu durumdan haberdar eder. Uuluslararası tarifede veya ilgili demiryolları arasındaki diğer anlaşmalarda aksi
ne bir hüküm bulunmadıkça, telgraf veya telefon ihbarı çıkış istasyonundan geldiği takdirde, ki şüphe halin-
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de bu cihet soruşturulmalıdır, varış istasyonu veya mersulenin durdurulduğu istasyon teyidi beklemeden sonra
dan verilen emri yerine getirecektir. 

Paragraf 4 — Taşıma sözleşmesinde değişiklik yapma hakkı, göndericinin elinde hamule senedi ikinci nüs
hası bulunsa dahi, aşağıdaki hallerde düşer: 

a) Hamule senedi alıcı tarafından çekilmiş bulunursa; 
b) Alıcı eşyayı teslim almış bulunursa; 
c) Alıcı, 16 ncı maddenin 4 ncü paragrafı gereğince taşıma sözleşmesinden kendi lehine doğan hakkı kulla

nırsa; 
d) Mersulenin, varış memleketinin gümrük hudutlarına girer girmez, alıcı, 22 nci madde uyarınca emirler 

vermeye mezun kılınmışsa. 
Bu andan itibaren demiryolu, alıcının emirlerine uymak zorundadır. 

MADDE . 2 2 

Alıcını taşıma sözleşmesinde değişiklik yapma hakkı 

Paragraf 1 — Gönderici, varış memleketindeki taşımaya ait masrafları üzerine almadığı ve 6 ncı mad
denin 7 inci paragrafının "h) fıkrasında öngörülen şerhi hamule senedine kayıt etmemiş bulunduğu takdirde, 
alıcı, taşıma sözleşmesinde değişiklik yapma hakkını haizdir. 

Alıcının vereceği emirler, ancak mersule varış memleketinin gümrük hudutları içine girdiği zaman hüküm 
ifade eder. 

Alıcı, aşağıdaki emirleri verebilir : 
a) Eşyanın yolda durdurulması; 
b) Eşyanın tesliminin geciktirilmesi; 
c) Eşyanın, varış memleketinde, hamule senedinde gösterilen alıcıdan gayri bir kişiye teslim; 
d) Gümrük ve diğer idari makamlar tarafından mecburi kılınan formalitelerin, 15 inci maddenin 1 inci 

paragrafının 2 inci fıkrasında öngörülen şekillerden birine uygun olarak yapılması; 
Bundan başka, uluslararası tarifelerde aksine hüküm bulunmamak kaydı ile, alıcı aşağıdaki emirleri de 

verebilir: 
e) Eşyanın, varış memlekette, hamule senedinde gösterüen varış istasyonundan gayrı bir istasyonda tes

limi. Bu takdirde, alıcı, taşımanın durdurulduğu istasyon her iki şekil hizmete açık bulunmak şartiyle, küçük 
hız olarak sevkedilen bir mersulenin büyük hız olarak devamını veya aksini emredebilir; keza, uygulanacak 
tarife ile takip olunacak yolu tayin edebilir. 

Yukarda sayılanlardan gayri emirler kabul olunmaz. Bununla beraber uluslararası tarifeler, yukarda 
gösterilen değişikliklere ilâveten daha başka değişiklikler yapmak hususunda alıcıya hak tanıyabilirler. 

Emirlerin hiç bir zaman, mersuleyi bölmek gibi bir sonucu olmamalıdır. 
Paragraf 2 — Yukarda zikrolunan emirler, demiryolu tarafından tesbit edilen ve yayınlanan modele 

uygun şekilde yazılmış bir beyanname ile ya varış istasyonuna, yahut da bir varış memleketinin giriş istasyo
nuna verilmelidir. 

Alıcının, yukarda tayin edilenden gayri 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, yazı ile veya 

teleskriptör ile teyit edilecek bir telgraf veya telefon ihbariyle, emri yerine getirecek istasyona bunu tebliğ 
eder; telgraf veya telefon ihbarı yetkili istasyondan geldiği takdirde, ki şüphe halinde bu cihet soruştu
rulmalıdır, emri alan istasyon teyidi beklemeden bunu yerine getirecektir. 

Paragraf 4 — Alıcının taşıma sözleşmesinde değişiklik yapma hakkı, aşağıdaki hallerde düşer: 
a) Hamule senedini çekmiş ise; 
b) Eşyayı teslim almış jse; 
c) 16 inci maddenin 4 üncü paragrafı gereğince taşıma sözleşmesinden kendi lehine doğan hakkı kul 

lanırsa; 
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d) 1 inci paragrafın c) fıkrası uyarınca kendisi tarafından tayin edilen kişi, hamule senedini çekerse veya 

16 inci maddenin 4 üncü paragrafı gereğince haklarını kullanırsa. 
Paragraf 5 — Şayet alıcı eşyanın başka bir kişiye teslimini emrederse, bu kişi taşıma sözleşmesinde deği

şiklik yapmaya yetkili değildir. 

MADDE : 23 

Sonradan verilen emirlerin ifası 

Paragraf 1 — Demiryolu, aşağıda yazılı haller dışında, 21 veya 22 inci madde gereğince kendisine verilmiş 
bulunan emirleri yerine getirmekten imtina edemiyeceği gibi, ifasını da geciktiremez: 

a) Emirleri yapmakla mükellefolan istasyona bunlar ulaştığı anda, emirlerin yerine getirilmesinin artık 
mümkün olamaması; 

b) Emrin ifasının, işletmenin muntazam hizmetlerini karıştıracak mahiyette olması; 
c) Varış istasyonunun değiştirilmesi bahis konusu olan hallerde, emrin yerine getirilmesinin, geçilecek 

memleketlerden birinde, bilhassa gümrük ve diğer idari makamlar mevzuatı bakımından, yürürlükte bulunan 
kanun ve nizamlara aykırı düşmesi; 

d) Varış istasyonunun değiştirilmesi bahis konusu olan hallerde, yapılan tahmine göre, eşya değerinin, eş
yanın yeni alıcı istasyona varışına kadar eklenecek bütün masrafları karşılıyamaması; bu masraflar tutarının 
derhal ödenmesi veya garanti edilmesi bu hükümden müstesnadır. 

Yukarda bahis konusu olan hallerde, muahhar emri veren kişi, emirlerinin yerine getirilmesine mani teşkil 
eden engellerden kabil olduğu kadar erken haberdar edilmelidir. 

Demiryolunun bu engelleri öngörmesi mümkün değilse, muahhar emri veren kişi, emirlerinin yerine geti
rilmesine başlanmasından doğan bütün sonuçlara katlanır. 

Paragraf 2 — Eğer sonradan verilen emir, eşyanın ara istasyonda teslimini amir bulunuyorsa, taşıma 
ücreti, çıkış istasyonundan bu ara istasyona kadar hesap edilir. Ancak, eşya bu ara istasyondan daha iferiye 
taşınmış bulunuyorsa, taşıma ücreti, çıkış istasyonundan eşyanın durdurulduğu istasyona ve bu istasyondan 
ara istasyona kadar hesap olunur. 

Şayet sonradan verilen emir, eşyanın bir başka varış istasyonuna şevkini veya çıkış istasyonuna geri çevril
mesini amir bulunuyorsa, taşıma ücreti, çıkış istasyonundan eşyanın durdurulduğu istasyona ve bu istasyondan 
yeni varış istasyonuna veya çıkış istasyonuna kadar hesap edilir. 

Uygulanacak tarifeler, taşıma sözleşmesinin akdi tarihinde bu parkurlardan her biri üzerinde yürürlükte 
bulunan tarifelerdir. 

Yukardaki hükümler, benzetme yolu ile ,ek masraflara ve diğer masraflara uygulanır. 
Paragraf 3 — Göndericinin veya alıcının bir emrinin yerine getirilmesinden doğan masraflar, demiryolu

nun 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, kusurlu bulunduğu takdir
de sorumludur. Ancak, ödiyeceği tazminat, eşyanın kayıp olması halinde ödemekle mükellef bulunduğun
dan hiç bir suretle fazla olamaz. 

MADDE : 24 

Taşımaya engel haller 

Paragraf 1 — Taşımaya engel çıkması hallerinde, göndericinin yararına olmak ve demiryolunun hazırla
dığı gerekli bilgiler kendisine verilmek üzere, itinereri değiştirmek suretiyle eşyanın resen taşınmasının daha 
uygun olup olmayacağı veya kendisinden talimat istenmesinin uygun olacağı hususunda karar vermek demir
yoluna düşer. Demiryolu, kusurlu olması hali müstesna, takip edilen yolda uygulanan taşıma ücretini iste
meye mezun olup, ilk itinererdeki sürelerden uzun olsalar dahi, takip edilen itinerere tekabül eden süreler
den faydalanmak hakkını haizdir. 
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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 paragrafında öngörü
len 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 uygulanamıyacaksa, demiryolu göndericiden yeni talimat ister. 
Paragraf 4 — Taşımaya engel çıkmasından haberdar edilen gönderici, talimatını ya çıkış istasyonuna, 

yahut da eşyanın bulunduğu istasyona verebilir. Gönderici, tayin olunan alıcıyı veya varış istasyonunu de
ğiştirirse veyahut da talimatını, çıkış istasyonundan başka bir istasyona verirse, bu talimatını, ibraz edilme
si 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 zarardan alıcıya karşı sorum
ludur. 

Paragraf 5 — Taşımaya engel çıkmasından haberdar edilen gönderici, makul bir süre içinde, icrası ka
bil olan bir talimat vermezse, eşyanın alıkonulduğu demiryolunda yürürlükte bulunan ve teslime engel çık
ması hallerinde uygulanan mevzuat gereğince işlem yapılır. 

Şayet eşya satılmış ise, mala yüklenen masraflar düşülmek suretiyle, satış hasılatı, göndericinin emrine 
amade tutulur. Eğer bu hasılat, eşyaya yüklenen masraflardan aşağı ise, gönderici farkı ödemeye mecbur
dur. 

Paragraf 6 — Taşımaya engel teşkil eden hal, göndericinin talimatı gelmeden önce ortadan kalkarsa, eş
ya, bu talimat beklenmeksizin varacağı yere sevkedilir ve gönderici, mümkün olan en kısa zaman içinde 
durumdan haberdar edilir. 

Paragraf 7 — Taşımaya engel teşkil eden hal, alıcının taşıma sözleşmesinde 22 nci madde gereğince 
değişiklik yapmasından sonra vukua gelirse, demiryolu, benzetme yolu ile hakkında 1, 2, 5 ve 6 ncı paragraf 
hükümleri uygulanacak olan alıcıyı haberdar etmekle mükelleftir. Alıcı hamule senedi ikinci nüshasını ib
razla mükellef değildir. 

Paragraf 8 — 23 ncü madde hükümleri, 24 ncü madde gereğince yapılan taşımalara da uygulanır. 

MADDE : 25 

Teslime engel haller 

Paragraf 1 — Eşyanın teslimine engel çıkması hallerinde, varış istasyonu, çıkış istasyonu vasıtası ile gön
dericiyi gecikmeksizin durumdan haberdar etmeli ve talimatını istemelidir. Gönderici, hamule senedinde 
talep etmiş bulunduğu takdirde, çıkış istasyonunun tavassutu olmaksızın, ya yazı ile, ya telgrafla veyahut da 
teleskriptörle 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 derhal haberdar edilir; 
bu ihbara ait masraflar eşyaya yüklenir. 

Alıcı eşyayı reddedecek olursa, gönderici hamule senedinin ikinci nüshasını ibraz edemese dahi, talimat 
vermek hakkını haizdir. 

Gönderici, teslime engel çıkması halinde, eşyanın kendisine resen geri gönderilmesi hususunu, hamule 
senedine yazmak suretiyle keza isteyebilir. Bu halin dışında, açık muvafakati olmadıkça eşya göndeciye 
iade edilemez. 

Tarifelerde aksine hüküm bulunmadıkça, göndericinin talimatı çıkış istasyonu vasıtasıyle verilmelidir. 
Paragraf 2 — 1 nci paragrafta öngörülmemiş bulunan bütün hallerde ve 45 nci madde hükümleri mahfuz 

kalmak üzere, teslime engel çıktığı takdirde yapılacak işlem, eşyayı teslimle mükellef demiryolunda yürür
lükte bulunan kanun ve nizamlarla tayin olunur. 
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Şayet eşya satılmış ise, mala yüklenen masraflar düşülmek suretiyle, satış hasılatı, göndericinin emrine 

amade tutulur. Eğer bu hasılat, eşyaya yüklenen masraflardan aşağı ise, gönderici farkı ödemeye mecbur
dur. 

Paragraf 2 — Teslime engel teşkil eden hal, alıcının taşıma sözleşmesinde 22 nci madde gereğince de
ğişiklik yapmasından sonra vukua gelirse, demiryolu, benzetme yolu ile hakkında ikinci paragraf hükmü 
uygulanacak olan alıcıyı haberdar etmekle mükelleftir. 

Paragraf 4 — 23 ncü madde hükümleri, 25 nci madde gereğince yapılan taşımalara da uygulanır. 

III KISIM 

SORUMLULUK DAVALAR 

Fasıl — I 

Sorumluluk 

MADDE : 26 

Demiryollarının müşterek sorumluluğu 

Paragraf 1 — Eşyayı bir hamule senedi ile taşımaya kabul eden demiryolu, teslime kadar, mesafenin ta
mamı üzerinde taşımanın yapılmasından sorumludur. 

Paragraf 2 — Birbirini takip eden her demiryolu, eşyayı ilk hamule senedi ile birlikte teslim almış olmak 
dolayısıyle, hamule senedindeki hükümler uyarınca taşıma sözleşmesine iştirak eder ve 43 ncü maddenin 
3 ncü paragrafının varış demiryoluna müteallik hükümlerine halel gelmeksizin, sözleşmeden doğan vecibeleri 
yüklenir. 

MADDE : 27 

Sorumluluğun şümulü 

Paragraf 1 — Demiryolu, teslim süresinin aşılmasından, eşyanın tamamen veya kısmen kayıp olmasından 
doğan zarardan ve taşımaya kabulden teslime kadar uğradığı hasardan sorumludur. 

Paragraf 2 — Teslim süresinin aşılması, kayıp olma veya hasar hak sahibinin bir kusurundan, onun ta
rafından verilmiş ve fakat demiryolunun hatasından ileri gelmeyen bir emirden, eşyaya has bir kusurdan (için
den bozulma, fire, ilâh...) veya demiryolunun engel olamıyacağı veya sonuçlarına çare bulamıyacağı bir du
rumdan ileri geliyorsa, demiryolu bu sorumluluktan kurtulur. 

Paragraf 3 — Kayıp olma veya hasar, aşağıda yazılı hallerden bir veya bir kaçına müteallik özel riziko
lardan ileri geliyorsa, demiryolu bu sorumluluktan kurtulur: 

a) Uygulanan hükümler veya gönderici ile aktedilmiş olup hamule senedinde zikrolunan anlaşmalar ge
reğince açık vagonla yapılan taşıma; 

b) Ambalajsız veya fena ambalajlanmış olduğu takdirde tabiatı itibariyle fire veya hasara maruz eşya
da, ambalaj yokluğu veya bozukluğu; 

c) Uygulanan hükümler veya gönderici ile aktedilmiş olan hamule senedinde zikrolunan anlaşmalar, ve
ya alıcı ile aktedilen anlaşmalar gereğince yüklemenin gönderici, boşaltmanın alıcı tarafından yapılması; 

Uygulanan hükümler veya gönderici ile aktedilmiş olup hamule senedinde zikrolunan anlaşmalar gere
ğince yüklemenin gönderici tarafından yapılması halinde, gönderici için görünür bir kusuru bulunan vagona 
yükleme veya hatalı yükleme; 

d) Gümrük ve diğer idari makamlar tarafından mecburi kılınan formalitelerin gönderici, alıcı veya 
bunlardan birinin vekili tarafından yapılması; 

e) Eşyanın bizatihi tabiatına müteallik sebepler yüzünden ve bilhassa kırılma, paslanma, ani olarak 
içinden bozulma, kuruma, eksilmeden dolayı ya tamamen veya kısmen kayıp olmaya, yahut da hasara maruz 
bulunan bazı eşyanın tabiatı; 
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f) Taşımadan hariç tutulan eşyanın usule aykırı, yanlış veya noksan bir isim altında şevki; bazı şartlar 

altında kabul olunan eşyanın usule aykırı, yanlış veya noksan bir isim altında şevki veya bunlar için konul
muş ihtiyat tedbirlerine göndericinin uymaması; 

g) Canlı hayvan taşıması; 
h) Refakatin gayesinin kayıp veya hasardan hasıl olan bir rizikoyu bertaraf etmek olması şartı ile, işbu 

Antlaşma veya uygulanan hükümler veya gönderici ile aktedilmiş olup hamule senedinde zikrolunan anlaş
malar gereğince, refakat altında şevki gereken mersulelerin taşınması. 

MADDE : 28 

Isbat külfeti 

Paragraf 1 — Teslim süresinin aşılmasına, kayıp olma veya hasarın vukua gelmesine, 27 nci maddenin 
2 nci paragrafında öngörülen hallerden birisinin sebep olduğunun isbatı demiryoluna düşer. 

Paragraf 2 — Demiryolu, olayın şartlarına göre, kayıp olma veya hasarın, 27 nci maddenin 3 ncü pa
ragrafında yazılı özel rizikolardan biri veya bir kaçı sebebiyle vukua gelmiş olabileceğini isbat ederse, bu 
kayıp olma veya hasarın rizikolardan ileri geldiğine dair karine var demektir. Bununla beraber hak sahibi, 
zarara, bu rizikolardan birinin tamamen veya kısmen sebep olmadığını isbat etmek hakkını muhafaza eder. 

Anormal derecede bir eksiklik veya parça kaybı bahis konusu ise, 27 nci maddenin 3 ncü parag
rafının (a) fıkrasında öngörülen hallerde bu karine uygulanamaz. 

MADDE : 29 

Tekrar sevk halinde karine 

Paragraf 1 — tşbu Antlaşma şartlarına göre sevkedilmiş bir mersule, aynı Antlaşma şartları içinde tekrar 
sevk edilecek ve tekrar şevkinden sonra bir kısmi kayıp olma veya bir hasar müşahade edilecek olursa, aşağı
daki şartlar yerine getirilmiş bulunduğu takdirde, kısmi kayıp olma veya hasarın son taşıma sözleşmesi sırasın
da vukua geldiğine dair karine mevcuttur: 

a) Mersulenin devamlı olarak demiryolunun muhafazası altında kalması; 

b) Mersulenin tekrar sevk istasyonuna vardığı zamanki hali ile tekrar sevk edilmesi. 
Paragraf 2 — Tekrar şevkten önceki taşıma sözleşmesi işbu Antlaşmaya tabi bulunmasa dahi aynı karine 

uygulanır; şu şartla ki, ilk çıkış istasyonu ile son varış istasyonu arasında doğru sevk halinde işbu Antlaşma 
kabili tatbik olsun. 

MADDE : 30 

Eşyanın kayıp olduğuna dair karine. Eşyanın tekrar bulunması hali 

Paragraf 1 — Hak sahibi, sair deliller ibrazına mahal kalmaksızın, teslim sürelerinin bitimini takip eden 
otuz gün içinde eşya alıcıya teslim edilmeyecek veya emrine amade tutulmayacak olursa, bunu kayıp olmuş 
addedebilir. 

Paragraf 2 — Hak sahibi, kayıp olan eşyaya müteallik tazminatı tahsil ederken, bunun ödenmesini takip 
eden sene içinde eşyanın bulunması halinde kendisinin derhal haberdar edilmesini yazılı olarak istiyebilir. 
Bu istekten bilgi alındığına dair kendisine yazı ile cevap verilir. 

'Paragraf 3 — Bu ihbarın alınmasını takip eden otuz gün içinde, hak sahibi, çıkış istasyonundan teslimin 
yapıldığı istasyona kadar olan taşımaya ait masrafları ödemek ve aldığı tazminatı, muhtemelen bu tazmina
ta dahil edilmiş bulunan masraflar düşüldükten sonra geri vermek. 34 ncü madde ve icabında 36 ncı madde 
ile öngörülen teslim süresinin aşılmasından doğan bütün tazminat hakları mahfuz kalmak şartı ile, parkur 
üzerinde bulunan istasyonlardan birinde eşyanın kendisine teslimini istiyebilir. 

Paragraf 4 — Gerek 2 nci paragrafta öngörülen isteğin, gerekse 3 ncü paragrafta yazılı otuz gün içinde ve
rilmesi lâzım gelen talimatın mevcut olmaması veya eşyanın tazminatın ödenmesinden bir seneden fazla 
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bir zaman içinde bulunması halinde, demiryolu, tâbi olduğu devletin kanun ve nizamlarına göre bu eşyaya 
tasarruf eder. 

MADDE : 31 

Eşyanın kayıp olması halinde tazminat miktarı 

Paragraf 1 — Eşyanın tamamen veya kısmen kayıp olması dolayısıyle işbu Antlaşma hükümleri uyarınca 
demiryoluna bir tazminat yüklendiği takdirde bu tazminat şu esasa göre hesap edilir : 

Borsa rayicine, 
Rayiç yoksa, piyasadaki cari fiatına, 
Bunlardan her ikisinin de yokluğu halinde mutat 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 gayri safi 

ağırlığının kilogramı başına 50 frangı geçemez. 

Başkaca bir zarar ve ziyan bahis konusu olmaksızın, taşıma ücreti, gümrük resimleri ve kayıp olan eş
yanın taşınması dolayısıyle sarfedilen sair paralar geri verilir. 

Paragraf 2 — Tazminat hesabına esası teşkil eden unsurlar, tediyenin istendiği devletin parası ile ifade 
olunmadığı takdirde, parça çevrilmesi, tazminatın ödendiği yerin've günün rayicine göre yapılır. 

MADDE : 32 

Yolda fire verme halinde sorumluluğun sınırlandırılması 

Paragraf 1 — Tabiatları dolayısıyle, sırf taşınma sebebiyle yolda genellikle fire veren eşyadan ötürü 
demiryolu, kat edilen 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 eşyalar için ağır
lığın yüzde ikisi : 

Meyan kökü ağacı 
Rendelenmiş veya öğütülmüş boya ağaçları, 
Taze mantar, 
Kömür ve koklar, 

Boynuz ve tırnaklar, 
Kıllar, 
Köseleler, 
Deri döküntüleri, ' 
Kabuklar, 
Taze tütün yaprakları 
Kürkler, 
Yaş, kuru veya pişmiş meyvalar, 
Yağlar, 
Şerbetçi otu, 
Yün, 
Taze sebzeler, 
Taze sakız, 
Bütün veya öğütülmüş kemikler, 
Deriler, 
Kurutulmuş balıklar, 
Kökler, 
Sabunlar ve teksif edilmiş yağlar, 
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Tuz, 
Domuz kılı, 
Kıyılmış tütün, 
Hayvan kıkırdakları, 
Turb (kömür), 
b) Keza yolda fire vermeye müsait diğer bütün kuru eşya için yüzde bir. 
Paragraf 2 — Kayıp olmanın, fireyi haklı gösterecek sebeplerden ileri gelmediği, olayın şartlarına göre 

isbat edilirse, 1 nci paragrafta öngörülen sorumluluk sınırlandırılması ileri sürülmez. 
Paragraf 3 — Bir çok parçaların bir tek hamule senedi ile taşınması halinde, her parçanın çıkış istasyo

nundaki ağırlığı hamule senedi üzerinde ayrı ayrı gösterilmiş bulunuyorsa veya diğer bir suretle tesbit edile-
biliyorsa, yol firesi her parça için ayrı olarak hesap olunur. 

Paragraf 4 — Eşyanın tamamen kayıp olması halinde, tazminatın hesabı için yol firesinden ileri gelen hiç 
bir indirim yapılmaz. 

Paragraf 5 — İşbu madde hükümleri hiçbir suretle 27 ve 28 nci maddeler hükümlerini ihlâl edemez. 

MADDE : 33 

Eşyanın hasarı halinde tazminat miktarı 

Hasar halinde, demiryolu, başkaca zarar ve ziyan bahis konusu olmaksızın, eşyanın uğradığı değer kay
bına tekabül eden meblâğı ödemekle mükelleftir. Bu meblâğ, 31 nci maddede tarif edilmiş bulunan eşya 
değerine, varış istasyonunda tesbit olunan değer kaybı yüzdesi uygulanmak suretiyle hesap edilir. 

Bununla beraber bu tazminat, aşağıdaki hadleri aşamaz : 
a) Mersulenin tamamı hasar dolayısıyle değer kaybına uğramışsa, mersulenin tamamının kayıp edilmesi 

halinde tazminatın baliğ olacağı miktarı; 
b) Mersulenin bir kısmı hasar dolayısıyle değer kaybına uğramışsa, mersulenin değerini kayıp eden 

kısmının yitirilmesi halinde tazminatın baliğ olacağı miktarı; 

MADDE : 34 

Teslim süresinin aşılması halinde tazminat miktarı 

Paragraf 1 — Teslim süresinin 48 saatten fazla aşılması halinde ve hak sahibi bu yüzden bir zarar mey
dana geldiğini isbat etmezse demiryolu, taşıma ücretinin onda birine tekabül eden fakat her halû kâr-da 
mersule başına en çok 50 frank tutan meblâğı ödemekle yükümlüdür. 

Paragraf 2 — Teslim süresinin aşılmasından ötürü bir zararın meydana geldiği isbat edilirse, bu zarar 
için, taşıma ücretinin iki katını geçmeyen bir tazminat ödenir. 

Paragraf 3 — 1 ve 2 nci paragraflarda öngörülen tazminatlar, eşyanın tamamen kayıp olması halinde 
ödenmesi gereken tazminatla birleşemez. 

Eşyanın kısmen kayıp olması halinde ve icap ettiği takdirde, mersulenin kayıp olmamış kısmı için de 
mezkûr paragraflardaki tazminat ödenir. 

Hasar halinde ve icap ettiği takdirde, mezkûr paragraflardaki tazminat, 33 rîcü maddede öngörülen tazmi
natla birleşir. 

Bütün hallerde, 1 ve 2 nci paragraflarda öngörülen tazminatların 31 ve 33 ncü maddede yazılı olan tazmi
natlarla birleştirilmesi, eşyanın tamamen kayıp olması halinde ödenmesi icap eden tazminattan ziyade bir 
tazminatın ödenmesini gerektirmez. 

MADDE : 25 

Bazı tarifeler gereğince tazminatın sınırlandırılması 

Demiryolu, alelade taşıma şartlarına (genel tarifeler) göre hesaplanan taşırria ücreti üzerinden bir indi
rim kapsayan özel taşıma şartları (özel veya istisnai tarifeler) uyguladığı takdirde, teslim süresinin aşılma-
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sı, kayıp olma veya hasar halinde hak sahibine ödenmesi gereken tazminatı sımrlandırabilir. Şu şartla ki, 
böyle bir had tarifede gösterilmiş olsun. Bu suretle tesbit olunan tazminat haddi, parkurun yalnız bir kısmın
da uygulanan bir tarifeden ileri geliyorsa, bu tazminat, ancak bunu doğuran olay parkurun bu kısmı üzerin
de vukua geldiği takdirde uygulanabilir. 

MADDE : 36 

Teslim süresi ile ilgili tazminat beyanı halinde verilecek tazminat miktarı 

Teslim süresi ile ilgili tazminat beyanında bulunulmuş olduğu takdirde, 31 ve 33, 34 ve icabında 35 nci 
maddelerde öngörülen tazminattan başka, beyan edilen tazminat miktarına kadar olmak üzere, isbat edi
len munzam zararın tazmini istenebilir. 

MADDE : 37 

Demiryoluna raci hile veya ağır kusur halinde tazminat miktarı 

Teslim süresinin aşılması, tamamen veya kısmen kayıp olma veya eşyanın ağır hasara uğraması halleri 
demiryoluna raci hile veya ağır kusurdan ileri geliyorsa, demiryolu, isbat olunan zararı hak sahibine tama-
miyle tazmin etmek mecburiyetindedir. Ağır kusur halinde, sorumluluk, 31, 33, 34, 35 ve 36 ncı maddelerde 
öngörülen en yüksek hadlerin iki katı olarak sınırlandırılmıştır. 

MADDE : 38 

Tazminat faizleri. Tazminatın geri verilmesi 

Paragraf 1 — Hak sahibi, tazminatın faizini istiyebilir. Yıllık yüzde beşten hesap edilecek bu faizler, taz
minat, hamule senedi başına on frangı geçtiği takdirde yürütülür; bu faizler, 41 nci maddede öngörülen idari 
mutalebe gününden veya, mutalebede bulunulmamışsa, dâvanın açıldığı günden başlar. 

Eğer, hak sahibi mutalebenin kati tasfiyesi için gerekli bulunan doğrulayıcı, belgeleri, kendisi için tesbit 
edilen münasip bir süre içinde demiryollarına göndermezse, tesbit edilen süre içinde demiryollarına gönder-
mezse, tesbit edilen süre ile ilgili belgelerin gönderildiği süre arasında, faiz işlemez. 

Paragraf 2 — Haksız olarak alınmış her tazminat geri verilecektir, 

MADDE : 39 

. Demiryolunun memurları dolayısıyle sorumluluğu 

Demiryolu, hizmetindeki memurlardan ve mükellef bulunduğu bir taşımanın yapılması için kullandığı di
ğer kişilerden sorumludur. 

Bununla beraber demiryolu memurları, ilgili bir şahsın isteği üzerine hamule senetleri tanzim ederler, 
tercümeler yaparlar veya demiryoluna ait bulunmayan diğer hizmetler görürlerse, bu hizmetleri yaptıkları 
kişinin hesabına hareket etmiş sayılırlar. 

MADDE : 40 

Antlaşma dışı dâva açılması 

İşbu Antlaşma ile tanzim edilen bütün hallerde ne sıfatla olursa olsun sorumluluğa ait her dâva, ancak 
öngörülmüş bulunan şartlar ve sınırlar içinde demiryolu aleyhine açılabilir. 

39 ncu madde gereğince demiryolunun sorumlu bulunduğu kişiler aleyhine açılacak her dâva için de du
rum aynıdır. 
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Fasıl — II 

İdari mutalebeler. Dâvalar. Usul ve zaman aşımı 

MADDE : 41 

İdari mutalebeler 

Paragraf 1 — Taşıma sözleşmesi ile ilgili idari mutalebeler, 43 ncü maddede gösterilen demiryoluna ya
zılı olarak gönderilecektir. 

Paragraf 2 — Bu mutalebede bulunmak hakkı, 42 nci madde gereğince demiryolu aleyhine dava açmak 
hakkını haiz olan kişilere aittir. 

Paragraf 3 — Gönderici bir mutalebede bulunduğu takdirde, hamule senedi ikinci nüshası ibraz oluna
caktır. Bunun bulunmaması halinde gönderici ancak, alıcının müsaadesi ile veya alıcının m er şuleyi kabul 
etmediğine dair bir delili ibraz etmek suretiyle, demiryoluna bir mutalebede bulunabilir. 

Alıcı bir mutalebede bulunduğu takdirde, hamule senedi kendisine teslim edilmişse, alıcı bunu ibraz ile 
mükelleftir. 

Paragraf 4 — Hak sahibinin mutalebesine ekleme, i lüzumlu göreceği hamule senedi, ikinci nüsha ve di
ğer belgelerin ya asılları, yahut da suretleri ibraz olunmalıdır; demiryolunun isteği halinde, suretler usulü 
dairesinde tasdik ettirilir. 

Mutalebenin tesviyesi sırasında, demiryolu, tesviye hakkındaki şerhi vermek üzere, hamule senedinin, 
ikinci nüshasının veya rambursman bülteninin asıllarının ibraz edilmesini istiyebilir. 

MADDE : 42 

Demiryolu aleyhine dâva açabilecek kişiler 

Paragraf 1 — Taşıma sözleşmesi gereğince ödenmiş bir meblâğın geri verilmesini dâva eylemek hakkı, 
yalnız ödemeyi yapmış olana aittir. 

Paragraf 2 — 19 ncu maddede öngörülen rambursmanla ilgili dâva hakkı, yalnız göndericiye aittir. 
Paragraf 3 — Demiryolu aleyhine taşıma sözleşmesinden doğan diğer dâvaların açılması aşağıda gösteri

len kişilere aittir: 

a) Alıcı hamule senedini çekinciye, eşyayı kabul cdinciye veya 16 ncı maddenin 4 ncü paragrafı veya 
22 nci madde gereğince kendisine ait bulunan hakları kullanıncıya kadar, göndericiye; 

b) Şu hallerde alıcıya aittir : 
1 — Hamule senedini çektiği andan itibaren, veya 
2 — Eşyayı kabul ettiği andan itibaren veya 
3 — 16 ncı maddenin 4 ncü paragrafı gereğince kendisine ait bulunan hakları kullandığı andan itiba

ren, veya 
4. — 22 nci madde gereğince kendisine ait bulunan haklarını kullandığı andan itibaren. Bununla beraber 

22 nci maddenin 1 nci paragrafının (c) fıkrasına tıygun olarak alıcı tarafından tayin olunan kişi hamule sene
dini çektiği, eşyayı kabul ettiği ve 16 ncı maddenin 4 ncü paragrafı gereğince kendisine ait hakları kullan
dığı andan itibaren alıcının dâva hakkı düşer. 

Paragraf 4 — Bu dâvaları açmak için gönderici, hamule senedi ikinci nüshasını ibraz etmek mecburiye
tindedir. Bununla beraber, bunun bulunmaması halinde, alıcı müsaade ettiği veya alıcının eşyayı almaktan 
İmtina ettiğini isbat edebildiği takdirde 3 ncü paragrafın (a) fıkrası gereğince kendisine ait bulunan kanuni 
takibatı yerine getirebilir. 

Bu kanuni takibatlarını yerine getirebilmek için alıcı eğer hamule senedi kendisine verilmiş ise bunu 
ibraz etmeye mecburdur. 
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MADDE : 43 

Aleyhine dâva açılabilecek demiryolları 

Paragraf 1 — Taşıma sözleşmesi gereğince ödenmiş bir meblâğın geri verilmesine ait dâva, ya bu meblâğı 
tahsil eden demiryolu aleyhine, yahut da lehine bu meblâğı fazladan tahsil edilen demiryolu aleyhine açı
labilir. 

Paragraf 2 — 19 ncu maddede öngörülen rambursmanlar ile ilgili dâvalar, ancak gönderici demiryolu 
aleyhine açılabilir. 

Paragraf 3 — Taşıma sözleşmesinden doğan diğer dâvalar münhasıran gönderici demiryolu, alıcı demir
yolu veya dâvayı doğuran olayın vuku bulduğu demiryolu aleyhine açılabilir. 

Bununla beraber, ne eşyayı ne de hamule senedini almamış olsa dahi, alıcı demiryolu aleyhine dâva açı
labilir. 

Paragraf 4 — Eğer davacı bir kaç lemiryolundan birini seçmek durumunda ise, bu demiryollarından biri 
aleyhine dâva açtığı andan itibaren seçme hakkı düşer. 

Paragraf 5 — Dâva, mukabil dâva veya aynı taşıma sözleşmesine dayanan bir esas talebe müteallik mu
rafaada defi gibi dermeyan edilecek olursa, 1, 2 ve 3 ncü paragraflarda gösterilenlerden gayri bir demiryo
lu aleyhine de açılabilir. 

MADDE : 44 

Yetki 

işbu Antlaşmaya dayanan dâvalar, devletlerarası anlaşmalarda veya imtiyaznamelerde aksine bir hüküm 
bulunmadıkça, ancak dâva edilecek demiryolunun mensup bulunduğu devletin yetkili mahkemesinde açıla
bilir. ' 

Şayet bir teşebbüs, muhtelif devletlerde muhtar şebekeler işletiyorsa, bu şebekelerden her biri, işbu pa
ragraf hükmünün uygulanması bakımından, müstakil bir demiryolu sayılır. 

MADDE : 45 

Bir eşyanın uğradığı kısmi kayıp olmanın veya hasarın tesbiti 
Paragraf 1 — Bir kısmi kayıp olma veya hasar demiryolu tarafından meydana çıkarılır veya bunun vu

kuundan şüphe edilirse veyahut da hak sahibi bunun mevcudiyetini ileri sürerse, demiryolu derhal ve müm
künse bu hak sahibinin huzurunda, zararın mahiyetine göre, eşyanın durumunu, ağırlığını ve imkân nisbe-
tinde, zararın önemini, sebebini ve vuku bulduğu zamanı tesbit eden bir tutanak düzenlemekle mükelleftir. 

Bu tutanağın bir sureti, hak sahibine ücretsiz olarak verilir. 
Paragraf 2 — Hak sahibi, tutanakta tesbit edilen hususları kabul etmediği takdirde, eşyanın durumu ile 

ağırlığı ve zararın sebepleri ile tutarı hakkında adlî tesbit talebinde bulunabilir; uygulanacak usul, adlî tes-
bitin yapıldığı devletin kanun ve nizamlarına tâbidir. 

MADDE : 46 

Demiryolu aleyhinde taşıma sözleşmesinden doğan dâvanın düşmesi 

Paragraf 1 — Eşyanın hak sahibi tarafından kabul olunması halinde, teslim süresinin aşılması, kısmi ka
yıp olma ve hasar için taşıma sözleşmesinden, demiryolu aleyhine, doğmuş bulunan her dâva düşer. 

Paragraf 2 — Ancak, aşağıdaki hallerde dâva düşmez : 
a) Hak sahibi, zararın demiryoluna raci bir hileden veya ağır kusurdan ileri geldiğini isbat ederse; 
b) Teslim süresinin aşılmasından doğan mutalebe halinde bu mutalebe, 43 ncü maddenin 3 ncü parag

rafında gösterilen demiryollarından birine, eşyanın hak sahibi tarafından kabul edildiği gün hariç altmış 
günü geçmeyen bir süre içinde yapıldığı takdirde; 
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c) Kısmi kayıp olma veya hasardan doğan mutalebe halinde : 
1 — Kayıp olma veya hasar, eşyanın hak sahibi tarafından kabulünden evvel, 45 nci madde uyarınca tes

bit edilmiş ise; 
2 — 45 nci maddeye uygun olarak yapılmış bulunması gereken tesbit demiryolunun kusuru yüzünden 

unutulmuş ise; 
d) Aşikâr olmayıp, mevcudiyeti, eşyanın hak sahibi tarafından kabulünden sonra tesbit edilen zararlar 

ile ilgili mutalebe halinde, aşağıdaki iki şart altında : 
1 — Zararın meydana çıkarılmasından hemen son .a ve en geç eşyanın kabulünü takip eden yedi gün 

içinde, hak sahibi tarafından, 45 nci maddeye uygun tesbit isteğinde bulunulursa; bu süre, bir pazar veya 
kanuni bir tatil günü son buluyorsa, sürenin bitimi, istasyonun açık olduğu müteakip ilk güne kadar uzatılır; 

2 . — Hak sahibi, zararın, taşımaya kabul ile teslim arasında^vukua geldiğini isbat ederse. 
Paragraf 3 — Şayet eşya 29 ncu maddenin 1 nci paragrafında öngörülen şartlar altında tekrar sevk 

edilmiş ise, önceki taşıma sözleşmelerinin birisinden doğan kısmi kayıp olma veya hasar tazminatı dâva
ları, bir tek taşıma sözleşmesi bahis konusu imiş gibi düşer. 

MADDE : 47 

Dâvada zaman aşımı 

Paragraf 1 — Taşıma Sözleşmesinden doğan dâvada zaman aşımı bir yıldır. 
Bununla beraber, aşağıdaki hallerde zaman aşımı üç yıldır : 
a) Demiryolunun alıcıdan tahsil eylediği rambursmanın tediyesinden doğan dâvada; 
b) Demiryolu tarafından yapılan bir satışta bakiyenin tediyesinden doğan dâvada; 
c) 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 sözleşmelerinin 

birisinden doğan dâvada, 

Paragraf 2 — Zaman aşımının işlemeye başlaması : 
a) Kısmi kayıp olma, hasar veya teslim süresinin aşılmasından doğan tazminat davalarında : Teslimin 

yapıldığı günden; 
b) Tam kayıp olmadan doğan tazminat davalarında : Teslim süresinin bitimini takip eden otuzuncu 

günden; 
c) Taşıma ücretinin, ek masrafların, diğer masrafların veya munzam ücretlerin tediye veya geri verilme

sinden doğan davalarda, veya tarifenin yanlış uygulanması veyahut hesap hatası halinde düzeltmeden doğan 
dâvalarda : 

1 — Ödeme yapılmış ise : Ödeme gününden; 
2 — Ödeme yapılmamış ise : Tediye göndericiye tereddüp ediyorsa, eşyanın taşımaya kabulü gününden, 

veya alıcıya tereddüp ediyorsa, alıcının hamule senedini çektiği günden; 

3 — Muafiyet bülteni ile muafiyete tâbi tutulmuş bulunan meblâğlar bahis konusu olduğu takdirde : 
17 nci maddenin 7 nci paragrafında öngörülen masraf hesabını demiryolunun göndericiye tevdi ettiği gün
den; bu tevdi yapılmamış ise, demiryolu alacakları için süre, teslim süresinin bitimini takip eden otuzuncu 
günden itibaren işlemeye başlar; 

d) Gönderici yerine alıcı tarafından veya alıcı yerine gönderici tarafından tediye edilmiş olup, demir
yolunun hak sahibine geri vermekle mükellef bulunduğu bir meblâğın iadesi için demiryolu tarafından açılan 
dâvalarda : îade talebinin yapıldığı günden; 

e) 19 ncu maddede öngörülen rambursmanlar ile ilgili dâvalarda: Teslim süresinin bitimini takip eden 
otuzuncu günden; 

f) Bir satış bakiyesinin tediyesinden doğan dâvalarda : Satış gününden; 
g) Gümrük veya diğer idari makamlar tarafından istenen bir munzam resmin tediyesinden doğan dâvalar

da : Gümrüğün veya bu idari makamların talebi gününden; 
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h) Diğer bütün hallerde : Hakkının kullanılabileceği günden. 
Zaman aşımının başlangıcı olarak gösterilen gün, hiç bir zaman müddete dahil değildir. 
Paragraf 3 — 41 nci madde uyarınca demiryoluna gönderilen idari mutalebe halinde zaman aşımı, demir 

yolunun bu mutalebeyi yazılı olarak ret ve buna ilişik belgeleri iade ettiği güne kadar durur. Mutaîebenin 
kısmen kabulü halinde, zaman aşımı, ancak mutaîebenin ihtilaflı kalan kısmı için tekrar işlemeye başlar. 
Mutaîebenin veya cevabın alındığının ve belgelerin geri verildiğinin ısbatı, bunu dermeyan eden tarafa düşer. 

Aynı konu ile ilgili muahhar mutalebeler zaman aşımını durdurmaz. 
Pragraf 4 — Zaman aşımına uğramış dâva, mukabil dâva veya defi şeklinde dahi olsa tekrar açılamaz. 
Paragraf 5 — Yukardaki hükümler mahfuz kalmak üzere, zaman aşımının durması veya kesilmesi, dâvanın 

açıldığı devletin kanun ve nizamları ile tanzim olunur. 

Fasıl - 111 

Hesapların tesviyesi, Demiryollarının birbirlerine karşı rücu hakları 

MADDE : 48 

Demiryolları arasında hesapların tesviyesi 

Paragraf 1 — Taşıma Sözleşmesinden doğan masraflarla diğer alacakları, ya çıkışta yahut da varışta tah
sil etmiş bulunan her demiryolu, bu masraf ve alacaklardan ilgili demiryollarına isabet eden hisseyi ödemekle 
mükelleftir. 

Tediye şekilleri, demiryolları arasında aktedilmiş anlaşmalarla tespit olunur. 
Paragraf 2 — Göndericiye karşı olan hakları mahfuz kalmak şartiyle, çıkış demiryolu, hamule senedi 

gereğince göndericinin üzerine almış olmasına rağmen kendisinden tahsil eylememiş bulunduğu taşıma ücreti 
ile diğer masraflardan sorumludur. 

Paragraf 3 — Varış demiryolu, Taşıma Sözleşmesinden doğan masraflarla diğer alacakları tahsil etmek
sizin eşyayı teslim ederse, kendisinden evvelki demiryolları ile diğer ilgililere karşı sorumludur. 

Paragraf 4 — Demiryollarından birinin tediyeden imtinaı ile bu durumun olacaklı demiryollarından biri
nin talebi üzerine Demiryolu ile Uluslararası Nakliyat Merkez Ofisi tarafından tespiti halinde, bu imtinanın 
sonucu, taşımaya iştirak eden diğer bütün demiryolları arasında ve taşıma ücretindeki hisseleri ile mütenasip 
olarak tekabbül edilir. 

Tediyeden imtinaı tespit olunan demiryoluna karşı rücu hakkı mahfuzdur. 

MADDE : 49 

Kayıp olma veya hasar tazminatı halinde ıücu hakkı 

Paragraf 1 — Tamamen veya kısmen kayıp olma veya hasar dolayısiyle işbu Antlaşma hükümleri gere
ğince bir tazminat ödemiş bulunan demiryolu, aşağıdaki hükümler uyarınca, taşımaya iştirak eden diğer demir
yollarına karşı rücu hakkını kullanabilir : 

a) Demiryolunun sebep olduğu zarardan yalnız kendisi sorumludur; 
b) Zararın vukuunda müteaddit demryolları sebep olduğu takdirde, bunlardan her biri kendisinin sebe

biyet verdiği zarardan sorumludur. Böyle bir halde tefrik imkânı yoksa, tazminatın sebep olduğu külfet, 
(c) fıkrasında tespit olunan esas dahilinde aralarında paylaşılır. 

c) Zarara, bir veya müteaddit demiryolunun sebebiyet verdiği ispat edilemiyecek olursa, tazminatın sebep 
olduğu külfet, zararın hatlarında vuku bulmadığını ispat edenler müstesna olmak üzere, taşımaya iştirak eden 
bütün demiryolları arasında paylaşılır. Bu taksim, tarife uygulama mesafeleri kilometre uzunluğu ile müte
nasip olarak yapılır. 

Paragraf 2 — Demiryollarından birinin aczi halinde, buna isabet edip de ödenmemiş bulunan hisse, taşı
maya iştirak eden diğer bütün demiryolları arasında, tarife uygulama mesafeleri kilometre uzunluğu ile mü
tenasip olarak bölünür. 
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MADDE : 50 

Teslim süresinin aşılmasından doğan tazminat halinde rücu hakkı 

Paragraf 1 — 49 ncu maddede bildirilen esaslar, teslim süresinin aşılması halinde ödenen tazminata da 
uygulanır. Teslim süresinin aşılması sebebi, müteaddit demiryollar üzerinde tespit edilen düzensizliklerden 
ileri geliyorsa, tazminatın bâis olduğu külfet, her birinin şebekesi üzerindeki gecikme süresi ile mütenasip ola
rak aralarında paylaşılır. 

Paragraf 2 — 11 nci madde iie tayin olunan teslim süreleri, taşımaya iştirak eden muhtelif demiryolları 
arasında aşağıdaki şekilde bölünür : 

a) Komşu iki demiryolu arasında : 
1 — Gönderme süresi yarı yarıya bölünür; 
2 — Taşıma süresi, her iki demiryolunda tarife uygulama mesafeleri kilometre uzunluğu ile mütenasip 

olarak bölünür; 
b) Üç veya daha fazla demiryolu arasında : 
1 — Gönderme süresi, çıkış demiryolu ile varış demiryolu arasında yan yarıya bölünür; 
2 — Taşıma süresinin üçte biri, iştirak eden bütün demiryolları arasında eşit hisseler halinde bölünür; 
3 — Taşıma süresinin diğer üçte ikisi, bu demiryolları arasında, tarife uygulama mesafeleri kilometre 

uzunluğu ile mütenasip olarak bölünür. 
Paragraf 3 — Bir demiryolunun hakkı bulunan munzam süreler bu demiryoluna tahsis olunur. 
Paragraf 4 — Eşyanın demiryoluna teslimi ile gönierme süresinin başlangıcı arasındaki zaman, münhası

ran gönderici demiryoluna tahsis olunur. 
Paragraf 5 — Yukarda bahis konusu olan bölüşme, ancak, teslim süresinin tamamına riayet edilmiş bulu

nulduğu takdirde dikkate alınır. 

MADDE : 51 . 

Rücû 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 adli makam tarafından tespit edilmiş bulunduğu takdirde, aleyhine rücû hakkını kullanan 
demiryolunun yaptığı tediyenin sıhhatine itiraza asla yetkili değildir. Aslî dâvaya bakan hâkim, tebligat ve 
müdahale için verilmesi gereken süreleri, olayın icapla ma göre tespit eder. 

Paragraf 2 — Rücû hakkını kullanmak isteyen deniryolu, kendilerine tebligat yapmamış bulunduklarına 
karşı bu hakkını kayıp etmemek için, rücû talebini, ıızlaşmamış bulunduğu-ilgili bütün demiryolları aleyhine 
bir tek ve aynı dilekçede yapacaktır. 

Paragraf 3 — Hâkim, baktığı bütün rücû dâvalarını bir tek ve aynı kararla hükme bağlayacaktır. 
Paragraf 4 — Aleyhlerine dâva açılmış bulunan demiryolları, hiç bir muahhar rücû hakkını kullanamazlar. 
Paragraf 5 — Teminatla ilgili rücûların, tazminata ait aslî dâvaya ithaline müsaade olunmaz. 

MADDE : 52 

Rücûlar la yetki 

Paragraf 1 — Aleyhine rücû hakkı kullanılan demiryolunun merkezinin bulunduğu yerdeki hâkim bütün 
rücû dâvaları için münhasıran yetkilidir. 

Paragraf 2 — Dâva müteaddit demiryolları aleyhine açılacak olursa; davacı demiryolu, 1 nci paragraf 
gereğince salahiyetli hâkimler arasından dâvasını tevdi eyleyeceğini seçmeye yetkilidir. 
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MADDE : 53 

Riicûlar hakkında anlaşmalar 

Demiryolları, aralarında yapacakları anlaşmalarla, III ncü fasılda tayin olunan karşılıklı rücû kaidelerinden 
inhiraf edebilirler. 

Kısım - IV 

Müteferrik hükümler 

MADDE : 54 

Ulusal Kanunun uygulanması 

îşbu Antlaşmadaki hükümlerde, 60 ncı maddenin 4 ncü paragrafında belirtilen özel hükümlerde, 60 ncı 
maddenin 5 nci paragrafında belirtilen tamamlayıcı hükümlerde ve Uluslararası tarifelerde kayıt bulunmayan 
hallerde, her devlette taşıma ile ilgili ulusal kanun ve nizamnameler hükümleri uygulanır. 

MADDE : 55 

Usul ile ilgili genel kaideler 

İşbu Antlaşmaya tabi taşımaların sebep olduğu bütün ihtilâflarda takip edilecek usul, Antlaşmada mev
cut muhalif hükümler mahfuz kalmak şartı ile, yetkili mahkemede cari olan usuldür. 

v MADDE : 56 

Hükümlerin infazı. Haciz ve teminat 

Paragraf 1 — İşbu Antlaşma hükümleri gereğince yetkili hâkim tarafından vicahen veya gıyaben ve
rilen hükümler, bu hâkim tarafından uygulanan kanun1 ar gereğince katiyet kesbedince, ilgili devlette mecbu
ri kılınan formaliteler tamamlanır tamamlanmaz, di^er Âkit Devletlerin her birinde infazı mecburi olur. 
Dâva esasının yeniden incelenmesi talebi kabul edilmez. 

Bu hüküm, ne muvakkaten infaz mecburiyeti buluıaıı mahkeme kararlarına, ne de dâvasının reddi do-
layısiyle bir davacı aleyhine, mahkeme masraflarından fazla olarak hükmedilen zarar ve ziyan mahkûmi
yetlerine uygulanmaz. 

Paragraf 2 — Bir demiryolunun, uluslararası bir taşıma dolayısiyle aynı devlete tabi bulunmayan bir 
diğer demiryolundan tahakkuk edecek alacaklarına, ancak bu alacakların sahibi bulunan demiryolunun 
tabi olduğu devletin adlî makamlarınca verilen hükümle haciz konulabilir. 

Paragraf 3 — Demiryolu müteharrik edevatı ile konteyner, yükleme cihazları, muşamba, ilâh... gibi 
taşımada kullanılan ve demiryoluna ait bulunan her cins eşyaya, bir başka devletin ülkesi üzerinde, ancak 
mal sahibi demiryolunun tabi olduğu devletin adlî makamlarınca verilen hükümle haciz konulabilir. 

Şahıslara ait vagonlarla bunların içinde mevcut olup da vagon sahibine ait bulunan ve taşımada kul
lanılan 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 — Uluslararası Taşıma Sözleşmesine dayanan dâvalar dolayısiyle, harç ve masrafların tediye
sini karşılamak üzere teminat istenemez. 

MADDE : 57 

Para birimi yabancı paraların tahvil veya kabul rayiçleri 

Paragraf 1 — İşbu Antlaşmada veya eklerinde frank olarak gösterilen meblâğlar, gramın 10,31'i ağır-. 
lığında ve 0,900 ayarındaki altın franga ait telâkki olunacaktır. 
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Paragraf 2 — Demiryolu, yabancı paralar birimleri ile ifade edilmiş olup memleket parası ile ödenen 

taşıma ücretlerinin, diğer masrafların ve rambursmanların tahvilinde uygulandığı rayiçleri (tahvil rayici) 
yayınlamakla mükelleftir. 

Paragraf 3 — Keza, ödemelerde yabancı paralar kabul eden bir demiryolu, bunların kabulünde uygula
yacağı rayiçleri (kabul rayici) yayınlamakla mükelleftir. 

MADDE : 58 

Demiryolu ile Uluslararası Nakliyat Merkez Ofisi 

Paragraf 1 — İşbu Andlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırıp sağlamak maksadiyle ve aşağıdaki husus
larla görevli bir (Demiryolu ile Uluslararası Nakliyat Merkez Ofisi) kurulmuştur : 

a) Âkit Devletlerin her birinden ve ilgili demiryollarının her birinden yapılacak tebligatı alıp diğer 
devletlere ve demiryollarına tebliğ eylemek: 

b) Uluslararası taşımalar hizmetini ilgilendiren her çeşit bilgiyi toplamak, koordine etmek ve yayın
lamak; 

c) Muhtelif demiryolları arasında, uluslararası hhmetin gerektirdiği malî münasebetleri ve muallâkta 
kalmış alacakların tahsilini kolaylaştırmak ve bu bakımdan, demiryolları arasındaki münasebeterin güvenini 
sağlamak; 

d) Âkit Devletlerden her birinin veya hatları 59 ncu madde ile öngörülen hatlar listesinde yazılı bulu
nan taşıma teşebbüslerinden birinin talebi üzerine, mezkûr devletler veya teşebbüsler arasında Antlaşmanın 
tefsir veya uygulanması konusundaki anlaşmazlıkları halletmek için ya hizmetini arz veya aracılık ederek, ya- • 
hut da başka her hangi bir suretle uzlaştırma teşebbüsünde bulunmak; 

e) İlgili taşıtların - devletler nakliyat teşebbüsleri veya müşteriler - talebi üzerine, konusu Antlaşmanın 
tefsir veya uygulanması olan anlaşmazlıklarda iştişari mütalâa beyan eylemek; 

f) Antlaşmanın tamkim yolu ile tefsir veya uygu'anması konusu ile ilgili anlaşmazlıkların tesviyesinde 
işbirliği yapmak; 

g) tşbu Antlaşmada değişiklik yapılması ile ilgili talepleri incelemek ve lüzumu halinde 69 ncu madde ile 
öngörülen konferanslarnı toplanmasını teklif eylemek. 

Paragraf 2 — İşbu Antlaşmanın ikinci ekini teşkil eden özel nizamname bu ofisin merkezini, kuruluşunu 
organizasyonunu ve icra vasıtalarını tayin eder. Bundan başka mezkûr nizamname faaliyet ve nezaret şartları
nı tespit eder. 

MADDE : 59 

Antlaşmaya tabi hatların listesi 

Paragraf 1 — 58 nci maddede öngörülen Merkez Ofisi, işbu Antlaşmaya tâbi hatların listesini tanzim ve 
bu listeyi günü gününe işlenmiş olarak tutmakla ve uygulamakla mükelleftir. Bu maksatla, bu listeye ilâve edi
lecek veya bundan çıkarılacak demiryolu veya 2 ncimaddede zikrolunan teşebbüsler hakkında Âkit Devlet
lerden tebliğler alır. 

Paragraf 2 — Yeni bir hattın uluslararası taşıma hizmetine girmesi, Merkez Ofisinin, bu hattın kayıt 
edildiğini' diğer devletlere bildiren mektubunun tarihinden ancak bir ay sonra vâki olur. 

Paragraf 3 — Hattın silinmesinin gerektiğine dair olmak üzere, bu hattın listeye ithalini istemiş bulunan 
Âkit 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 uluslraarası taşıma münasebetlerini derhal kes

mek hakkını verir; bu hükümden, yolda bulunan ve tamamlanması gereken uluslararası taşımalar müstesna
dır. 
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MADDE : 60 

Bazı taşımalara ait özel hükümler. Tamamlayıcı hükümler 

Paragraf 1 — Şahıslara ait vagon nakliyatı için IV ncü ekte özel hükümler öngörülmüştür. 
Paragraf 2 — Konteyner nakliyatı için V nci ekte özel hükümler öngörülmüştür. 
Paragraf 3 — Koli ekspres taşımasında, demiryolları, tarifelerindeki hükümlere tevfikan, VI ncı eke uy

gun bazı özel hükümler üzerinde anlaşabilirler. 
Paragraf 4 — Aşağıda sayılan nakliyat hakkında iki veya daha fazla Âkit Devlet özel anlaşmalarla veya 

demiryolları, tarifelerindeki hükümlere tevfikan, bu taşımaya intibak ettirilmiş ve fakat işbu Antlaşmaya ay
kırı bazı şartlar üzerinde uzlaşabilirler; 

a) Kabili tedavül taşıma belgesi ile taşıma; 
b) Hamule senedinin ikinci nüshasının tevdii karşılığında teslim edilecek taşıma; 
c) Gazete taşınması; 
d) Fuarlara ve sergilere mahsus eşya taşınması; 
e) Yükleme cihazları ve taşınan eşyayı sıcak ve soğuğa karşı koruma vasıtaları taşıması; 
f) Ücret ve fatura dokümanı olarak kullanılmayan hamule senedi ile ifa edilen taşıma. 
Paragraf 5 — Andlaşmanın uygulanması için bazı Âkit Devletlerin veya bazı iştirakçi demiryollarının ya

yınlayacakları tamamlayıcı hükümler, bunlar tarafından Merkez Ofisine tebliğ olunur. 
Bu tamamlayıcı hükümler, bunlara iştirak eden demiryolları üzerinde ve her devletin kanun ve nizamlarının 

tespit eylediği şekiller dahilinde yürürlüğe konabilir; ancak bu hükümler işbu Antlaşmaya aykırılık teşkil ede
mez. Tamamlayıcı hükümlerin yürürlüğe konması Merkez Ofisine tebliğ olunur. 

MADDE : 61 

Anlaşmazlıkların tahkim yolu ile tesviyesi 

Paragraf 1 — Bir yandan, millî kanun veya ahdi hı kuk mahiyetinde geçerli bulunan Antlaşmanın ve bazı 
Âkit Devletler tarafından vazolunan tamamlayıcı hükümlerin ve diğer yandan, 60 ncı maddenin 4 ncü parag
rafında öngörülen özel anlaşmaların tefsir veya uygıuanmasmdan doğan ve bizzat taraflarca hal olunamayan 
anlaşmazlıklar, bunların talebi üzerine, kuruluşu ve usulü işbu Antlaşmanın VII nci ekinde yazılı hakem mah
kemelerine arz olunabilir. 

Paragraf 2 — Bununla beraber, devletler arasındaki anlaşmazlıklar halinde de, VII nci ek hükümleri taraf
ları bağlamaz; bunlar hakem mahkemesinin kuruluşunu ve tahkim usulünü serbestçe tayin edebilirler. 

Paragraf 3 — Tarafların talebi üzerine, aşağıdaki hususlarda hakem mahkemesine müracaat olunabilir. 

a) Anlaşmazlıkların, diğer kanunî hükümleı I gereğince tesviyesine halel gelmeksizin : 
1 — Âkit Devletler arasındaki anlaşmazlıklar; 
2 — Bir yandan Âkit Devletler, diğer yandan Antlaşmaya dahil olmayan devletler arasındaki anlaşmazlık

lar, 
3 — Antlaşmaya dahil olmayan devletler arasındaki anlaşmazhklar, 
Şu şartla ki, son iki halde, Antlaşma millî kanun voya ahdi hukuk olarak uygulanabilsin : 
b) Taşıma teşebbüsleri arasındaki anlaşmazlıklar; 
c) Taşıma teşebbüsleri ile müşteriler arasındaki anlaşmazlıklar; 
d) Müşteriler arasındaki anlaşmazlıklar. 
Paragraf 4 — İhtilaflı alacağın zaman aşımının durması, ve kesilmesi konusunda tahkim usulüne başvurul

ması, dâvanın âdi mahkemede açılması sonucunun aynını doğurur. 

Paragraf 5 — Hakem mahkemeleri tarafından taş;ma teşebbüsleri veya müşteriler hakkında verilen hü
kümler, infaz olunacakları devlette tespit edilmiş bulunan formaliteler tamamlanır tamamlanmaz, Âkit Dev-: 
letlerden her birinde infazı mecburi olur. 
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KISIM — V 

İstisnai hükümler 

MADDE : 62 

Geçici aykırılıklar 

Paragraf 1 — Eğer bir devletin iktisadî ve malî durumu Antlaşmanın III ncü kısım III ncü fasıl hüküm
lerinin uygulanması için mühim güçlükler yaratacak mahiyette ise, her devlet, gerek tarifelere ilâve olunan 
hükümlerle, gerekse demiryolu idarelerine verilen genel veya özel müsaadeler gibi âmme hâkimiyeti ile ilgili 
salâhiyetnamelerle, bazı trafikler hakkında aşağıdaki kararları alarak Antlaşmanın 17, 19 ve 21 nci madde
leri hükümlerine aykırı hareket edebilirler : 

a) Bahis konusu devletten başlamak suretiyle yapılan irsalâtın ücretinin : 
1 — Ya kendi sınırlarına kadar ödenmesi : 
2. — Yahut en az kendi sınırlarına kadar ödenmesi: 
b) Bu devlete mürettep irsalâtın ücretinin çıkışta : 
1 — Eşyayı gönderen devlet a) fıkrasının i nci ben ünde yazılı takyide başvurmadıkça, ya en az kendi sı

nırlarına kadar ödenmesi, 
2 — Yahut en çok kendi sınırlarına kadar ödenmeoi : 
c) Bu devletten gelen veya bu devlete mürettep ol n irsalâta hiç bir rambursman yüklenemeyeceği ve 

debur kabul edilmeyeceği veya rambursman ve debur.ın ancak bazı hadler dahilinde kabul edileceği : 
d) Göndericiye, varış memleket, muafiyet ve rambursman konusunda taşıma sözleşmesinde değişiklik 

yapmak müsaadesi verilmeyeceği. 
Paragraf 2 — Aynı şartlar altında devletler, demiryolu idarelerine verilen genel ve özel müsaadelerle kar

şılıklı münasebetleri ile ilgili olarak aşağıdaki kararları almak suretiyle Antlaşmanın 17, 19, 21 ve 22 nci mad
de hükümlerine aykırı hareket edebilirler : 

a) Masrafların ödenmesi ile ilgili kaidelerin, bu kaidelerle ilgili demiryolları arasında anlaşma yapılmasını 
müteakip mahsusen tespit olunması. 

Bu kaideler, 17 nci maddede öngörülmeyen şekilleri kapsayamaz; 
b) Taşıma sözleşmesinde bazı değişiklikler yapılması taleplerinin kabul olunmaması. 
Paragraf 3 — 1 ve 2 inci paragraflara uygun olarak alınan tedbirler Merkez Ofisine bildirilir. 
1 inci paragrafta sayılan tedbirler, en erken, Merkez Ofisinin bu tedbiri diğer devletlere tebliğ eden yazısı 

tarihinden itibaren sekiz günlük bir sürenin geçmesinden sonra yürürlüğe girer. 
2 inci paragrafta sayılan tedbirler, en erken, ilgili devletlerde yayınlandıkları tarihten itibaren iki günlük 

bir sürenin geçmesinden sonra yürürlüğe girer. Paragraf 4 — Yolda bulunan irsalâta sözü edilen 
tedbirlerin tesiri olmaz. 

MADDE : 63 

Demir-Denizyolu trafiğinde sorumluluk 

Paragraf 1 — 2 inci maddenin 1 inci paragrafında öngörülen hatlardan geçen demir-denizyolu taşımala
rında, her devlet, Antlaşmaya tâbi hatlar listesinde genkli kaydın yapılmasını istemek suretiyle aşağıda sayı
lan muafiyet sebeplerinin hepsini 27 nci madde ile tesbit edilmiş bulunanlara ilâve edebilir. 

Nakliyeci, ancak kayıp olma, hasar veya teslim sillesinin aşılmasının, eşyanın gemiye yüklenmesinden ge
miden boşaltılmasına kadar olan deniz parkurunda vul.ua geldiğini ısbat ederse bunlardan faydalanabilir. 

Bu muafiyet sebepleri şunlardır : 
a) Kaptan, 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 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 167) 

http://vul.ua


- 74 -

kısımlarını, eşyanın kabul, taşıma ve korunmasına elverişli ve iyi bir hale getirmek bakımlarından kendisi
ne düşen makul bir mesai ve gayret noksanından ileri gelmediğini nakliyeci ısbat etsin; 

c) Yangın; şu şartla ki; yangının kendisinin, kaptan, tayfa, kılavuz veya adamlarının ef'al ve kusurla
rından ileri gelmediğini nakliyeci ısbat 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 bildireceği 

muvafakati üzerine güverteye yüklenmiş olsun ve vagon üzerinde bulunmasın. 
Yukardaki muafiyet sebepleri, nakliyecinin genel mükellefiyetlerini ve bilhassa gemiyi sefer edebilecek 

duruma getirmek veya uygun bir donatım, levazım ve tağdiye sağlamak veya geminin, eşyanın yüklenmiş bu
lunduğu kısımlarını, eşyanın kabul, taşıma ve korunmasına elverişli ve iyi bir hale getirmek bakımlarından 
kendisine düşen makul bir sai ve gayrette bulunmak mecburiyetini ne kaldırır ne de azaltır. 

Nakliyeci, yukardaki muafiyet sebeplerini dermeyan ettiği zaman hak sahibi, teslim süresinin aşılmasının, 
kayıp olma veya hasarın nakliyecinin, kaptan, tayfa, kılavuz veya adamlarının, a) fıkrasında yazılı olandan 
gayri bir kusurundan ileri geldiğini ısbat ederse, nakliyeci yine sorumludur. 

Paragraf 2 — Eğer aynı deniz hattı, birinci maddede sözü geçen listeye kayıtlı müteaddit teşebbüsler tara
fından işletiliyorsa, bu hatta uygulanacak sorumluluk rejimi, bütün bu teşebbüsler için aynı olacaktır. 

Ayrıca, bu teşebbüsler müteaddit devletlerin talebi üzerine listeye kayıt edilmiş bulunuyorlarsa, bu reji
min kabulü, bu devletler arasında evvelâ bir anlaşma konusu olmalıdır. 

Paragraf 3 — îşbu madde gereğince alınmış olan tedbirler Merkez Ofisine bildirilecektir. Bunlar en erken, 
Merkez Ofisinin bu tedbirleri diğer devletlere tebliğ eden yazısı tarihinden itibaren otuz günlük bir sürenin 
geçmesinden sonra yürürlüğe girer.. 

Yolda bulunan irsalâta bu tedbirlerin tesiri olmaz. 

MADDE : 64 

Nükleer kaza halinde sorumluluk 

Zarar bir nükleer kazadan ileri gelmişse ve âkit bir devlette yürürlükte bulunan ve nükleer enerji sahasın
da sorumluluğu düzenleyen özel hükümler gereğince, nükleer bir tesisin işleticisi veya yerine kaim olan baş
ka bir kişi bu zarardan sorumlu ise, demiryolu, işbu Antlaşma gereğince kendisine tereddüp eden sorum
luluktan kurtulur. 

KISIM — VI 

Nihai hükümler 

MADDE : 65 

îmza 

Mütemmim cüzüleri teşkil eden ekleri ile birlikte işbu Antlaşma, daha önceki iştirak eden devletler ile, 
alelade revizyon konferansına davet edilmiş bulunan devletlerin imzasına, 30 Nisan 1970 tarihine kadar açık 
kalacaktır. 

MADDE : 66 

Tasdik. Yürürlüğe giriş 

İşbu Antlaşma tasdik edilecek ve tasdike müteallik belgeler mümkün olduğu kadar erken İsviçre Hükü
metine tevdi edilecektir. 

Antlaşma on beş devlet tarafından tasdik edildiği zaman veya imzadan en geç bir yıl sonra, isviçre Hü
kümeti, Antlaşmanın yürürlüğe konması imkânını tetkik eylemek maksadı ile ilgili hükümetlerle temasa ge
çecektir. 
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MADDE : 67 

Antlaşmaya iltihak 

Paragraf 1 — Antlaşmayı imzalamamış olup da buna iltihak eylemek isteyen her devlet, talepnamesini 
İsviçre Hükümetine gönderecek mezkûr Hükümet. de bunu, Merkez Ofisinin talip devlet demiryollarının 
uluslararası taşımalar bakımından durumu hakkındaki bir notu ile birlikte bütün âkit devletlere tebliğ eyliye-
cektir. 

Paragraf 2 — Bu ihbar tarihinden itibaren altı ay içinde en az iki devlet İsviçre Hükümetine muhalefet
lerini bildirmeyecek olurlarsa, talep hukuken kabul edilmiş bulunacak ve İsviçre Hükümeti, talip devletle bü
tün âkit devletleri durumdan haberdar edecektir. 

Aksi halde, İsviçre Hükümeti bütün âkit devletlere ve talip devlete, talebin incelenmesinin talik edilmiş 
bulunduğunu ihbar eder. 

Paragraf 3 — Her iltihak, İsviçre Hükümeti tarafından gönderilecek ihbarın tarihinden bir ay sonra veya 
bu sürenin bitiminde Antlaşma henüz yürürlükte bulunmuyorsa, bunun yürürlüğe giriş tarihinde kat'iyet kes-
beder. 

MADDE : 68 

Âkit Devletlerin taahhütlerinin süresi 

Paragraf 1 — İşbu Antlaşmanın müddeti mahdut değildir. Bununla beraber, her âkit devlet aşağıdaki şart
lar dahilinde çekilebilir: 

Antlaşma, her âkit devit için, yürürlüğe giriş tarihini takip eden beşinci senenin Aralık ayının 31'ne kadar 
geçerli olacaktır. Bu müddetin bitiminde çekilmek isteyen her devlet, bu arzusunu en az bir sene evvelinden 
İsviçre Hükümetine bildirecek, mezkûr Hükümet de bütün âkit devletleri durumdan haberdar edecektir. 

İşaret olunan süre içinde ihbar yapılmıyacak olursa,taâhhüt hukuken üç yıl için uzatılacak ve üç yıllık dev
relerden birinin son senesinin 31 Aralık tarihinden en az bir yıl evvel fesih ihbarında bulunmadığı takdirde 
taahhüt, üç yıl için daha uzatılmış olacaktır. 

Paragraf 2 — Beş yıllık devre veya üç yıllık devrelerden biri esnasında Antlaşmaya iltihakları kabul edil
miş bulunan devletin taahhütleri bu devrenin sonuna kadar devam eder; devrelerden birinin bitiminden en az 
bir yıl evvel fesih ihbarında bulunmadıkları takdirde, müteakip devrelerin sonuna kadar bunların taahhütleri 
devam eder. 

MADDE : 69 

Antlaşmanın gözden geçirilmesi 

Paragraf 1 — Âkit devletlerin temsilcileri, işbu Antlaşmanın yürürlüğe girişinden en geç beş sene sonra, 
İsviçre Hükümetinin daveti üzerine, Antlaşmanın gözden geçirilmesi için toplanırlar. 

Âkit davetlerden en az üçte biri tarafından talep edildiği takdirde, bu müddetten önce bir konferans top
lantıya davet olunur. 

İsviçre Hükümeti, âkit devletlerin çoğunluğunun mutabakatını sağlamak suretiyle, âkit olmayan devletleri 
de davet eder. 

Merkez Ofisi, âkit devletlerin çoğunluğunun mutabakatını sağlamak suretiyle, aşağıdaki teşekküllerin tem
silcilerini konferansta hazır bulunmağa davet eder: 

a) Taşıma konusunda yetkili uluslararası devlet teşekkülleri; 
b) Taşıma ile uğraşan ve devlete bağlı olmayan uluslararası teşekküller Âkit olmayan devletlerin ve 

dördüncü bentte sayılı uluslararası teşekküllerin temsilcilerinin müzakerelere iştirakleri, her konferans için 
müzakere tüzüğü ile tanzim olunur. 

Merkez Ofisi, âkit devletlerin çoğunluğunun muvafakatini sağlamak suretiyle, revizyon tekliflerinin önce
den incelenmesi için, alelade ve olağanüstü revizyon Konferanslarından evvel Komisyonları toplantıya da
vet edebilir. VI inci ek hükümleri, kıyas yolu ile, bu komisyonlara uygulanır. 
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Paragraf 2 — Bir revizyon konferansı sonucundan meydana gelen yeni Antlaşmanın yürürlüğe konulması, 
yeni Antlaşmayı tasdik etmeyecek âkit devletler için dahi,eski Andlaşmanın ilgası neticesini doğurur. 

Paragraf 3 — Revizyon konferansları arasında, 3, 4, 5, paragraf 5, 6, 7 (1 inci paragraf hariç 8 (1 inci pa
ragraf hariç), 10 (6 inci paragraf, ikinci fikra hariç), 11, 12 (4 üncü paragraf hariç) 13, 14 (2 inci paragraf, 
ikinci fıkra hariç) 15 (1 inci paragraf birinci fıkra hariç) 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30,35, 36, 41, 48, 
49, 50, 53, 60 (5 inci paragraf hariç) maddelerle VI ve VII inci ekler bir revizyon Komisyonu tarafından de
ğişikliğe tâbi tutulabilir. Bu komisyonun kuruluş ve işleyişi işbu Andlaşmanın III üncü ekinde gösterilmiştir. 

Revizyon Komisyonunun kararları, Merkez Ofisi vasıtası ile âkit devletlerin hükümetlerine derhal tebliğ 
olunur. Tebliğ gününden itibaren dört ay içinde en az beş hükümet tarafından itiraz dermeyan edilmediği 
takdirde, bu kararlar kabul olunmuş sayılır. Bahis konusu kararların kabulü, Merkez Ofisi tarafından âkit 
devletler hükümetlerinin ıttılaına sunuldukları ayı takip eden sekizinci ayın birinci günü yürürlüğe girerler. 
Merkez Ofisi, kararların kabulünü tebliğ sırasında mezkûr günü tayin eder. 

Paragraf 4 — Aşağıdaki tüzüklerde değişiklik yapmak maksadı ile, kuruluş ve işleyişi işbu Andlaşmanın 
III üncü ekini teşkil eden statüde gösterilen eksperler komisyonları teşkil edilmiştir: 

a) Demiryolu ile tehlikeli maddeler taşıması ile ilgili uluslararası tüzük (Ek : I). 
b) Şahıslara ait vagonların taşınması ile ilgili uluslararası tüzük (Ek: IV) 
c) Konteyner taşınması ile ilgili uluslararası tüzük (Ek: V.) 
Eksperler Komisyonlarının kararları, Merkez Ofisi vasıtasiyle âkit devletlerin hükümetlerine derhal tebliğ 

olunur. Tebliğ gününden itibaren dört ay içinde en az beş hükümet tarafından itiraz dermeyan edilmediği 
takdirde, bu kararlar kabul olunmuş sayılır. Bahis kcnusu kararların kabul edildiği, Merkez Ofisi tarafından 
âkit devletler hükümetlerinin ıttılaına sunuldukları ayı takip eden sekizinci ayın birinci günü yürürlüğe gi
rerler. Merkez Ofisi, kararların kabul edildiğinin tebliği sırasında mezkûr günü tayin eder. 

MADDE : 70 

Antlaşma metinleri. Resmi tercümeler 

İşbu Antlaşma, müesses diplomatik âdet gereğince fransız dilinde âkit ve imza edilmiştir. 
Fransızca metne, resmi tecrüme kıymetini haiz bulunan Alman dilinde bir metin, ingiliz dilinde bir metin, 
İtalyan dilinde bir metin ve Arap dilinde bir metin eklenmiştir. 
İhtilâf halinde fransızca metin muteberdir. 
Usulüne uygun buulnan selâhiyetnameleri hâmil aşağıdaki tam yetkili temsilciler işbu Antlaşmayı mealini 

tasdikan imzalamışlardır. 
Bern'de bin dokuz yüz yet/niş yılı Şubat ayının yedinci günü tek nüsha olarak düzenlenmiş olup İsviçre 

Konfederasyonu Arşivlerine tevdi edilecek ve aslına uygun tasdikli bir sureti taraflardan her birine verile
cektir. 
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EK : I 
(Madde 3 ve 4) 

Demiryolu ile tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili uluslararası tüzük 

(Metin özel bir revizyon usulüne tâbi tutulmuştur) 

EK : II 
(Madde 58) 

DEMİRYOLU ÎLE ULUSLARARASI NAKLİYAT MERKEZ OFİSİ İLE İLGİLİ TÜZÜK 

MADDE : 1 

Paragraf 1 — Demiryolu ile Uluslararası Nakliyat Merkez Ofisinin merkezi Bern'de olup İsviçre Hükü
metinin himayesi altodadır. 

İdari alanda olduğu kadar malî alandaki faaliyetinin kontrolü, Antlaşmanın 58 nci maddesi hükümleri 
gereğince tespit olunan esas dahilinde cereyan eder ve bu kontrol bir İdari Komiteye tevdi olunmuştur. 

Bu maksatla İdari Komite: 
a) Antlaşmanın ve revizyon konferansları tarafından tespit edilen diğer metinlerin tam olarak uygulan

malarına nezaret eder ve icabında, bu Antlaşma ve metinlerin tatbikini kolaylaştıracak tedbirleri tavsiye eder. 

b) Merkez Ofisinin faaliyetini ilgilendirmekte olup bir âkit devlet veya ofis müdürü tarafından kendisine 
sunulan meselelerde fikirlerini gerekçeli olarak beyaneder. 

Paragraf 2 — a) İdari Komite Bern'de toplanır. Âkit Devletler arasından seçilmiş onbir üyeden mü
teşekkildir. 

b) İsviçre Konfederasyonu, başkanlığını yaptığı komitede daimi bir üyeliğe sahiptir. Diğer üye dev
letler beş yıl için tayin edilirler. Diplomatik bir Konferans, görev başında bulunan İdari Komitenin teklifi 
üzerine ve adil bir coğrafi dağılışı dikkate almak suretiyle, her beş senelik devre için İdari Komitenin teşek
kül tarzını tayin eder. 

c) Üye devletler arasında bir inhilâl vuku bulduğu takdirde, İdari Komite, boşalan üyeliği işgal etmek 
üzere diğer bir âkit devleti kendiliğinden tayin eder. 

d) Her üye devlet, uluslararası taşıma konularında tecrübe sahibi bir kişiyi, İdari Komiteye temsilci ola
rak tayin eder. 

e) İdari Komite kendi içtüzüğünü tespit ve kendi kendisine teşekkül eder. 
İdari Komite yılda en az bir defa normal olarak toplanır; bundan başka, en az üye üç devlet talep ettiği 

takdirde, olağan üstü toplantılar da yapar. 

İdari Komitenin büro memurları Merkez Ofis tarafından temin edilir. İdari Komitenin toplantılarına 
ait tutanaklar bütün âkit devletlere gönderilir. 

f) Üye bir devlet temsilcisinin hizmetleri için ücret ödenmez ve bu hizmetin gerektirdiği yer değiştirmele
rin masrafları bu devlete aittir. 

Paragraf 3 — a) İdari Komite, Merkez Ofisinin organizasyonu, işleyişi ve personel statüsü ile ilgili tüzü
ğü tespit eder. Bu maksatla İsviçre Hükümeti Ofise bir proje tevdi eder. 

b) İdari Komite Merkez Ofisinin Genel Müdürünü, Genel Müdür Yardımcısını, Müşavirlerini ve Müşa
vir Yardımcılarını tayin eder; bu maksatla İsviçre Hükümeti Ofise Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcı
sının tayini için teklif atta bulunur. Bu tayinler için İdari Komite, daha ziyade adayların ihtisaslarını ve âdil 
bir coğrafi dağılışı dikkate alır. 

c) İdari Komite, aşağıdaki 2 nci madde hükümleri ile yıllık idare raporunu dikkate almak suretiyle, se
nelik bütçeyi tasdik eder. 

Merkez Ofisi hesaplarının, bütçe dahilinde sadece kayıtların ve muhasebe ile ilgili belgelerin uygunlukla
rına inhisar eden kontrolü, isviçre Hükümeti tarafından icra edilir. İsviçre Hükümeti bu hesapları, bir ra-
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porla birlikte İdari Komiteye intikal ettirir. İdari Komite, Merkez Ofisinin idare raporu ve yıllık he-
sabat cetveli ile birlikte bunun teklif edeceği karar ve tavsiyeleri âkit devletlere tebliğ eder. 

d) İdari Komite, bundan önceki konferanstan beri yaptığı çalışmaların tümüne ait bir raporu, bu İdari 
Komitenin teşkilini tayin etmekle yükümlü her diplomatik konferansa bu konferansın açılışından en az iki 
ay evvelden takdim eder. 

M A D D E : 2 

Paragraf 1 — Merkez Ofisinin masrafları, işbu Antlaşmanın uygulandığı demiryolu hatlarının veya par
kurların uzunluğu ile mütenasip olmak üzere, âkit devletler tarafından yüklenilir. Bununla beraber, Su yollan, 
yalnız parkurlarının yarısı nispetinde olmak üzere masraflara katılırlar. Her devlet için iştirak hissesi, kilo
metre başına tesbit edilen bir miktarı geçemez. Hâlen iş başında bulunan İdari Komitenin teklifi üzerine, 
işbu nizamnamenin 1 inci maddesinin 2 inci paragrafının (b) bendi hükümlerine göre, bu aynı devre için 
İdari Komitenin teşkilini tayin etmekle yükümlü Diplomatik Konferans tarafından her beş yıllık devre için 
bir miktar tayin ve tespit edilir. 

İstisnaen ilgili hükümetle Merkez Ofisi arasında anlaşma olduğu ve İdari Komitenin tasvibi alındığı tak
dirde, iştirak hissesinde, özel şartlar içinde işletilen hatlar için en çok yüzde elliye kadar indirim yapılabilir. 
Kilometre başına yıllık katılma payı, Merkez Ofisi ile jnutabık kalınmak suretiyle, her sene için İdari Komi
te tarafından tespit olunur. Bu hisse, her zaman tüm olarak tahsil edilir. Merkez Ofisinin hakiki masraf
ları, bu esasa göre hesaplanan hisseler tatarına çıkmadığı takdirde, sarf olunmayan bakiye, ihtiyat fonuna 
yatırılır. 

Paragraf 2 — İdare raporu ile yıllık hesabat cetvelinin âkit devletlere tevdii vesilesiyle Merkez Ofisi, 
geçen yıla ait masraflara iştirak hisselerinin ödenmesini bu devletlerden talep eder, 1 Ekim tarihine kadar 
hissesini ödemeyen devlet, bunu ödemeye ikinci defa davet olunur. Bundan da bir sonuç alınamazsa, Mer
kez Ofisi, geçen yıla ait idare raporunun gönderilmesi vesilesiyle, müteakip yılın başında talebini tekrarlar. 
Eğer müteakip 1 Temmuz tarihinde her hangi bir ödemede bulunulmamışsa, vadesi geçen iki taksidi tediyeye 
dâyet etmek üzere, mütemerrit devlet nezdinde dördüncü bir teşebbüste bulunur. Bunda da başarı sağlana
mazsa, Merkez Ofisi, üç ay sonra bahis konusu devlete müracaatla, beklenen tediye yıl sonuna kadar yapıl
madığı takdirde, tediyeden imtinanın, Antlaşmadan çekilmek hususunda zımni arzusuna delâlet ettiği şe
kilde yorumlandığını bildirir. Bu son teşebbüsün 31 Aralık tarihine kadar cevapsız kalması halinde, Mer
kez Ofisi, tediyede bulunmayan devletin Antlaşmadan çekilmek hususunda zımnî olarak izhar edilen arzu
sunu dikkate alarak, bu devletin hatlarını, uluslararası nakliyata kabul olunan hatlara ait listeden siler. 

Paragraf 3 — Tahsil edilemeyen meblâğlar, Merkez Ofisinin sahip olduğu âdi krediler vasıtası ile müm
kün mertebe karşılanmalıdır; bu meblâğlar dört hesap devresine dağıtılabilir. Açığın bu suretle kapatılama
yan kısmı, özel bir hesapta, diğer âkit devletlerin zimmetine kayıt edilir. Ancak zimmete geçirme, bu işlemin 
yapılması sırasında Antlaşmaya tâbi hatların kilometre sayısiyle mütenasip olarak ve tediyeden imtina eden 
devletin çekilmesinden sonra hitama eren iki senelik devre içinde her devletin bu devletle Antlaşmada bera
berce bulundukları müddet nispetinde yapılır. 

Paragraf 4 — Yukardaki 2 nci paragrafta gösterilen şartlar dahilinde hatları listeden çıkarılan devlet an
cak, ödemediği yıllara ait borçlarını evvelemirde ödediği ve bu tediyeyi, kendisine düşen hisselerin ödenmesi 
hususunda Merkez Ofisi tarafından vaki davet gününden itibaren geçen altıncı ayın sonundan hesaplanmak 
üzere yüzde beş faizle yaptığı takdirde, hatlarını uluslararası nakliyata yeniden dahil ettirebilir. 

MADDE : 3 

Paragraf 1 — Merkez Ofisi, Antlaşmanın uygulanmasında lüzumlu bilgiyi ve özellikle demiryolu ve di
ğer teşebbüs hatlarına ait liste ile taşıma dışı bırakılan veya bazı şartlar altında kabul olunan eşya hakkın
daki bildirileri ve Ofis tarafından içine ilâvesi faydalı sayılan etütleri kapsayan aylık bülten yayınlar. 

Paragraf 2 — Bülten Fransızca ve Almanca olarak tertiplenir. Her âkit devlete ve ilgili her idareye bir 
nüsha parasız olarak gönderilir. İstenilen diğer nüshalar, Merkez Ofisi tarafından tespit olunan bir ücrete 
tâbidir. 
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MADDE : 4 

Paragraf 1 — Uluslararası nakliyattan mütevellit olup ödenmemiş bulunan bordrolar ve alacaklar, ala
caklı teşebbüs tarafından, tahsillerini kolaylaştırması için Merkez Ofisine gönderebilir. Bu maksatla Mer
kez Ofisi, borçlu nakliyat teşebbüsünü borcunu ödemeye veya ödemekten imtina sebeplerini bildirmeye davet 
eder. 

Paragraf 2 — Merkez Ofisi dermeyan olunan imtina sebeplerinin kâfi derecede muhik bulunduğuna 
kanaat getirirse, taraflar yetkili mahkemeye veya, taraflar talep ettikleri takdirde, Antlaşmanın 61 inci mad
desinde öngörülen, (Ek VII) hakem mahkemesine sevk eder. 

Paragraf 3 — Merkez Ofisi, meblâğın tümünün veya bir kısmının hakikaten ödenmesi gerektiğine 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 
Antlaşmanın 61 nci maddesinde öngörülen (Ek VII) hakem mahkemesinin esas hakkındaki kararına kadar 
emanette kalır. 

Paragraf 4 — Bir nakliyat teşebbüsünün on beş gün içinde Merkez Ofisinin ihtarına cevap vermemesi ha
linde, borcunu ödemesi hususunda kendisine yeniden mektup yazılır ve bunda, imtinanın sonuçları be
lirtilir. 

Parafraf 5 — Bu yeni mektubun gönderilmesinden on gün sonra bir netice alınamazsa, Merkez Ofisi, nak
liyat teşebbüsünün tâbi olduğu devlete gerekçeli bir yazı gönderir ve bunda, mezkûr devleti, alınacak tedbirleri 
bildirmeğe ve özellikle, borçlu nakliyat teşebbüsünün hatlarını listesinde muhafaza edip etmiyeceğini incele
meğe davet eder. 

Paragraf 6 — Eğer borçlu nakliyat teşebbüsünün tâbi olduğu âkit devlet tediyeden imtinaa rağmen, bu 
teşebbüsü listeden sildirtmeğe lüzum görmezse veya Merkez Ofisinin tebliğini altı hafta cevapsız bırakırsa, 
uluslararası taşımalardan doğan alacaklar hususunda, bahis konusu teşebbüsün ödeme kabiliyeti ile ilgili ga
rantiyi kabul etmiş sayılır. 

MADDE : 5 

Antlaşmanın 58 nci maddesinin 1 inci paragrafının d) ilâ f) fıkralarında öngörülen faaliyet dolayısiyle 
husule gelen özel masrafları karşılamak üzere bir ücret tahsil olunur. Bu ücretin miktarı, Merkez Ofisinin 
teklifi üzerine, idari Komite tarafından tesbit edilir. 
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Ek : III 
(Madde 69 paragraf 3 ve 4) 

Revizyon Komisyonu ve Eks.îer Komisyonları hakkında statü 

MADDE : 1 

Âkit Devletlerin hükümetleri, komisyonların yetkiline giren konularla ilgili tekliflerini Demiryolu ile 
uluslararası Nakliyat Merkez Ofisine bildirirler; Ofis bu teklifleri derhal diğer âkit devletlerin bilgilerine 
sunar, 

MADDE : 2 

Merkez Ofisi, her lüzum görülen ahvalde veya en az beş âkit devletin talebi üzerine komisyonları toplantıya 
çağırır. 

Bütün âkit devletler, iki ay evvelinden komisyon'irin toplantılarından haberdar edilirler. Bu husustaki 
ihbarnamede gündeme ithali talep olunan konular kesinlikle belirtilmelidir. 

MADDE : 3 

Bütün âkit devletler komisyonların çalışmalarına katılabilirler. 
Bir devlet diğer bir devlet tarafından kendisini terısil ettirebilir; bununla beraber bir devlet diğer iki dev

letten fazlasını temsil edemez. 
Her devlet kendi temsilcilerinin masraflarını yük'snir. 

MADDE : 4 

Merkez Ofisi görüşülecek konuları inceler ve komsyonlarm büro hizmetlerini deruhte eder. 
Merkez Ofisinin Genel Müdürü veya temsilcisi, k imisyonların oturumlarına müşahit sıfatı ile katılırlar. 

MADDE:5 

Merkez Ofisi, âkit devletlerin çoğunluğu ile mutabık kalarak, aşağıdaki devlet veya teşekküllerin temsil
cilerini, müşahit sıfatiyle komisyonların toplantılarında hazır bulunmaya davet eder: 

a) Âkit olmayan devletler, 
b) Mütekabiliyet şartı ile, nakliyat konusunda yetkili uluslararası devlet teşekkülleri, 

c) Mütekabiliyet şartı ile, nakliyatla iştigal eden ve devlete bağlı olmayan uluslararası teşekküller. 
Revizyon komisyonu, âkit devletlerin yarısı temsil edildikleri takdirde fiilî olarak teşekkül etmiş olur; 

âkit devletlerin üçte biri temsil edildikleri takdirde, eksperler komisyonu, fiilî olarak teşekkül etmş olur. 

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 yüksek sesle ve özet 
olarak tercüme edilir. Teklif metinleri ve başkanın tebliğleri aynen tercüme olunur. 

MADDE : 9 

Oylama delegasyon itibariyle ve talep halinde, isim okunarak çağrılmak suretiyle yapılır; Oturumda tem
sil olunan âkit devletin delegasyonunun bir oyu vardır. Bir teklif, olumlu oy adedi aşağıdaki şekilde ise ka 
bul edilir: 
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a) Komisyonda temsil olunan delegasyonların en az üçte biri oylamaya katılmış olmalıdır; 
b) Olumlu oy adedi olumsuz oy âdedinden fâzla oteıâMır. 

MADDE : 10. 

Ottaiin* tutanakları, müzakereleri her iki lisanda özetliyecektir. Teklif-fer ve kararlar, her iki ttsanda 
da tam metin halinde tutanaklarda yer alacaktır. Kararlarla ilgili tutanağın Fransızca metni ile Almanca fftefââ 
affcsMfcla fark bulunması halinde, Fransızca metin muteber olacaktır. 

Oturum esnasında tutanakların tasvibi mümkün olamazsa, üy^İef, muhtemelen ü^erirKfö delfişikİik yaptık
ları mtm&ktm, münasip bîr müddet zarfında büroya tevdi ediklerdir. 

MADDE : 11 

Çalışmaları kolaylaştırmak maksadı ile komisyonlar alt komisyonlar teşkil edebilirler-; komisyonlar, ileri 
tarihteki bir toplantı için muayyen konuları hazırlamakla görevli alt komisyonları keza teşkil edebilirler. 

Her alt komisyon bir başkan, bir başkan yardımcısı ve lüzum hasıl olursa bir raportör seçer. Bundan 
gayri hususlarda 1 ilâ 5 ve 8 ilâ 10 uncu maddeler hükümleri, benzetme yokı ile alt komisyonlar hakkmda 
uygulanır. 

EK : IV 
(Madde 60, paragraf 1) 

Şahıslara ait vagonların nakli ile ilgili uluslararası 
Tüzük (RIP) 

(Metin özel bir revizyon usulüne tâbi tutulmuştur) 

EK : V 
(Madde 60, paragraf 2) 

Konteyner nakliyatı ile ilgili uluslararası 
(RICO) 

(Metin özel bir revizyon usulüne tâbi tutulmuştur.) 
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Ek VI 
Koli ekspres nakli ile ilgili Uluslararası Tüzük 

(Madde 60, paragraf 3) 
(RIEX) 

Paragraf 1 — Uiuslararsı bir tarife şartlan içinde bilhassa süratli bir tarzda taşınan eşya koli ekspres ad
dolunur, 

Ancak yolcu trenleri furgonuna normal şartlar içinde yüklenebilen eşya koli ekspres olarak kabul edilir. 
Bununla Uraber tarifelerde, bu kaideye aykırı hükümler öngörülebilir. 

Paragraf 2 — İşbu Antlaşmanın 3 ncü maddesinde gösterilen eşya taşımadan hariç tutulmuştur.- Antlaşma
nın 1 nci ekinde sayılan eşya ve maddeler veya Antlaşmanın 4 ncü maddesinin 2 nci paragrafı hükümleri 
gereğince akt olunan özel antlaşmalarda yer alan eşya ve maddeler, ancak bahis konusu ek veya Antlaşma
larda bu tarz taşıma bilhassa öngörülmüş ise koli ekspres olarak nakle kabul edilir. Diğer eşyanın da taşıma 
dışı bırakılacağı veya bazı şartlar altında kabul olunacağı hususu tarifelerle tayin edilir. 

Paragraf 3 — Ekspres kolileri, işbu Antlaşmanın 6 ncı maddesinin 1 nci paragrafında öngörülen hamule 
senedinden gayri bir belge ile taşımaya verilebilir. Kullanılacak model ve bunun üzerinde yapılacak veya ya
pılabilecek kayıtlar tarifede tayin olunur. Her halde bu belge aşağıdaki bilgileri kapsayacaktır; 

a) Çıkış ve varış istasyonlarının adlan; 
b) Gönderici ve alıcının isim ve adresi; 
c) Kolilerin sayısı, ambalajın tarifi ve eşya cinsinin beyanı; 
d) Gümrük ve diğer idarî makamlar tarafından mecburi kılınan formalitelerin yerine getirilmesi için 

lüzumlu olup taşıma kâğıdına ekli bulunan belgelerin beyanı. 
Paragraf 4 — Gönderici, ya kendisi, yahut da verdiği bilgiye göre demiryolu tarafından taşıma belgesini 

yazılan bilgilerin ve beyanların doğruluğundan sorumludur; bu kayıtların veya beyanların usule ve gerçeğe 
aykırılığından veya noksanlığından doğan bütün sonuçlar göndericiye aittir. 

Paragraf 5 — Ekspres kolileri, süratli araçlarla ve tarifelerle öngörülen süreler içinde taşınacaktır. Tes
lim süreleri, büyük hız irsalâta uygulanan sürelerden her halükârda daha kısa olacaktır. 

Paragraf 6 — Tarifeler, yukarda açıklananlardan ayrı olmak üzere, işbu Antlaşma hükümlerine aykırı 
hükümleri de öngörebilir; ancak, bahis konusu Antlaşmanın 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 ve 37 ilâ 47 dahil mad
deleri hükümlerine aykırı hükümler konulamaz. 

Yukarda yazılı hükümlerle tarife hükümleri aykırı düşmedikçe, işbu Antlaşma hükümleri koli ekspres 
taşımasına uygulanır. 

Ek VII 
(Madde 61) 

Tahkim Tüzüğü 

MADDE : 1 

Hakemlerin sayısı 

Devletler arasındaki anlaşmazlıklardan gayhri anlaşmazlıklara bakmak üzere kurulan hakem mahkeme
leri, tahkimname hükümlerine göre bir, üç veya beş hakemden teşekkül edecektir. 

MADDE : 2 

Hakemlerin seçimi 

Paragraf 1 — Hakemlere ait bir liste önceden düzenlenmiştir. Her âkit devlet, İsviçre Hükümeti tarafın
dan düzenlenen ve günü gününe işlenmiş olarak tutulan hakem listesine kayıt edilmek üzere, Uluslararası taşı
ma hukukunda uzman bulunan ve kendi uyruğunda olan en çok iki kişiyi gösterebilir. 

Paragraf 2 — Eğer tahkimname tek bir hakem öngörüyorsa, bu hakem, tarafların müştereken anlaşması ile 
seçilir. 
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Şayet tahkimname üç veya beş hakem öngörüyorsa.taraflardan her biri, duruma göre, bir veya iki hakem 
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 seçilen hakem
ler üçüncü veya beşinci hakemin tayini hususunda uyuşamazlarsa. Merkez Ofisinin müracaatı üzerine İsviçre 
Federal Mahkemesi Başkanı bir hakem tâyin etmek suretiyle hakem mahkemesini tamamlar. 

Hakem mahkemesi 1 nci paragrafta sözü geçen listede yazdı kişilerden teşekkül eder. Bununla beraber, 
tahkimname beş hakem öngördüğü takdirde, taraflardan her biri liste dışından bir hakem seçebilir. 

Paragraf 3 — Tek hakem, üçüncü veya beşinci hakem tarafların milliyetinden gayrı bir milliyette olacak-
tir. 

Bir üçüncü tarafın uyuşmazlığa müdahalesi hakem mahkemesinin teşekkülüne tesir etmez. 

M A D D E : 3 

Tahkimname 

Arbitaja müracaat eden taraflar bir tahkimaname aktederler; bunda özellikle şu hususlar yer alır; 
a) Mümkün olduğu kadar kesinlikle ve açıkça tâyin edilmek suretiyle, anlaşmazlığın konusu; 
b) Mahkemenin teşekkül tarzı ve hakem veya hakemlerin tayini için gerekli süreler; 
e) Mahkeme yeri. Toplantı yeri; 
Tahkim usulünün işlemeye başlayabilmesi için tahkimname Merkez Ofisine gönderilecektir. 

MADDE : 4 

Usul 

Hakem mahkemesi, özellikle aşağıdaki hükümleri dikkate almak suretiyle, takip olunacak usulü kendisi 
tayin eder; 

a) Hakem mahkemesi, hakikati tespit için, tarafların beyanları ile bağlı kalmaksızın, kendisine getirilen 
dâvalarda ileri sürülen delilleri inceleyerek hükmünü verir; 

b) Hakem mahkemesi, ne davacının taleplerinden fazlasına veya bunlardan gayri hususlarda, ne de dâ
vâlının kabullendiğinden daha eksiğine karar veremez; 

c) Gerekçeli olarak verilen hakem kararı, hakem mahkemesi tarafından kaleme alınır ve Merkez Ofisi 
aracılığı ile taraflara tebliğ edilir; 

d) Hakem mahkemesinin toplandığı yerde uygulanan âmir hükümlerin aykırı hüküm kapsaması hali 
müstesna, hakem mahkemesinin kararı, tashihi karar veya butlan hariç, istinafa tâbi tutulmaz. 

MADDE : 5 

Mahkeme kalemi 

Merkez Ofisi, hakem mahkemesinin kalem işlerini yürütür. 

MADDE : 6 

Masraflar 

Hakem kararında, hakemlerin ücretleri dâhil, masraf ve harçlar tespit ve ödemenin hangi tarafa ait bulun
duğu veya ücret, masraf ve harçların taraflar arasında ne nispette paylaşılacağı tayin olunur. 

Hakem ücretinin hakemlerce tespiti Türkiye'de kabul edilmiyor. 
Bern'de 7 Şubat 1970 tarihinde imzalanan demiryolu ile eşya (CIM) ve yolcu ve bagaj (OV) taşınmasına 

mahsus uluslararası Andlaşmalara, 
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EK PROTOKOL 

Altta imzalan bulunan yetkili delegeler aşağıdaki hıssuslar hakkında anlaşmışlardır. 

I 

1 — Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Krallığı hukukuna göre, 1970 Antlaşmalarının bunları im
zalamamış veya bunlara katılmamış olan Devlet Ülke parçalan hatları ile ilgili hükümlerin müşterilere mec
buri kılmak için Birleşik Krallık Hükümeti, bu Antlaşma hükümlerinden inhiraf ederek, menşei Birleşik Kral
lık olan trafik için matbu hamule senedi (CİM) ve uluslararası bilet ve bagaj bülteni formülünde olmak 
üzere işbu ek protokole bir referans dercetmeye yetkilidir. 

2 — Birleşik Krallıkta taşıma ile ilgili mevzuatta tarifeleri ilân ve bunları müşterilere yeknesak bir surette 
tatbik etmek mükellefiyeti bulunmadığından : 

a) Tarifeleri ilân ve bunların müşterilere yeksenak bir surette tatbik edilmesi mükellefiyetini ihtiva eden 
CİM hükümlerinin Birleşik Krallıkta tatbik edilmemesi; 

b) Birleşik Krallıkta demiryolunun tahsile yetkili olduğu taşıma ücreti ve müteferri masraflar bu mem
lekette CIM'c.tâbi uluslararası trafikte de kabili tatbiktir. 

3 — Avrupa Kıtası ile Birleşik Krallık arasında tehlikeli maddelerin demir - deniz trafiği ile ilgili 
inhirafi hükümleri ihtiva edecek ve CIM'in I nci ekine yapılacak bir ilâvenin akti ve yürürlüğe konmasına 
kadar, varış veya çıkışı Birleşik Krallık olan ve CİM rejimi altında taşınacak olan tehlikeli maddeler I nci 
ekin hükümlerine ve ayrıca Birleşik Krallıkta tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili bulunan demir ve deniz 
ve deniz yolu mevzuatına da tâbi olmalıdır. 

II 

1 — İrlanda hukukuna göre, 1970 andlaşmalarının bunları imzalamamış veya bunlara katılmamış olan 
Devlet Ülke parçaları hatları ile ilgili hükümlerini müşterilere mecburi kılmak için İrlanda Hükümeti, bu Antlaş
ma. hükümlerinden inhiraf ederek menşei İrlanda olan trafik için matbu hamule senedi (CİM) ve uluslararası 
bilet ve bagaj bülteni formülünde olmak üzere işbu ek protokole bir referans dercetmeye yetkilidir. 

2 — İrlanda'da taşıma ile ilgili mevzuatta tarifeleri ilân ve bunları müşterilere yeknesak bir surette tatbik 
etmek mükellefiyeti bulunmadığından : 

a) Tarifeleri ilân ve bunların müşterilere yeksenak bir surette tatbik edilmesi mükellefiyetini ihtiva eden 
CİM hükümlerinin İrlanda'da tatbik edilmemesi, 

b) İrlanda demiryolunun tahsile yetkili olduğu taşıma ücreti ve müteferri masraflar bu memlekette 
CIM'e tâbi uluslararası trafikte de kabili tatbiktir. 

3 — Avrupa Kıtası ile İrlanda arasında tehlikeli maddelerin demir - deniz trafiği ile ilgili inhirafi hü
kümleri ihtiva edecek ve ClM'in I nci ekine yapılacak bir ilâvenin akti ve yürürlüğe konmasına kadar, varış 
veya çıkışı İrlanda olan ve CİM rejimi altında taşınacak olan tehlikeli maddeler I nci ekin hükümlerine, ve 
ayrıca da İrlanda'da tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili bulunan demir ve deniz yolu mevzuatına da tâbi 
olmalıdır. 

111 

Bazı devletlerin, kendi aralarındaki trafikte tatbik edecekleri Avrupa Kömür ve Çelik Birliği ve Avrupa 
Ekonomik Birliği ile ilgili Andlaşmalar gibi bazı Andlaşmalara karşı CİM ve C\V Andlaşmaları hükümleri 
daha önplânda yer alamaz. 
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IV 

1970 Andlaşmalarını tamamlayan bu protokol 30 Nisan 1970 tarihine kadar imzaya açıktır. 
Bu protokol tasdik edilmelidir. 
Bu tarihten evvel bu protokolü imzalamayacak olan devletlerle 1970 tarihli CIM'in 67 nci ve CIV'nin 

62 nci maddelerinin uygulanması ile ilgili yukardaki Andlaşmalara iltihak etmiş olan Devletler işbu proto
kole bildiriler yolu ile katılabilirler. 

Tasdik begesi veya katılma ile ilgili bildiri İsviçre Hükümetine tevdi edilecektir. 

Usulüne uygun bulunan tam yetkili delegeler işbu protokolü imza etmişlerdir. 
Bern'de yedi Şubat bin dokuz yüz yetmiş yılında bir tek nüsha olarak tanzim edilmiş ve bu nüsha İsviçre 

Konfederasyonu arşivlerine tevdi edilmiş ve tarafların her birine aslına uygun bir nüsha verilmiştir. 
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171 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 

İçişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1 /209) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 11 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71-1871/6360 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 28.11.1974 
tarihinde kararlaştırılan «171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna bazı mad
deler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Anayasamız, fertlere tanımış olduğu hak ve hürriyetler arasında toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak hak
kını 28 nci maddesinde düzenlemiş ve herkesin, önceden izin almaksızın, silâhsız ve saldırısız toplanma ve 
gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahip olduğunu, bu hakkın ancak kamu düzenini korumak için kanunla sı
nırlanabileceğini ifade etmiştir. 

Bu amaçla yürürlüğe konulan 10 Şubat 1963 tarihli ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürri
yeti hakkındaki Kanunun uygulama süresi içinde boşluk görülen hususların giderilmesi ve aksaklık doğuran ba
zı hükümlerinin değiştirilmesi zorunluluğu karşısında çıkarılan 19.6.1973 günlü ve 1742 sayılı «171 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun» un bazı 
hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyle açılan iptal davası sonunda Anayasa Mahkemesince 14.3.1974 
gün ve Esas : 1973/33, Karar : 1974/9 sayı ile verilen «biçim yönünden Anayasaya aykırı olması dolayısıyle 
1742 sayılı Kanunun tümünün iptaline, iptal hükmünün gerekçeli kararın Resmî Gazetede yayımlandığı gün
den başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine» karar verilmiş bulunmaktadır. 

17.6.1974 günlü ve 14918 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan bu karar muvacehesinde belli edilen süre 
içinde günün şartlarına uygun hükümler getirilmesi amacıyle bu tasarı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 171 sayılı Kanunun, 1742 sayılı Kanunla değiştirilen ve iptal kararı gereğince yürürlükten 
kalkacak olan 7 nci maddesinin yerine, aynı esaslar dahilinde yeniden düzenlenen madde eklenmektedir. 

171 sayılı Kanunun değişiklikten önceki 7 nci maddesine göre, toplantıdan önce mahallî mülkiye amirliğine 
beyannamenin verilmesi için tanınan 48 saatlik sürenin, hafta tatilinin iki güne çıkarılması nedeniyle, bilhassa 
büyük illerde, beyannamenin alınmasını müteakip idarece yerine getirilmesi zorunlu bazı işlerin yapılmasına 
kifayet etmeyeceği anlaşıldığından, bu sürenin 72 saat olarak tespiti gerekli görülmüştür. 
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Diğer taraftan, kanunla kendilerine toplantının sükun ve düzenini ve beyannamede yazılı maksat dışına 

çıkılmamasına sağlama görevi verilen, bu görevin ihmalinden dolayı bu tasarı ile ceza sorumluluğu kabul edi
len idare heyetinin, adı itibanyle dernek organlanyle karıştırıldığı görüldüğünden, bu heyete giren üyeler 
«Toplantı Yöneticisi» olarak adlandırılmış ve görev ve sorumluluklarının önemi gözönüne alınarak bu kişi
lerde bazı niteliklerin aranması ve kimliklerinin toplantıdan önce idarece bilinmesinde çeşitli faydalar bulunan 
bu kişilerin görevi kabul ettiklerine dair imzalarını taşıyan bir belgenin, beyannameye ekli olarak verilmesi uy
gun görülmüştür. 

Madde 2. — 171 sayılı Kanunun «İdare Heyeti Teşkili ve Görevleri» başlıklı olup 1742 sayılı Kanunla de
ğiştirilen ve iptal kararı gereğince yürürlükten kalkacak olan 8 nci maddesi yerine eklenen bu maddede, bir 
toplantının sükun ve düzen içinde geçmesini sağlamak üzere seçilen ve kimlikleri idareye bildirilen toplantı 
yöneticilerinin görev ve sorumlulukları açıklıkla belirtilmektedir. 

Mevcut 8 nci maddeye nazaran farklılık, bir toplantının sükun ve düzen içinde yapılmasında görev alan 
toplantı yöneticilerinin, toplantı mahallinde her zaman hazır bulunmalarını sağlamak üzere tertip heyetine so
rumluluk yüklenmiş olmasıdır. 

Maddenin birinci fıkrasında, tertip heyetinden ve yöneticilerden belli sayıda kişinin toplantı yerinde 
bulunacağı, bulunmadığı takdirde toplantının yapılamayacağı esası konulduğuna göre, bu kişilerin o yerde ha
zır bulundurulması ayrı bir önem kazanmakta ve kanunun öngördüğü bu sistemin işleyebilmesi için tertip he
yetinin konu ile ilgilendirilerek sorumlu hale getirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

Madde 3 . — Tasarının bu maddesi 171 sayılı Kanunun 1742 sayılı Kanunla değişik 9 ncu maddesinin ye
rine, aynı metni bir hüküm ilâvesi ile 9 ncu madde olarak eklemek amacını gütmektedir. 

171 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinde 1742 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre, maddeye bir fıkra 
eklenerek, Hükümet Komiserine, toplantının safahatını imkân nispetinde teknik ses alma cihazları, fotoğraf ve 
film makineleri gibi araçlarla tespit ettirebilme yetkisi verilmek suretiyle, bir toplantı veya gösteri yürüyüşü 
sırasında vukubulan kanuna aykırı fiil ve hareketlerden doğan suçluluğun tespiti için mahkemelerce de itibar 
edilecek sağlam delillerin elde edilmesi sağlanmıştır., Tasarının bu maddesi aynı hükmü muhafaza ederek 
yenilemektedir. 

Maddeye eklenen yeni hüküm, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde görevlendirilecek Hükümet Komiserine 
ücret ödenmesiyle ilgilidir. 

Kamu düzeninin korunması Devletin başta gelen görevi olduğuna ve esasen Kanunun koyduğu sınırlar 
içinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin düzenlenişi ve yapılmasında öngörülen kuralların, bu görevin gereği 
şekilde yerine getirilmesi amacına yönelik bulunduğuna göre, toplantı ve yürüyüşlerde Hükümet Komiseri ola
rak görevlendirilerek Devlet otoritesini istimal yetkisine sahip kılınan Devlet memurunun, asıl görevi dışında ve 
uygulamada görüleceği gibi çoğu kere hafta tatili günlerinde yaptığı bu hizmetin karşılığı olarak Devlet büt
çesinden ücret verilmesi gerekli görülmüş, bu ücretin miktarı ve yer alacağı bütçe yönünden 1630 sayılı Der-* 
nekler Kanununun 58 nci maddesine atıf yapılmıştır. 

Madde 4. — 171 sayılı Kanunun 1742 sayılı Kanunla değiştirilen ve iptal kararı gereğince yürürlükten 
kalkacak olan 10 ncu maddesinin yerine, değişiklikten önceki madde aynen konularak, toplantının, tertip he
yetince geri bırakılmasında uygulanacak usul gösterilmektedir. 

Madde 5. — 171 sayılı Kanunun 1742 sayılı Kanunla değiştirilen ve iptal kararı gereğince yürürlükten kal
kacak olan 11 nci maddesinden, bir fıkra çıkarılmak suretiyle aynı madde eklenmektedir. 

171 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin ilk fıkrasındaki «yürüyüşe geçmek için seçilecek toplanma yeri ile 
takip olunacak yol ve dağılma yeri» deyimi, tertip heyetinin, 4 ncü madde gereğince ilân olunan yolları 
değiştirme yetkisi bulunduğu gibi yanlış bir anlamaya sebep olduğundan, fıkraya açıklık kazandırılmaktadır. 

Aynı maddede yer alan «mahallin en büyük mülkiye amirince lüzum ve zaruret görüldüğü takdirde yürüyüş
lerin yapılacağı yollar ile istikameti tespit edeceğine» dair hüküm, 1742 sayılı Kanunla, mahallî mülkiye amirince 
yapılacak bu değişikliğin 4 ncü madde gereğince ilân olunacak yollar üzerinde olabileceği hususunda sınır 
getirilmek suretiyle değiştirilmiş ise de, bu amacın esasen 4 ncü maddenin uygulanması ile sağlanabileceği gö
rülerek, fazlalık gösteren ikinci fıkra metinden çıkarılmıştır. 
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Diğer taraftan, şehir ve kasabalar dışındaki genel yollarda yapılacak yürüyüşlerin tabi olduğu esasları dü

zenleyen ve 1742 sayılı Kanunla getirilen hüküm metne aynen alınmıştır. 
Madde 6. — 171 sayılı Kanunun «Dağıtma» başlığını taşıyan 4 ncü maddesinin uygulanmasında, kanuna 

aykırı toplantı veya yürüyüşün izlenmesi ve gerektiğinde dağıtılması için mahallî mülkiye amirince görevlen
dirilecek en büyük zabıta amirinin veya zabıta amirlerinden birinin, bu hususta görevlendirildiklerinin ispatı, 
mahkemelerce mahallî mülkiye amiri tarafından önceden yazılı emir verilmiş olması şartına bağlanmakta ve 
usulle ilgili bu şartın tahakkuk etmemesi halinde, sanıkların beraatine hükmedilmektedir. 

Bir toplantı veya yürüyüşün kanunsuz hale dönüşerek, kalabalığın zor kullanmak suretiyle dağıtılmasını ge
rektirecek bir olayın vukubulup bulmayacağının önceden kesin şekilde tespitine imkân olmadığına göre, bu ka
bil acele bir halin ortaya çıkışında sonradan yazı ile teyit edilmek kaydıyle, mahallî en büyük mülkîye ami
rinin şifahî emriyle görevlendirme işleminin yapılmasında zorunluluk görülmektedir. 

Madde 7. — Tasarının 5 nci maddesiyle 171 sayılı Kanuna 11 nci madde olarak eklenen maddeye, şehir ve 
kasaba dışındaki genel yollar üzerinde yapılacak yürüyüşlerin tabi olacağı esaslar da konulmuş olduğundan, 
bu hükümde belirtilen yerler dışında yapılacak toplantı veya gösteri yürüyüşünün de kanuna aykırı olduğunu 
belirtmek için, 171 sayılı Kanunun 1742 sayılı Kanunla değiştirilen 13 ncü maddesinin (ç) bendinin, yine aynı 
amaçla kanuna eklenmesi öngörülmektedir. 

Madde 8. — Bu tasarının 1 nci maddesiyle 171 sayılı Kanuna eklenmekte olan 7 nci maddede, tertip heye
tince verilen beyannamede ve eki olan belgede, tertip heyeti üyesi olarak gösterilen veya toplantı yöneticisi 
olarak görevlendirildiği kaydedilenlerin, aynı maddede belirtilen nitelikleri haiz olmamaları halinde şahsen so
rumlu olmaları esasından hareketle, bunlar hakkında hükmolunacak ceza gösterilmektedir. 

Tasarının 2 nci maddesiyle 171 sayılı Kanuna eklenmekte olan 8 nci maddede bazı hususları yerine getir
mekle görevli kılınan toplantı yöneticilerinin, bu görevlerini yapmamaları halinde ve bu yöneticilerin toplantı 
yerinde bulunmalarını sağlamakla yükümlü tutulan tertip heyetinin bu yükümlülüğün icaplarını ihmal etmesi 
halinde uygulanacak ceza tespit edilmektedir. 

Diğer taraftan tasarının 3 ncü maddesiyle 171 sayılı Kanuna eklenen 9 ncu maddeye göre Hükümet Ko
miserine verilen, toplantının safahatını teknik ses alma cihazları, fotoğraf ve film makineleri gibi araçlarla tes
pit ettirme yetkisinin kullanılmasında, görevlendirilen kişilere çeşitli yollarla engel olanlar hakkında hükmolu
nacak ceza gösterilmektedir. 

Madde 9. — 171 sayılı Kanunda ceza hükümlerini ihtiva eden maddelerdeki hapis ve para cezalarının 
daha müessir olmasını sağlamak amacıyle hapis cezalarının üçte bir nispetinde, para cezalarının da üç misli 
artırılması uygun görülmüştür. 

Madde 10, - 11. — Yürürlük ve yürütme hükümlerini göstermektedir. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclîsi 
İçişleri Komisyonu 12 . 12 . 1974 
Esas No. : 1/209 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da Kanun tasarısı, İçişleri Sayın Bakanı ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görü
şüldü. i 

Komisyonumuz, güvenoyu almamış bir Hükümetin getirdiği veya istediği tasarı ve tekliflerin görüşüleme
yeceğine dair itirazları benimsememiş, mevcut Hükümet, güvenoyu almamış olmamakla beraber Cumhurbaşka
nının onaylamasıyle Anayasamızın 102 nci maddesine göre kurulmuş bir Hükümet olduğu, Hükümet kuru
luşunun ayrı, güven oylamasının isç ayrı bir işlem bulunduğu ve bu sebeple de, tasarının görüşülebileceği fik* 
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rini çoğunlukla benimsedikten ^onra, tasarının tümü üzerindeki görüşmeye başlamış ve yapılan görüşme sonun
da, gerekçede belirtilen hususlar, prensip itibariyle yerinde görülerek, maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Değiştirilmiş bulunan başlık madde metnine ilâve edilmek suretiyle 4 ncü çerçeve madde değiştirilmiştir. 
Bölgede, huzur ve sükunun icabı, gerekli asayişi temin mülâhazasıyle, 4 ncü çerçeve madde ile eklenen 10 

ncu maddenin sonuna; toplantı ve gösteri yürüyüşünün, Anayasamızın 11 nci maddesinde yazılı sebeplerle, 10 
günü aşmamak üzere ve bir defaya mahsus olmak kaydıyle ertelenebilmesine, bu erteleme yetkisinin de, böl
genin emniyet ve asayişinden; mal güvenliğinden, vatandaş hak ve hürriyetlerinin korunmasından sorumlu 
olan ve bunların gereklerini en iyi şekilde takdir edebilecek durumda bulunan mülkiye amirlerine tanınmasına 
dair hükmün bir fıkra olarak ilâvesi uygun görülmüş diğer maddeler tasarı metninde olduğu gibi bırakıl-
jnış ve yapılan bu değişiklikle tasarı çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Mevzuun lüzum ve ehemmiyeti nazarı itibare alınarak tasarının öncelikle görüşülmesi temenniye şayan gö
rülmüştür. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
îçel 

Muhalefet şerhimiz eklidir. 
H. Baloğlu 

Ağrı 
K. Şahin 

içel 
/. Göktepe 

Kütahya 
M. Ersoy 

Kâtip 
İzmir 

Muhalefet şerhimiz ilişiktir. 
R. Özen 

Bitlis 
A. 1. Gaydalı 

Kastamonu 
H. Oztürk 

Mardin 
S. Güneştan 

Adana 
A. Topaloğlu 

Giresun 
H. V. Tekin 

Konya 
Muhalefet şerhimiz ilişiktir 

/. Büyükyaylacı 

Yozgat 
M. A. Unsur 
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MUHALEFET ŞERHÎ 

Tasarının tümü üzerinde muhalefetimiz : 
10 Şubat 1963 tarihli ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri hakkındaki Kanunun bazı hükümlerini 

değiştiren 19 . 6 . 1973 günlü ve 171 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince tümünün iptali üzerine bu 
defa Sayın Sadi Irmak Hükümeti tarafından Yüce Meclise sevk olunan ve Bakanlar Kurulunca İçtüzüğümü
zün 79 ncu maddesine göre görüşülmesi kararlaştırılarak, bu hükme göre Komisyonumuzda görüşülmesi is
tenilen değişiklik tasarısının Komisyonumuzda görüşülme olanağının bulunmadığı görüşündeyiz. İçtüzüğü
müzün 79 ncu maddesi uyarınca bu tasarının görüşülmesi İçtüzük hükümlerini tamamıyle zorlamak olacak
tır. İçtüzüğümüzün 79 ncu maddesinde iki unsur dikkatle incelenmeye değer görülmektedir. 

1. — Bakanlar Kurulunun çekilmesi ve yeni Bakanlar Kurulu güvenoyu alıncaya kadar hükmünden 
ancak çekilmiş Hükümetin yerine yeni bir Hükümetin kurulmasına kadar geçen süre içinde yani önceden 
güvenoyu almış bulunan bir Hükümetin geçici olarak Hükümette kaldığı süreyi öngörmektedir. Şimdiki du
rumda bu süre Ecevit Hükümetinin Sayın Irmak Hükümetinin teşekkülüne kadar geçen süreyi ifade eder. 
Bu hükümle bundan sonra güvenoyu almamış bir Hükümetin Parlamentodan istediği tasarıları hazırlayıp 
görüşülmesini istemeye cevaz veremez. Bunun bir nedeni de bu tür kurulan ve güvenoyu alamayan Hükü-
kümetlerin önceden kabul edilen yasalar içinde çalışıp günlük Hükümet icraatını yürütmesi ve Parlamento
daki partilerin süratle Hükümet kurmaya çalışmalarını zorlamaktır. 

2. — Aynı maddenin sonundaki «Devam olunur» deyiminden de tasarının önceden Yüce Meclise veril
miş ya da Komisyonumuzda görüşülmeye başlanmış olmasının zorunluluğu kesindir. Şimdiki durumda Sa
di Irmak Hükümeti tarafından Yüce Meclise sevk olunan tasarının bu iki unsurdan da yoksun olduğu, yeni 
bir tasarı ve Komisyonumuzda görüşülmesine başlanılmamış bir tasarı olarak, Hükümetin bu tasarıyı İçtüzü
ğümüzün 79 ncu maddesine göre görüşülmesini istemeye hakkı bulunmamaktadır. 

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle İçişleri Komisyonunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri hakkında 
Sadi Irmak Hükümeti tarafından sevk olunan tasarının, İçtüzüğümüzün 79 ncu maddesinde öngörülen bir 
prosedürle görüşülme olanağı bulunmadığından hiç desise durumun Anayasa ve Adalet Komisyonunda bir 
kere görüşülmeden ve anılan Komisyonun görüşünün alınmadan görüşülmesi ve kabulünü mümkün görme
mekteyiz. 

Tasarının maddekri üzerinde muhalefetimiz : 

Tasarının 1 nci maddesi ile değiştirilen 7 nci maddesinde sözü geçen tertip heyeti üyelerinin tıpkı yöne
tici heyette olduğu gibi 1 üyenin o yerde ikametgâh sahibi olması tertip heyeti teşkilinde kolaylık ve mad
denin fıkraları arasında paralellik sağlayacağı görüşündeyiz. Bu nedenle, tertip heyetinin iki üyesinin o yer
de ikametgâh sahibi olanlardan seçilmesi zorunluluğunu, Anayasal bir hakkın kullanılışını zorlaştırıcı bir 
hüküm olarak buluyor ve katılmıyoruz. 

Yine aynı maddede; yönetici heyet üyelerinin de <Medenî haklarını kullanma yetkisini haiz, son beş yıl 
içinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri hakkındaki Kanuna muhalefetten hüküm giymemiş» bulunmasını şart 
kılmaktadır. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünü düzenleyenler hakkında çok normal olan bu hükmün o yer
den seçilebilecek yönetici heyet için de zorunlu kılınmasında, dışardan gelerek başka yerde bu türlü hare
ketleri düzenleyenlerin yönetici olarak saptadığı kişilerde bu niteliklerin bulunmamasından ilerde gereksiz 
sorumluluklarla karşılaşacağı dikkate alınarak bu sınırlama yalnız tertip heyeti için konulmakla yetinil-
melidir. Örneğin A ilinden B partisinin yetkililerinin C bucağında tertipledikleri bir toplantının yönetici 
için C bucağından bulacakları bir kişinin bu nitelikte olup olmadığını bilmeleri ya da seçilen bir kişinin bu 
durumu saklaması, çok ilerde tertip heyetini sıkıntılı bir ceza tehdidi altına sokabilir. Özellikle geniş taban
lı olmayan siyasal kuruluşlar küçük yerlerde pek çok üye ve sempatizanı olmadığından çoğunlukla bu sıkın
tılara maruz kalabileceklerdir. 
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Sonuç olarak biz bu hükmü de Anayasal bir hakkın rahatça kullanılmasına âdeta gereksiz bir sınırlama 
olarak görmekte ve katılmamaktayız. 

Tasarının 4 ncü maddesi ile eklenen 10 ncu maddeye, Komisyonumuz üyelerinden içel Milletvekili Sa
yın İbrahim Göktepe tarafından verilen ve oy çokluğu ile kabul edilen ve toplantı ve gösteri yürüyüşleri-! 
nin mahallî mülkiye amirlerince lüzum görüldüğü takdirde ertelenebilmesi yolundaki ek fıkrası tamamen 
Anayasal özgürlüğün kısıtlanmasını, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olmasına rağmen geri getirmiş 
bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesince iptal edilen yasada, bu yetki İçişleri Bakanının onayı ile sınırlandırıl
mış iken, bu defa biraz daha kısa süreli olarak verilen bu yetki doğruca mülkî âmirlere tevdi olunmaktadır. 
Bu yetki tarafsızlıkları büyük değer taşıyan idarecilerimizi lâyık olmadıkları birçok suçlamalara da muhatap 
tutacaktır. Tertip olunan her toplantı ve gösteri yürüyüşü çoğunlukla bir siyasal partinin felsefesinin damgası-: 
nı taşıması nedeni ile her toplantı tertibinin ardından karşıt partilerin bu toplantıyı yaptırtmamak ve ertelet-: 
mek için mülkî amirlere baskıları devam edecektir. Ve sonucunda da mülkî âmirlerin bu yöndeki davra
nışları bazı partilerce olumlu, bazılarınca olumsuz görülerek şahsiyetlerinde Devlet ve Hükümet otoritesinin 
saygısını taşıyan yöneticilerimiz zedelenecektir. 

Anayasal bir hakkın kullanılışının kolaylaştırılması başlıca amaç olması gerekirken geriye dönük ve tu
tucu bir davranışla bunu belki de keyfî anlayışlarla sınırlandırmak ve öte yandan idarecilerimizi zedelemek 
çok yanlış ve tutarsız bir hareket olmuştur. 

Yukarıda derinliğine ve genişliğine açıklanan nedenlerle Sadi Irmak Hükümeti tarafından hazırlanıp Yüce 
Meclise sevk olunan tasarıya karşı bulunmaktayız. 

Saygıyle arz ederiz. 
Komisyon Sekreteri İçişleri Komisyonu Başkanı 

Konya Milletvekili İzmir Milletvekili İçel Milletvekili 
İ. Büyükyaylacı R. Özen H. Baloğlu 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 28 . 5 . 1975 
Esas No. : 1/209 
Karar No. : 47 

Yüksek Başkanlığa 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı, Komisyonumuza havale olunmakla ve ilgili Hükümet temsilcilerinin de hazır bulunduğu bir 
toplantıda tetkik ve müzakere edilmiştir. 

10 Şubat 1963 tarihli ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti hakkındaki Kanunun bazı 
maddelerini değiştiren 19.6.1973 günlü ve 1741 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesinin 14.3.1974 gün ve esas 
1973/33, Karar 1974/9 sayıl ile biçim yönünden Anayasaya aykırı görerek iptal edilmiş ve bu karar 17.6.1974 
günlü Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Kararın Resmî Gazetede yayınlanmasından itibaren altı ay içerisinde 
yeni bir kanun çıkarılması mümkün olmamış ve Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye doğru işlememesi ne
deniyle 171 sayılı Kanunun 1742 sayılı Kanunla değiştirilen maddelerinin yürürlükten kalkmış bulunması 
kanunî bir boşluk yaratmış ve yeni bir kanun çıkarılması zorunlu olduğu Komisyonumuzca mütalâa edilerek 
maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz; 171 sayılı Kanuna 1 nci çerçeve madde ile eklenen 7 nci maddenin 3 ncü fıkrasındaki 
beyanname verme süresi olan 72 saatlik süreyi, hakkın kullanılmasını kısıtlayıcı mahiyette görerek idarenin 
toplantılar sırasındaki görevinin, toplantının emniyetini sağlamak olduğu ve bunun için de 48 saatlik müdde-: 
tin yeterli olduğu neticesine vararak bu süreyi 48 saat olarak kabul etmiştir. Keza aynı maddenin 6 nci fık-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 169) 



_ 7 -
rasında toplantıda yönetici olarak görevlendirilecek kişilerin medenî hakları kullanma yetkisini haiz olmasını 
yeterli görmüş, tasarıdaki «son 5 yıl içinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkında Kanun hükümle
rine muhalefetten altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile kesin olarak mahkûm edilmemiş olması» 
şartını Anayasanın 28 nci maddesindeki «herkes önceden izin almaksızın silâhsız ve saldırısız toplanma ve 
gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir.» şeklindeki hükme aykırı görerek metinden çıkarmıştır. 

171 sayılı Kanuna 2 nci çerçeve madde ile eklenen 8 nci maddenin birinci fıkrasının sonundaki «toplantı 
yerinde bulunmadıkça toplantı yapılamaz.» ibaresi çıkarılarak «toplantı yerinde bulunması zorunludur.» iba
resi konulmuş ve böylece toplantının selâmetle yapılabilmesi, icabında yöneticinin cezalandırılabilmesi sağ
lanmıştır. 

171 sayılı Kanuna 3 ncü çerçeve madde ile eklenen 9 ncu madde ile Hükümet Komiserine tanınan yetkiler 
fazla bulunarak madde Hükümet Komiserinin yetkilerini kısıtlayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 4 ncü çerçeve maddesi ile 171 sayılı Kanuna 10 ncu madde olarak eklenen maddenin sonundaki 
«bırakılabilir» kelimesi maddeye açıklık vermek amacıyle «bırakılın» şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 8 nci çerçeve maddesi ile 171 sayılı Kanunun 18 nci maddesine eklenen ikinci fıkradaki «altı 
aydan bir yıla kadar hapis cezası» hükmü fazla bulunarak, «üç aydan altı aya kadar hapis cezası» şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Tasarının; 5, 6, 7, 9, 10 ve 11 nci çerçeve maddeleri uygun mütalâa edilerek aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygiyle arz olunur. 

Adalet Komisyonu Başkanı ve 
Bu Rapor Sözcüsü Başkanvekili Kâtip 

Sinop İstanbul Tunceli 
Y. Oğuz 9 ncu maddeye muhalifim S. Yıldırım 

A. D. Öztunç 

Adana Ankara Ankara 
0. Çıtırık M. Alıcı î. H. Köylüoğlu 

İstanbul Kırklareli Muş 
1. Özbay M. Atagün T. İ. Dikmen 

İmzada bulunamadı. Oylamada bulunmadı. 

Nevşehir Siirt Balıkesir 
M. Z. Tekiner A. Cartı C. Bilgehan 

Oylamada bulunmadı. 

Kars Gaziantep 
H. Yıldırım Y. Öztürkmen 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna bazı mddeler eklenmesi hakkında 
Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna aşağıdaki başlık 
ve madde metni 7 nci madde olarak eklenmiştir. 

Tertip heyeti ve beyanname verilmesi : 

Madde 7, — Bu Kanuna göre yapılacak toplantıH ar, medenî hakları kullanma yetkisini haiz en az üç ki
şiden oluşan bir tertip heyetince düzenlenebilir. 

Tertip heyetini oluşturan üyelerden en az ikisinin toplantının yapılacağı yerde ikametgâhının bulunması 
şarttır. 

Toplantı, toplantının yapılmasından en az 72 saat önce ve çalışma saatleri içinde, toplantının yapılacağı 
yerin bağlı bulunduğu en büyük mülkiye amirliğine, tertip heyetinden en az üç üyenin imzalayacağı bir be
yannamenin verilmesinden sonra yapılabilir. 

Bu beyannamede : 
a) Toplantının yapılacağı yer, gün ve saat, 
b) Toplantının amacı, 
c) Toplantıyı düzenleyen tertip heyeti üyelerinin açık kimlikleriyle ikametgâhları, gösterilir. 
Beyannameye, tertip heyeti içinden veya dışından, toplantının düzenini sağlamak üzere yönetici olarak 

görevlendirilecek en az üç kişinin açık kimliklerini ve imzalarını taşıyan bir belge de eklenir. 

Toplantıda yönetici olarak görevlendirilecek kişilerin medenî hakları kullanma yetkisini haiz ve son beş 
yıl içinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkında Kanun hükümlerine muhalefetten altı aydan faz
la hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile kesin olarak mahkûm edilmemiş olması ve en az birinin toplantımn ya. 
pılacağı yerde ikametgâhının bulunması şarttır. 

Bu beyanname karşılığında alındı belgesi verilmesi /orunludur. 

Bu beyanname en büyük mülkiye amirliği tarafından kabul edilmez veya karşılığında alındı belgesi ve
rilmez ise, keyfiyet bir tutanakla tespit edilir. Bu haüde noter bulunan yerlerde noter vasıtasıyle ihbar yapı
lır; ihbar saati, beyanname verilme saatidir. Noter bu lunmayan yerlerde tutanak yeter sayılır. 

İlmühaberlerde veya tutanakta beyannamenin veril diği gün ve saat gösterilir. 
Aynı yerde, aynı gün ve saatte toplantı yapmak üzere ayrı ayrı tertip heyetleri tarafından beyanname ve

rilmiş ise, ilk verilen beyanname muteber sayılır. Sonra beyanname verenlere keyfiyet hemen yazı ile bildi
rilir. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

171 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkındaki Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 

Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

171 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
Hakkındaki Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna aşağıdaki baş
lık ve madde metni 7 nci madde olarak eklenmiştir. 

Tertip Heyeti ve Beyanname Verilmesi : 

Madde 7. — Bu Kanuna göre yapılacak toplantı
lar, medenî hakları kullanma yetkisini haiz en az üç 
kişiden oluşan bir tertip heyetince düzenlenebilir. 

Tertip heyetini oluşturan üyelerden en az ikisinin 
toplantının yapılacağı yerde ikametgâhının bulunması 
şarttır. 

Toplantı, toplantının yapılmasından en az 48 saat 
önce ve çalışma saatleri içinde, toplantımn yapılacağı 
yerin bağlı bulunduğu en büyük mülkiye amirliğine, 
tertip heyetinden en az üç üyenin imzalayacağı bir 
beyannamenin verilmesinden sonra yapılabilir. 

Bu beyannamede, 
a) Toplantının yapılacağı yer, gün ve saat, 
b) Toplantının amacı, 
c) Toplantıyı düzenleyen tertip heyeti üyelerinin 

açık kimlikleriyle ikametgâhları, gösterilir. 

Beyannameye, tertip heyeti içinden veya dışından, 
toplantımn düzenini sağlamak üzere yönetici olarak 
görevlendirilecek en az üç kişinin açık kimliklerini ve 
imzalarım taşıyan bir belge de eklenir. 

Toplantıda yönetici olarak görevlendirilecek kişi
lerin medenî hakları kullanma ehliyetini haiz olma
sı ve en az birinin toplantının yapılacağı yerde ika
metgâhının bulunması şarttır. 

Bu beyanname karşılığında alındı belgesi verilme
si zorunludur. 

Bu beyanname en büyük mülkiye amirliği tarafın
dan kabul edilmez veya karşılığında alındı belgesi ve
rilmez ise, keyfiyet bir tutanakla tespit edilir. Bu hal
de noter bulunan yerlerde noter vasıtasıyle ihbar ya
pılır; ihbar saati, beyanname verilme saatidir. Noter 
bulunmayan yerlerde tutanak yeter sayılır. 

İlmühaberlerde veya tutanakta beyannamenin ve
rildiği gün ve saat gösterilir. 

Aynı yerde, aym gün ve saatte toplantı yapmak 
üzere ayrı ayrı tertip heyetleri tarafından beyanna
me verilmiş ise, ilk verilen beyanname muteber sayı-

(S. Sayısı : 169) 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 2. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna aşağıdaki başlık 
ve madde metni 8 nci madde olarak eklenmiştir. 

Toplantının yapılması, toplantı yöneticilerinin görev ve sorumlulukları : 

Madde 8. — Beyannameye ekli belgede toplantı yöneticisi olarak bildirilenlerden en az üçü, yöneticile
rin tümü tertip heyeti dışından seçilmişse, yöneticilerle birlikte tertip heyeti üyelerinden en az biri, toplantı 
yerinde bulunmadıkça toplantı yapılamaz. 

Toplantı yöneticileri, toplantının sükûn ve düzenini ve beyannamede yazılı amaç dışına çıkılmamasını sağ
lamakla yükümlü ve sorumludurlar. Bunun için gereken tedbirleri alır ve icabında zabıtanm yardımını is
terler. Alman tedbirlere rağmen sükûn ve düzenin sağlanamaması halinde toplantınm dağıtılmasını Hükümet 
Komiserinden isteyebilirler. 

Tertip heyeti, yöneticilerden en az üçünün toplantı yerinde bulunmasını sağlamak, bunun için gereken hal
lerde kendi üyeleri arasından veya dışardan, yöneticilerde aranan niteliğe sahip kişilerle yönetici sayısını ta
mamlamak ve sonradan görevlendirilen bu kişilerin açık kimlik ve imzalarım taşıyan belgeyi Hükümet Ko
miserine vermek zorundadır. 

Tertip heyetinin ve toplantı yöneticilerinin sorumlulukları toplantı sona erinceye kadar devam eder. 
10 Şubat 1963 tarihli ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkında Kanunun diğer mad

delerinde geçen «İdare Heyeti» deyimi, bu Kanunda yükümlülük ve sorumlulukları belirtilen toplantı yö
neticilerini ifade eder. 

MADDE 3. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna 9 ncu madde ola
rak aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Madde 9. — Mahallin en büyük mülkiye amiri, toplantıda hazır bulunmak üzere hâkim sınıfından sayı
lanlar ve adliye memurları ile jandarma dahil askerî şahıslar ve emniyet mensupları dışından bir memuru Hü
kümet komiseri tayin eder. Hükümet komiseri toplantı yerinde kendi seçeceği bir mahalde bulunur. 

Hükümet komiseri toplantının safahatını teknik ses alma cihazları, fotoğraf ve film makineleri gibi araç
larla tespit ettirebilir. 

Hükümet komiseri, 8 nci maddede yazılı tedbirlerin kifayet etmemesi dolayısıyle, hadiselerin toplantının 
devamını imkânsız kılacak ve genel sükûn ve düzeni bozacak fiille veya sözle saldırılı bir şekil alması halin
de toplantıyı dağıtmaya yetkilidir. 
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(tçişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci - maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi 

(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

lir. Sonra beyanname verenlere keyfiyet hemen yazı 
ile bildirilir. 

MADDE 2. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna aşağıdaki baş
lık ve madde metni 8 nci madde olarak eklenmiştir. 

Toplantının Yapılması, Toplantı Yöneticilerinin 
Görev ve Sorumlulukları: 

Madde 8. — Beyannameye ekli belgede toplantı 
yöneticisi olarak bildirilenlerden en az üçü, yöneti
cilerin tümü tertip heyeti dışından seçilmişse, yöneti
cilerle birlikte tertip heyeti üyelerinden en az biri
nin toplantı yerinde bulunması zorunludur. 

Toplantı yöneticileri, toplantının sükûn ve düze
nini ve beyannamede yazıh amaç dışına çıkılmaması
nı sağlamakla yükümlü ve sorumludurlar. Bunun için 
gereken tedbirleri ahr ve icabında zabıtanın yardımı
nı isterler. Alınan tedbirlere rağmen sükûn ve düze
nin sağlanmaması halinde toplantının dağıtılmasını 
Hükümet Komiserinden isteyebilirler. 

Tertip heyeti, yöneticilerden en az üçünün top
lantı yerinde bulunmasını sağlamak, bunun için gere
ken hallerde kendi üyeleri arasından veya dışardan, 
yöneticilerde aranan niteliğe sahip kişilerle yönetici 
sayısını tamamlamak ve sonradan görevlendirilen bu 
kişilerin açık kimlik ve imzalarım taşıyan belgeyi Hü
kümet Komiserine vermek zorundadır. 

Tertip heyetinin ve toplantı yöneticilerinin sorum
lulukları toplantı sona erinceye kadar devam eder. 

10 Şubat 1963 tarihli ve 171 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkmda Kanunun diğer 
maddelerinde geçen «tdare Heyeti» deyimi, bu ka
nunda yükümlülük ve sorumlulukları belirtilen top
lantı yöneticilerini ifade eder. 

MADDE 3. — 171 sayıh Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna 9 ncu madde 
olarak aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Madde 9. — MahaUin en büyük mülkiye amiri, 
toplantıda hazır bulunmak üzere hâkim sınıfından sa
yılanlar ve adliye memurları ile jandarma dahil aske
rî şahıslar ve emniyet mensupları dışından bir me
muru Hükümet Komiseri tayin eder. Hükümet Ko
miseri toplantı yerinde kendi seçeceği bir mahalde 
bulunur. 
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(Hükümetin teklifi) 

Hükümet komiserine, 1630 sayılı Dernekler Kanununun 58 nci maddesinde gösterilen ödenekten, aynı 
maddeye göre tespit edilecek miktarda ücret ödenir. 

MADDE 4. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna 10 ncu madde ola
rak aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Toplantının geri bırakılması : 

Madde 10. — Toplantı, toplantının yapılacağı saatten evvel tertip heyetinin çoğunluğu tarafından, beyan
namenin verildiği makama yazı ile bildirilmek şartıy Ie, bir defaya mahsus olmak ve 48 saati geçmemek üze
re geri bırakılabilir. 

MADDE 5. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna 11 nci madde ola
rak aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Madde 11. — Şehir ve kasaba içindeki genel yollar üzerinde yapılacak yürüyüşler 4, 7 ve 10 ncu madde
ler hükümlerine tabidir. Yürüyüşe ait beyannamelerde, ayrıca, 4 ncü madde gereğince ilân olunan yollar ve 
istikâmetlere uyulmak şartıyle, yürüyüşe geçmek için seçilecek toplanma yeri ile takip olunacak yol ve dağıl
ma yeri gösterilmek şarttır. 

Şehir ve kasabalar dışındaki genel yollarda yapılacak yürüyüşler de 7 ve 10 ncu maddeler hükümlerine 
tabidir. Yürüyüşe ait beyannamelerde, ayrıca, yürüyüşe geçmek için seçilecek toplanma yeri, takip olunacak 
yol ve dağılma yerinin gösterilmesi şarttır. Yürüyüş yapılacak yol birden fazla îlden geçjyorsa, bu-beyanna
me yürüyüşün başhyacağı ilin valiliğine verilir. Beyannameyi alan valilik, yürüyüş yapılacak yolların geçtiği 
illerin valileri ile temas ederek, yürüyüş yolunu, istikametini, dağılma yerini ve trafik düzenini ve yürüyüşün 
güvenlik içinde yapılmasını sağlamak üzere lüzumlu tedbirleri tespit ve gerekçeli olarak yazı ile tertip heyeti
ne duyurur. 

Tertip heyeti, toplantı yöneticileri ve Hükümet komiseri hakkındaki 8 ve 9 ncu maddeler hükümleri yü
rüyüşlere de uygulanır. 
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(içişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — 171 sayıh Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna aşağıdaki baş
lık ve madde metni 10 ncu madde olarak eklenmiştir. 

Toplantının Geri Bırakılması : 

Madde 10. — Toplantı, toplantının yapılacağı saat
ten evvel tertip heyetinin çoğunluğu tarafından, beyan
namenin verildiği makama yazı ile bildirilmek şartıy-
le, bir defaya mahsus olmak ve 48 saati geçmemek 
üzere geri bırakılabilir. 

Mahallî mülkiye amiri, devletin ülkesi ve mille
tiyle bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin, 
kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın ge
rektirdiği hallerde toplantı ve gösteri yürüyüşünü, 10 
günü aşmamak ve bir defaya mahsus olmak üzere, 
erteleyebilir. Erteleme karan, gerekçesiyle birlikte ter
tip heyetine derhal tebliğ edilir ve içişleri Bakanlığına 
da bilgi verilir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Hükümet Komiseri toplantının safahatım teknik 
ses alma cihazları, fotoğraf ve film makineleri gibi 
araçlarla tespit ettirebilir. 

Hükümet Komiseri, 8 nci maddede yazıh tedbir
lerin kifayet etmemesi dolayısıyle toplantı yönetici
lerinin isteği veya toplantının devamını imkânsız kı
lacak ve genel sükûn ve düzeni bozacak fiille saldırılı 
bir şekil alması halinde toplantıyı dağıtmaya yetkili
dir. 

Hükümet Komiserine, 1630 sayıh Dernekler Ka
nununun 58 nci maddesinde gösterilen ödenekten, ay
nı maddeye göre tespit edilecek miktarda ücret öde
nir. 

MADDE 4. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna 10 ncu madde 
olarak aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Toplantının Geri Bırakılması : 

Madde 10. — Toplantı, toplantının yapılacağı sa
atten evvel tertip heyetinin çoğunluğu tarafından, be
yannamenin verildiği makama yazı ile bildirilmek şar-
tıyle, bir defaya mahsus olmak ve 48 saat geçme
mek üzere geri bırakılır. 

MADDE 5. — Tasarımn 5 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 6. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunun 14 ncü maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«13 ncü maddede yazılı hallerden herhangi birinde mahallin en büyük mülkiye âmiri veya yazılı yahut ace
le hallerde sonradan yazı ile teyit edilmek kaydıyle şifahî emirle görevlendireceği en büyük zabıta amiri ve
ya zabıta âmirlerinden biri toplantı veya yürüyüş yerine gelir. Gelişini münasip şekilde bildirir. Kalabalı
ğa, kanuna uyarak dağılmalarını ve dağılmazlarsa zor kullanılacağını topluluğun duyabileceği vasıtalarla ih
tar eder. Kalabalık dağdmazsa zor kullanılarak dağıtılır.» 

MADDE 7. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunun 13 ncü maddesi
ne (ç) bendi olarak aşağıdaki bent eklenmiştir. 

ç) 4, 7 ve 11 nci maddeler gereğince belirtilen yerler dışında; 

MADDE 8. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunun 18 nci maddesine 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

7 nci madde gereğince verilecek beyannamede tertip heyeti üyesi olarak gösterilen veya toplantı yöneti
cisi olarak görevlendirilenlerden, aynı maddede belli edilen nitelikleri haiz bulunmayanlar, toplantı veya 
yürüyüşün yapılması halinde, üç aya kadar hapis ve beşyüz liradan binbeşyüz liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 

8 nci maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen toplantı yöneticileri ile aynı madde gereğince yönetici
leri toplantı yerinde bulundurmayan tertip heyeti üyeleri hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve bin li
radan üçbin liraya kadar ağır para cezası hükmohmur. 

Hükümet komiserince toplantı veya yürüyüşün safahatının teknik araç ve gereçlerle - tespiti için görevlen
dirilenlere, bu görevlerini yaptıkları esnada cebir ve şiddet veya tehdit veya nüfuz ve müessir kuvvet sarf 
etmek suretiyle mani olanlar hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan iki 
yıla kadar hapis ve bin liradan beşbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 9. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkında Kanunun 18, 19, 20, 21, 22, 
23 ve 24 ncü maddelerinde yazılı hapis cezaları üçte bir nispetinde, para cezalan da üç misli artırılarak 
hükmolunur. Ancak, hükmolunan hapis cezası beş yılı geçemez. 
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(tçişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Tasannın 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesi aynen 

Tasarının 8 nci maddesi aynen 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Tasannın 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasannın 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşü Hürriyeti hakkında Kanunun 18 nci madde
sine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

7 nci madde gereğince verilecek beyannamede ter
tip heyeti üyesi olarak gösterilen veya toplantı yö
neticisi olarak görevlendirilenlerden, aynı maddede 
belli edilen nitelikleri haiz bulunmayanlar, toplantı ve
ya yürüyüşün yapılması halinde, üç aya kadar hapis ve 
beşyüz liradan binbeşyüz liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandınhr. 

8 nci maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen 
toplantı yöneticileri ile aynı madde gereğince yöneti
cileri toplantı yerinde bulundurmayan tertip heyeti 
üyeleri hakkında üç aydan altı aya kadar hapis ve bin 
liradan üç bin liraya kadar ağır para cezası hükmolu-
nur. 

Hükümet Komiserince toplantı veya yürüyüşün 
safahatının teknik araç ve gereçlerle tespiti için gö
revlendirilenlere, bu görevlerini yaptıklan esnada ce
bir ve şiddet veya tehdit veya nüfuz ve müessir kuv
vet sarfetmek suretiyle mani olanlar hakkında, fiilleri 
daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı ay
dan iki yıla kadar hapis ve bin liradan beş bin lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 9. — Tasannın 9 ncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADÖE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE .11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Irmak 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Dışişleri Bakanı 
M. Esenbel 

Ticaret Bakanı 
H. Cillov 

Ulaştırma Bakanı 
5. Özbek 

Turizm ve Tan. Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Genç. ve 
Z. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Maliye Bakanı 
B. Gürsoy 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Çalışma Bakanı 
T._ Esener 

tmar ve İskân Bakanı 
5, Babüroglu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
5. Reisoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
B. Tuncer 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Gölhan 

Köy İşleri ve Koop. Bakam 
/. H. Aydınoğlu 

Gıda 

En 

Spor Bakanı Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik 
Baloğlu N. Neftçi S. Side 

28 . 11 . 1974 

Devlet Bakanı 
M. Fer 

İçişleri Bakanı 
Mt öztekin 

Bayındırlık Bakanı 
V, Tanır 

- Tar. ve Hay. Baka 
R, Aktan 

. ve Tab. Kay. Bakanı 
E. Işıl 

Orman Bakanı 
F. Saatçioğlu 

Bakanı 
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(İçişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ıva<<ı 
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Dönem : 4 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 177 

2 4 . 2 . 1970 Tarihli ve 1235 Sayılı İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi Kadro Kanununa Ek Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporuna Dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezke^leri (M. Meclisi : 1/269; C. Se

natosu : 1/350) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı 489) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 6,6 , 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2940-1/350 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 30 . 5 . 1975 gün ve 78 sayılı yazınız : 
24 . 2 . 1970 tarihli ve 1235 sayılı İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Kadro Kanununa ek kanun tasa

rısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 6 . 1975 
tarihli 62 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Ünaldı 
Cumhuriyet Senatosu Başkam V. 

Başkanvekili 

Açık oy neticesi : 97 

Kabul : 96 
Ret : 1 

Bütçe Karma Komisyonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 6 . 6 . 1975 

Esas No. : 1/269, C. S. 1/350 
No. : 181 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 6 . Ü75 tarihli 62 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
«24 . 2 . 1970 tarihli ve 1235 sayılı İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Kadro Kanununa Ek Kanun tasarısı» 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 





Dönem : 4 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 178 

6 . 7 . 1948 Tarih ve 5239 Sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Hakkındaki Kanuna Ek Kanun Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/267; 

C. Senatosu : 1/348) 

(Not: C, Senatosu S. Sayısı 487) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 6 .: 6 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2939 -11348 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 30 . 5 . 1975 gün ve 77 sayılı yazınız : 
6 . 7 . 1948 tarih ve 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Hakkındaki Kanuna ek kanun tasa

rısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 6 . 1975 
tarihli 62 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Ünaldı 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı V. 

Başkanvekili 

Açık oy neticesi : 99 

Kabul : 98 
Ret : 1 

Bütçe Karma Komisyonu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 6*6; 1975 
Esas No. : 1/267, C. S. 1/348 

No. : 180 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 6 . 1975 tarihli 62 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
« 6 . 7 . 1948 tarih ve 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Hakkındaki Kanuna ek kanun ta
sarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 

•»»TT~ m>9*m "T"»" 





Dönem : 4 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 179 

5247 Sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Hakkında 
Kanuna Ek Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa Dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/279; C. Senatosu : 1/349) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı 488) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2941 - 1/349 

6.6. 1975 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 30 . 5 . 1975 gün ve 79 sayılı yazınız : 
5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları hakkında kanuna ek kanun tasarısının, Bütçe Karma 

Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 6 . 1975 tarihli 62 nci Birle
şiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Açık oy neticesi 

Kabul 
Ret 

: 98 

: 97 
: 1 

Mehmet Ünaldı 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı V. 

Başkanvekili 

Bütçe Karma Komisyonu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/279, C. S. 1/349 

No. : 185 

6.6. 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 6 . 1975 tarihli 62 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
«5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkında kanuna ek kanun tasarısı» ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 

>•<« 





Dönem : 4 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 180 

Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye Koksal ve 33 Arkadaşı, Antalya 
Milletvekilleri Ömer Buyrukçu ve Fahri Özçelik, Konya Millet
vekili Şener Battal ile Ordu Milletvekili M. Kemal Gönül'ün, 
2 7 . 7 . 1 9 6 7 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun Geçici 22 nci Maddesi ile Aynı Kanunu Değiştiren 
7 . 7 . 1971 Tarih ve 1424 Sayılı Kanunun 36 nci Maddesi ile 
Eklenen Ek Geçici 19 ncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları Raporları 

(2/233, 2/231, 2/336) 

4 . 6 . 1974 

Millet Mecisi Sayın Başkanlığına 

«27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci maddesi ile, 
aynı kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 36 nci maddesi ile eklenen ek geçici 19 ncu 
maddesinin» değiştirilmesine dair kanun teklifim, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 

Eskişehir 
A. A. Koksal 

İçel 
H. Baloğlu 

Tunceli 
N. Saltık 

Erzincan 
H. Çetinkaya 

Hatay 
M' S. Reşa 

Gaziantep 
/. Hortoğlu 

Malatya 
H. Gökçe 

Sivas 
E. Kangal 

Trabzon 
A. A. Cinel 

Konya 
H. Keçeli 

Bursa 
M. Emekli 

İçel 
O. Mavioğlu 

Sakarya 
H. Uysal 

Eskişehir 
M. Kâhyaoğlu 

Bilecik 
M. Ergül 

Denizli 
H. Erçelik 

Gaziantep 
M. Özmen 

Yozgat 
/. Çetin 

Denizli 
H. Oral 

Çorum 
E. Eken 

Uşak 
K. Özpak 

Elâzığ 
A. A t ilâ 

İstanbul 
V. Y; Çalın 

Muğla 
H. Dere 

Bingöl 
H. C. Ezman 

Ankara 
Y. Z. Yağcı 

Hatay 
M. Sönmez 

Hatay 
S. İnce 

Rize 
O. Y. Karaosmanoğlu 

Gaziantep 
M. Güneş 

İstanbul 
A. Bastürk 

Ankara 
F. Öztürk 

Ankara 
0. Ceran 
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. GEREKÇE 

10 . 8 . 1967 tarihinde yürürlüğe giren 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 113 ncü maddesinin (b) fıkrası «Subaylardan, subaylığa nasbedikükten sonra Silâhlı Kuvvetler 
hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksek okullarda öğrenim yapanlarla, meslekleri ile ilgili ihtisas yapanların 
yükümlülükleri buralarda -geçen süreler kadar uzatılır.» hükmünü getirmektedir. 

Ayrıca 926 sayılı Kanunun 1424 sayık Kanun ile değişik 112 nci maddesi «Muvazzaf subay ve assubaylar, 
subay ve assubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler.» demek sure
tiyle, bu her iki kanunun sonucu olarak ihtisas yapan askerî doktorların yükümlülükleri 1 8 - 2 2 yıla çıkarıl
mış olmaktadır. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113 ncü maddesinin (b) fıkrası : 
1.' Subay nasbedildikten sonra silâhlı kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksek okullarda öğre

nim yapanlar, 
2. Meslekleri ile ilgili ihtisas yapanlar, gibi 2 ayrı grupu aynı madde kapsamı içine almıştır. 
Oysaki birinci grupta olanlar subay olduktan sonra aslî görevlerinden ayrılmakta ve öğrenim yaptıkları 

sürece de izinli sayılmaktadır. 
İkinci grup içinde bulunan Gülhane Askerî Tıp Akademisinde ihtisas yapan doktorlar ise ihtisas süreleri 

içinde fiilen doktorluk yapmakta ve aslî görevleri başında bulunmaktadırlar. Zira 6996 sayılı Gülhane As
kerî Tıp Akademisi Kanununun 2 nci maddesinin (A) ve (B) fıkralarıyle Gülhane Askerî Tıp Akademisi, 
Akademi ve Tatbikat Hastanesi olarak 2 ayrı bölümde çalışmaktadır. Bu suretle ihtisas yapmakta olan bir 
askeri doktor ihtisas süresi içinde Tatbikat Hastanesinde yatan hastalara bakmakta, poliklinik ve nöbet hiz
metlerini yürütmekte ve laboratuvaıiarda fiilen çalışmaktadır. Bu yönüyle Gülhane Askerî Tjp Akademisi 
Tatbikat Hastanesi tamamiyJe bir askerî hastane gibi çalışmaktadır. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113 ncü maddesiyle ilgili geçici nratîde 22'si, «Bu 
kanunun 113 ncü maddesi uyarınca öğrenim, kurs ve staj yapmaları sebebiyle, kendilerine yükümlülük uygu
lanması gereken subaylardan; halen bu yükümlülüğü gerektiren öğrenim, kurs ve stajlarım bitirmiş olanlarla 
bu öğrenim, kurs ve stajlara başlamış olanların yükümlülükleri hakkında 6077 sayılı Subay ve askerî 
memurların mecburî hizmet ve istifaları hakkındaki kanun hükümleri uygulanır/» demek sure
tiyle kanunun çıktığı tarihte ihtisasını bitirmiş olanlarla ihtisasa başlamış olanların müktesep haklarını ko
rumuştur. Adı geçen kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Türk Silâhlı Kuvvetlerine girmiş bulunan su
bay, assubay ve askerî öğrencilerin müktesep haklan göz önüne alınmamıştır. Kanunun çıktığı tarihten ön
ce Türk Silâhlı Kuvvetlerine giren askerî doktorlar yükümlülüklerinin 10 yıl olduğunu ve bu 10 yıl içinde 
gerekli imtihanları kazanırlarsa ihtisaslarını yapacaklarını bilerek asker olmuşlardır. Nitekim yükümlülükler 
artırıldıktan sonra askerî doktor olmak için askerî öğrenciliğe duhul edenlerin sayısmda büyük miktarda dü
şüşler olmuştur. 1973 - 1974 öğrenim yılında Kara Kuvvetleri hesabına asker olan tıp fakültesi öğrenci sayısı 
sadece 7'dir. İstanbul ve Ankara'daki 4 adet tıp fakültesine giren öğrencilerden sadece 7 tanesi asker olmayı 
seçmiştir. Bu kanunların çıkmasından önce 80 ve hattâ 100 kişilik devreler olduğu göz önüne alınırsa çıkarı
lan bu kanunların Türk Silâhlı Kuvvetlerinin tabip ihtiyacını karşılamakta da ters sonuçlar doğurduğu görüle
cektir. 

10 . 8 . 1967 tarihinden önce 10 yıllık yükümlülüğe tabi olarak Türk Silâhlı Kuvvetlerine girmiş bulu
nan, ihtisas yaptıkları süre içinde bilfiil aslî görevleri başında bulunarak tabiplik yapan askerî doktorların 
müktesep haklarını korumak maksadıyle işbu kanunun 1 nci madde teklifi hazırlanmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 "sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu. kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 
36 nci maddesi ile 926 sayılı Kanunun yükümlülükle ilgili 112 nci maddesi değiştirilmiş ve muvazzaf subay ve 
assubayların yükümlülük süresi 10 yıldan 15 yıla çıkarılmış olup, adı geçen 1424 sayılı Kanunun ek geçici 
madde 19 ile de «Bu kanunun yürürlüğe girdiği takvim yılının sonuna kadar 10 yıllık yükümlülük süresini ta
mamlamış bulunan subay ve assubaylar hakkında 112 nci maddedeki 15 yıllık yükümlülük süresi uygulan -
Omaz.» denilmiştir. Böylece getirilen istisnanın kapsattı çok dar tutulmuş ve müktesep hakları korumak 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 180) 
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amacıyle getirilmiş olmasına; rağmen müktesep hakim korumaktan- çok. uzak kaknnüifcr. Söyleki;... 1424 sayılı 
Kanunun yürürlüğe giıafiği takvim yılanın sonunda 10 yıka tamamlamış bulunan bir wJ®w ve assubay ile 9 
yılını tamamlamış bir subay ve assubay arasında yükümlülük süresini 5 yıl uzatmak için ne dcvtetia ken
disine yaptığı masraf yönünden ve ne de başka bir yönden anlamlı bir neden yoktur. Ayrıca tabip subaylardan 
tştanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olanlar yılın her gününde mezun olabildiklerinden kanunun 
çıktığı takvim yılının sonunda 9 yıl II ay 29 gün çalışan bile I gün için 5 yıl fazladan yükümlülüğe tabi ol
maktadır. Böylece müktesep hakların korunmasında anılan maddenin getirdiği kıstasın neye dayandığı ada
let ve- hukuk mantığı açısından bakıldığında anlaşılması bir hayli güç olmaktadır. 

Bu nedenlerle 926 sayılı Kanunu değiştiren 1424 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra askerî 
öğrenciliğe duhul edenler hakkında 15 yıllık yükümlülük süresinin uygulanması daha âdil olacaktır. Bu tarih
ten önce askerî öğrenciliğe duhul edenlerle bu tarihte 10 yıllık yükümlülük süresini tamamlamamış bulunan 
subay ve assubayların teklif edilen kanun kapsamına alınarak müktesep hakların korunması amacıyle işbu 
kanunun 2 nci maddesinin teklifi bir zorunluluğun ifadesi olmuştur. 

Buraya kadar arz edilen nedenlerden dolayı müktesep hakları korumak amacıyle adalet ve hukuk ilkele
riyle ve ayrıca Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı da göz önünde tutularak işbu kanun teklifi hazırlanmış 
bulunmaktadır. 

Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu iîe Antalya Milletvekili Fahri özçclik'in, 27 . 7 . 1967 tarih ve 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Geçici 22 nci Maddesi İle Ayni Kanununu Değiştiren 
7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 Sayılı Kanunun 36 nci Maddesi ile eklenen Ek Geçici 19 ncu Maddesinin Değiş

tirilmesine dair Kanun teklifi (2/231), 

4 . 6 . 1 9 7 4 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

«27 . 7 . 1967 tarih ve 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci Maddesi 
ile, aynı Kanunu değiştiren ' 1 . 1 . 1971 tarih ve 1424 Sayılı Kanunun 36 nci Maddesi ile eklenen ek 
#sçki t& ocu maddesisin değiştirilmesine.» dair kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte sunulmuştur, 

Gereğini rica eder, saygılar sunarız. 

Antalya Milletvekili Antalya Milletvekili 
Ö. Buyrukçu F. ÖzçeUk 

G E R E K Ç E 

27 . 7 . 1967 tacin ve 926? sayılı Türk Silahlı Kuvvetten Personel Kanunusun 113 nen raaddesSai» (b) 
fıkrası «Subaylardan, subaylığa nasbedildikten sonra Süânfeî Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yuk-
sek akuüarda- öğrenim yapanlada, meslekleri ile ilgili ihtisas yapanların yükümlülükleri buralarda geçen sû
rda? İcada* uzatılır. *. h^münüt getirmiştir. 

£f*K» 936» s&yâk Kanunu» 4 » saydı Kanun ile değişik 112 ner maddesi «Muvazzaf Stabay ve Assöfeayfar, 
ısfeay v& ass&sy nasbedîfdıfcieri tarifti*» föfearen rüfen P5 yrf trizme* etmedikçe is&fia edemezle*» demek 
suretiyle, bu her- M kanunun sonucu ela*ak iirtisae yapa» Askerî Doktorların yüRnmfölükîeri 18 - 22 ytfiı 
çıkarılmıştır. 

Millet Meclîsi (S. S*ym : 18Ö) 
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926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113 neü maddesinin (b) fıkrası:'. 
1. — Subay nasbedildikten sonra Silâhlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki Fakülte ve Yüksekokullarda 

öğrenim yapanlar, 

2. — Meslekleri ile ilgili ihtisas yapanlar, gibi 2 ayrı grupu aynı madde kapsamı içine almıştır. 
Oysa ki birinci grupta olanlar subay olduktan sonra aslî görevlerinden ayrılmakta ve öğrenim yaptıkları sü

rece de izinli sayılmaktadır. 

İkinci grup içinde bulunan Gülhane Askerî Tıp Akademisinde ihtisas yapan doktorlar ise ihtisas süreleri 
içinde fiilen doktorluk yapmakta ve aslî görevleri başında bulunmaktadırlar. Zira 6996 sayılı Gülhane As
kerî Tıp Akademisi Kanununun 2 nci maddesinin (A) ve (B) fıkralarıyle Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Akademi ve tatbikat Hastanesi olarak 2 ayrı bölümde çalışmaktadır. Bu suretle ihtisas yapmakta olan bir 
Askerî Doktor ihtisas süresi içinde Tatbikat Hastana nesinde yatan hastalara bakmakta, poliklinik ve nöbet 
hizmetlerini yürütmekte ve laboratuarlarda fiilen çalışmaktadır. Bu yönüyle Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Tatbikat Hastahanesi tamamiyle bir askerî hastahanegibi çalışmaktadır. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113 ncü maddesiyle ilgili Geçici Madde 22. si 
«Bu kanunun 113 ncü maddesi uyarınca öğrenim, kurs ve staj yapmaları sebebiyle, kendilerine yükümlülük 
uygulanması gereken subaylardan; halen bu yükümlülüğü gerektiren öğrenim, kurs ve stajlarını bitirmiş olan
larla bu öğrenim, bu öğrenim kurs ve stajlara başlamış olanların yükümlülükleri hakkında 6077 sayılı Subay 
ve Askerî memurların mecburî hizmetleri ve istifaları hakkındaki kanun hükümleri uygulanır, «demek sure
tiyle kanunun çıktığı tarihte ihtisasını bitirmiş olanlarla ihtisasa başlamış olanların müktesep haklarını ko
rumuştur. Adı geçen kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Türk Silâhlı Kuvvetlerine girmiş bulunan Subay 
Assubay ve Askerî öğrencilerin müktesep hakları gözinüne alınmamıştır. Kanunun çıktığı tarihten önce 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine giren Askerî doktorlar yükümlülüklerinin 10 yıl olduğunu ve bu 10 yıl içinde gerek 
li imtihanları kazanırlarsa ihtisaslarını yapacaklarını bilerek asker olmuşlardır. Nitekim yükümlülükler artı
rıldıktan sonra askerî doktor olmak için askerî öğrenciliğe duhul edenlerin sayısında büyük miktarda düşüş
ler olmuştur. 1973 - 1974 öğrenim yılında Kara Kuvvetleri hesabına asker olan Tıp Fakültesi öğrenci sayısı 
sadece 7 dir. İstanbul ve Ankara'daki 4 adet Tıp Fakültesine giren öğrencilerden sadece 7 tanesi asker ol
mayı seçmiştir. Bu kanunların çıkmasından önce 80 ve hatta 100 kişilik devreler olduğu gözönüne alınırsa 
çıkarılan bu kanunların Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Tabip ihtiyacını karşılamakta da ters sonuçlar doğur
duğu görülecektir. 

10 . 8 . 1967 tarihinden önce 10 yıllık yükümlülüğe tabi olarak Türk Silâhlı Kuvvetlerine girmiş bulu
nan, ihtisas yaptıkları süre içinde bilfiil aslî görevleri başında bulunarak tabiplik yapan Askerî Doktorların 
müktesep haklarını korumak maksadıyle işbu Kanunun 1 nci madde teklifi hazırlanmış bulunmaktadır. 

Ayrıca 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 36 
nci maddesi ile 926 sayılı Kanunun yükümlülükle ilgili 112 nci maddesi değiştirilmiş ve muvazzaf 
subay ve assubâyların yükümlülük süresi 10 yıldan 15 yıla çıkarılmış olup, adı geçen 1424 sayılı 
Kanunun Ek Geçici Madde 19 ile de «Bu kanunun yürürlüğe girdiği takvim yılının sonuna kadar 10 yıllık 
yükümlülük süresini tamamlamış bulunan subay ve assubaylar hakkında 112 nci maddedeki 15 yıllık yüküm-: 
lülük süresi uygulanmaz.» denilmiştir. Böylece getirilen istisnanın kapsamı çok dar tutulmuş ve müktesep hak-. 
lan korumak amacıyle getirilmiş olmasına rağmen müktesep hakları korumaktan çok uzak kalınmıştır. Şöyle 
ki; 1424 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği takvim yılının sonunda 10 yılını tamamlamış bulunan bir subay ve 
assubay ile 9 yılını tamamlamış bir subay ve assubay arasında yükümlülük süresini 5 yıl uzatmak için ne 
Devletin kendisine yaptığı masraf yönünden ve ne de başka bir yönden anlamlı bir neden yoktur. Ayrıca 
tabip subaylardan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olanlar yılın her gününde mezun olabildik
lerinden kanunun çıktığı takvim yılının sonunda 9 yıl 11 ay 29 gün çalışan bile 1 gün için 5 yjl fazladan yü
kümlülüğe tabi olmaktadır. Böylece müktesep hakların korunmasında anılan maddenin getirdiği kıstasın neye 
dayandığı adalet ve hukuk mantığı açısından bakıldığında anlaşılması bir hayli güç olmaktadır. 
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Bu nedenlerle 926 sayılı Kanunu değiştiren 1424 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra askerî öğ
renciliğe duhul edenler hakkında 15 yılhk yükümlülük süresinin uygulanması daha âdil olacaktır. Bu tarihten 
önce askerî öğrenciliğe duhul edenlerle bu tarihte 10 yıllık yükümlülük süresini tamamlamamış bulunan su
bay ve assubayların teklif edilen kanun kapsamına alınarak müktesep haklarının korunması amacıyle işbu 
kanunun 2 nci maddesinin teklifi bir zorunluluğun ifadesi olmuştur. 

Buraya kadar arz edilen nedenlerden dolayı müktesep hakları korumak amacıyle adalet ve hukuk ilkele
riyle ve ayrıca Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı da gözönünde tutularak işbu kanun teklifi hazırlanmış 
bulunmaktadır. 

ANTALYA MİLLETVEKİLLERİ ÖMER BUYRUKÇU İLE FAHRİ ÖZÇELİK'İN TEKLİFİ 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Geçici 22 nci Maddesi İle, Aynı 
Kanunu Değiştiren 7.7. 1971 Tarih ve 1424 Sayılı Kanunun 36 nci Maddesi İle Eklenen Ek Geçici 19 ncu 

Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1.— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 saydı Kanunun geçici madde 22'si aşağıda gösterilen şekilde de
ğiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 22. — Bu Kanunun 113 ncü maddesi uyarınca öğrenim, kurs ve staj yapmaları sebebiy
le; kendilerine yükümlülük uygulanması gereken subaylardan halen bu yükümlülüğü gerektiren öğrenim, kurs 
ve stajlarım bitirmiş olanlarla; bu öğrenim, kurs ve stajlara başlamış olanlar ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun yürürlüğe girdiği 10 . 8 . 1967 tarihinden önce Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun yürürlüğe girdiği 10 . 8 . 1967 tarihinden önce Türk Silâhlı Kuvvetlerine duhul eden subay, assubay 
ve askerî öğrencüerden meslekleriyle ilgili ihtisas yapacak olanlar hakkında 6077 saydı Subay ve Askerî Me
murların Mecburi Hizmetleri ve İstifaları hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 saydı Kanuna 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayıh Kanunun 36 nci 
maddesiyle eklenen Ek Geçici 19 ncu madde aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 19. — 1424 saydı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 4 . 7 . 1971 tarihinden sonra Türk 
Silâhh Kuvvetlerine duhul eden subay, assubay ve askerî öğrenciler hakkında 112 nci maddedeki 15 ydkk 
yükümlülük süresi uygulanır. 

İstisnaî durumları dolayısıyle, kadın subaylar için yükümlülük süresi, hizmet müddetleri ne olursa olsun 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 30 Ağustos tarihinde sona erer. 

MADDE 3. — Bu kanun Resmî Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Millî Savunma ve tçişhri Bakanları yürütür. 

Konya Milletvekili Şener Battal ile Ordu Milletvekili M. Kemal GönüPün, 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 saydı 
Türk Silâhh Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci maddesi ile, aynı kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 
tarih ve 1424 saydı Kanunun 36 nci maddesi ile eklenen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair ka

nun teklifi (2/336) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

1424 sayıh Kanunun 36 nci maddesi ile eklenen ek geçici 19 ncu maddesinin değitşirilmesi ve 926 sayılı 
Kanunun geçici 22 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimiz ekte takdim kılınmıştır. 

Gereğini emirlerinize saygılarımızla arz ederiz. 
6 . 1 , 1 9 7 5 

Konya Milletvekili Ordu Milletvekili 
Ş. Battal Mt K._ Gönül 
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GEREKÇE 

10.8.. 1967 tarihinde yürürlüğe giren 27. 7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 113 ncü maddesinin (b) fıkrası «Subaylardan, subaylığa nasbedildikten sonra Silâhlı Kuvvetler hesa
bına yurt içindeki fakülte ve yükeskokullarda öğrenim yapanlarla, meslekleri ile ilgili ihtisas yapanların yü
kümlülükleri buralarda geçen süreler kadar uzatılır.» hükmünü getirmektedir. 

Ayrıca 926 sayılı Kanunun 1424 sayılı Kanun ile değişik 112 nci maddesi «Muvazzaf Subay ve Assubaylar, 
subay ve assubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler» demek sure
tiyle, bu her iki kanunun sonucu olarak ihtisas yapan Askerî Doktorların yükümlülükleri 18-22 yıla çıkarıl
mış olmaktadır. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvveleri Personel Kanununun 113 ncü maddesinin (b) fıkrası: 
1 — Subay nasbedildikten sonra Silâhlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksek okullarda öğ

renim yapanlar, 
2 — Meslekleri ile ilgili ihtisas yapanlar gibi 2 ayrı grupu aynı madde kapsamı içine almıştır. 
Oysaki birinci grupta olanlar Subay olduktan sonra aslî görevlerinden ayrılmakta ve öğrenim yaptıkları 

sürece de izinli sayılmaktadır. 

İkinci grup içinde bulunan Gülhane Askerî Tıp Akademisinde ihtisas yapan doktorlar ise ihtisas süreleri 
içinde fiilen doktorluk yapmakta ve aslî görevleri başında bulunmaktadırlar. Zira 6996 sayılı Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi Kanununun 2 nci maddesinin (A) ve (B) fıkralarıyle Gülhane Askerî Tıp Akademisi, AKADE
Mİ ve TATBİKAT HASTANESİ olarak 2 ayrı bölümde çalışmaktadır. Bu suretle ihtisas yapmakta olan bir 
Askerî Doktor ihtisas süresi içinde Tatbikat Hastanesinde yatan hastalara bakmakta, poliklinik ve nöbet hiz
metlerini yürütmekte ve laboratuvarlarda fiilen çalışmaktadır. Bu yönüyle Gülhane Askerî Tıp Akademisi Tat
bikat' Hastanesi tamamıyle bir askerî hastane gibi çalışmaktadır. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113 ncü maddesiyle ilgili Geçici Madde 22'si «Bu 
Kanunun 113 ncü maddesi uyarınca öğrenim, kurs ve staj yapmaları sebebiyle, kendilerine yükümlülük uygu
lanması gereken subaylardan; halen bu yükümlülüğü gerektiren öğrenim, kurs ve stajlarını bitirmiş olanlarla bu 
öğrenim, kurs ve stajlara başlamış olanların yükümlülükleri hakkında 6077 sayılı Subay ve Askerî Memurlann 
Mecburî Hizmetleri ve İstifaları hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.» demek suretiyle Kanunun çıktığı ta
rihte ihtisasını bitirmiş olanlarla ihtisasa başlamış olanların müktesep haklarını korumuştur. Adı geçen kanu^ 
nun yürürlüğe girdiği tarihten önce Türk Silâhlı Kuvvetlerine girmiş bulunan subay, assubay ve askerî öğ
rencilerin müktesep hakları gözönüne alınmamıştır. Kanunun çıktığı tarihten önce Türk Silâhlı Kuvvetlerine gi
ren askerî doktorlar yükümlülüklerinin 10 yıl olduğunu ve bu 10 yıl içinde gerekli imtihanları kazanırlarsa ih
tisaslarını yapacaklarını bilerek asker olmuşlardır. Nitekim yükümlülükler artırıldıktan sonra askerî doktor ol
mak için askerî öğrenciliğe duhul edenlerin sayısında büyük miktarda düşüşler olmuştur. 1973 - 1974 öğrenim 
yılında Kara Kuvvetleri hesabına asker olan Tıp Fakültesi öğrenci sayısı sadece 7'dir. İstanbul ve Ankara'da-: 
ki 4 adet Tıp Fakültesine giren öğrencilerden sadece 7 tanesi asker olmayı seçmiştir. Bu kanunların çıkma
sından önce 80 ve hatta 100 kişilik devreler olduğu gözönüne alınırsa çıkarılan bu kanunların Türk Silâhlı Kuv--
vetlerinin tabip ihtiyacını karşılamakta da ters sonuçlar doğurduğu görülecektir. 

10.8.1967 tarihinden önce 10 yıllık yükümlülüğe tabi olarak Türk Silâhlı Kuvvetlerine girmiş bulunan, 
ihtisas yaptıkları süre içinde bilfiil aslî görevleri başında bulunarak tabiplik yapan askerî doktorların müktesep 
haklarını korumak maksadıyle işbu Kanunun 1 nci madde teklifi hazırlanmış bulunmaktadır. 

Ayrıca 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında 7.7.1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 36 nci 
maddesi ile 926 sayılı Kanunun yükümlülükle ilgili 112 nci maddesi değiştirilmiş ve muvazzaf subay ve assu* 
bayların yükümlülük süresi 10 yıldan 15 yıla çıkarılmış olup, adı geçen 1424 sayılı Kanonun Ek Geçici Madde 
19 ile de «Bu Kanunun yürürlüğe girdiği takvim yılının sonuna kadar 10 yıllık yükümlülük süresini tamamla
mış bulunan subay ve assubaylar hakkında 112 nci maddedeki 15 yıllık yükümlülük süresi uygulanmaz.» de
nilmiştir. Böylece getirilen istisnanın kapsamı çok dar tutulmuş ve müktesep hakları korumak amacıyle geti-s 
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rilmiş olmasına rağmen müktesep hakları korumaktan çok uzak kalınmıştır. Şöyle ki; 1424 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği takvim yılının sonunda 10 yılını tamamlamış bulunan bir subay ve assubay ile 9 yılını tamam
lamış bir subay ve assubay arasında yükümlülük süresini 5 yıl uzatmak için ne Devletin kendisine yaptığı mas
raf yönünden ve ne de başka bir yönden anlamlı bir neden yoktur. Ayrıca tabip subaylardan İstanbul Üni
versitesi Tıp Fakültesinden mezun olanlar yılın her gününde mezun olabildiklerinden Kanunun çıktığı takvim 
yılının sonunda 9 yıl 11 ay 29 gün çalışan bile 1 gün için 5 yıl fazladan yükümlülüğe tabi olmaktadır. Böylece 
müktesep hakların korunmasında anılan maddenin getirdiği kıstasın neye. dayandığı adalet ve hukuk mantığı 
açısından bakıldığında anlaşılması bir hayli güç olmaktadır. 

Bu nedenlerle 926 sayılı Kanunu değiştiren 1424 sayüı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra askerî öğ
renciliğe duhul edenler hakkında 15 yıllık yükümlülük süresinin uygulanması daha adil olacaktır. Bu tarihten 
önce askerî öğrenciliğe duhul edenlerle bu tarihte 10 yıllık yükümlülük süresini tamamlamamış bulunan su
bay ve assubayların teklif edilen kanun kapsamına alınarak müktesep haklarının korunması amacıyle işbu 
Kanunun 2 nci maddesinin teklifi bir zorunluluğun ifadesi olmuştur. 

Buraya kadar arz edilen nedenlerden dolayı müktes p hakları korumak amacıyle adalet ve hukuk ilkele
riyle ve ayrıca Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı da jözönünde tutularak işbu Kanun teklifi hazırlanmış 
bulunmaktadır. 

KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTAL İLE ORDU MİLJLETVEKİLİ M. KEMAL GÖNÜL'ÜN 
TEKLİFİ 

27.7.1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Geçici 22 nci Maddesi İle, 
Aynı Kanunu Değiştiren 7.7.1971 Tarih ve 1424 Sayılı Kanunun 36 nci Maddesi İle Eklenen Ek Geçici 

19 ncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 27.7J 967 tarih ve 926 Sayılı Kanonun geçici madde 22'si aşağıda gösterilen şekilde 
değiştirilmiştir. 

Geçici madde 22. — Bu kanunun 113 ncü madde d uyarınca öğrenim, kurs ve staj yapmaları sebebiyle; 
kendilerine yükümlülük uygulanması gereken subaylardan halen bu yükümlülüğü gerektiren öğrenim, kurs 
ve stajlarını bitirmiş olanlarla; bu öğrenim, kurs ve stajlara başlamış olanlar ve 926 sayıh Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun yürürlüğe girdiği 10.3.1967 tarihinden önce Türk Silâhlı Kuvvetlerine du
hul eden subay, assubay ve askerî öğrencilerden melekleriyle ilgili ihtisas yapacak olanlar hakkında 6677 
sayıh Subay ve Askerî Memurların Mecburî Hizmetleri ve İstifaları hakkındaki Kanun hükümleri uygu
lanır. 

MADDE 2. — 27.7.1967 tarih ve 926 sayıh Kanu a 7.7.1971 tarih ve 1424 sayıh Kanunun 36 nci mad
desiyle eklenen ek geçici 19 ncu madde aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmiştir. 

Ek geçici madde 19. — 1424 sayıh Kanunun yürürlüğe girdiği 14.7.1971 tarihinden sonra Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine duhul eden subay, assubay ve askerî (grenciler hakkında 112 nci maddedeki 15 yıllık yü
kümlülük süresi uygulanır. 

İstisnai durumları dolayısiyle, kadın subaylar için yükümlülük süresi, hizmet müddetleri ue olursa 
olsun bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 Ağustos tarihinde sona erer. 

MADDE 3. — Bu kanun Resmî Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. :— Bu kanunu MiDî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür. 
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Milli Savunma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 7.2. 1975 

Esas No. : 21233, 2/231,2/336 
Karar No. : 16 

Yüksek Başkanlığa 

Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye Koksal ve 33 arkadaşının, 27.7.1967 tarih ve 926 Sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Geçici 22 nci maddesi ile aynı Kanunu değiştiren 7.7.1971 tarih ve 1424 
Sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi, Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu ile Antalya Milletvekili Fahri özçelik'in 27.7.1967 tarih ve 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci maddesi ile aynı kanunu değiştiren 
7.7.1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal ile Ordu Milletvekili M. Kemal GönüTün, 
27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci maddesi ile aynı 
kanunu değiştiren 7.7.1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen ek geçici 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi; havale olduğu Komisyonumuzda ilgili Bakanlık ve teklif sahip
lerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Anayasamn eşitlik ve hukukun üstünlüğü prensipleri gözönüne alınarak ve müktesep hakları koruyucu 
gayesine matuf olarak hazırlanan tekliflerin gerekçesinde de arz ve izah edildiği veçhile: 

27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında 1424 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile «Muvazzaf 
subay ve assubaylar, subay ve assubay nasbedildikten fiilen 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler.» 
hükmünü getirmiştir. Böylece mecburî hizmet 10 yıldan 15 yıla çıkarılmıştır. 

926 sayılı Kanunun 113 ncü maddesine göre : «Subaylardan, subaylığa nasbedildikten sonra Silâhlı Kuv
vetler hesabına yurt içi ve yurt dışındaki fakülte ve yüksek okullarda öğrenim yapanlarla meslekleri ile il
gili ihtisas yapanların yükümlülükleri buralarda geçen süreler kadar uzatılır.» denilmektedir. 

Bu durumlar muvacehesinde misal olarak bir mülshassıs askerî doktoru ele aldığımızda yükümlülük (ih
tisasa göre) 1 8 - 2 2 yıla baliğ olmaktadır. 

926 sayılı Kanunun geçici 22 nci ve ek geçici 19 ncu maddeleriyle kazanılmış haklar korunmamış, gerek 
926 ve gerekse 1424 sayılı kanunların yayımı tarihiıden çok önce Türk Silâhlı Kuvvetlerine girmiş olan 
askerî doktorlar mağdur edilmişlerdir. 

Tümü üzerinde yapılan uzun görüşmeler neticesi prensibolarak ve ittifakla kabul edilen tekliflerin ta
mamen aynı mahiyette olması nedeniyle Komisyon ımuzca birleştirilmesi ve müzakerelere esas olarak da 
Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye Köksal'ın teklifi ele alınmış ve maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

Teklif kanunlaştığı takdirde; öğrenim, kurs ve staj yapmaları sebebiyle kendilerine yükümlülük uygulan
ması gereken subaylardan, halen bu yükümlülüğü g îrektiren öğrenim, kurs, ve stajlarını bitirmiş olanlarla 
bu öğrenim, kurs ve stajlara başlamış olanlar ve 10 . 8 . 1967 tarihinden önce Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
duhul eden subay, assubay ve askerî öğrencilerden melekleri ile ilgili ihtisas yapacak olanlar hakkında 6077 
sayılı Subay ve askerî memurların mecburî hizmetleri ve istifaları hakkındaki Kanunun hükümleri uygula
nacak yani 10 yıllık mecburî hizmete tabi olacaklardır. 14 . 7 . 1971 tarihinden sonra Türk Silâhlı Kuvvetle
rine duhul eden subay, assubay ve askerî öğrenciler hakkında ise 15 yıllık yükümlülük süresi uygulana
caktır. 

Böylece bir hakkın suiistimali önlenmiş olacağı gibi müktesep hakka da saygılı olunacak ve bu madde 
hükmünden faydanacak olanların önceki mağduriyetleri de önlenmiş olacaktır. 

Teklifin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri uygun ve yerinde mütalâa olunarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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Komisyonumuzun üyesi Sinop Milletvekili Sayın Mustafa Kaptan'ın, tekliflerin malî portesi olmaması 

nedeniyle Yüksek Başkanlıkça havale olunduğu Plan Komisyonuna gönderilmeyerek doğrudan Genel Ku
rula sunulması istemi hakkındaki önergesi Komisyonumuzca ittifakla kabul edilmiştir. 

Gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Vekili 
Sivas 

E. Kangal 

Ankara 
R. Kandemir 

Denizli 
H. Korkmazcan 

(İmzada bulunamadı) 

Gaziantep 
M. Bozgeyik 

Niğde 
A. Yavuzalp 

Sinop 
M. Kaptan 

Sözcü 
İzmir 

K. Bengisu 

Ankara 
/, S. Omay 

Diyarbakır 
B. Karakoç 

(İmzada bulunamadı) 

Giresun 
M. K, Çilesiz 

Ordu 
M. S. Erbil 

(İmzada bulunamadı) 

Ö 
Trabzon 
Çakıroğlu 

Kâtip 
Tokat 

H. Ulusoy 

Bursa 
M. Tayyar 

Erzincan 
H. Atabeyli 

Konya 
K. Gökakın 

Samsun 
H. Savaşçı 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/233,(2/231, 2/336) 
Karar No. : 61 

9.6. 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye Koksal ve 33 arkadaşının», «27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Geçici 22 nci maddesi ile aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 tarih 
ve 1424 sayılı Kanunun 36 nci maddesi ile eklenen Ek Geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi», Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu ile Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in ve Konya Milletvekili 
Şener Battal ile Ordu Milletvekili M. Kemal Gönül'ün aynı mahiyetteki kanun teklifleri ön havalesi uyarınca 
hazırlanan Millî Savunma Komisyonunun raporu, Maliye ve Millî Savunma bakanlıkları temsilcilerinin de 
katıldığı toplantıda incelenip, görüşüldü : 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113 ncü maddesinin (b) 
fıkrası «Subaylardan, subaylığa nasbedildikten sonra Silâhlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve 
yüksek okullarda öğrenim yapanlarla, meslekleri ile ilgili ihtisas yapanların yükümlülükleri buralarda geçen 
süreler kadar uzatılır.» hükmünü getirmiştir. 

Ayrıca 926 sayılı Kanunun 1424 sayılı Kanun ile değişik 112 nci maddesi «Muvazzaf subay ve assubay -
lar, subay ve assubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler» demek 
suretiyle, bu her iki kanunun sonucu olarak ihtisas yapan askerî doktorların yükümlülükleri, 1 8 - 2 2 yıla çı
karılmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 180) 
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Adı geçen kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Türk Silâhlı Kuvvetlerine girmiş bulunan, subay, assu-

bay ve askerî öğrencilerin müktesep hakları göz önüne alınmamıştır. Kanunun çıktığı tarihten önce Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine giren askerî doktorlar yükümlülüklerinin 10 yıl olduğunu ve bu 10 yıl içinde gerekli im
tihanları kazanırlarsa ihtisaslarını yapacaklarını bilerek asker olmuşlardır. Nitekim yükümlülükler artırıldık
tan sonra askerî doktor olmak için askerî öğrenciliğe duhul edenlerin sayısında büyük miktarda düşüşler ol
muştur. 1973 - 1974 öğrenim yılında Kara Kuvvetleri hesabına asker olan Tıp Fakültesi öğrenci sayısı sadece 
7'dir. İstanbul ve Ankara'daki 4 adet Tıp Fakültesine giren öğrencilerden sadece 7 tanesi asker olmayı seç
miştir. 

Bu kanunların çıkmasından önce 80 ve hatta 100 kişilik devreler olduğu gözönüne alınırsa çıkarılan bu 
kanunların Türk Silâhlı Kuvvetlerinin tabip ihtiyacım karşılamakta da ters sonuçlar doğurduğu görülecektir. 

Ayrıca 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesi ile 926 sayılı Kanunun yükümlülükle ilgili 112 nci maddesi değiştirilmiş ve muvazzaf su
bay ve assubayların yükümlülük süresi 10 yıldan 15 yıla çıkarılmış olup, adı geçen 1424 sayılı Kanunun 
Ek Geçici Madde 19 ile de «Bu Kanunun yürürlüğe girdiği takvim yılının sonuna kadar 10 yıllık yükümlü
lük süresini tamamlamış bulunan subay ve assubaylar hakkında 112 nci maddedeki 15 yıllık yükümlülük sü
resi uygulanmaz» denilmiştir. Böylece getirilen istisnanın kapsamı çok dar tutulmuş ve müktesep hakları ko
rumak amacıyle getirilmiş olmasına rağmen müktesep hakları korumaktan çok uzak kalınmıştır. Şöyleki; 1424 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği takvim yılının sonunda 10 yılını tamamlamış bulunan bir subay ve assubay 
ile 9 yılını tamamlamış bir subay ve assubay arasında yükümlülük süresini 5 yıl uzatmak için ne devletin ken
disine yaptığı masraf yönünden ve ne de başka bir yönden anlamlı bir neden yoktur. Ayrıca tabip subaylar
dan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olanlar yılın her gününde mezun olabildiklerinden ka
nunun çıktığı takvim yılının sonunda 9 yıl 11 ay 29 gün çalışan bile 1 gün için 5 yıl fazladan yükümlülüğe 
tabi olmaktadır. Böylece müktesep hakların korunmasında anılan maddenin getirdiği kıstasın neye dayan
dığı adalet ve hukuk mantığı açısından bakıldığında anlaşılması bir hayli güç olmaktadır. 

Bu nedenlerle 926 sayılı Kanunu değiştiren 1424 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra askerî 
öğrenciliğe • duhul edenler hakkında 15 yıllık yükümlülük süresinin uygulanması daha âdil olacaktır. Bu ta
rihten önce askerî öğrenciliğe duhul "edenlerle bu tarihte 10 yıllık yükümlülük süresini, tamamlamamış bu
lunan subay ve assubayların teklif edilen kanun kapsamına alınarak müktesep haklarının korunması ama
cıyle hazırlanan ve Millî Savunma Komisyonunca birleştirilerek görüşülen teklifler neticesinde düzenlenen 
yeni metin, Komisyonumuzca da olumlu mütalaa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesi aynen, 
2 nci maddeye bağlı Ek Geçici 19 ncu maddenin 2 nci fıkrası yeni bir eşitsizliğe meydan verilmemek 

amacıyle metinden çıkarılarak, 
3 ncü madde, (Resmî gazetelerde) ibaresi çıkarılmak suretiyle, 
4 ncü madde ise aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Aydın Adıyaman Kayseri 

L Sezgin A._ Unsal H. Nakiboğlu 

Ankara Aydın Giresun 
H, T, Toker M. Ş. Koç O, Yılmaz 

(İmzada bulunamadı) 

Gümüşhane İçel İstanbul 
TL Yücel £ Göktepe AL İV, Ölçen 
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istanbul 
M. Parlar 

Kayseri 
C. Cebeci 

Kütahya 
M. Ersoy 

Manisa 
H. Okçu 

(İmzada bulunamadı) 

Samsun 
D. Kitaplı 
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İzmir 

Ç Karagözoğlu 
(İmzada bulunamadı̂  

Kocaeli 
5. A kay 

Malatya 
M. Delikaya 

(İmzada bulunamadı) 

Manisa 
G. Sevilgen 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Trabzon 
Ö, Çakıroğfu 

Kars 
Ks Okyay 

Kütahya 
/.: Ersoy 

Malatya 
A. Karaaslan 

Niğde 
H, Özalp 

Tokat 
H. Abbas 
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ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ AYŞE ALİYE KOKSAL VE 33 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlt Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci maddesi ile, aynı 
Kanunu değiştiren 7.7. 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen ek geçici 19 ncu 

maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun geçici madde 22'si aşağıda gösterilen şekilde 
değiştirilmiştir. 

Geçici madde 22. — Bu kanunun 1.13 ncü maddesi uyarınca öğrenim, kurs ve staj yapmalan sebebiyle; 
kendilerine yükümlülük uygulanması gereken subaylardan halen bu yükümlülüğü gerektiren öğrenim, kurs ve 
stajlarını bitirmiş olanlarla; bu öğrenim, kurs ve stajlara başlamış olanlar ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun yürürlüğe girdiği 10 . 8 . 1967 tarihinden önce Türk Silâhlı Kuvvetlerine duhul eden 
subay, assubay ve askerî öğrencilerden meslekleriyle ilgili ihtisas yapacak olanlar hakkında 6077 sayılı subay 
ve askerî memurların mecburi hizmetleri ve istifaları hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Kanuna 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesiyle eklenen ek geçici 19 ncu madde aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmiştir. 

Ek geçici madde 19. — 1424 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 14 . 7 . 1971 tarihinden sonra Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine duhul eden subay, assubay ve askerî öğrenciler hakkında 112 nci maddedeki 15 yıllık yüküm
lülük süresi uygulanır. 

İstisnai durumları dolayısıyle, kadın subaylar için yükümlülük süresi, hizmet müddetleri ne olursa olsun 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 Ağustos tarihinde sona erer. 

MADDE 3. — Bu kanun Resmî Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Millî Savunma ve içişleri bakanları yürütür. 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye Koksal ve 33 arka
daşının 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci maddesi 
ile aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 
sayılı Kanunun 36 nci maddesi ile eklenen ek geçici 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. 
edilmiştir. 

Teklifin 3 ncü maddesi aynen kabul 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye Koksal ve 33 arka
daşının 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci maddesi 
ile aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 .1971 tarih ve 1424 
sayılı Kanunun 36 nci maddesi ile eklenen ek geçici 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Kanuna 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 
36 nci maddesiyle eklenen Ek Geçici 19 ncu madde 
aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Geçici Madde 19. — 1424 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği 14 . 7 . 1971 tarihinden sonra Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine duhul eden subay, astsubay ve 
askerî öğrenciler hakkında 112 nci maddedeki 15 yıllık 
yükümlülük süresi uygulanır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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Dönem : 4 . _ __ 
Toplantı : 2 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 182 
Silâhlı Kuvvetlerde Kadro Dışı Edilen Veya İhtiyaç Fazlası Bulunan 
Malzemelerin Satılması Devredilmesi veya Hibe Edilmesi ve Eğitim 
Görecek Yabancı Silâhlı Kuvvetler Personeli Hakkında Kanunun 
1 ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 

Plan Komisyonları Raporları (1 /238) 

T. C. 
Başbakanlık ' 9.1. 1975 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1497/191 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
31 . 12 . 1974 tarhinde kararlaştırılan «Silâhlı Kuvvetlerde Kadro Dışı Edilen veya İhtiyaç Fazlası Bulunan 
Malzemelerin Satılması, Devredilmesi Veya Hibe Edilmesi ve Eğitim Görecek Yabancı Silâhlı Kuvvetler 
Personeli Hakkında Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenme
sine İlişkin Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

GEREKÇE 

1176 sayılı Kanunun 1 nci maddesi Türk Silâhlı Kuvvetlerinde kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası 
bulunan silâh, mühimmat, teçhizat, araç ve gereçlerin satışına veya hibe edilmesine, satıştan elde edilecek 
gelirin ise Türk Silâhlı Kuvvetleri Harp Sanayiini geliştirmek amacıyle kullanılmak üzere Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinde özel fona yatırılmasına imkân vermektedir. Mezkûr madde mühimmat aksamı ibaresi 
bulunmaması nedeniyle depolarda lüzumsuz yer işgal eden mühimmat aksamının satış ve hibe yoluyle değer
lendirilmesi olanağı mevcut değildir. 

Keza satıştan elde edilecek gelir sadece Harp Sanayiini geliştirmek amacıyle kullanıldığı takdirde satılanın 
yerine acele ihtiyaç duyulanı satın alabilmek imkânından da mahrum kalınmaktadır. 

Bazı ahvalde ise satılarak değerlendirme şansı olmayan malzemenin mübadeleye tabi tutularak değerlen
dirilmesi zarureti ortaya çıkmaktadır. 

Tasarının 1 nci maddesiyle 1176 sayılı Kanunun 1 nci maddesine arz edilen ihtiyacı karşılıyabilecek es
neklik getirilmektedir. 

Tasarının 2 nci maddesinde ise «Mühimmat aksamı» ibaresi diğer satılan veya hibe edilenler arasında yer 
almaktadır. 

Tasarının 3 ncü maddesiyle 1176 sayılı Kanuna bit ek madde ilâve edilmektedir. Ek maddede, bu kanun 
uyarınca elde edilerek ödenek kaydolunan meblağın kullanma şekil ve esaslariyle Millî Savunma Bakanına 
geçici yüklenme yetkisi tanzim edilmektedir. 

Tasarının 4 ve 5 nci maddeleri yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 
Tasarı arz edilen ihtiyacı cevaplayabilmek amacıyle hazırlanmış bulunmaktadır.: 



Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/238 
Karar No. : 19 
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Millî Savunma Komisyonu Rapor;-

26.2. 1975 

Yüksek Başkanlığa 

Slâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin satılması devredilmesi ve
ya hibe edilmesi ve eğitim görecek yabancı silâhlı kuvvetler personeli hakkında Kanunun 1 ve 2 nci madde
lerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir Ek madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilci
lerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde de arz ve izah olunduğu veçhile; 1176 sayılı Kanunun 1 nci maddesi Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan silâh mühimmat, teçhizat, araç ve gereçlerin sa
tışına veya hibe edilmesine satıştan elde edilecek gelirin ise Türk Silâhlı Kuvvetleri Harp Özel Fonuna yatırıl
masına imkân vermektedir. Mezkûr maddede mühimmat aksamı ibaresi bulunmaması nedeniyle depolarda 
lüzumsuz yer işgal eden mühimmat aksamının satış ve hibe yolu ile değerlendirilmesi olanağı mevcut değildir. 

Mühimmat aksamının satış veya hibe yoluyle değerlendirilmesine, değerlendirme şansı olmayan bu malze
melerin mübadelesine, Türkiyedeki Kamu kurum ve kuruluşlarına devrini sağlamak amacına matuf olarak 
hazırlanan tasarının tümü prensip olarak Komisyonumuzca kabul edildikten sonra maddelerinin müzakere-
sine geçilmiştir. 

1176 sayılı Kanunda (Silâh, mühimmat, teçhizat, araç ve gereçleri) ibaresi vardır. Bu ibare Silâhlı Kuvvet
lerde yıllardır kullanıla kullanıla benimsenmiş ve ilgili diğer kanunların da metnine girmiştir. Millî Savunma 
Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kuruluna sevk edilen değişiklik metninde de aynı ibare mevcut olmasına 
rağmen Bakanlar Kurulunda öztürkçeleştirilmesi kanun diline uygun düşmemiş ve insicamı bozmuştur. Bu 
bakımdan Çerçeve madde ile değiştirmek istenen 1176 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerindeki mezkûr ibare 
(Silâh, savaş gereçleri ve bunların kısımları, donatım ve diğer araç ve gereçleri) «Silâh, mühimmat, mühim
mat aksamı, teçhizat, araç ve gereçleri» şeklinde düzeltilmiş ve çerçeve 1 nci madde bu şekliyle Komisyonu
muzca kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 2 nci ve 3 ncü maddeler Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

F. Cumalıoğlu 

Ankara 
/. S. Omay 

Erzincan 
H. Atabeyli 

İmzada bulunamadı. 

Konya 
K. Gökakın 

Niğde 
A. Yavuzalp 

Sözcü 
İzmir 

K. Bengisu 

Ankara 
C. Önder 

Gaziantep 
M. Bozgeyik 

İmzada bulunamadı. 

Muğla 
A. Akarca 

Ordu 
M. S. Erbil 

îmzada bulunamadı. 

Kâtip 
Tokat 

H. Ulusoy 

Diyarbakır 
B. Karakoç 

İmzada bulunamadı. 

Giresun 
M. K. Çilesiz 

Muğla 
H. Dere 

İmzada bulunamadı. 

Samsun 
H. Savaşçı 
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Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu . 9 . 6 , 1975 

Esas No. : 1/238 
Karar No. : 58 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuza havale buyurulan «Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan 

malzemelerin satılması devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim görecek yabancı silâhlı kuvvetler personeli 
hakkında Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesine ilişkin 
kanun tasarısı», Millî Savunma ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi 
ve görüşüldü : 

Bilindiği gibi, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan, silâh, mühimmat, 
teçhizat, araç ve gereçlerin satışı veya hibe edilmesi ve elde edilecek gelirlerin de Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesinde özel bir fona yatırılması 1176 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. 

Ancak, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar yapılan uygulamada bazı eksiklikler tespit edil^ 
mistir. Şöyle ki; 

1176 sayılı Kanunun 1 nci maddesi silâh, mühimmat, teçhizat araç ve gereçlerin ne şekilde tasfiye edile
ceğini belirlerken mühimmat aksamına yer verilmemiştir. Bu nedenle depolarda lüzumsuz bir şekilde mühim
mat aksamının biriktiği görülmüştür. 

Bu duruma ilâveten 1176 sayılı Kanuna göre elde edilecek gelir münhasıran harp sanayiini geliştirmek 
amacıyle kullanılması gerekmektedir. Halbuki satılanın yerine ihtiyacı duyulanı satınalınabilme olanağının 
sağlanması gene zaruretler rneyanındadır. Bazı hallerde de satılarak değerlendirme şansı olmayan malzemenin 
mübadeleye tabi tutularak değerlendirilmesi daha da faydalı olabilecektir. 

Yukarda açıklanan eksiklikleri gidermek amacıyle hazırlanan bu tasarı, önhavalesi uyarınca Millî Savun
ma Komisyonunda görüşülmüş ve Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz, Millî Savunma Komisyonunun değiştirişini esas alarak görüşmelere başlamış ve Millî Sa
vunma Komisyonunun metnini aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Ankara 
H. T. Toker 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İstanbul 
M. Parlar 

Kayseri 
C. Cebeci 
Kütahya 

M. Ersoy 
Manisa 

H. Okçu 
Samsun 

D. Kitaplı 

Başkan V. 
Adıyaman 
A. Unsal 

Aydın 
M. Ş. Koç 

İmzada bulunamadı. 
tçel 

/. Göktepe 
İzmir 

C. Karagözoğlu 
İmzada bulunamadı. 

Kocaeli 
S. A kay 
Malatya 

M. D el i kay a 
Manisa 

G. Sevilgen 
Sivas 

A. Durakoğlu 
Trabzon 

Ö. Çakıroğlu 

Sözcü 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 
Giresun 

O. Yılmaz 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

Kars 
Söz hakkım mahfuz. 

K. Okyay 

Kütahya 
/. Ersoy 
Malatya 

A. Karaaslan 
Niğde 

H. Özalp 
Tokat 

H. Abbas 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlalası bulunan malzemelerin satılması devredilmesi veya 
hibe edilmesi ve eğitim görecek yabancı Silâhlı Kuvvetler personeli hakkında Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri

nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısı 

MADDE 1. — 8 Mayıs 1969 tarih ve 1176 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan silâh, savaş gereç
leri ve bunların kısımları, donatım ve diğer araç ve gereçlerin; 

a) Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasal tutum ve çıkarlarına aykırı olmamak şartıyle gereğinde dost ve 
müttefik devletlere : 

1. Bağışlanmasına, 
2. Değerinden az bedel karşılığında yardım olarak verilmesine, 
3. Gerçek değeri üzerinden satılmasına, 
b) Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesine, satılmasına veya uyuşulacak tedel kar

şılığında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Harp gücünü artırmak amacı ile silâh, savaş gereçler ve bunların kısım
ları, donatım ve diğer araç ve gereçlerle değiştirilmesine, 

c) Bu gibi silâh, savaş araç ve gereçlerinin satışından veya düşük bedelle yardım olarak verilmesinden 
sağlanacak tutarların bir taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan karşılıklarının Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
harp sanayiini geliştirmek veya yukarıda sayılan gereçleri sağlamak amacıyle kullanılmak üzere Millî Savun
ma Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel bir bölüme ödenek kaydı için Maliye Bakanlığına yetki tanınmasına, 

Bakanlar Kurulunca karar verilir.» 

«Madde 2. — Silâh, savaş araç ve gereçleri ve bunların kısımları, donatım ve diğer araç ve gereçlerin 
kadro dışı olduğu veya ihtiyaç fazlası bulunduğu Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir. 

1 nci madde kapsamına giren işlemler sonuçlandırılmadan önce Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınır.» 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç 
fazlası bulunan malzemelerin satılması, devredilmesi 
veya hibe edilmesi ve eğitim görecek yabancı si
lâhlı kuvvetler personeli hakkında Kanunun 1 ve 
2 nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir 

ek madde eklenmesine ilişkin Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 8 Mayıs 1969 tarih ve 1176 sayılı 
Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde kadro 
dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan silâh, mühim
mat, mühimmat aksamı, teçhizat, araç ve gereçlerin; 

a) Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasal tutum ve 
çıkarlarına aykırı olmamak şartıyle gereğinde dost ve 
müttefik devletlere : 

1) Bağışlanmasına, 
2) Değerinden az bedel karşılığında yardım ola

rak verilmesine, 
3) Gerçek değeri üzerinden satılmasına, 
b) Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarına 

verilmesine, satılmasına veya uyuşulacak bedel karşı
lığında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harp gücünü artır
mak amacı ile silâh, mühimmat, mühimmat aksamı, 
teçhizat, araç ve gereçlerle değiştirilmesine, 

c) Bu gibi malzeme, silâh ve mühimmat satışın
dan veya düşük bedelle yardım olarak verilmesinden 
sağlanacak tutarların bir taraftan Bütçeye gelir, diğer 
taraftan karşılıklarının Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
harp sanayiini geliştirmek veya yukarıda sayılan mal
zemeyi tedarik etmek amacıyle kullanılmak üzere 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel 
bir bölüme ödenek kaydı için Maliye Bakanlığına yet
ki tanınmasına, 

Bakanlar Kurulunca karar verilir.» 

«Madde 2. — Silâh, mühimmat, mühimmat aksa
mı, teçhizat, araç ve gereçlerin kadro dışı olduğu 
veya ihtiyaç fazlası bulunduğu Genel Kurmay Baş
kanlığınca belirlenir. 

1 nci madde kapsamına giren işlemler sonuçlan
dırılmadan önce Genel Kurmay Başkanlığının görü
şü alınır.» 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METlN 

Silâhlı Kuvvetlerde Kadro Dışı Edilen Veya İh
tiyaç Fazlası Bulunan Malzemelerin Satılması, Dev
redilmesi veya Hibe Edilmesi ve Eğitim Görecek 
Yabancı Silâhlı Kuvvetler Personeli Hakkında Ka
nunun 1 ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savunma Komisyonunun 1 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 2. — Aynı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

«EK MADDE — Bu Kanun uyarınca elde edilerek ödenek kaydolunan tutarlara dayanılarak gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeye Millî Savunma Bakanı yetkilidir. 

Ancak, bu suretle gelecek yıllarda ödenmek üzere yüklenime bağlanacak işlerin tamamının karşılığı yük-
lenimin yapıldığı yıl bütçesindeki ödenekten saklı tutulur ve ertesi yıllarda yerine getirilecek yüklenimin kar
şılıkları, saklı tutulan ödenekten, yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıllara devir suretiyle ödenir.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

31 12 . 1974 

Başbakan 
S. İrmak 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Bay kar a 

Adalet Bakanı 
H, Mumcuoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Devlet Bakanı 
M. Fer 

İçişleri Bakanı 
M t Öztekin 

Dışişleri Bakanı 
M. Esenbel 

Maliye Bakanı 
B± Gürsoy 

Millî Eğitim Bakanı 
S. Reisoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
V. Tanır 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Gıda - Tar. ve Hay, Bakanı 
H. Cillov K. Demir B. Tuncer R, Aktan 

Ulaştırma Bakanı 
S. Özbek 

Turizm ve Tan. Bakanı 
İL Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı 
Ti Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Gölhan 

îmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
S. Babüroğlu 1. H. Aydınoğlu 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
E, Isıl 

Orman Bakanı 
F. Saatçioğlu 

Genç. ve Spor Bakanı 
Z. Baloğlu 

Kültür Bakanı 
N. Neftçi 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 
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Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 2. 
eklenmiştir. 

Aynı Kanuna aşağıdaki ek madde 

«EK MADDE — Bu Kanun uyarınca elde edile
rek ödenek kaydolunan tutarlara dayanılarak gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye Millî Sa
vunma Bakanı yetkilidir. 

Ancak, bu suretle gelecek yıllarda ödenmek üze
re yüklenime bağlanacak işlerin tamamının karşılığı 
yüklenimin yapıldığı yıl bütçesindeki ödenekten saklı 
tutulur ve ertesi yıllarda yerine getirilecek yüklenimin 
karşılıkları, saklı tutulan ödenekten, yılı içinde harcan
mayan miktarlar ertesi yıllara devir suretiyle öde
nir.» 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millî Savunma Komisyonunun 2 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 3 ncü maddesi aynen 

Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
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