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219 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın, 

74 üncü Birleşimde Adana Milletvekili Cü
neyt Canver'in, İncirlik Askerî Üssündeki 
olaylarla ilgili gündem dışı konuşmasına ce
vabı 219:220 

2. . T - Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın, 
ipek ipliğinin üretim ve ithali konusunda gün
dem dışı konuşması : 220:221 

3. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Deffiirtaş'ın, Suriye Devlet Başkanının Hatay 
İlimizle ilgili vermiş olduğu gerçek dışı beyan
ları konusunda gündem dışı konuşması 221:222 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun pahalılık ve fiyat artışları konusunda 
gündem dışı konuşması 222:223 

B) Tezkeler ve önergeler 
1. — Ölüm cezasına hükümlü Hasan Çe-

pik, Ahmet Öğretmen, Kemal Tefcsöz, Mus-

223 

Sayfa 
tafa Çepik, Salih Sezgi ve Musa Aslan hakla
rındaki dava dosyasının geri verilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/747) 223:224 

2. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal, 
Rıza öner Çakan ve Muhteşem Vasıf Yücel' 
in, «Ereğli Maden Havzasındaki Yapılara Uy
gulanacak İşlemler Hakkında Kanun Teklifi» 
ni geri aldıklarına dair önergesi (2/17, 4/101) 224 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 224,226 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 224 
1. — Hakkâri Mületvekili Mehmet Sait 

Erol'un, Hakkâri ilinde 1985 yılında ne gibi 
hizmetlerin yapılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü Soru önergesi (6/265) ^ 224 

2. — İçel Milletvekili Edip••"özgeriç,in Eti-
bank'ın verdiği kredilere ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/270) 224 

3. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre göre
vine son verilen kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 224 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, ücretlilere ödenen vergi iadesine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 224 
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Sayfa 
5. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 

emekli maaşı ödeyen bankalar arasındaki 
farklı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 224 

6. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, bakanlık irtibat bürolarının çalış
malarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/292) 224:225 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, basında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği 
seminerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/294) 225 

8. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, Sıkıyönetim Kanununa göre işine son 
verilen memur ve işçilerin durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/296) 225 

9. — Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın, 
ipek ipliği ithaline ve üretimine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/298) 225 

10. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, ilahiyat fakültesi ders program
larının açık öğretim kapsamına alınmasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/299) 225 

TBMM Genel Kurulu Saat 15.00'te açıldı. 
IBalıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu, kamu 

kurumu niteliğindeki bazı teşekküllerin hazırladığı is
tatistikler arasındaki farklılıklar, 

Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe, Devlet Ba
kanı Cemal Büyülkbaş'm Türkiye Kömür İşletmele
rinin yöneticileri hakkındaki sözleri, 

Antalya Milletvekili' Aydın Güven Gürkan 4a, 
Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlanan «765 
sayılı Türk Ceza Kanununun, 1417 sayılı Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun ve 353 sayılı Askerî 
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kânunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi», 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar; 

Sayfa 
B) Yazılı Sorular ve Cevapları , 226 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-

gil'in, posta pulu bayilerine verilen beyiye 
miktarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/409) 226:227 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil' 
in, yardımcı hemşirelere meslek tazminatı ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın 
yazılı cevabı (7/411). 227:228 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 225 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu' 
nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 
178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 inci ek) 225 

2. — Uluslararası Demiryolu Taşımaları
na İlişkin Sözleşmenin (COTIF) Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/491) (S. 
Sayısı : 266) 225:226,229:232 

..+.. 

Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un (6/265) 
ve 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/296) 
sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli oldukla
rından; 

İçel Milletvekili'Edip özgenç'in (6/270), 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 
(6/280) ve 

Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/290) sözlü so
ru önergeleri, 'mehilverildiğinden; 

Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/279), 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün 

(6/292), 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/294) ve 
Antalya Milletvekili Kadri Aftay'ın (6/298) söz« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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lü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Kurulda ha
zır bulunmadıklarından; 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunaifcar'ın 
(6/299) sözlü soru önergesi de soru sahibi /e ilgili 
bakan Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Ertelendiler. 
Maddeleri Komisyona geri verilen; Antalya Mil

letvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) Komisyondan gelmediğinden erte
lendi. 

17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
[Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Bir Ek Madde île Dört Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (2/3, 1/649) (S. Sa
yısı : 262) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak ka
bul edildi ve kanunlaştı. 

Hükümetlerarası Deniz tstişarî Teşkilatı Sözleş
mesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uy
gun iBulunduğ\ma Dair (1/555) (S. Sayısı : 263), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk 
Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sivil 
Hava Ulaştırma' Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair (1/475) (S. Sayısı : 264) ve 

Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleş
mesi ile Ekinin ve Konferans Kararlarının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair (1/540) (S. Sayısı : 
265), 

Kanun tasarılarının maddeleri kabul edilerek tüm
leri açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda ka
bul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

,21 Mart 1985 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere 'birleşime saat 16.45'te son verildi. 

Başkan 
©aşkanvekili 

Turgut Halit Kunter 

Kâtip Üye 
Adana 

Cüneyt Canver 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiH Turgut Halit Kunter 
KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Cüneyt Canver (Adana) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 ncı Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

'BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin salonda bulunduk* 
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yeter

sayımız vardir, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GEN EL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın, 74 üncü 
Birleşimde Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in in
cirlik Askerî Üssündeki olaylarla ilgili gündem dışı 
konuşmasına cevabı % 

- 219 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır, okutuyorum : 
İncirlik Askerî Üssündeki olaylarla ilgili olarak 

dünkü konuşmaya cevaben gündem dışı söz verilme
sini tensiplerine arz ederim 

Devlet Bakanı 
A. Mesut Yılmaz 
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Buyurun Sayın Yılmaz. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 13 Mart 
1985 günü saat 17.00'de incirlik tesislerindeki sivil 
mühendislik bölümünde çalışan bir grup Türk işçi
sinin üzerleri, iş bitiminden sonra servis araçlarına 
binmeye hazırlandıkları bir sırada, yapılan bir hırsız
lık ihbarı nedeniyle Amerikan askerî polisince aran
mak istenmiş; işçilerimizin, polisin kendilerini ara
maya hakkı olmadığını bildirerek itiraz etmeleri so
nucu çıkan tartışmada bazı işçiler tartaklanmış ve 
polis köpeklerinin saldırılarına maruz kalmışlardır. 
Yaralı 5 işçinin ayakta tedavisi yapılmış* 2 işçi ha
len hastanede tedavi altında bulunmaktadır. 

incirlik, Türk Silahlı Kuvvetleri tesisi olup, bu
rada Amerika Birleşik Devletlerine, ortak savunma 
faaliyetlerine katılmak üzere, anlaşmalar çerçevesin
de bazı kolaylıklar tanınmıştır. 

Incirlik'te 13 Mart günü meydana gelen olayı il
gilendirdiği ölçüde şunu izah etmek isterim ki, anı
lan anlaşmalara göre tesis komutanı Türk'tür. Bu 
tesis içinde Amerika Birleşik Devletleri unsurunun 
gözetimi ise, esas itibariyle kıdemli Amerikan subayı
na ait bir husustur. Diğer bir ifadeyle, bu tesislerde 
iç güvenliğin sağlanması askerî makamların yetkisin
dedir. 

Olayı incelemek üzere 14 Mart günü bir askerî 
teftiş heyeti incirlik tesislerine gönderilmiştir. Dışiş
leri Bakanlığımız aynı gün Amerika Birleşik Devlet
leri Büyükelçiliğinden olay hakkında izahat talep 
etmiştir. Amerikalı yetkililer olayı kendi açılarından 
izah etmişlerdir. Konu hakkındaki tahkikat devam 
etmekle birlikte, intibaımız, tesisteki iki millî unsur 
arasındaki bir koordinasyon aksaklığı ve anlaşma
ların ilgili hükümlerinin yanlış tefsiri dolayısıyla bu 
üzücü olayın meydana geldiği merkezindedir. 

Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri yetkilile
rinin önemle dikkati çekilmiş ve benzer olayların te
kerrürüne mani olmak için hemen olayın ertesinde 
diplomatik yoldan gerekli uyarılarda bulunulmuştur. 

Ayrıca, olaya sebep olan görevliler hakkında Ame
rika Birleşik Devletleri tarafından adlî soruşturma 
yapılmakta olup, sonucu Türk yetkili makamlarına 
bildirilecektir. Bu olayı kendi boyutları dışına çeke
rek, taraflardan birinin Yüce Meclisin de onayına ik
tiran eden anlaşmalarla sağlanan dengeyi lehine çe
virmeye çalıştığını ileri sürmeye mahal olmadığı gö
rüşündeyiz, 

Yüce Meclise saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devlet Ba

kanı Yılmaz. 
2. — Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın, ipek 

ipliğinin üretim ve ithali konusunda gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme geç
meden evvel, Sayın Devlet Bakanının konuşmaların
dan sonra 3 arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim 
efendim. 

Birinci söz vereceğim arkadaşım Sayın Kadri Al-
tay'dır. Sayın Kadri Altay, ipek ipliği ithaliyle ilgili 
olarak gündem dışı bir konuşma yapacaktır. 

Buyurun Sayın Altay. (Alkışlar) 

KADRİ ALTAY (Antalya) — Pek muhterem 
Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinize 
saygılar. (Alkışlar). 

Efendim, önümüzdeki gündemin sözlü sorular bö
lümünün 9 uncu sırasında, ipek ipliği ithaline ve üre
timine ilişkin bir sözlü soru önergem var. Bu cevap-
landırıldığı zaman, yöremin orman ve dağ kesimle
rinde yaşayan ve ipekböcekçiliğiyle uğraşan hemşe-
rilerimin dertlerini ve problemlerini elbette izah ede
ceğim. Ancak, bu konu üzerinde inceleme yaparken 
tespit ettiğim birkaç önemli hususu, ülke açısından 
faydalı olacağı görüşüyle bu gündem dışı konuşmam
da dile getirmeyi hem uygun ve hem de lüzumlu gör
düm. 

Değerli milletvekilleri, tespit ettiğim hususlardan 
birincisi, ipek ipliği yıllık üretim miktarıyla ilgilidir. 
Son zamanlarda Türkiye'de yıllık olarak gerek ham, 
gerekse iplik olmak üzere yetiştirilen ipek ürünü yıl
lık ihtiyacı karşılayacak durumda değildir. Bunun ne
deni ipek halıcılığına yöneliştir. Bilindiği üzere du
rumları icabı Afganistan ve Iran ipek halıcılığı ba
kımından dünya piyasalarından büyük çapta çekil
mişlerdir. Elbette Türkiye bu boşluğu doldurmaya 
başlamıştır. 

ikincisi fiyat durumuyla ilgilidir. Yurt içi ham 
kozanın kilosu 1.700 - 1.800 lira. Yurt içi ipek ipliği
nin kilosu 22 bin lira. ithal edilen ipek ipliğinin ki
losu 12 bin lira. ihraç edilen ipek halısının metreka
resi ise bin dolar; hemen hemen 500 bin lira. 

Yine bilindiği gibi, Türkiye eskiden yurt dışına 
daha ziyade kuru koza, ham ipek ihraç ediyordu. 
Halbuki, içinde bulunduğumuz dönemde daha ziyar 
de ipek halısı ihraç etmeye başladı. Bu nedenle eski
den hamipek veya ipek ipliğiyle uğraşılırken, bu se
fer ipek halısı da * imal edilmeye başlandı. Bu halıcı-

— 220 — 
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lar da, çok kârlı olduğu için ve satışı da dövizle yap
tıklarından, daha ziyade ipek ipliğini kullanmaya baş
ladılar. İpek ipliği üretimi'ise ihtiyacı karşılayama
dığından, ipek ipliğinin ithali lüzumu belirdi ve hü
kümet de hem stokçuluğu, dolayısıyla pahalılığı ön
lemek ve hem de ihraç ederek döviz girdisi sağlamak 
maksadıyla ancak şartlı olmak üzere geçici ipek ip
liği ithaline müsaade etti; fonsuz ve kısıtlamasız ola
rak. Geçici ithal demek, tamamının ihraç edileceği 
demektir. Hükümet bu kolaylığı sağlamasına rağmen, 
1984 yılında yurt dışından ithal edilen hamipeğin 
miktan sadece 37 ton, ipliğinin miktarı ise 2 tondur. 

Bu konuda diğer bir husus, tarım satış koopera
tiflerinden Koza Birliğinde halen tam 50 ton ham-
ipek, 7 ton ipek ipliği mevcudu var; duruyor ve he
nüz de kullanılmamış durumda. 

Üçüncüsü ipek ipliği kaçakçılığı konusu; çünkü 
neticesi buna gidiyor. İpek ipliğine vergi yönünden 
yüksek gümrük duvarı var. Müsaade ancak ihraç et
mek suretiyle tanınıyor, geçici ithalatta serbesti tanı
nıyor. Yurt içinde fiyatlar ise çok yüksek. Yurt dı
şındaki fiyatlar ise ucuz. Öyleyse bu durumda bir tek 
hal tarzı kalıyor. O da, açıkgözler için kaçak ipek 
ipliği ithali. Bu kaçakçılığın da Çin ve Bulgaristan' 
dan olması ihtimali çok kuvvetli. Görünen köye kı
lavuz istemez. İşte, ülke yararına dile getirmek iste
diğim önemli konu budur. Hükümetin bilhassa bu 
mesele üzerinde (Şayet eğilmemişse) hassasiyetle dur
masını hem lüzumlu ve hem de zarurî görüyorum; 
hatta tavsiye bile ediyorum. 

Diğer önemli bulduğum ve dile getirmek istedi
ğim bir mesele de, hükümetin genel ithalat üzerinde
ki tutumudur. Millet, kuvvetli, güçlü ve güvenli bir 
devlet görmek isterken, hükümet siyaseti bile tüccar
lığa dökmek suretiyle ekonomik tutumuna devam 
ediyor. Hatta dışa açılma görünümü içerisinde itha
latta liberasyon politikasını bütün serbestlik ve vur
dumduymazlığı ile uygulamaya da devam ediyor. 
Millet fakirleştikçe fakirleşiyor; umutsuzluk ve ka
ramsarlık içinde bulunuyor. Halbuki hükümet hâlâ, 
her şeyi ithal edeceğim, diyor ve inat ettikçe de edi
yor. 

Arz edeceğim şu gerçek karşısında bilmemki sa
yın hükümet yetkilileri ve bütün milletvekili arkadaş
larım konuyu nasıl değerlendiriyorlar? Düşünün bü
kere; 1984 yılı ithalatımız 10,7 milyar dolar. İhraca
tımız ise 7,1 milyar dolar. Bu durumda dış ticaret açı
ğımız 3,6 milyar dolar. 1985 yılı içinde ödeyeceğimiz 
borç tutarı 3,1 milyar dolar. 
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BAŞKAN — Sayın Altay, lütfen toparlayınız 
efendim. 

KADRİ ALTAY (Devamla) — Emredersiniz Sa
yın Başkanım. 

Hal böyle iken, bulunduğumuz yıl içinde döviz 
bakımından sıkıntıya düşmemiz ihtimali çok kuvvet
li. Hatta dış ödemelerimizi zamanında yapamayacak 
duruma bile gelebiliriz. Bu nedenle tehlike gözüktü 
veya var demektir. İlla da çanların çalınmasına lü
zum bile yok bence. 

Hem bu sebeplerle ve hem de yerli üretime ve sa
nayie menfî, etkisi olması nedeniyle, sadece ipek ip
liğine değil, başta ziraî mahsuller olmak üzere, ülke
mizde üretilen bütün malların yurt dışından ithaline 
müsaade edilmemesi ve yurt içi üretimin artırılması-
için her türlü teşvik tedbirlerine başvurulması gerek
tiği görüşünde olduğumu arz eder, hepinize saygıla
rımı sunarım efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 

3. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş* 
in, Suriye Devlet Başkanının Hatay İlimizle ilgili ver
miş olduğu gerçek dışı beyanları konusunda gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşma için 
söz vereceğim arkadaşım Sayın Abdurrahman De-
mirtaş'tır. 

Hatay Bağımsız Milletvekili Sayın Abdurrahman 
Demirtaş, Suriye Devlet Başkanının Hatay İlimizle 
ilgili olarak vermiş olduğu dengesiz ve gerçek dışı 
beyanları hakkında gündem dışı konuşacaklardır. 

Buyurunuz Sayın Demirtaş. (Alkışlar) 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; gündem dışı söz al
mamın sebebi, Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın 
Şam'da yaptığı bir konuşmada «Hatay'ı işgal edebi
leceğini» söylemesinden neşet etmiştir. 

Almanya'da neşredilen ve yerli basında çıkan ha
berlere göre, Şam'da Alevî azınlık liderlerinin katıl
dığı bir toplantıda konuşan Hafız Esad, Hatay'ın 
Alevîler için Lübnan ve Golan tepelerinden daha gü
venli olabileceğini belirttiği ve Suriye'nin bütün yurt 
dışı temsilciliklerinden bu konuda siyasî yönden ka
muoyu oluşturmasını istediği ifade edilmektedir. 

Gazetede verilen bilgiye göre Hafız Esad bunun
la da yetinmeyerek, Suriye askerî birliklerinin 48 ila 
72 saat içinde Hatay'ı işgal edebileceğini iddia etmiş
tir. 

Muhterem milletvekilleri, Hatay, bilindiği üzere, 
Birinci Cihan Harbi sırasında Fransız işgaline uğra-
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mıştır. Bu işgale karşı Hatay'da büyük bir direniş 
vaki olmuştur. 2,5 yıl süren çete harpleri karşısında j 
yıpranan Fransa, Büyük Atatürk'ün Büyük Nutkun
da bütün ayrıntılarıyla anlattığı veçhile, Ankara Hü- I 
kümetine müracaat ederek anlaşma zemini aramıştır. I 
Neticede, 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması I 
gereğince Hatay 20 yıl süre ile Misak-ı Millî hudut- I 
lan dışında kalmıştır. Bu anlaşma gereğince bu böl- ] 
ge bağımsız İskenderun Sancağı hüviyetine dönüş- I 
müş ve hiçbir zaman Suriye'nin bir eyaleti olmamış- I 
tır. 

Ancak, 1930'lu yıllarda Fransa bu bölgeyi Suriye 
topraklarına katma çabalarına girişmiştir. Bu çaba
lar karşısında Türklerin büyük bir tepkisiyle karşı
laşmıştır. ölümsüz Atatürk'ün Hatay'a karşı göster
diği ilgi ve azimli tutumu karşısında Fransızların bu 
teşebbüsü de akim kalmıştır. O zamanlar Birleşmiş 
Milletler Teşkilatının yaptığı plebisitle Hatay halkı
nın Suriye ile birleşmeye taraftar olmadığı tespit edil
miştir. Neticede, 5 Temmuz 1938 tarihli Türk - Fran
sız Anlaşması gereğince Hatay bağımsız bir Türk 
Devleti olarak tarih sayfalarına girmiştir. Bugün Ha
tay, .Güney hudutlarımızın muhkem bir kalesidir ve 
tarihî ifadesiyle «471 Sayılı Hudut Taşı» dır. (Alkış
lar). 

Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad, iktidara geldi
ğinden beri Hatay'ı Suriye'nin bir parçasıymış gibi 
göstermeye çalışmıştır. Kendisi Hatay'ın Samandağı 
ilçesinde doğmuş, orada büyümüş, gençliğinde Suri
ye Ordusuna kaydolarak Baas Partisine intisap etmiş 
ve bugünkü mevkiine Baas Partisinin basamakların
da yükselmiştir. 

Mezhep kışkırtıcılığından başka bir marifeti ol
mayan bu zat, zaman zaman Hatay ile ilgili asılsız 
iddialar ileri sürmüştür. Bu defaki iddiaları daha da 
gülünçtür. 48 saat içinde Hatay'ı işgal edeceğini te-
vehhüm etmektedir. 1918 yılından beri Suriye top
raklan olarak bilinen Golan tepelerini geri almaya 
muktedir olamamış olan bu zatın kahramanlık tas
laması kof bir gösteriden ibarettir. 

Hemen şunu da belirteyim ki, «Sinek küçüktür 
ama, mide bulandırır» derler. Hafız Esad'ın yaptığı 
da mide bulandırmaktır. 

Sayın milletvekilleri, hudut komşularımızda son 
zamanlarda Türkiye aleyhine yapılan girişimler za
manlama bakımından önemli boyutlar arz etmekte
dir. Bulgaristan'ın Türk soydaşlarınıza yaptığı insan
lık dışı baskılar ve akıl almaz işkenceler yanında, 
Yunanistan Başbakanı Papandreu'nun çığlıklarına bu 
defa da Suriye'nin tehditleri eklenince, komünist ve 

komünizme kaçan sosyalist blokun yeni bir siyasî 
oyunu ve baskısı ortaya çıkmaktadır. Devletimizin 
konuyu ciddî bir şekilde değerlendireceğinden emin 
olarak huzurlarınızdan ayrılıyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtaş. 
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, pahalılık ve fiyat artışları konusunda gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — 3 üncü gündem dışı söz vereceğim 
arkadaşım Sayın Hilmi Nalbantoğlu'dur. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu, pahalılık konusunda 
gündem dışı konuşma yapacaklardır. 

Buyurun Sayın Hilmi Nalbantoğlu. 
HtLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Son zamanlarda hemen üç - beş gün geçmiyor ki, 
soğuk duş etkisi yapan fiyat artışlarıyla karşılaşma
yalım. Otobüs biletleri, mazot, ibenzin, Sümerbank 
mamulleri, şeker, zeytinyağı, ekmek, elektrik, hava
gazı, tren vesaire zamları son ayın aklıma gelenleri
dir. En son günlerde yağa ve inşaat malzemelerine de 
zam geldi. 

Doktor muayene ücretleri, avukatlık ücretleri ise 
ateş pahası, «Allah hekime hâkime düşürmesin» sözü 
hakikaten doğru. 

Bunların yanı sıra Katma Değer Vergisinin 
neden olduğu fiyat artmaları da bu zamları sayıla
maz duruma getirdi zaten. 

Bu fiyat artışlarının memlekete ne kazandırıp ne 
kaybettirdiklerinin muhasebesini ise herhalde her 
birimiz yapmalıyız. Hele hele doların yükselmesi ya
nında Arap dostlarımıza arsa, yalı, ev, apartman sat
mamız ve kiralamamızın bile özellikle İstanbul ve 
diğer sahil kent ve köylerimizde ne tür pahalılıkları 
ortaya getirdiği ise gazete sayfalarını daima işgal et
mektedir. 

Dolarla kira, altınla kira, yıllık peşin kira ve ni-
I hayet kirada hava parası modası da başladı kentleri

mizde. İstanbul'da çeşitli semtlerde kiralık evler için 
1 milyondan 5 milyon liraya kadar kiralamak için 
hava parası da alınmakta ve ancak ev kirallanafoifaek-
tedir. 

Konut üretimi güçleşti; fakat halen Türkiyemizde 
telefonu bile hava parası alınarak devredilen bir sö
mürü metaı olmaktan kurtaramadığımıza göre, bu 
ev kiralama işinden hava parası uygulamasını nasıl 
söktürürüz veya bu işten bunu nasıl kurtarırız bile-

I miyorum. Evlere şenlik... 
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Milletin sabit v© dar gelirıli kesâminin geçimi yü
rekler acısıdır. Yukarıda sıraladığım ve tabiî sayıla
rını unutarak sıraladığım her gün fiyatı artırılan ürün
lerin fiyat artırımları acaba bir hesaba istinat ettiri
lerek mi yapılıyor, yoksa bu bir isteri nöbeti midir 
diye düşünüyorum. Devlet bütçesinde beliren 1 tril
yonluk açığı kapatmak için hükümet acaba bu önle
me mi ümit bağlamıştır? Çünkü bizde alışılmış bir 
yoldur; hükümetler sıkıştıkça Tekel maddelerine; 
önce alkollü içkilere, sigaraya, sonra demire, tuza, 
şekere, çimentoya, akaryakıta ve arkasından SEKA 
mamullerine kömüre, Sümerbank mamullerine zam 
yapar. Acaba neden üretim, artırılması ve hatta 
maliyetlerin kontrolü yapılmaz? 

Merak ediyorum, hangi üretim ünitemizde aynı 
personel kapasitesinde günden güne veya aydan aya 
üretim kapasitesinde bir artış oluyor mu diye göz
leniyor, denetleniyor veya önlemler düşünülüyor mu? 
Örneğin, 'bir linyit ocağında 300 üretici işçi ile bir 
günde 100 ton kömür çıkarılıyorsa; 100 ton, 120 ton 
veya 140 tona çıkarılıp çıkarılamıyacağı etüt edili
yor mu, deneyimi yapılıyor mu ve bu işletmenin 
başındakiler bu işlerle uğraşıyorlar mı? Eğer 300 
üretken işçiyle 100 yerine günde, 90, 80 ve giderek 
daha az ton üretim yapılıyorsa tabiatıyla maliyet de 
artacak, kömüre de zam zorunlu olacaktır. 

Başka bir örnek; bir çimento fabrikasının kapa
sitesi 500 bin ton/yıl ise ve eğer bu hâlâ 300 bin 
ton/yıl kapasitede çalıştırılıyor ise ve yıldan yıla per
sonel miktarı artıyor ise zorunlu olarak çimento 
torba fiyatı da artacaktır. 

Ülkemizde işsizliğin çığ gibi büyüdüğünü görü
yorsunuz, görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, süreniz bitmek 
üzeredir, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 

HİLMt NALBANTOĞLU (Devamla) — Yatı
rımlar ölü noktaya yaklaşmış iken, KİT'ler kontrol
den çıkarılmış iken ve başıboş piyasa vatandaşın gırt
lağını sıkar iken ülkenin geleceğini düşünmek zo
rundayız. 

Devlet tekel indeki maddelere durup dinlenmeden 
yapılan zamlar 'bir kurtuluş çaresi midir? Liberal po
litikanın ve serbest piyasa ekonomisinin uygulaması 
bu mudur? 

Hükümetin ekonomik politikası hayatı pahalılaş-
tırmaktadır. Yıllık genel fiyat artışları oranları ise 
yüzde 50'yi geçti; hatta aylık artışlar bile yüzde 8-10 
civarına yükseldi. Bu gittikçe daralan geçim boğazın

da, çıkış çaresini aramak zorunda olan iktidarın 
olaya bakış açısı da acayiptir. 

Bir belediye başkanı şehre su getirecektir, Baş
bakana söyler, para ister. Başbakan da, «Suyu kaç 
liradan satıyorsun? 10 lira zam yap» der. Otobüs
ler zarar mı ©diyor? Zam yap, Çimento fabrikası 
zarar mı ediyor? Ton fiyatını veya torba fiyatını ar
tır. Eğer vatandaş 6 Kasım seçimlerinden önce bu şe
kilde yapılacağını bilse idi acaba iktidarda olan 
partiye oy verir miydi? 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, süreniz tamam
dır efendim. 

HİLMt NALBANTOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, hemen toparlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, piyasa kontrolsüzdür. Üre
timi artırma diye bir gayret yok. KİT'ler neden za
rar ediyor diye etüt ve denetim de yok. Yeni ıbir yar 
tırım da yok. Hep, yüklen vatandaşın sırtına... Bu 
böyle gitmez. 

Temel gıda maddelerinin fiyatları astronomik 
boyutlara yükseldi, yükselmektedir ve duracağı da 
yok. Vatandaşın kuru ekmek alım gücü bile tüken
mektedir. «ölen ölür, kalan sağlar bizimdir» deme
ye hakkımız da yok. Bütün vatandaşları yaşatmak 
zorundayız. Aksi halde, kim öle, kim kala... 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür e'derim Sayın Nalbant

oğlu. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar 

bitmiştir. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Ölüm cezasına hükümlü Hasan Çepik, Ah

met Öğretmen, Kemal Teksöz, Mustafa Çepik, Salih 
Sezgi ve Musa Aslan haklarındaki dava dosyasının 
geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/747) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Gündemin, «Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları' 

kısmında, İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre verilmiş 
2 tane tezkere vardır, bunları sırasıyla okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 1.3.1985 gün ve 19-301-04847 sayılı ya

zımız, 
b) Millî Savunma Bakanlığının 14.3.1985 gün 

ve 1985/751-5 sayılı yazısı. 
Türk Ceza Kanununun 125 inci maddesine mu

halefet suçundan ölüm cezasına mahkûm edilen Ha
san Çepik, Ahmet öğretmen, Kemal Teksöz, Mus
tafa Çepik, Salih Sezgi ve Musa Aslan haklarındaki 
dava dosyası ilgi (a) yazımız ekinde gereği yapılmak 
üzere sunulmuştu. 
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Hükümlü Hasan Cepik'in vekili Avukat Levent 
Akyüz, vermiş olduğu diâekçeyle «kariar düzelıtımesti» 
talebinde bulunduğundan, hükümlülere ait dava dos
yasının Millî Savunma Bakanlığına tevdi edilmek üze
re Başbakanlığa iade edilmesini arz ederim. 

t. Kaya.Erdem 
Başbakan V. 

BAŞKAN — ISayın Divan Üyesinin okumuş ol
duğu tezkere ibillgilerinize sunulmuşta*. Adalet Ko
misyonunda bulunan dosya Hükümete geni verilmişitir. 
Efendim. 

2. — Zonguldak Milletvekilleri İsa Vardal, Rıza 
Öner Çakan ve Muhteşem Vasıf Yücel'in, «Ereğli 
Maden Havzasındaki Yapılara Uygulanacak İstem
ler Hakkında Kanun Teklîfhni geri aldıklarına dair 
önergesi (2/17, 4/101) 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Hakkâri ilinde 1985 yılında ne gibi hizmtelerin yapı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/265) 

(BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

Sözlü soruların 1 inci sırasında, Hakkâri Millet
vekili Mehmet Saiiıt Erol'un, Hakkâri iinde 1985 
yılında ne ıgi'bi hizmetlerin yapılacağına ülişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayım Milletvekili Mehmet Sait Erol izinli oldu
ğu liçin sözlü sorusunun görüşülmesi ertelenımişitıir. 

2. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Etibankın 
verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/270) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, İçel Milletvekili Edip 
özgenç'in, Etibank'ın verdiği kredilere ilişkin Dev
let (Balkanından sözlü soru önergesi vardır. 

20 gün mehil istenmesi sebebiyle sözlü sorunun 
görüşülmesi entelenmûşitir. 

3., — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'tn, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa 
göre görevine son verilen kıamu görevlilerine ülişkin 
başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

BAŞKAN — 2 noi tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Taraflımızdan verilen ve ihalen Plan ye Bütçe 
Komisyonunda 'bulunan «Ereğli Maden Havzasında
ki Yapılara Uyguiıanacalk tşilemlier Hakkında Kanun 
teklifi» mizi geri çekiyoruz. 

Gereğinin yapılımasını saygıyla arz ederiz. 
Rıza öner Çalkan İsa •Vardal 

Zonguldak Zonguldak 
Muhteşem Vasıf Yıücel 

Zonguldak 
BAŞKAN — iSayın divan üyesinin okumuş olduğu 

tezkere bilgilerinize sunulmuştur. Plan ve Bütçe (Ko
misyonunda bulunan itdklif, sahiplerine geri verilmiş-
tir. 

Böylece, Genel (Kurula sunulmak üzere Başkan
lığa intikal etmiş ollan hususlar yerine getirilımıişitir. 

. Sayın Nuri Korkmaz buradalar mı? Buradalar. 
Bu sözlü soruyu cevaplandıracak sayın bakan 

burada mı? Yok. 
3 üncü sözlü sorunun görüşülmesi de ertelenmiş

idir. 
4., — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, ücretlilere ödenen vergi iadesine ilişkin Malîye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru Önergesi (6/280) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, ücretlilere ödenen vergi 
iadesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz-
soru önergesi vardır. 

Bunun için de 15 mehil istemişıfcir. Binaenaleyh 
sözlü soru ertelenımıişitıir. 

5. — Konya Milletvekili Salim Erel'in emekli 
maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulamaya 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/290) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, emekli maaşı ödeyen bankalar arasın
daki farklı uygulamaya /İlişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Salim Erel?.. Burada. 
iBu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

6. — İstanbul Milletvekili Feridun §akir öğünç' 
ün, bakanlık irtibat bürolarının çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/292) 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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(BAŞKAN — 6 nci «ırada, fotanbul ıMiletvdkilİ 
Ferddun Şafcir Öğünç'ün, bakanlık irtibaıt büroları
nın çalışmalarına ilişkin IBaşibakandan sözlü soru 
önergemi vardır, 

Sayın Feridun Şakir öğünç?.. Yok, 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın 'bakan?.. Yok. 
Bu soru da ertelenmiştir. 
7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba

sında yer alan «Ordu •-. Hükümet İşbirliği Semineri» 
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Adana Milletvekili Cü
neyt Canver'in basında yer alan «Ordu-Hükümet İş
birliği Semineri» ne ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Cüneyt Canver?.. Burada, 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Bu soru da ertelenmiştir. 

8. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Sı
kıyönetim Kanununa göre işine son verilen memur 
ve işçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/296) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, Sıkıyönetim Kanununa göre işi
ne son verilen memur ve işçilerin durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Batumlu?.. Burada. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdar oğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddilerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82' ve 
82'ye 1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sıradaki teklifin komisyona yerilen madde
leri henüz komisyondan gelmediğinden,-2 nci sıra
daki tasarıya geçmek gerekmektedir. 

2. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İliş
kin Sözleşmenin (COTIF) Onaylanmasının Uygun Bu-

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 Tarih 85 
inci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı 
Basmayazı ise 11.10.1984 Tarihli 11 inci Birleşim Tu-

, tanağına eklidir. 
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Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Bu soru da ertelenmiştir efendim. 
9. — Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın, ipek ip

liği ithaline ve üretimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/298) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Antalya Milletvekili 
Kadri Altay'ın, ipek ipliği ithaline ve üretimine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Kadri Altay?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
9 uncu sıradaki bu soru da ertelenmiştir efen

dim. 
10. — Diyarbakır'Milletvekili Mahmud Altunakar' 

in, ilahiyat fakülteleri ders programlarının açık öğ
retim kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, ilahiyat fakülteleri ders 
programlarının açık öğretim kapsamına alınmasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi vardır. 

Sayın Mahmud Altunakar buradalar mı? Burada. 
•Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan burada

lar mı? Yok. 
Bu soru da ertelenmiştir efendim. 
Sözlü sorular bu şekilde bir veçhe göstermekte--

dir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/491) (S. Sayısı : 266) (2) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, 266 sıra sayılı, Ulus
lararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon ve hükümet lütfen yerlerini alsın efen
dim. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldı. 
İSMET TURHANGIL (Manisa) — Komisyon 

başkanı yok efendim. 

BAŞKAN — Başkanvekili var efendim. 
Komisyon ve hükümet yerlerini aldıklarına göre, 

komisyon raporunun okunup okunmaması üzerinde 
oylarınıza müracaat edeceğim, 

(2) 266 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması ka'bul 
edilmemiştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde gruplar ve şahısları .adı
na söz isteyen herhangi bir kimse var mı efendim? 
Yok. 

Tasarının tümü üzerinde grupları ve şahısları adı
na söz isteyen bulunmadığına göre, maddelere geçil
mesi hususunu oylarauza arz ©diyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi hususu 
kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : . 

Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleş
menin (ÇOTIF) Onaylanmasuıon Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 9.5.1980 tarihinde Bern'de imza
lanan «Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin 
Sözleşme (COTIF)» nin onaylanması uygun bulun
muştur. 

BAŞKAN — 1 inci madde Sayın Divan üyesi 
tarafından okunmuştur. 

1 inci madde üzerinde söz istey^r/?., Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... I ine! madde kabul edılnr;ştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2 — Bu Kanun 1 Mayıs 1985 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 

3 üncü maddeyi Sayın Divan Üyesinin okuduğu 
şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

Efendim, bu Kanun tasarısı açık oylamaya tabi
dir. Açık oylamaya tabi olduğundan, oylama kupa
larının sıralar arasında dolaştırılmak ve sayın üye
lerin bu kupalara oylarını atması suretiyle yapılma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Görevliler kupaları sıralar arasında dolaştırsın. 
Muhterem milletvekilleri, yanlarında oy pusulaları 

olmayanlar, adlarını, soyadlarını; oylarının rengini 
belirtmek ve imzalamak suretiyle oylarını bu kupalara 
kullanabilirler. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 
(BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, oy pusu

lalarına mahsus olan kupalar stenograflara mahsus 
yerin ön kısmına konmuştur. Oyunu kullanmayanlar 
lütfen oylarını kullansınlar efendim. 

Oylarını kullanmamış olan muhterem üyeler lüt
fen oylarını kullansınlar, oy kullanıLması işlemi bit
tikten sonra oy kullanmak İçtüzüğümüze göre imkân
sızdır. 

Oyunu kullanmayan başka üyemiz var mı efen
dim? Yök. 

Sayın milletvekilleri, oy kullanma işlemi 'bitmiş
tir. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yapılan açık 

oylama neticesini arz ediyorum : 

Kullanılan oy sayısı : 266 
Kabul : 266 

Böylece kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaş
mıştır; uğurlu, hayırlı olsun. 

'Gündemimizde görüşülecek başka bir konu kalma
mıştır. Bu nedenle, gündemdeki konulan sırasıyla gö
rüşmek üzere 26 Mart 1985 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.20 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, posta 

pulu bayilerine verilen beyiye miktarına ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı 
(7/409) . 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanınca yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Davut Abacıgil 

Balıkesir Milletvekili 
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1. PTT posta, pullarını bayiler satmaktadır. 
2. Bir bayiye ayda istense 200 000 TL. posta pulu 

da satsa yalnız aylık 48 000 TL. için t 500 lira beyiye 
verilmektedir. 

3. Bu şekildeki kısıtlı bir miktar için beyiye veril
mesi pul satışınızı engellemiyor mu? 

4. Satıcı menfaati yoksa ne için pul alıp satsın? 
5. PTT hizmetlerini yaygınlaştırmak ve hizmeti 

ayağa götürmek esas olduğuna göre neden bayilere 
satışlarının tamamı üzerinden beyiye verilmez? Hazi
ne ne kadar pul satışı yapılırsa onun üzerinden verir; 
aynı yönteme geçemez misiniz? 

T.C. -
Ulaştırma Bakanlığı 21 . 3 .1985 
Haberleşme Dairesi 

Başkanlığı 
HDB : 128Ö6/T-72-957-9972 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin dağıtımlı 
1.3.1985 gün ve 7/409/2907/11772 sayılı yazısı 

Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil'in pos
ta pulu bayilerine verilen beyiye miktarına ilişkin ya
zılı soru önergesi tetkik edilmiş ve cevapları ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgüerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

Sorular : 

• 1. PTT posta pullarım bayiler satmaktadır. 
2. Bir bayiye ayda istense 200 000 TL. posta 

pulu satsa yalnız aylık 48 000 TL.'sı için 1 500 lira 
beyiye verilmektedir. 

3. Bu şekildeki kısıtlı bir miktar için beyiye ve
rilmesi pul satışınızı engellemiyor mu? 

4. Satıcı menfaati yoksa ne için pul alıp satsın? 
5. PTT hizmetlerini yaygınlaştırmak ve hizmeti 

ayağa götürmek esas olduğuna göre neden bayilere 
satışlarının tamamı üzerinden beyiye verilmez? Ha
zine ne kadar pul satışı yapılırsa onun üzerinden ve
rir ve aynı yönteme geçemez misiniz? 

Cevaplar : 
1. Posta pulları; PTT merkez, şube, acentelik ve 

gezici PTT merkezlerinde satümakla birlikte, halkın o 
yerdeki postanelere kadar gitmeden pul alabilmesi 
amacıyla istekli iş sahiplerine de posta pulu satış 
yetkisi verilmektedir. 

2. Bir pul satıcısına ne kadar pul satarsa satsın 
1.2.1985 tarihinde artırılmış olan tarifeye göre ayda 
2 000 TL.'dan fazla komisyon verilmemektedir. 

3. Pul satışlarından verilen komisyondaki bu kı
sıtlamanın pul satışlarını engellemediği düşünülmek
tedir. Zira'pul almak isteyen vatandaşlarımız, pulla
rını PTT işyerlerinden veya pul satıcılarından kolay
lıkla almakta, tavanı zorlayan pul satıcılarının sayısı
nın pek az olduğu düşünülmektedir. Esasen pul satı
cılarının sayısında bir kısıtlama da yapılmamaktadır. 
Her yıl % 5 artan pul satıcılıkları 6 367'ye ulaşmış 
bulunmaktadır. 

4. . Pul satıcıları bir işyeri olan özel kişilerdir. Pul 
satışlarından elde ettikleri komisyon kendilerine bir 
yan gelir sağlamaktadır, öte yandan bir pul satıcısına . 
posta pulu almak için başvuran vatandaşımız bu iş
yerini daha yakından tanımakta ve orada diğer ihti
yaçlarını da gidermektedir. 

5. Pul satıcılarına satışlarının tamamı üzerinden 
komisyon verilmemesinin sebebi, bazı kötü niyetli1 pul -* 
satıcılarına fazla miktarda pul kullanan kuruluşlann 
mutemetleri veya bazı kötü niyetli PTT gişe personeli 
ile işbirliği yaparak satışlarını fazla gösterip haksız 
kazanç sağlamalarını engellemektir. 

Yapılan incelemeye göre, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca damga pulu satıcılarına seyyanen % 4 be
yiye ödenmekte ise de bu satışlar sonunda adıgeçen 
Bakanlık hizmet ifa etmeden gelirini toplamış ol
maktadır. Posta pulunun satıoılarca satılmasında ise 
pul bedeli karşılığı posta hizmeti aynen PTT gişe-ı -
lerinden satıianlardaki gibi PTT'ce ifa edileceğinden 
ve satıcıya verilen hisse posta hizmeti karşılığında 
alınan ücretten fedakârlık yapılarak ödendiğinden da
ha fazla veya Maliye ve Gümrük Bakanlığı gibi sı
nırsız beyiye ödenmesi mümkün olmamaktadır. 

Diğer taraftan, bu konuda yapılan bir araştırma
dan, Fransız Posta idaresinin, posta pulu satıcılarına 
satılan pul bedeli karşılığı seyyanen % 1,5 ile % 3 
oranında beyiye ödemekte olduğu anlaşılmıştır. 

Öte yandan, içinde belli miktarda pul bulunan ve 
cüzdan veya cep defteri içinde taşınabilen pul kar
neleri yakında PTT idaresince satışa çıkarılacak ve 
pul verme makineleri de kullanılmaya başlanacaktır, 
Böylece halkımızın pul almak için PTT gişelerin* veya 
pul satıcılarına başvurma ihtiyacı da bir ölçüde aza
lacaktır. ' . 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, yar
dımcı hemşirelere meslek tazminatı verilip verilmeye
ceğine ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Mehmet Aydın'm yazılı cevabı (7/41]l) 
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(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
arz ederim. 

Davut Aibacıgil 
Balıkesir Milletvekili 

1. Hastane bünyesinden yetiştirilen ve 2 yıllık 
kursa tabi tutularak yardımcı hemşirelere meslek taz
minatı verilmemektedir. 

ıBunların da tazminattan faydalandırılması yönün
de bir çalışma var mıdır? Ne gibi tedbirlerle mağ
duriyetleri önlenecektir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 20.3.1985 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : HM 9239/25i8 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : 1.3.1985 tarih ve Kanunlar ve Kararlar 
D. Bşk. 7/411 - 2909/11774 sayılı yazınız. 

21 . 3 â 1985 O : 1 

Yukarıda kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Ba
lıkesir Milletvekili Davut Aibacıgil tarafından verilen 
yazılı soru önerge cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Aydın 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 

ıSoru : Hastane bünyesinde yetiştirilen ve 2 yıllık 
kursa tabi tutularak yardımcı hemşirelere meslek 
tazminatı verilmemektedir. 

Bunların da tazminattan faydalandırılması yönün
de bir çalışma var mıdır? Ne gibi tedbirlerle mağ
duriyetleri önlenecektir? 

Cevap : 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin! geçici 1 inci maddesindeki «Sağlık hizmetleri 
sınıfına dahil Ortaokul muadili meslekî okul mezun
ları için en yüksek devlet memuru aylığının (ek gös
terge dahil) % lO'una kadar özel hizmet tazminatı 
ödenir.» hükmüne dayanılarak Bakanlığımıza bağlı 
sağlık kurum ve kuruluşlarında ilkokuldan sonra kurs 
görmesi neticesin'de hemşire yardımcısı ve köy ebesi 
unvanını alan personelin söz konusu tazminattan fay
dalandırılması için Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından 
10.1.1985 tarih ve 166 sayılı ile alınan görüş doğrul
tusunda adı geçenlere 1.1.1985 tarihinden itibaren 
anılan tazminatın ödenmesi sağlanmıştır. 

H ^ ı <•• 
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Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTtF) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 

(Kanuntasmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Aibayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet DeMceoğlu 
Ahmet Sırn Özbek 

AFYON ' 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğtu 
Kâzım fpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
HüseySn Cahit Aral 
Ahmet Kemal Aydar 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neriman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Hazım Kutay 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
266 
266 
130 

4 

(Kabul edenler) 

Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
tsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahiinkaya 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Aydın Güven Gürkan 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Sen 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Osman Bsigin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet Ibrahimoğlu 
Faik Tanmcıoğlu 

BOLU 
Fuat öztekln 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunfiş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal1 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
.Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
özgür Barutçu 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksevs, 
tsmail Üğdül 
Muhittin Yıldırım 

F -̂AZIĞ 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yüdırım Akbuîut 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilmli Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldınr 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

HATAY 
Tevfik Blal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâımran Karaman 
M. Murat Sökmenoğlu 
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İSPARTA 
Fatma Mihriban Erden 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan " 
Hükmet Bicenıtürk 
Ali IbJsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
B, Doğancan Alkyürek 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Sabit Baıtumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
İsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Ömer Fernıh İler 
Mehmet KafikaıslılgU 
Doğan Kasaroğhı 
Alltan Kavak 
Leyla Yöriiay KJösidoğlu 
Feridun Şakir öğunç 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 

. Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 

İZMİR 
Vural Arıfcan 
Hüseyin Aydemir 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
HayruMah Olca 
Yılmaz önen 
özdeimıir Pehllivanbğlü 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yüdırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Ayhan Fırat 
Fahri Şahini 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 

Mustafa İzci 
Gürbüz Şakranlı 
İsmet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Nazmi önder 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mustafa Kemal Falaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
Âli ıRıflkı Atasever 
Ahmet Karaevli« 

TOKAT 
Metin Gürdere 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
İsa Vardaî 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Ahmet Remzi Çerçii 
Mehmet Erdal Durukan 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 

AFYON 
Nihat Türker 
Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu 
a A.) 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
ibrahim Taşdemir 

AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Hüseyin Barlas Doğu 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bavulken 
Mustafa Çakaloğlu 
AJi Dizdaroğlu 

AYDIN 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Fenni Islirnyeli 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BİTLİS 
Kâmran tnan 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Ya^ar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay (B.) 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA, 
Mehmet Azizoğlu 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Cevdet Karakurt 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM • 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Hamit Melök 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Musitafe Kemal Toğay 
tbralhim Fevzi Yamam 

İÇEL 
Edio özaenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Beh'iç Sadi AbbaBoğlu 
Bülent Akarcalı 
Hayrertltün Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Yılmaz İhsan Hastürk 

R. Ercümeıiıt Konufcman 
Tülaıy öney 
Kemal özer 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Durcan Emirbayer 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
İbrahim özbıyık 
Cengiz Tuncer 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
(Bşk. V.) 
Mustafa Baıtgün 

KONYA 
Kadir Demir 
Sabri Irmak 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Mustafa Uğur Ener 
Abdurrahman Necati 
Kara'a 

MALATYA 
İlhakı Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ahmet Ilhami Kösem 

MANİSA 
Isımail özdağlar 
Mekin Sarıoğlu 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Haydar Özalp 
Arif Toprak 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
(Bşk. V.) 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Beratı Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Şevki Taştan 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
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TOKAT 
Selim Koçaker 
Enver öscan 
Cemal Özdemir 
Talat Sargın 

fT« B. M, M< B : 76 

Mehmet Zeki Uzun 
TRABZON 

Necmettin Karaduman 
(Başkam) 
Fahrettin Kunt 

21 . 3 s 1985 O : 1 

TUNOELt 
Musa Ateş 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar (t. A.) 

ZONGULDAK 

Hasan Pertev Aşçıoglu 
Veysel Atasoy (B.) 
Cahit Karakaş 

(Açık üyelikler) 

BİNGÖL 

BURDUR 

ÎSTANBUL 

ÎZMfR 

mmm 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

76 N O BİRLEŞİM 

21 . 3 . 1985 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ 
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMLER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Hakkâri ilinde 1985 yılında ne gibi hizmetlerin yapı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/265) 

2. •— İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Etibank'ın 
verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/270) 

3. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, ücretlilere ödenen vergi iadesine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) 

5. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, emekli 
maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/290) 

6. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, bakanlık irtibat bürolarının çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/292) 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

8. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Sı
kıyönetim Kanununa göre işine son verilen memur 
ve işçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/296) 

9. — Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın, ipek ip
liği ithaline ve üretimine ilişkin Başbakandan sçzlü 
soru önergesi (6/298) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, ilahiyat fakülteleri ders programlarının açık öğ
retim kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

X 2. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına 
İlişkin Sözleşmenin (COTIF) Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/491) (S. Sayaısı : 266) (Dağıtma tarihi : 
19.3.1985) 

X Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Döneni : 17 Yarama Yıh : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 266 

Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTlF) 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları 

Raporları (1/491) 

r . G , ' • • . • ' 
BasbakanhH 7.6.1984 

Kanunim've Kararlar TetkikDairesi 
Başkanlığı 

üayı : K.K.T.D. 181101-1732103932 

TÜRIKİİYE BİÜYİÜK MİULBT MOCUtSU IBA ÎKIAINİJIÖINA • 

Dışişleri (Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4.6.1984 tarihinde kararlaş
tırılan «Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 
Başbakan 

GEREKÇE 

19 unou Yüzyılın ikinci yarısında demiryolu ile yapılan miletlerarası taşımalar, "taşıımanın yapıldığı ülke
lerin kanun ve yönetmeliklerine taıbi olmakta ve bu da tatbikatta bir çok güçlüklere ve kanunî ihtilâf laıra neden 
olmakta ddi. Bu amhzurları ortadan kaldırmak maksadı ile isviçre Hükümetinin daveti üzerine 1890 yılında 
yapılan bir milletlerarası konferansta «dDemiryolu ile eşya taşımalarına dair közleşme» yapılmıştır. 

ıBu sözleşme İle miMetlerarası taşımalarda ı(yük,yplcu, bagaj v.b.) demiiıryollaırınm ortak sorumlulukları, 
ayrıca taşıma közleşmesinin ortak kanunî esasları ıtespit edlmiştıiır., 

lÂyrıca bu sözleşmenin günümüz ihtiyaçlarına cevap .verebilmesi liçin belidi zamanlarda gözden geçiniilme-
si kabul edilmiştir. 

Bu nedenle 1890 yılında Hmzaflanan közleşme 20.9.1893, 16.7,1895,. 16.6.1896 ve 19.9.1906 tarihlerinde 
revizyonlara ta'bi tutularak eksiklikleri giderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti l e sözleşme ve daha sonra revizyona tobi tutulan sözleşmeleri Lozan Söz
leşmesinin 105 indi maddesi ile kabul ve tasdik etmeyi taahhüt etmiştir. 

Birinci ÎDünya Savaşı nedeniyle sözleşmemin revizyonu yapılamamış ve savaştan sonra 1924 yılında ıBerın'de 
yapılan revizyon konferansında eşya taşımalarına dair sözleşmenin yeni metni kabul edilmiştir. Bu konferans
ta yolcu ve bagaj taşımalarında bileşik hükümlerin bir rejime tabi tutulması maksadıyla '(Demiryolu i e 
Yolcu ve Bagajlarım Taşınımasıina lilıişkliıh Milletlerarası Sözleşme) kabul edilmiştir. Bu sözleşme ile de yolcu-
Harla demiryolları arasındaki hukuk ve sorumluluk ile bagaj taşımalarında demiryollarının ortak sorumluluk
ları ile ilgili bileşik hükümler kabul edıilım 

'Bu İki sözleşme âkit devletler (tarafından tasdik edildikten sonra 1928 yılında yürüdüğe girmiştir. Ülkemiz
de de bu sözleşmeler 2.4.1930 tarih ve 1673 sayılı Kanun ile tasdik edilmiştir. 
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Bu' sözleşmeler hükümlerinin zamanın ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri için yürürlüğe girdikten sonra her 
beş yılda revizyona tabi tutulmaları gerekmektedir. 

Bu nedenle, 23 Kasım 1933 yılında iRoma'da yapılan bir revizyon konferansında (1924 tarihli sözleşmeler 
iptal edilerek yerine : 

1. Demıiryoları ile eşya taşıimalaırına dair milletlerarası sözleşme {CİM), 

2. Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşımalarıma ıdair milletlerarası sözleşme '{CUV), 
yapılmıştır. 1933 yılında iRoma'da yapılan revizyon konferansına. Hükümetimiz katılmıştır. Bu konferansta 
kabul edilen sözleşmeler, 3.1:1935 tarih ve 2641 sayılı (Kanunla kabul edilmiş ve tasdik edilmiştir. 

lÂtoit devletler tarafından tasdikinden sonıra sözleşmeler 1938 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmeler 
yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren beş yıl sonra (1943 yılında) revizyona tabi tutulmaları gerekmekte idi, 
ancak likinci dünya savaşı nedeniyle konferans toplanamamış ve 1950 yılında Bern'de olağanüstü bir revizyon 
konferansı yapılmıştır. Bu konferansta, demiryolu ile eşya taşımalarına dair sözleşmelerdefci konteyner ve 
şahıslara alt vagonların demiryolu (ile miiletlerarası taşınmasında tabi olacakları hükümlerin ırevizyonu yapılmış 
ve bu taşımalara ait yeni metinler kabul edilerek 1933 tarihli sözleşmeye ek bir sözleşme yapılmıştır. Bu ek 
sözleşmeler 8.8,1951 tarih ve 583'6 sayılı Kanunla kabul edilerek (tasdik edilmiştir. 'Diğer taraftan savaş sonrası 
esas sözleşmelerin revizyonu için çalışmalıar devam etmiş ve İsviçre Hükümeti Bern'de 25 'Ekim 1952 tarihin
de bir revizyon konferansını toplamıştır. IBu konferansa Hükümetimiz de katılmıştır. Konferans sonucu reviz
yona 'tabi tutulan sözleşmeler 6667 sayılı Kanun ile tasdik edilmiş ve 1956 yılında yürürlüğe girmiştir. Beş yıl 
sonra 29 Şubat 1961 tarihinde Bern'de yapılan revizyon konferansında kabul edilen sözleşmeler ise, 18.2.1965 
tarih ve 539 sayılı Kanun de tasdik edilerek yürürlüğe girmiştir. 

1.1.1965 tarihinde yürürlüğe giren sözleşmeler bu tarihten itibaren beş yıl sonra 7 Şubat 1970 tarihinde 
Bern'de toplanan ve Hükümetimizin de katıldığı revizyon konferansında yeniden gözden geçirilmiş günün 
şartlarına uygun halle getirilen metinler kabul edilmiştir. Bu sözleşmeler 5.7.1975 tarih ve 1924 sayılı Kanun 
ile tasdik edilmiştir. 

Halen yürürlükte olan demiryolu ille eşya taşımalarına dair milletlerarası sözleşmenin (CİM) 69. ve de
miryolu ile yolcu ve bagaj taşımalarına ıdair miietlerarası sözleşmenin (OV) 68. maddelerine göre yürüdüğe 
giriş tarihinden itibaren beş yıl sonra 30 Nisan - 9 Mayıs 1980 tarihinde İsviçre'nin Bern şehrinde ve Hükü
metimizi Bern Büyükelçimizin temsil ettiği revizyon konferansı yapılmış, konferansta CİM ve O V sözleş
meleri yerine hazırlanan 'Milletlerarası Demiryolu Taşımalarınla dair Sözleşme {COTIF) kabul edilerek 9 (Ma
yıs 1980 tarihinde imzalanmıştır. 

Kabul edilerek tasdik edilen yeni sözleşme {COTIF), 3.7.1975 tarih ve 1924 tarih ve 1924 sayılı Kanun ile 
uygun bulunan ve halen yürürlükte olan CİM ve CTV sözleşmesi ve yolcuların yaralanması veya ölmeleri 
durumunda demiryolunun sorumluluğu hakkındaki ClV'ye ek protokolün tamamını kapsamaktadır. 

Şöyle ki, sözleşmenin A eki demiryolu ile milletlerarası yolcu ve bagaj taşıma sözleşmesi ile ilgili «Bileşik 
Hükümler l(CIV)» kısmında halen yürürlükte olan CIV'nin ilgili maddeleri ve ek protokolün tamamı yer al-
ımaktadır. Sözleşmenin B eki «Demiryolu lüle MıiiMier arası Eşya taşıma (Sözleşmesi ile İlgili bileşik hükümler 
(CİM)» kısmında lise yine hailen yürüdükte olan CİM sözleşmesinin ilgili maddeleri yerafaıaktadır. 

«Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Söz'leşmenin (COTIF)» muhteviyatı 
1. Hükümetlemrası teşkilata ait genel hükümler 
2. Teşkilatın yapısı ve çalışması ile ilgili hükümler 
3. (Sözleşmenin uygulanmasında üye devletler arasında doğacak anlaşmazlıklar hakkında hakemlik lile 

ilgili hükümler 
4. Sözleşmenin değiştirilmesi İle ilgili hükümler 
5. Nihai' hükümler \ 
6. IMilletlerarası demiryolu taşımalarında teşkilatın imtiyaz ve muafiyetleri hakkında protokol 
Sözleşmenin ekleri' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 266) 
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a) ıSözleşmenin A eki Demiryolu lile Milletlerarası yolcu ve bagaj taşıma sözleşmesi (CIV) iüe ilgili Bileşik 
Hükümler: 

—• Genel Hükümler 
— Taşıtma Mukavelesi 
—H Sorumluluk 
— Hukukî (işlemler , 
—! Demiryolları laırasındakıi ilişkiler 
—' İstisnaî Hükümler 

b) (Sözleşmenin B eki Demiryolu 'ile (Milletlerarası Eşya sözleşmesi (CİM) ile ilgili Bileşik Hükümler; 
— Genel Hükümler 
—' Taşıma sözleşmesinin yapılması ve yerine getirilmesi 
— Taşıma sözleşmesi değişikliği 
—ı Hakların kullanılması 
—Demiryollarının kendi aralarındaki ilişkiler 
— İsitüsnai hükümler 
CIM'in ekleri 
Ek — 1 '•: Tehlikeli eşyanın demiryolu ile Milletllerarası taşımasına dair yönetmelik (jRJD) 
Ek — 2 : Şahıslara ait vagonların demiryolu ile milletlerarası taşımasına daür yönetmel'ik ((RIP) 
Ek — 3 : Konteynerlerin demiryolu ile milletlerarası taşımasına dair yönetmelik <RIGO) 
Ek — 4 : ıKoliıekspreslerin demiryolu ile milletlerarası taşımasına dair yönetmelik '(R1EX) 
Yeni ıSözleşme ile kabul edilen esaslar 

1. Halen yürürlükte olan demiryolu ile yolcu ve bagajların taşınmasına dair sözleşme i(CIV) ve demir
yolu ile eşya taşımasına dair sözleşme (tfCOBM), ayrı iki sözleşme olup, iki ayrı kitapta toplanmıştır. ıBu iki 
sözleşme, milletlerarası demiryolu taşımalarına dair sözleşme (COTIF) başlıiğı (altında birleştiritoiş ve tek söz
leşme haline getirilmiştir. 

2. O V ve CİM sözleşmelerinde yer alan benzer maddeler (OOTIF)'te bMeştMİmiş, CIV ve CİM söz
leşmeleri (DOTIF)'ıin IA ve B eklerini teşkil 'etmiştir. 

3. Hükümetlerarası teşkilat başlığı 'altında, teşkilâtın amacı, yapısı, çalışması, sözleşmenin uygulanmasın
da üye devletler arasında meydana gelecek anlaşmazlıklarda hakemlik ile ilgili hükümler 

4. Taşıma kuruluşlarınca ödenmeyen alacakların tahsili, yargılama, haciz, teminat ille ilgili çeşitli hüküm
ler 

5. Sözleşmenin değiştirilmesi ile ilgili ve nihai hükümler 
6. Milletlerarası demiryolu taşımacılığında teşkilatın imtiyaz ve muafiyetleri hakkında protokol 
7. Halen yürürlükte olan CİM ve CIV sözleşmelerinin bir çok maddesi aynen muhafaza edilmiş, bir kıs-

mıda (COTIF)'e alınmıştır. CtM sözleşmesinin II, III ve IV nolu ekleri hükümetlerarası teşkilat ile ilgili mad
delere dahil edilmiştir. 

8. CİM ve CIV sözleşmelerindeki bir çok maddeye, uygulamada karşılaşılan aksaklıklar dikkate alınarak 
açıklık getirilmiş ve kesin olmayan hükümlere kesinlik kazandırılımış, ilâveler yapılmış ve bu iki sözleşme 
COTIF sözleşmesinin A ve B eklerini teşkil edecek şekilde düzenlenmiştir. 

9. Yolcuların ölüm veya yaralanmaları durumunda demiryolunun sorumluluğu ile ilgili CIV sözleşme 
sine ek sözleşme ıfCOTIFyin A eki <CFV)*ye dahi edilmiş ve III. Fasıl I. Bölümde yeralimıştır. , 

«Uluslararası Demiryolu Taşımalarına 'Mşfcin Sözleşme (COTIF)'shie göre 'tasdik kabul ve katılma 'belge
leri onbeş devlet tarafından İsviçre Federal Hüküimeti'ne gönderildiği zaman, lîsviçre Federal Hükümeti söz
leşmenin yürürlüğe girişi konusunda anlaşmak üzere ilgili hükümetlerle temasa geçecektir. 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu 
Esas No. : 1/491 

Karar No. : 10 

14 . 2 . 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca Komisyonumuza havale edilen «Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ilişkin Sözleşmenin 
(COTlF) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı»; Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlığı Tem
silcilerinin de iştiraki ile 14.2.1985 günü toplantıda, incelenip görüşüldü. 

Bilindiği üzere, Demiryolu ile yapılan milletlerarası taşımalar, taşımanın yapıldığı ülkelerin kanun ve yö
netmeliklerine tabi olmakta ve bu da tatbikatta bir çok güçlüklere ve kanunî ihtilaflara neden olması sebebiyle 
bu mahsurları ortadan kaldırmak, maksadı ile yapılan sözleşmede; Milletlerarası taşımalarda, (yük, yolcu, ba
gaj, v.b.) demiryollarının ortak sorumlulukları, ayrıca taşıma sözleşmesinin ortak kanunî esasları tespit edil
mek suretiyle günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale getirilmiştir. 

Bu nedenle, Tasarının tümü komisyonumuzca uygun bulunarak kabul edilmiş ve maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesi «Bu kanun 1 Mayıs 1985 tarihinde yürüdüğe girer» şeklinde yeniden düzenlen

miştir. 
Tasarımn 3 üncü maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarımn havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi buyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 

sunulur. 

Başkan 
İbrahim Özdemir 

istanbul 

Kâtip 
Ayhan Uysal 

Çanakkale 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Münir Sevinç 

Eskişehir 

Üye 
Arife Necla Tekinel 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Başkanvekili 
Yaşar Albayrak 

istanbul 

Üye 
Mehmet Erdal Durukan 

Adana 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Süleyman Koyuncugil 

Gaziantep 

Üye 
Mehmet Üner 

Kayseri 

Üye 
Mümtaz özkök 

Sakarya 
(imzada bulunamadı) 

Sözcü 
Recep Kaya 

Bilecik 

Üye 
Osman Esgin Tipi 

Aydın 

py* 
Bedrettin Doğancan Akyürek 

istanbul 

Üye 
AH Mazhar Haznedar 

Ordu 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/491 
Karar No. : 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı», Komisyonumuzun 5.3.1985 tarihli 16 ncı birleşiminde Dışişleri ve Ulaştırma Ba
kanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, demiryolu ile yapılan milletlerarası taşımalarda tatbikatta 
meydana gelen güçlükleri ve kanunî ihtilafları ortadan kaldırmak için İsviçre Hükümetinin daveti üzerine 
1890 yılında yapılan bir milletlerarası konferansta «Demiryolu ile Eşya Taşımalarına Dair Sözleşme» yapıl
mıştır. Bu sözleşme ile milletlerarası taşımalarda demiryolları ortak sorumlulukları ve ayrıca taşıma sözleşme
sinin kanunî esasları tespit edilmiştir. Yine bu sözleşmenin günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için belirli 
zamanlarda gözden geçirilmesi kabul edilmiştir. Son olarak 9.5.1980 tarihinde İsviçre'nin Bern şehrinde ya
pılan konferansta CİM (Demiryolları ile Eşya Taşımalarına Dair Milletlerarası Sözleşme) ve C1V (Demir
yolları ile Yolcu ve Bagaj Taşımalarına Dair Milletlerarası Sözleşme) sözleşmelerinin yerine kaim olmak üzere 
hazırlanmış bulunan Milletlerarası Demiryolları Taşımalarına Dair Sözleşme (COTIF) bugüne kadar 24 ülke-
tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

Bu sözleşme hükümetlerarası teşkilata ait genel hükümler, teşkilatın yapısı ve çalışma ile ilgili hükümler, 
sözleşmenin uygulanmasında üye devletlerarasında doğacak anlaşmazlık hakkında hakemlik ile ilgili hü
kümler, sözleşmenin değiştirilmesi ile ilgili hükümler, nihaî hükümler ile milletlerarası demiryolu taşımala
rında teşkilatın imtiyaz ve muafiyetleri hakkında protokol ihtiva etmektedir. Ayrıca günün ihtiyaçlarına cevap 
vermek üzere de sözleşmenin ekleri bulunmaktadır. 

Sözleşmeye katılmamızı ülkemizin menfaatlerine uygun mütalaa eden Komisyonumuz, tasarının tümünü 
kabul ettikten sonra maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi, Yürürlük maddesi, Bayındırlık, - imar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonundan 
gelen şekliyle, 1 Mayıs 1985 olarak aynen benimsenmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

15 . 3 . 1985 
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Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Prof. Fethi Çelikbaş 

Burdur 

Kâtip 
Hasan Adnan Tutkun 

Amasya 

Üye 
Faik Tarımcıoglu 

Bitlis 

Üye 
Prof. Dr. Ahmet Memduh Yaşa 

İstanbul 

Üye 
Hacı Turan Öztürk 

Nevşehir 

Başkanvekili 
Mehmet Timur Çınar 

Manisa . 

Üye 
Neriman Elgin 

Ankara 

Üye 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Bursa 

Üye 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 

Kayseri 

Üye 
Ali Rıfkı Atasever 

Tekirdağ 

Üye 
Dr. Cahit Karakaş 

Zonguldak 

Sözcü 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 

' Üye 
Oğan Soysal 

Ankara 

Üye 
Sabit Batumlu 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Nihat Harmancı 

Konya 

Üye 
Dr. Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

Trabzon 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 9.5.1980 tarihinde Bern'de imzalanan «Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Söz-
lezme (COTIF)'nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T, Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
L K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S, N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

içişleri (Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M, Va Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
Vf Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M, N. Eldem 

Dışişleri Bakanı V. 
Mesut Yılmaz 

Bayındırilık ve İskân Bakanı 
t. S. Giray 

Tarım Onman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

4 . 6 . 1984 

Devlet Bakam 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakam 
/. Özdağlar 

Millî Savunma Baklam 
Z. Yavuztürk 

'Maliye ve Gümrük Balkanı 
V. Ar ikan 

Sağlılk ve Sosyal Ynd. ©akanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleş
menin (COTIF) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul eddtaişfoir. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Mayıs 1985 tarihin
de yürüdüğe girer. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis-
*yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleş
menin (COTIF) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis-
yonuımuzca aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Bayın
dırlık - Ulaştırma - Turizm Komisyonunidan gelen 
şekliyle aymen benimsienmişıtir.1 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

S 
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ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMALARINA 
İLİŞKİN 

SÖZLEŞME 
(COTIF) 

ANLAŞMAYA KATILAN TARAFLAR; 
Demiryolları ile eş'ya taşımasına Mşkin Uluslararası Sözleşmenin (CİM) 69. maddesinin 1 .paragrafinin, de

miryolları ile yolcu ve ibaigaj taşımasına ilişlkin Sözleşmenin (CIV) 64. maddesi 1. panalgrafı ve 26 Şubat 1966 
tarihlli, yolcuların ölmeleri ve yariailanmalan halinde demiryollarının sorumluluğuna ilişlkin CIV ek Sözleş
menin 27. maddesinin uygulamasına göre, 

— Uluslararası bir örgütün yararlılığına inanarak, 
— Taşıma hukukunun hükümlerini; tleknik ve ekonomik ihtiyaçlara uyarlamanın gerekliliğine dayanarak; 

aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır : 

BİRİNCİ FASIL 
GENEL HÜKÜMLER 

MADDE : 1 
Hükümetlerarası örgüt 

Paragraf 1 — Üye Devletler olaralk bu sözleşmeye katılan taraflar, bundan böyle adı «Örgüt» alarak ge
çecek olan Demiryolu ile Uluslararası Taşımalar Hükümetlerarası Örgütü (OTIF)'nü oluştur
maktadır. 
Örgütün Merkezi Bern'dedir. 

Paragraf j2 — Örgütün Tüzelkişiliği vardır. Örgüt, sözleşme yapma, taşınabilir ve taşınamaz mal edinme, bu 
malı 'başlkasına devrdtime ve dava açma .hakkına sahiptir. 
örgüt, personeli, başvurduğu uzmanlar ve üye Devletlerin temsilcileri; Sözleşmeye ek olan ve 
onu 'bütünfeyen Proitdkolda ıbelirtilen şartlar çerçevesinde, (görevlerini yerine getirmek için ge-
rdkl olan imltiyaz ve muafiyetfden yararlanmakitjadır. 
örgüt ile Merkezlinin bulunduğu Devlet arasındaki ilişkiler bir Anlaşma ile düzenlenmektedir. 

Paragraf 3 — örgütün çalışma dileri Fransızca ve Almancadır. 

IMADDE : 2 
örgütün Amacı 

Paragraf 1 — Örgütün asıl amacı, Üye Devletler arasında demiryolu ile yapılan Uluslararası doğru yolcu, 
ibagaj ve eşya taşumalarına uygulanan hükük rejimini düzenilemek ve bu rejimin uygulanmasını 
ve 'gelişimini kdayâaşltiırmaktır. 

Paragraf 2 — Paragraf 1 de öngörülen bu hukuk rejimi, demiryolundan başka havayolu, denizyolu ve iç 
suyolu hatlarından yararlanarak yapılan diğer Uluslararası doğru taşımalara da uygulanalbümek-
tedir. 

(MADDE : 3 
CIV ve CIM'in Bileşik Hükümleri 

Paragraf 1 — Uluslararası Doğru Taşımalar; 
— Sözleşmenin A ©kini teşkil eden Demiryolu ile Yolcu ve Baraj taşımalarına ilişlkin Andlaş-

mainın (CIV) bileşik hükümlerine; 
— Sözleşmenin B ekini teşkil eden demiryolu ile eşya taşımasına ilişkin Andlaşmanm (CİM) 

'bileşik hükümlerine; 
tabidir. 
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Paragraf 2 — Taşımanın yapıldığı ve 2. maddede belirtilen haltllar CIV ve CIM'deki hat listelerine kaydedi-
Mer. 

Paragraf 3 — Bu listelere kayıtlı olan ve 2. maddenin 2. paragrafında 'belirtilen batların «bağlı olduğu te
şebbüsler, tarifelede aynı şekilde yayınlanan ve her taşıma türüne özgü işletme koşularından 
dağlan aykırılıklar kaydıyla Demiryollarının CİM ve CIV Bileşik Hükümlerinden doğan bak ve 
yükümlülüklerine aynen sahiptirler. Bununla birlikte sorumluluğa ilişkin kurallarda aykırılık 
söz konusu olamaz. 

Paragraf 4 — CIV ve CIM'in bileşik hükümleri, eklerde dahil olmak üzere sözleşmenin bölünmez bir par
çasını oluştururlar. 

MADDE : 4 
«Sözleşme» Kavramının Tanımı 

Aşağıdaki metinlerdeki «Sözleşme» deyimi; sözleşmenin kendini, 1. maddenin 2. paragrafının 2. satırba
şında (belirtilen protokolü, A ve B ekleri ile bunların, B maıddes'inin 1 ve 4. paragraflarında belirtilen ekleri
ni kapsamaktadır. 

FASİL H 
ÖRGÜTÜN 

YAPISI VE ÇALIŞMASI 

MADDE : 5 
Organları 

örgütün çalışması aşağıdaki organlar tarafından yürütülür.. 
— Genel) Kurul, 
— tdarî Komite, 
— Revizyon Komisyonu, 

— Tehlikeli (maddelerin taşınması için Eksperler Komisyonu, 
— Demiryollarıyla Uluslararası Taşımalar Merkez Ofisi (OCTfy. 

MADDE : 6 
Genel Kurul 

Paragraf 1 — Genel Kurul Üye Devletlerin Temsilcilerinden oluşur. 

Paragraf 2 — Genel Kurulun görevleri; 
a) Kendi iç yönetmeliğini hazırlar, 
b) 7. maddenin 1. paragrafına göre idarî Komitenin teşkilini sağlar, 
c) Merkez Ofisin ve İdarî Komitenin faaliyetleriyle ilgili direktifleri verir. 
d) örgütün yıllık harcamalarının ulaşabileceği en yüksek miktarı beş yıllık devrelere göre tes

pit eder veya bu harcamaların kısalmasıyla ilgili emirleri verir, 
e) 19. maddenin 2. paragrafına göre Sözleşmenin değiştirilmesine yönelik teklifler hakkında 

karar verir, 
f) 23. maddenin 2. paragrafına göre kendisine gelen (giriş istekleri konusunda karar verir, 
g) 3. pragrafa göre gündemde yer alan diğer sorunlar hakkında karar verir. 

Paragraf 3 — Merkez Ofis, beş yılda bir yada üye devletlerin üçte 'birinin isteği üzerine ve 19. maddenin 
2. paragrafı ile 23. maddesinin 2. paragrafında öngörülen durumlarda, Genel Kurulu toplantıya 
çağırır ve en geç toplantının başlamasından 3 ay önceden gündem projesini üye idarelere 
gönderir. 
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Paragraf 4 — Genel Kurulda üye devletler'in çoğunluğunun temsil edilmesi halinde toplantı için yeterli sayı 
elde edilmiş ölür. 
Bir üye Devlet, kendini başka 'bir üye Devlete temsil ettirebilir; Bununla birlikte; bir Devlet 
iki devletten fazlasını temsil edemez. 

Paragraf 5 — Genel Kuruldaki kararlar, oylama sırasında temsil edilen üye Devletlerin çoğunluğu ile alınır. 
Bununla 'birlikte 2 d) paragrafı ile Sözleşme ve Protokolün değişiklik teklifleri' söz konusu ol
duğunda 2 e) paragrafının uygulanması için gereken çoğunluk üçte ikilik çoğunluktur. 

Paragraf 6 — Mer'kez Ofis, Üye Devletlerin çoğunluğunun mutabakatı ile üye olmayan Devletleri de Genel 
Kurul oturumların^ oy kullanmadan katılmaya davet eder. 
Merkez Ofis, üye Devletlerin çoğunluğunun muta'bakatı ile, gündemde yer alan sorunlarla 
meşgul olan veya taşıma konusunda yetenekli Uluslararası kuruluşları Genel Kurul oturumla
rına, oy kullanmaksızın katılmaya davet eder, 

Paragraf 7 — Genel Kurul oturumlarından önce ve İdarî Komitenin direktifleri üzerine, 19. maddenin 2. 
paragrafında öngörülen tekliflerin ön incelemesini yapması için Revizyon Komisyonu toplan
tıya çağrılır. 

MADDE : 7 
İdarî Komite 

Paragraf 1 — İdarî Komite üye 11 Devletin temsilcilerinden oluşur. 
İsviçre Konfederasyonu daimî bir üyeliğe sahiptir ve Komitenin başkanlığını yapar Diğer üye 
devletlerin üyelik süresi beş yıldır. Komite tam 'bir coğrafik dağılım göz önüne alınarak beş 
yıllık bir süre için oluşturulur. Hiç bir üye Devlet, ard arda iki devreden fazla Komiteye ka
tılamaz. Eğer bir yer boşalacak olursa, Komite, devrenin geri kalan kısmı için diğer bir üye 
Devleti atar. 
Komiteyi teşkil eden her üye devlet bir delege seçer; Bunun dışında bir de süplean (vekil) de
lege seçebilir. 

Paragraf 2 — Komite; 
a) Kendi iç yönetmeliğini hazırlar, 
'b) OCTI'nm merkeziyle ilgili anlaşmayı yapar, 
c) Merkez Ofisin organizasyonu, çalışması ve personel statüsü ile ilgili yönetmeliği hazırlar. 
d) Adayların yeteneklerini ve doğru 'bir coğrafik dağıtımı göz önüne alarak. Merkez Ofisin 

Genel Müdürünü, Genel Müdür Yardımcısını, 'Müşavirlerini ve Müşavir Yardımcılarını 
atar; Merkez Ofis bu görevler için boş olan yerleri gerekli zamanlarda üye Devletlere bil
dirir; İsviçre Hükümeti, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı için adaylarını göste
rir-

e) Merkez Ofisin îdarî yönden olduğu kadar malî yönden de faaliyetini denetler. 
f) Merkez Ofisin, diğer organlarca alınan kararları ve Sözleşmeyi iyi şekilde uygulamasını göz

ler. Gerektiğinde Sözleşmenin ve bu kararların uygulamasını kolaylaştırmaya yönelik önlem
ler ileri sürer. 

g) Mer'kez Ofis Genel Müdürü yada üye bir Devlet tarafından sorulan ve Merkez Ofisin fa
aliyetini ilgilendirebilecek sorular hakkında gerekçeli görüş bildirir. 

h) Merkez Ofisin yıllık çalışma programını onaylar. 
i) Örgütün yıllık bütçesini, İdarî raporu ve yıllık hesaplarını onaylar. 
j) İdarî raporu, yıllık hesapların rölövesini, karar ve tavsiyelerini Üye Devletlere bildirir. 
k) İdarî Komitenin oluşturulmasını sağlamakla görevlendirilmiş 'bulunan Genel Kurul için fa

aliyetleriyle ilgili bir rapor ile komitenin yenilenmesine ilişkin teklifleri hazırlar ve oturumun 
açılışından en az iki ay öncesinden üye Devletlere bildirir. 
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Paragraf 3 — Başka tür bir karar alınmadıkça Komite Öngütün Merkezinde toplanır. İdarî Komitenin her 
yıl iki oturumu vardır. Ayrıca, Başkanın kararı ya da Üyelerden dört tanesinin talebi olması ha
linde de toplanır. 
Oturumların zabıtları tüm üye devletlere gönderilir. 

M A D D E : 8 
Komisyonlar 

Paragraf 1 — Aşağıda «Uzmanlar Komisyonu» xdiye adlandırılacak olan tehlikeli maddelerin taşınmasıyla 
ilgili Eksperler Komisyonu ve Revizyon Komisyonu Üye Devletlerin temsilcilerinden oluşur. 
Merkez Ofisin Genel Müdürü veya temsilcisi oy vermeksizin oturumlara katılır. 

Paragraf 2 — Revizyon Komisyonu, 

a) 19. maddenin 3. paragrafına uygun olarak, Sözleşmeyi değiştirmeye yönelik öneriler hak
kında karar verir. 

b) 6. maddenin 7. paragrafına uygun olarak, Genel Kurula sunulan önerileri İnceler. 
Eksperler Komisyonu, 
19. maddenin 4. paragrafına göre Sözleşmeyi değiştirmeye yönelik öneriler hakkında karar 
verir. . • , 

Paragraf 3 — Merkez Ofis, ya kendi isteği ile, yada 'beş Devletin isteği üzerine ve 6. maddenin 7. paragra
fında ön görülen durumda Komisyonları toplantıya çağırır. Gündem, oturumun açılışından en 
az iki ay öncesinden Merkez Ofisi tarafından Üye Devletlere gönderilir. 

Paragraf 4 — Revizyon komisyonunda, Üye Devletlerin çoğunluğunun katılması halinde; toplantı için ge
çerli sayı elde edilmiş olur. 
Eksperler Komisyonunda ise toplantı için geçerli sayı Üye Devletlerin üçte birinin katılması 
ile elde edilir. 
'Bir Devlet kendini başka 'bir Üye Devlete temsil ettirebilir; bununla 'birlikte bir Devlet iki 
Devletten daha fazlasını temsil edemez. 

Paragraf 5 — Her Üye Devletin 'bir oy hakkı vardır; oylama el kaldırarak yada, istek üzerine ad okunarak 
çağrılmak suretiyle yapılır. 
Bir teklif ancak aşağıdaki şekillerde kabul edilebilir : . 
a) Eğer olumlu oy sayısı; oylama sırasında var olan Üye Devletlerin sayısının en az üçte 

birine eşit ise. 
b) Eğer olumlu oy sayısı, olumsuz oyların sayısının üstünde ise, 

Paragraf 6 — Merkez Ofis, üye Devletlerin çoğunluğunun mutabakatı ile taşıma konusunda yetkili olan 
veya gündemde yer alan sorunlarla ilgili olan Uluslararası kuruluşları ve üye olmayan Devlet
leri oy kullanmaksızın Komisyon oturumlarına katılmaya davet eder. 

Paragraf 7 — Komisyonlar her oturum için bir başkan ve 'bir yada iki başkan yardımcısı seçerler. 

Paragraf 8 — Görüşmeler çalışma dillerinde sürdürülür. Oturumda çalışma dillerinden birinde yapılan açık
lama, diğer dile özet olarak çevrilir; öneri ve kararlar ise tam olarak çevrilirler. 

Paragraf 9 — Oturum tutanakları görüşmelerin özetini kapsamaktadır; öneriler ve kararlar, tam metin ha
linde tutanağa geçilir. Kararlar konusunda Fransızca metin geçerli olacaktır. 
Tutanaklar üye devletlere dağıtılır. 

Paragraf 10 — Komisyonlar, tamamlanan sorunları ele almak üzere çalışma grupları kurabilirler. 

Paragraf 11 — Komisyonların bir iç yönetmeliği olabilir. 
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MADDE : 9 
Merkez Ofis 

Paragraf 1 — Demiryolları ile Uluslararası Taşımalar Merkez Ofisi, örgütün Sekreterya görevini yüklenir. 

Paragraf 2 — Merkez Ofis, Özellikle; 
a) Kendisine örgütün diğer organlarınca verilen görevleri yerine getirir. 
b) Gerektiği takdirde, eksperlerin yardımına başvurarak Sözleşmenin değişiklik önerilerinin 

ilk incelemesini yapar. 
c) 'Komisyonları toplantıya çağırır. 
d) Çeşitli organların oturumları için gerekli olan dokümanları üye Devletlere zamanında 

gönderir. 
e) 3. maddenin 2. paragrafında öngörülen hat listelerini hazırlar ve yayınlar. 
f) Üye Devletler ve Taşıma Kuruluşları tarafından yapılan bildirileri alır ve 'bunları gerekti

ğinde diğer Üye Devlet ve Taşıma Kuruluşlarına bildirir. 
g) Bir hukukî fiş sistemi hazırlar ve yayınlar. 
h) Periyodik 'bir bülten yayınlar. 

i) Örgütün öngördüğü amaçlarla ilgili sorunlar için, yetkili Uluslararası diğer kuruluşlar nez-
dinde örgütü temsil eder. 

j) Örgütün yıllık bütçe projesini hazırlar ve onaylanması için İdarî Komiteye sunar. 
k) Onaylanan bütçe çerçevesinde Örgütün para işini-yönetir. 
1) Üye bîr Devletin yada bir taşıma kuruluşunun talebi üzerine üye devletler veya kuruluş

lar arasında Sözleşmenin uygulanmasından yada yorumlanmasından doğan anlaşmazlıkları 
aracılık ederek sonuçlandırmaya çalışır. 

m) İlgili tarafların - Üye Devletler, Taşıma Kuruluşları veya Müşterilerin - talebi üzerine, söz
leşmenin uygulama yada yorumundan doğan anlaşmazlıklarla ilgili düşünce bildirir. 

n) III. Fasıl gereğince, anlaşmazlıkların hakem yoluyla çözümlenmesi konusunda işbirliği ya
par. 

o) Taşıma Kuruluşları arasında, uluslararası trafikden doğan malî ilişkileri ve ödenmeyen ala
cakların toplanmasını kolaylaştırır. 

Paragraf 3 — Periyodik olarak yayınlanan bülten; sözleşmenin uygulanması için gerekli bilgileri; demiryolu 
taşıma hukukunun gelişimini, uygulanması ve yorumu için yararlı bilgi, hüküm ve incelemeleri 
kapsar; bu bülten, çalışma dillerinde yayınlanır. 

MADDE : 10 
Hat Listesi 

Paragraf 1 — Üye Devletler, 3. maddenin 2. paragrafında öngörülen listelerle ilgili hatlarının kaydı yada 
silinmesine ilişkin bildirilerini Merkez Ofise 'bildirirler. 
2. maddenin 2. paragrafında belirtilen hatlar, ancak aralarında bağlantı kurdukları üye Dev
letlerin oluru ile kaydedilirler. Bu tür bir hattın listeden silinmesi için bu Devletlerden yalnız bi
rinin 'bildirisi yeterlidir. 
Bir hattın kaydının yapıldığı veya silindiği hususu Merkez Ofis tarafından tüm üye Devletlere 
bildirilir. 

Paragraf 2 — 'Bir hat, kayıt bildiri tarihinden itibaren geçecek bir aylık .bir sürenin sonunda sözleşmeye 
bağlanmış olur. 

Paragraf 3 — Bir hattın sözleşmeye bağlılığının kalkması silme işleminin 'bildirildiği tarihten itibaren geçe
cek bir aylık sürenin bitimiyle olur; yalnız, yapılmakta olan ve bitirilmesi gereken taşıma
larla ilgili hatlar bu hükmün dışındadır. 
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MADDE : 11 
Malî tşler 

Paragraf 1 — örgütün giderlerinin miktarı Merkez Ofisin teklifi üzerine İdarî Komite tarafından her malt 
yıl için belirlenir. 
Örgütün giderleri, kayıtlı hatların uzunlukları oranında üye Devletler tarafından karşılanır. 
Bununla birlikte1 deniz yolları ve dahili su yolları hatlarının yarısı oranında masrafa katılır; 
özel şartlarla işletilen diğer hatlar için; İdarî Komitenin onaylaması kaydıyla, Merkez Ofis ile 
ilgili Hükümet arasında yapılacak anlaşma ile iştirak hissesi azamî yarıya indirilebilir. 

Paragraf 2 — Merkez Ofis, Yıllık hesap rölövesini ve idarî raporu üye Devletlere gönderir; aynı zamanda 
da, geçen malî yılın giderlerine iştirak payının en kısa sürede; en geç de o yılın 31 Aralık ta
rihine kadar ödenmesini ister. 
Bu tarihten sonra, belirlenen miktarlar için yıllık % 5 faiz işlemeye başlar. 
Eğer 'bir üye Devlet, bu tarihten itibaren iki yıl içinde iştirak payını ödemezse, ödeme işle
mini gerçekleştirinceye kadar oy kullanma hakkı kaldırılır. 
İki yıllık 'bir ek sürenin bitiminde, Genel Kurul hu Devletin tutumunun dolaylı olarak söz
leşmeden çekilme arzusundan olup olmadığını araştırır; gerekli gördüğünde bu ayrılma işlemi
nin tarihini tespit eder. 

Paragraf 3 — Yukarıdaki 2. paragraf ile 25. maddede belirlenen çekilme durumlarında ve oy kullanma hak
kının askıya alınması halinde de borçlu miktarların ödenmesi zorunludur. 

Paragraf 4 — Yatırılmayan miktarlar, mümkün olduğunca kısa sürede örgütün alacakları ile kapatılmalıdır; 
Bu hesaplar dört malî hesap devresine dağıtılabilir. 
'Borcun kalan kısmı, özel bir hesapla, ödeme İşleminin yapılmadığı devrede sözleşmeye dahil 
bulunan diğer üye devletlerin 'borcuna geçilir. Bakiyenin hesaba geçirilmesi işlemi, özel hesa
bın açıldığı günkü kayıtlı hatların uzunluk ölçülerine uygun olarak yapılır. 

Paragraf 5 — Sözleşmeden ayrılmış olan bir Devlet, borçlu olduğu miktarları ödemek kaydıyla, yeniden iş
tirakle üye olabilir. 

Paragraf 6 — Örgüt, 9. maddenin 2. paragrafının (1 ila n) 'bölümlerinde öngörülen faaliyetlerin gerektirdiği 
özel masraflann karşılanması için bir ücret tahsil eder; 9. maddenin 2. paragrafının 1 ve m 
bölümlerinde öngörülen durumlarda bu ücret Merkez Ofis teklifi üzerine İdarî Komite tara
fından tespit edilir. 9. maddenin 2. paragrafının (n) bölümündeki durum için 15. maddenin 2. 
paragrafı uygulanır. 

Paragraf 7 — Yazışmaların ve hesap evrakının uygunluğunun kontrolü İsviçre Hükümetince yapılır. Bu hü
kümet İdarî Komiteye konuya ilişkin rapor verir. 

FASIL III 
HAKEMLİK 

MADDE : 12 
Yetki 

Paragraf 1 — Üye Devletler arasında Sözleşmenin yorumu yada uygulamasından doğan uyuşmazlıklar ile Üye 
Devletler ile Örgüt arasında imtiyaz ve muafiyetlerle ilgili protokolün yorumu yada uygulama
sından doğan anlaşmazlıklar, taraflardan birinin isteği üzerine hakem mahkemesine götürülebi-
lir. Taraflar hakem mahkemesinin ve hakem usulünün teşkilini serbestçe belirlerler. 

Paragraf 2 — CIV'nin bileşik hükümler ile CIM'in bileşik hükümlerinin uygulanmasından doğan; 
a) Taşıma kuruluşları arasındaki uyuşmazlıklar, 
b) Taşıma kuruluşları ile müşteriler arasındaki uyuşmazlıklar, 
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c) Müşteriler arasındaki uyuşmazlıklar uzlaşma yoluyla çözümlenememış veya olağan mahke
melerin kararına sunulmamış ise, ilgili tarafların mutabakatı ile bir hakem mahkemesine 
götürülebilir. 13. ila 16. maddeler hakem mahkemesinin teşkili ve hakemlik usulü için uy-
gulanmaktadır^ 

Paragraf 3 — Her Devlet Sözleşmenin imzalanması veya onama, kabul, onaylama veya katılma belgesinin ve
rilmesi sırasında 1. paragraf ve 2. paragrafın hükümlerinin tümü veya bir kısmını uygulamamak 
üzere rezerv koyma hakkına sahiptir. 

Paragraf 4 — 3. paragrafın uygulanmasına ıgöre rezerv koymuş olan her Devlet Depoziter (belgeleri alan) 
Hükümete haber vererek bu rezervinden her zaman için vazgeçebilir. Rezervin kaldırılması iş
lemi depoziter Hükümetin 'bu konuyu DeVletin bilgisine sunduğu tarihten bir ay sonra kesin
lik 'kazanır. 

MADDE : 13 
Başvuru Sözleşmesi - Mahkeme Kalemi 

Taraflar özellikle aşağıdaki konuları kapsayan bir başvuru sözleşmesi yaparlar; 
a) Anlaşmazlığın konusu, 
b) Mahkemenin teşkili ve hakem yada hakemlerin atanması için mutabık kalınan süreler, 
c) Mahkeme merkezi olarak kararlaştırılan yer, 
Bu başvuru sözleşmesi; mahkeme kalem'i görevini yerine getiren Merkez Ofise bildirilecektir. 

MADDE : 14 
Hakemler 

Paragraf 1 — Hakemlerin listesi Merkez Ofis tarafından hazırlanıp açıklanır. Her üye Devlet, kendi milletin
den Uluslararası Taşıma Hukuku uzmanlarından iki hakemi bu listeye kaydettirebilir. 

Paragraf 2 — Hakem mahkemesi, 'başvuru sözleşmesine uygun olarak bir, üç yada beş hakemden oluşur. 
Hakemler 1. paragrafta belirtilen listede yer alan kişiler arasından seçilir. 'Bununla 'birlikte 
eğer başvuru sözleşmesi 'beş hakem öngörüyorsa, o zaman taraflardan herbiri listenin dışında 
bir hâkem seçebilir. 
Eğer 'başvuru sözleşmesi tek bir hakem Öngörüyorsa, bu hâkem, tarafların mutabakatı ile se-
çiiir. 
Eğer sözleşme üç yada beş hâkem öngörüyorsa, taraflardan her biri duruma göre bir yada iki 
hâkem seçer; hâkem mahkemesine başkanlık edecek olan üçüncü yada beşinci hâkem taraf
ların mutabakatı ile tayin edilir. 
Tek hâkemin seçilmesinde yada üçüncü yada beşinci hâkemin seçilmesi konusunda taraflar 
arasında mutabakat sağlanamaz ise bu seçim işlemi Merkez Ofis Genel Müdürü tarafından 
yapılır. 

Paragraf 3 — Tarafların aynı tabiyetden olması dışında; tek hâkemin, üçüncü yada beşinci hakemin tabiye-
tinin taraflarınkinden farklı olması gerekir. 
'Bir üçüncü tarafın uyuşmazlığa müdahalesi hakem mahkemesinin oluşumunu etkilemez. 

MADDE : 15 
Usul - Masraflar 

Paragraf 1 — Hâkem mahkemesi, özellikle aşağıdaki hükümleri gözönüne alarak izlenecek olan usule karar 
verir. 

a) Hakem mahkemesi, karar vermesi gerektiğinde tarafların yaptıkları yorumlara bağlı kal
maksızın, taraflarca temin edilen belgelere ıgöre davayı inceler ve karar verir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 266) 



— 17 — 

b) Hakem mahkemesi, ne davacının iddiasında belirtilenin dışında bir konuda veya iddiasında 
belirtilenden fazlasına ne de davalının kabulleridiğinden daha azma karar verebilir. 

c) Gerekçeli olarak verilen hâkem kararı hâkem mahkemesi tarafından kaleme alınır ve 
Merkez Ofis tarafından ilgili taraflara bildirilir. 

d) Hakem mahkemesinin bulunduğu yerin zorlayıcı kanunundaki karşı hükümler haricinde ve 
taraflar arasında buna karşı bir anlaşma bulunmadığı takdirde, hâkem kararı kesindir. 

Paragraf 2 — Hakemlerin ücretleri Merkez Ofis Genel Müdürü tarafından tespit edilir. Hakem kararı masraf 
ve harçları tespit ©der; bunların ve hakemlerin ücretlerinin taraflar arasında dağıtımına karar 
verir. 

MADDE : 16 
Zamanaşımı - icnaf Kuvvet 

Paragraf 1 — Hakem usulünün işlerliğe koyulması, zamanaşımının keslmesi konusunda, normal mahkeme
ye dava açmak için uygulanacak maddî hukukun öngördüğü etkinliktedir. 

Paragraf 2 — Hakem mahkemesimn taşıma kuruluşları ya da müşteriler hakkındaki bu kararı, uygulanacağı 
Devletdeki gerekli formalitelerin yerine getirilmesinden sonra üye devletlerin her birinde İçraî 
Kuvvet kazanır. Davanın esastan yeniden gözden geçirilmesi kabul edilmez. 

FASIL IV 
Çeşitli Hükümler 

MADDB : 17 
Taşımsı Kuruluşlarınca ödenmeyen Alacakların Tahsili 

Paragraf 1 — Bu sözleşmelerin Bileşik Hükümlerine bağlı taşımalardan doğan ve ödenmemiş bulunan ala
cakların bordroları, alacaklı taşıma kuruluşu tarafından, tahsilini kolaylaştırmak liçin Merkez 
Ofise gönderilebilir. Merkez Ofis, bu amaç için borçlu olan taşıma kuruluşunu borcunu Öde
meye ya da ödemeyi reddetmesinin nedenlerini açıyamaya çağırır. 

Paragraf 2 — Merkez Ofis, ileri sürülen ödememe nedenlerinin yeterince gerekçeli olduğuna inanırsa, ta
raflara ya yetkili mahkemeye gitmeyi ya da 12. maddenin 2. paragrafına göre hakem mahke
mesine başvurmalarını önerir. 

Paragraf 3 — Merkez Ofis meblağın tümünün ya da fladr bölümünün gerçekten Ödenmesi gerektiği görüşüne 
varırsa, muhtemelen bir uzmanla görüştükten sonra, borçlu taşıma kuruluşunun alacağın tümü 
ya da bir bölümünü Merkez Ofise yatırmak zorunda olduğunu bildirebilir; bu şekilde yatırı
lan miktar yetk'ii hâkimin veya hakem mahkemesinin esas hakkındaki kararına kadar 
emanete alınır. 

Paragraf 4 —, Eğer taşıma Kuruluşu Merkez Ofis tarafından belirlenen meblağı onbeş gün içerisinde ya-
tırmazsa, Merkez Ofis,, ödememe işleminden doğacak sonuçları da açıklayarak yeni bir uyarı 
gönderir. 

Paragraf 5 — Eğer bu uyarı da ikiiı ay içinde sonuca ulaşmazsa, Merkez Ofis, bu taşıma kuruluşunun bağlı 
olduğu üye Devlete gerekçe! bir bildiri gönderir ve üye 'Devleti tedbirleri almaya ve özellikle bu 
kuruluşun hatlarının hat listesinde muhafaza edilmesinin gerekip gerekmediğini incelemeye da
vet eder. 

Paragraf 6 — Eğer Üye 'Devlet, ödemenin yapılmamasına rağmen, bu kuruluşun hatlarının 'kaydının kal
masını isterse veya Merkez Ofisin bildirisine altı haftalık bir süre içinde cevap vermezse, 
sözleşmenin hükümlerine bağlı taşımalardan doğan tüm alacakların ödenmesini tümüyle ga
ranti etmiş sayılır. 
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MADDE : 18 
Yargılama - Haciz - Teminat 

Paragraf 1 — Sözleşmenin hükümleri gereğince yetkili hâkim tarafından yüzyüze ya da gıyapta verilen ka
rarlar, ıbu hâkim tarafından uygulanan 'kanunlara göre icraya konur ve bu kararın uygulana
cağı Devletdeki gerekli formalitelerin tamamlanmasından sonra diğer üye Devletlerin herbi-
rinde yürürlük 'kazanır. Davanın esastan yeniden tetkiki yapılamaz. 
Bu hüküm ne sadece geçici olarak uygulanacak olan 'kararlara, ne de davasının reddinden 

dolayı davacı aleyhine mahkeme masraflarından ayrıca hükmedilen zarar - ziyan taleplerine 
uygulanır. 
Birinci paragraf, adlî uzlaşimalarda da uygulanır. 

Paragraf 2 — Bu taşıma kuruluşunun sözleşme hükümlerine tabi taşımalardan dolayı aynı üye Devlete 
'bağlı olmayan diğer bir taşıma kuruluşundan olan alacakları için 'ancak 'bu alacakların sahibi 
olan taşıma kuruluşunun 'bağlı olduğu Üye Devletin Adlî Makamlarının vereceği 'bir hüküm
le haciz konulabilir. 

Paragraf 3 — Demiryolu çeken ve çekilen araçları ile konteyner, yükleme malzemesi ve muşamba gibi taşı-
\ mada kullanılan ve demiryoluna ait olan her türlü eşyaya, mal sahibi demiryolunun 'bağlı ol

duğu Üye Devletin toprağı dışındaki t i r toprakta ancak bu Devletin Adlî Makamlarınca ve
rilen bir hükümle haciz koyulabilir. 
— Şahıslara ait vagonlara ve bu vagonların içimde olup vagon sahibine ait olan taşımaya ya-
rıyan her türlü eşyaya, mal sahibinin ikametgâhının 'bulunduğu Devletin toprağından başka 
bir toprakta, ancak bu Devletin Adlî Makamlarınca verilen bir hüküm gereğince haciz konula
bilir. 

Paragraf 4 — Sözleşmeye dayalı hukukî 'davalarda, masrafların ödenmesini sağlamak üzere teminat istene
mez. 

FASIL V 
SÖZLEŞMENIN DEĞIŞTIRİLMESİ1 

MADDE : 19 
Yetki 

Paragraf 1 — Üye Devletler, Sözleşmeyle ilgili değişiklik tekliflerini Merkez Ofise bildirirler. Merkez Ofis 
de 'bu teklifleri derhal Üye Devletlerin 'bilgisine sunar. 

Paragraf 2 — 3 ve 4. paragraflarda öngörülmeyen Sözleşmenin hükümleriyle ilgili değişiklik teklifleri konu
sunda Genel Kurul karar verir. 
Bir değişiklik teklifinin Genel Kurulun oturumunun gündemine alınabilmesi için Üye Devlet
lerin üçte 'birinin kabulünü alması gerekir. 
Böyle bir değişiklik teklifini alan Genel. Kurul, bu tür 'bir teklifin, 3. paragrafa göre değişiklik 
konusu Revizyon Komisyonunun yetkisine giren bir yada 'bir çok hükümle yakın ilişkili ka
rakterde olduğuna 6. maddenin 5. paragrafında öngörülen çoğunlukla, karar verebilir. Bu du
rumda, Genel Kurul o hükmün yâda hükümlerin değişikliği konusunda da karar vermeye 
yetkilidir. 

Paragraf 3 — Revizyon Konferansı, 2. paragrafın 3. satır başı hükmü gereğince alınan Genel Kurul karar
larını göz önüne alarak, aşağıda belirtilen hükümlerle ilgili değişiklik teklifleri konusunda 
karar verir; 
a) CIV 'B'leşıik Hükümleri; 
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— 1. madde, 3 paragraf; 4. madde, 2. paragraf; 5. madde (2. paragraf nariç) 6, 9'ila 14, 15 
(6. paragraf hariç) 16 ila 21. maddeler, 22. maddenin 3. paragrafı. 
— Değişikliğin, hesap birim'iyle ilgii meblağlarda bir artış öngörmesi halinde; 30, 31, 38, 
40 ve 41. maddelerde hesap birimi olarak gösterilen meblağlar. 
b) CIM'ım Bileşik Hükümleri; 

— 1. madde 2, parag; 3. madde, 2 ila 5. paragraflar; 4, 5, 6. (3. parag. hariç), 7, 8, 11 ila 
113, 14 (7. parag. hariç), 15 ila 17, 19 (4. parag. hariç), 20 (3. parag. hariç) 21 ila 24, 25 
(3. parag. hariç), 26 (2. parag. hariç) 27, 28. madde 3 ve 6 paragraflar; 29, 30 (3. pa
rag. (hariç) 31, 32 (3. parag. hariç) 33 (5. parag. hariç) 34, 38, 39, 41, 45, 46, 47 (3. pa
rag. hariç) 48 (sadece Uluslararası Deniz Taşıması hakkına uygulama işlemi söz ko
nusu olduğunda) 52, 53, 59 ila 61, 64, 65. maddeler. 

— Değişikliğin hesap birimi olarak belirtilen miktarı ilgilendirmesi halinde 40. madde
deki hesap birimi olarak gösterilen miktar. , 

— Şahıslara ait vagonların demiryollarıyla Uluslararası taşınmasına ilişkin yönetmelik 
(RIP) Ek II. 

— Konteynerlerin demiryollarıyla Uluslararası taşınmasına ilişkin Yönetmelik (RICO) 
Ek m. 

— Koli Ekspreslerin demiryollarıyla uluslararası taşınmasına ilişkin yönetmelik (RIEX) 
Ek IV. 

Paragraf 4 — Tehlikeli maddelerin demiryollarıyla Uluslararası Taşınirtasma ilişkin Yönetmeliğinin (RID) 
hükümleriyle ilgili değişiklik teklifleri konusunda Eksperler Komisyonu karar verir. (CİM 
Bileşik Hükümlerinin I. Eki) 

MADDE : 20 
Genel Kurul Kararları 

Paragraf 1 — Genel Kurul tarafından kararlaştırılan değişiklikler Üye Devletlerin temsilcileri tarafından 
imzalanan 'bir protokole geçirilir. Bu protokol, kabul, onama ya da onaylamaya sunulur; ka-
'bul, onama ya da onaylama belgeleri mümkün olan en kısa sürede 'bunları .toplayan Hüküme
te teslim edilir. 

2 — Protokolün; kabul, onama ya da onaylama istemlerinin Üye Devletlerin üçte ikisinden faz-
. la Devlet tarafından gerçeMeştöMiImesi halinde, kararların yürürlüğe girişi Genel Kurul tara

fından tespit edilen sürenin 'bitiminde olur. • 

3 — CIV ve CIM'nin Bileşik Hükümlerinin uygulanması konusu; kaibul, onama ve onaylalma bel
gelerini, bu yürürlüğe giriş için öngörülen tarihten 'bir ay önce teslim etmemiş olan Üye Dev
letler ile ve 'bu Devletler arasındaki taşıımalar için, kararların yürürlüğe girişinden itibaren as
kıya alınır. Bu askıya alıma işlemi Merkez Ofis tarafından Üye Devletlere duyurulur; askıya 
alma, kararların söz konusu Devletler tarafından kabul, onama ve onaylamalarının yapıldığı
nın Merkez Ofisçe bildirim tarihini izleyen bir ayın bitiminde son bulur. 
Bu askıya alma işlemi Genel Kurul tarafından kararlaştırılan değişiklikleri, kaibul, onama ve 
onaylama belgelerini göndermeksizin uygulayacaklarını Merkez Ofise 'bildirmiş olan Devletler 
İçin geçerli değildir. 

MADDE : 21 
Komisyon Kararları 

Paragraf 1 — Komisyonlar tarafından kararlaştırılan değişiklikler Merkez Ofis tarafından Üye Devletlere 
bildirilir. 

Paragraf 

Paragraf 
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Paragraf 2 — Bu kararlar, 'bildiri tarihinden itibaren dört ay içinde Üye Devletlerin üçte birinin itirazı ol
madığı takdirde Merkez Ofis Üye Devletlere kararları (bildirdiği ayı izleyen 12. ayın ilik günü, 
'bütün Üye Devletler için yürürlüğe girer. Bununla 'birlikte, eğer 'bir Devlet revizyon Komisyonu
nun bir kararına karşı itirazını dört aylık 'bir süre içinde bildirirse ve bu kararın yürürlüğe girişi 
için öngörülen tarihten en geç iki ay ön ce sözleşmeyi iptal ederse, karar ancak ilgili devletin bu 
iptal işlemini gerçekleştirdiğinde yürürlüğe girer. 

FASIL VI 
NİHAÎ HÜKÜMLER 

MADDE: 22 
Sözleşmenin tmzalanlntası, Onaylanması, Onanması, Kabulü 

Sözleşme, 31 Aralık 1980 tarihine kadar Bern'de İsviçre Hükümeti nezdinde, CİM ve CIV 
Sözleşmelerinin sekizinci olağan revizyon Konferansına davet edilen Devletlerin imzasına açık 
olacaktır 

Sözleşme onaylama, kabul ve onama işlemlerine bağlıdır; 'bu onaima, kabul ve onaylama 
belgeleri Depoziter Hükümet olan İsviç re Hükümetine verilecektir. 

MADDE : 23 
Sözleşmeye Katılma 

CİM ve CIV Sözleşmelerinin sekizinci olağan revizyon Konferansına davet edilmiş olup 22. 
maddenin 1. paragrafında öngörülen süre içinde sözleşmeyi imzalamamış olan Devletler, Söz
leşmenin yürürlüğe girişinden önce sözleşmeye gireceklerini bildirebilirler. Katılma belgesi de
poziter Hükümete verilecektir. 

Yürürlüğe girişinden sonra sözleşmeye "katılmak isteyen her Devlet, Depoziter Hükümete ken
di taşıma kuruluşlarının Uluslararası Taşımalar karşısındaki durumu hakkında bir notla birlikte 
talebini iletir. Depoziter Hükümet bun lan Üye Devletlere ve Merkez Ofise bildirir. 
Beş üye Devletin Depoziter Hükümet nezdinde karşı görüşte bulunmaması halinde, talep yu
karıdaki bildiriden altı ay sonra itiraza yer kalmayacak şekilde kabul edilmiş olur. Depoziter 
Hükümet, bu durumdan, talepte bulunan Devleti, Üye Devletleri ve Merkez Ofisi haberdar 
eder. Yeni Üye Devlet 10..madde hükümlerine hemen uyar. Karşıt görüş halinde Depoziter 
Hükümet katılma talebini karar verecek olan Genel Kurula sunar. Katılma işlemi, katılma 
belgesinin verilmesinden sonra; Merkez Ofisin, yeni üye Devletin hat listelerini üye Devletlere 
bildirdiği ayı takip öden ikinci ayın ilk günü geçerlik kazanır. 

Sözleşmeye her katılma işlemi, ancak o tarihte yürürlükte olan sözleşme ve değişikliklerini 
ilgilendirir. 

MADDE : 24 
Sözleşmenin Yürürlüğe Girişi 

Onaylama, onaima, kabul ve katılma belgeleri onbeş Devlet tarafından gönderildiği zaman, 
Depoziter Hükümet, sözleşmenin yürürlüğe girişi konusunda anlaşmak üzere ilgili Hükümet
lerle temasa geçer. 

Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle 7 Şubat 1970 tarihli demiryollarıyla eşya taşımasına ilişkin 
Uluslararası Sözleşme (CİM) ile demiryollarıyla yolcu ve bagaj taşımasına ilişkin Uluslararası 
Sözleşme (CIV) ve 26 Şubat 1966 tarihli, yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde demir
yollarının sorumluluklarına ilişkin CIV ek sözleşmesi yürürlükten kalkar. 

Paragraf 1 

Paragraf 2 

Paragraf 1 

Paragraf 2 

Paragraf 3 

Paragraf 1 

Paragraf 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 266) 



— 21 .— 

MADDE : 25 
% Sözleşmenin İptali 

•Sözleşmeyi iptal etmek (isteyen her üye Devlet bunu Depoziter, Hükümete Ibildirir, İptal lalemi, gelecek yı
lın 31 Aralığında kesinlik kazanır. 

MADDE : 26 
Depoziter Hükümetin Görevleri 

Depoziter Hükümet aşağıda belirtilen hususlardan CİM ve O V Sözleşmeleri 8. olağan revizyon konfe
ransına davet edilen Devletlere, Sözleşmeye katılan di ğer Devletlere ve Merkez Ofise halber verir; 

a) Sözleşmenin iımzalanmıasmı; onaylama, kabul ve onama belgeleri ile iptal bildirilerinin gönderildiğini, 
b) 24. maddenin- uygulanmasına göre Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihini, 
c) 20. maddede öngörülen protokollerin onaylama, kabul ve onama belgelendin gönderildiğini. 

MADDE : 27 
Sözleşmeye Rezerv Koyulmaa 

Sözleşmeye rezerv koyulması, ancak sözleşmede rezervin öngörülmesi halinde olabilir. 

MADDE : 28 
Sözleşmenin Metinleri 

Sözleşme Fransızca olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır. Fransızca metinlere, Almanca, ingilizce, Arapça, 
İtalyanca ve Hollanda dilerinde resmi tercümeler de eklenir. 

Geçeri olan Fransızca metlindir. 
Bu sözleşme, Hükümetleri tarafından tam yetkili kılınan aşağıda İmzası bulunan kişilerce imzalanmıştır. 
Bu sözleşme Fransızca orijinal tek bir nüsha olarak dokuz mayıs biridokuzyüz seksen tarihinde yapıl

mış ve isviçre Federasyonunun arşivine kaldırılmıştır. «Sözleşmenin aslına uygun tasdliküi bir kopyesi Üye 
Devletlerden her birine verilecektir. 

Arnavutluk Lihtenştayn 
Cezayfir . ' • Lüksemlburg 
Federal Almanya Cumhuriyeti Fas 
Suudi Arabistan Norveç 
Avusturya Pakistan 
Belçika Hollanda 
Bulgaristan Polonya 
Danimarka Portekiz 
İspanya Demokratik Alman Cumhuriyeti 
Finlandiya Romanya 
Fransa İngiltere 
Yunanistan isveç 
Macaristan İsviçre 
Hindistan Suriye 
Irak Çekoslovakya 
tran "" - Tunus 
Manda Türkiye 
italya $ov. Sos. Cumhuriyetleri Birliği 
Ürdün Yugoslavya 
Lübnan 
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ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDA ÖRGÜTÜN İMTİYAZ VE MUAFİYETLERİ 
HAKKINDA PROTOKOL 

MADDE : 1 . -

Paragraf 1 — örgüt, resmü faaliyetlerinde, aşağıda belirtilen haller dışında yargı ve icra muafiyetinden ya
rarlanır : 
a) örgütün, özel bir durumda böyle bir muafiyetten açıkça vaz geçmesi halinde, 
b) Üçüncü şahıs tarafından, motorlu •bir taşıt yahut örgüt'e ait ya da onun hesabına çalışan 

başka herhangi bir taşıt aracının sebep olduğu bir kaza nedeniyle zarar ziyan davası açıl
ması, ya da sözü geçen taşıt aracını ilgilendiren trafik nizamına aykırılık halinde; 

c) örgüt tarafından başlatılmış olan bir yargılama usulüne doğrudan doğruya bağlı bir karşı 
dava halinde, 

d) Örgüt tarafından personelinden birine ödenmesi gereken maaş, ücret ve diğer meblağlar 
üzerine mahkeme kararıyla haciz konulması halinde, 

Paragraf 2 — örgütün mal ve varlıkları, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, her türlü zabıt ve müsadereden ve 
diğer haciz veya cebir şekillerinden muaftırlar. Ancak, örgüte ait ya da onun hesabına çalışan 
motorlu araçlarla 'ilgili kazalardan geçici olarak korunmasının ve söz konusu kazalar dolayı
sıyla yapılacak soruş'turmaların gersk tirdiği ölçüde bu muafiyetten yararlanamazlar. 
Bununla birlikte, şayet kamu yararı amacıyla Örgütün mallarında bir kamulaştırma yapmak 
gerekirse 'bu işlemin örgütün faaliyetlerinin icrasına engel teşkil etmesine mani olmak için 
her türlü önlemler alınmalı ve peşin ve tam 'bir tazminat acele ödenmelidir. 

Paragraf 3 — Her üye Devlet, resmi faaliyetlerini yerine getirebilmesli için, örgütü, mallarını ve gelirlerini 
dolaysız vergilerden muaf tutar, örgütün resmü faaliyetleri için kesinlikle gerekli olan önem
li miktarda satın alma veya hizmetler örgüt tarafından yapıldığı ya da yararlanıldığında ve 
bu satın alma veya hizmetler vergi veya resime tabi olduğunda üye devletler, mümkün olduk
ça, bu tür vergi ve resimlerden muafi yet yahut bunların miktarlarının ödenmesi konusunda 
gerekli önlemleri alırlar. 
Yapılan bir hizmetin normal karşılığı olan ücretlerle ilgili vergi ve resimlere ilişkin olarak 
hiçbir muafiyet tanınmaz. 
örgüt tarafından ithal veya ihraç edilen ve örgütün resmi faaliyetleri için mutlaka gerekli 
olan ürünler, ithal veya ihraçta alınan bütün vergi ve resimlerden muaftır. 
Bu madde münasebetiyle, örgüt personelinin özel ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin temlini 
veya mal satın alınması ve 'bunların ithalatıyla ilgili olarak hiçbir muafiyet verilmez. 

Paragraf 4 — 3 numaralı paragraf hükümlerine uygun olarak kazanılan ya da ithal olunan mallar, muafi
yet tanıyan üye devletlerin tespit ettiği şartlar dışında; satılamaz, terikedilemez ve kullanıla
maz. 

Paragraf 5 — Örgütün bu. Protokol ile belirlenen resmî faaliyetleri, Anlaşma'nın 2. maddesinde tanımlanan 
amaçlara uygun faaliyetlerdir. 

MADDE : 2 

Paragraf 1 —' Örgüt, her türlü fon, döviz, nakit para yahut menkul kıymet kabul edebilir ve bunları elinde 
tutabilir; Anlaşmada öngörülen bütün kullanımlar için bunlardan serbestçe yararlanabilir ve 
taahhütlerini yerine getirmek için gereken ölçüde herhangi bir para biriminden hesap sahibi 
olabilir. 

Paragraf 2 — Örgüt, resmî haberleşmelerinde ve her türlü belgelerin naklinde, her üye devletin, benzeri 
diğer Uluslararası kuruluşlara tanıdığından daha az elverişli olmayan muamelelerden yarar
lanır. 
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M A D D E : 3 

Üye Devletlerin temsilcileri, görevlerinin ifası sırasında ve hizmetle 'ilgili seyahatleri süresince, her üye 
Devletin ülkesinde aşağıdaki imtiyaz ve muafiyetlerden yararlanırlar,, 

a) Görevleri sona ermiş olsa bile bu görevlerimin ifası sırasında yaptıkları muamelelerle (sözleri ve ya
zıları dahil) ilgili yargı muafiyeti; ancak bu muafiyet, bir Devletin. temsilcisine ait yahut onun kullan
dığı bir motorlu veya başka herhangi bir taşıt aracının sebep olduğu bir kazadan doğan zararlarda 
veya sözü edilen taşıt aracını ilgilendiren trafik düzeninin ihlâli halinde geçerli değildir. 

b) Suçüstü hali hariç tutuklama ve hükümden önceki tutuklamadan muafiyet, 
c) Suçüstü hali hariç, şahsî bagajlarına el konulmasından muafiyet, 
d) Bütün resmî kâğıtlarının ve belgelerinin dokunulmazlığı; 

e) Kendilerinin ve eşlerinin, yabancıların girişlerini sınırlayan her türlü tedbirden ve kayıt formalitele-
lerinden muaflık, 

f) Yabancı hükümet temsilcilerine geçici görev halinde tanınan para ve kambiyo düzenlemelerine iliş
kin kolaylıkların aynısı kolaylıklar. 

M A D D E : 4 

örgütün personeli, görevlerinin ifası sırasında her üye Devletin ülkesinde aşağıda yazılı imtiyaz ve muafi
yetlerden yararlanır. 

a) Örgütün hizmetinden ayrılmış olsalar bile, görevlerinin ifası sırasında ve bu görevlerinin sınırları için
de yapmış oldukları muamelelerle (Sözleri ve yazıları dahil) ilgili yargı muafiyeti; ancak bu muafi
yeti; örgüt personelinden birine ait ya da onun kullandığı bir motorlu taşıtın veya başka herhangi 
'bir taşıt aracının sebep olduğu kazadan doğan zararlar veya sözü edilen taşıt aracını ilgilendiren trafik 
düzeninin ihlali halinde geçerli değildir. 

b) Bütün resmî kâğıtlarının ve belgelerinin dokunulmazlığı, 
c) Göçü sınırlayan ve yabancıların kaydını düzenleyen hükümler konusunda uluslararası kuruluşların 

personeline genel olarak/tanınan istisnaların aynısı; ailelerini teşkil eden fertlerden herbiri de aynı 
kolaylıklardan yararlanır; 

d) Örgüt tarafından ödenen maaş, ücret ve diğer aylıklardan, örgüt yararına, dahilî bir vergi almak 
kaydıyla, gelir üzerinden millî vergi muafiyeti bununla birlikte üye Devletler, bu maaş, ücret ve ay
lıkları diğer kaynaklardan sağlanan gelirlerden tahsil edilecek vergi miktarının hesabında göz önünde 
tutmak imkânına sahiptirler; üye Devletler, bu malî muafiyeti, örgüt tarafından eski mensuplarına ya 
da onların hak sah'pierine ödenen emekli maaş ve tazminatlarına ve hayatta kalanlara ödenen gelirlere 
uygulamak zorunda değildirler; 

e) Kambiyo düzenlemeleri konusunda, Uluslararası örgütlerin personeline genel olarak tanınan imtiyazla
rın aynısı; 

f) Uluslararası kriz sırasında, kendileri ve ailelerini teşkil eden fentler için, vatanlarına iade konusunda 
Uluslararası kuruluşların personeline tanınan kolaylıkların aynısı. 

M A D D E : 5 

Örgütün başvurduğu eksperler, örgüt nezdinde çalıştıkları veya Örgüt için görev ifa ettikleri zaman, bu 
görevleri sırasında veya bunların yerine getirilmesi münasebetiyle yaptiKİarı yolculukların süresi de dahil ol
mak üzere, görevleri- için gerektiği ölçüde aşağıdaki imtiyaz ve muafiyetlerden yararlanırlar; 

a) Görevleri sırasında vaptıkları, sözleri ve yazıları da dahil, muamelelerle ilgili yargı muafiyeti; ancak 
'bu muafiyet bir ekspere ait olan yahut onun kullanmakta olduğu bir motorlu taşıtın veya başka her
hangi bir taşıt aracının sebep olduğu bir kazadan doğan zararlarda yahut sözü edilen taşıt aracını 
ilgilendiren 'trafik düzeninin ihlali halinde geçerli değildir. Eksperler, örgüt nezdindeki görevleri son 
bulduktan, sonra da bu imtiyazdan yararlanmaya devam ederler^ 
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b) Bütün resmî kâğıtlarının ve belgelerinin dokunulmazlığı; 
c) Ücretlerinin transferinde gereken kambiyo kolaylıkları; 
d) Şahsî bagajları konusunda yabancı hükümetlerin ajanlarına geçici resmî görevleri sırasında tanınan 

kolaylıkların aynısı̂  

M A D D E : 6 

Paragraf !İ! — Bu Protokol ile öngörülen imtiyaz ve muafiyetler, sadece her halükârda Örgütün serbestçe 
çalışabilmesini ve bunların tevdi edildiği kişilerin tam bağımsızlığını sağlamak amacıyla tesis 
edilmiştir. Yetkili makamlar, muhafazası adaletin işlemesini engellemeye müsait olan ve tah
sis edildiği amacın gerçekleştirilmesine halel gelmeksizin kaldırılması mümkün bulunan bütün 
durumlarda her muafiyeti kaldırabilirler. 

Paragraf 2 — 1. paragrafta sözü edilen yetkili makamlar şunlardır : 
— Temsilcileri için, üye Devletler, 
— Genel Müdür liçin,Yönetim Kurulu, 
— Diğer Personel ve Örgütün başvurduğu eksperler için Genel Müdür, 

M A D D E : 7 

Paragraf î1 — Bu Protokol hükümlerinden hiç birisi, her üye Devletin kendi kamu güvenlip yararına ge
rekli her türlü önlemi alma konusunda sahip olduğu hakkın kullanılmasına engel teşkil ede
mez. 

Paragraf 2 — Örgüt adaletin iyi işlemesini kolaylaştırılması, ilgili üys Devletlerin kanun ve nizamlarına 
saygının sağlanması ve Protökol'da öngörülen imtiyaz ve muafiyetlerin yol açabileceği her 
türlü suistimallere engel olunması konularında üye Devletlerin yetkili makamlarıyla her zaman 
işbirliği yapar, 

MADDE : 8 

Hiçbir üye Devlet, bu Protökol'da belirtilen imtiyaz ve muafiyetlerden : 
— (d) bendindeki durum dışında, 3. maddede sayılanları, 
— (a), (b) ve (d) bentlerindeki durumlar dışında 4. maddede sayılanları, 
— (a) ve (b) bentlerindeki durumlar dışında 5. maddede sayılanları kendi tebaasına veya o Devlet ülkesin

de devamlı ikametgâhı bulunan kişilere vermek zorunda değildir. 

MADDE : 9 

Örgüt, bu Protokol hükümlerinin ilgili üye Devlet veya Devletlere uygulanması konusunda bu üye Dev
let veya Devletlerle ek anlaşmalar yapılabilir. Ayrıca, Örgütün iyi çalışabilmesini sağlamak maksadıyla başka 
anlaşmalar da imzalayabilir, 

9 Mayıs 1980 tarM Uluslararası De
miryolu Taşımalarına İl'işkİn Sözleşme 
(COTİF) Ekii A 
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DEMİRYOLU İLE ULUSLARARASI YOLCU VE BAGAJ TAŞIMA SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ BİLEŞİK 
HÜKÜMLER 

(CIV) 

BİRİNCİ FASIL 
GENEL HÜKÜMLER 

MADDE : 1 
Uygulama Atanı 

Paragraf 1 — 2, 3 ve 33. maddelerde öngörülen istisnalar kaydıyla, 'bileşik hükümler, en az iki Devletin 
toprağından geçen ve yalnızca, sözleşmenin 3 ve 10. maddelerinde öngörülen hat İşteşinde 
yer attan hatlaırla ilgili 'bir güzergâh için düzenlenen Uluslararası taşıma belgeleri ile gerçekleş
tirilen tüm yolcu ve bagaj taşımalarına uygulanır. 
Bu bileşik hükümler; yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde demiryolunun sorumlulu
ğu İle ilgili olarak demiryolu ile Uluslararası yük (taşıma sözleşmesinin (CİM) bileşik hüküm
lerine dayanılarak gönderilen eşyanın refakatçilerine de uygulanır. 

Paragraf 2 — Uluslararası taşıma belgelerinin düzenlendiği iritibatlar Uluslararası tarifelerle tespit edilir* 

Paragraf 3 —< (Bileşik hükümlerde geçen «gar» sözcüğü; demiryolu garları, deniz servis limanları ve taşıma 
mukavelesinin (gerekleri için halka açık diğer tüm taşıma tesdbbiMeri Des'islerinl kapsamaktadır. 

MADDE : 2 
Uygulama Alanındaki 

İstisnalar 

Paralgrafi 1 — Çıkış garı ve vaırış garının aynı Devletin topraklarında olduğu ve diğer bir Devletin toprağını 
sadece transit olarak geçen taşımalar aşağıdaki şartlarda Bileşik Hükümlere bağlı değildir; 
a) Transit (taşımanın gerçekleştirildiği hatlar çıkış Devletinin demiryolu tarafından işletiliyorsa, 

veya 
(b) Higiıli Devletler ve Demiryolları bu taşımaları Uluslararası taşıma olarak mütalâa etmeme 

kotlusunda anlaşmaya vammışlarsa, 

Paragraf 2 — İki sınırdaş Devletin garları arasındaki taşımalar ile üçüncü bir devletin toprağım transit geçe
rek iki Devletin garları arasında yapılan taşımalar; eğer taşımanın yapıldığı hatlar bu üç Dev
letten yalnız birinin demiryolunca işletilmekteyse ve bu Devletlerden hüçibirinin kanun ve yö< 
netmelilkleri taşımaya karşı değilse, bu demiryoluna uygulanabilen dahili trafik rejimine bağlı 
olacaktır. 

MADDE : 3 
Yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halindeki 

sorunılııluklarla ilçfli rezerv 

Paragraf 1 — 'Her üye Devlet, Sözleşmeyi imzaladığı veya onaylama belgesini sunduğu anda, toprağı üze
rinde meydana gelen kaza kurbanı yolcular için bu kişilerin kendi tebasından oHmaları veya bu 
Devletin toprakları içinde oturmaları halinde, yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde de
miryollarının sorumluluğu ile ilgili hükümlerin tümünü uygulamama hakkına sahiptÜr. 

Paragraf 2 — Yukarıdaki rezervi koyan her Devlet, belgelerin teslim edildiği (Depoziter) Hükümeti haber
dar etmek suretiyle bu rezervden her zaman vazgeçebilir. Bu rezervden vazgeçme işlemi, İsviçre 
Hükümetinin Devletlere bu konuda bilgi verdiği tarihten bir ay sonra yürürlüğe gire^ 
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(MADDE : 4 
Tapma Zorunluluğu 

Paragraf 1 —< Demk'yolu BileşJk Hükümler çerçevesinde; aşağıdaki sarkarın yerine getirilmesi kaydıyla her 
türlü yolcu ve bagaj taşımasını yapmakla yükümlüdür; 
a) Yolcuların Bileşik Hükümlere, tamamlayıcı hükümlere ve Uluslararası tarifelere uymaları, 
b) Taşımanın yapılmasının; trafiğin devamlı ihtiyaçlarına cevap vermeyi sağlayacak normal 

taşıma araç ve personeli ile mümkün olması, 
c) Taşımanın demiryolunoa önlenmesi mümkün olmayan durumlarla engellenmemiş olması, 

Paragraf 2 — Yetkili makamın taşıma hizmetini kısmen veya tamamen kaldırması veya askıya almaısı ha
linde bu durum^gecikmeksizin halka ve demiryoluna bMrilımelidir; Bu demiryolları da duru
mu yayınlanması amacıyla diğer Devletlerin demiryollarına bildirir. 

Paragraf 3 — Demiryolunun bu madde hükümlerine alykırı her tür hareketi, neden olunan zararın tanzimi 
bakımından davaya yol açabilir. _ 

MAIDDE : 5 . 
Tarifeler ve özel Anlaşmalar 

Paragraf 1 — Uluslararası Tarifeler, taşımaya uygulanacak tülm özel şartları, özellikle taşıma ücretiyle ek 
masrafların hesabı için gerekli unsurları ve gerektiğinde de paraların itiahvi şartlarını belkltmelddir. 
Uluslararası tariflerin şartları ancak, Bileşik Hükümlerin kesin olarak öngörmesi halimde, Bile
şik 'Hükümlere •aykırı olabilir. 

Paragraf 2 — Uluslararası tarifeler tüm iligililere aynı şartlar dalhilinde uygulanmalıdır. 

Paragraf 3 — Demiryolları, benzer durumda bulunan yolcular içinde aynı şartları kabul etmek kaydıyla, üc
ret indirimi veya diğer avantajları içeren özel anlaşmalar yapabilir. Ücret indirimi ve diğer 
avantajlar, demiryolları amme idareleri servisleri, veya'hayır, eğitim öğretim kurumlarına uygu
lanabilir. 
Bu maddenin 1 ve 2. fıkraları gereğince alınan tedbirlerin yayınlanması zorunlu değildir. 

Paragraf 4 — Uluslararası tarifelerin yayınlanması yalnız demiryollarının bu tarifelere çıkış ya da varış 
şebekesi olarak katıldığı Devletlerde zorunludur. 
Bu tarifeler ve değişiklikleri yayınladıklarında belirtilen tarihlerde yürürlüğe girer. Ücret 
artışları ile bu tarifelerde öngörülen taşıma şartlarını daha da ağırlaştırıcı mahiyetteki diğer 
hükümler, ilan işlemlerinden en geç altı gün sonra yürürlüğe girer. 
Kambiyo ile ilgili dalgalanmalar ve ortaya çıkacak hataların düzeltilmelerini hesaba katmak 
üzere Uluslararası tarifelerde öngörülmüş bulunan taşutıa ücreti ve ek masraflarda yapılacak 
değişiklikler yayın tarihlerinin ertesi günü yürürlüğe girer, 

Paragraf 5 — Yolcu, Uluslararası taşımaya açık her garda, o garda satışa çıkan Uluslararası biletlerin üc
retleri ile bagajlarıyla ilgili ücretleri gösteren Uluslararası tarifelerden ya da bunların kısaltılmış 
kitapçıklarından bilgi edinebilir. 

MADDE : 6 
Para Birimi, Paraların Kabul ve Tahsil Kurları 

Paragraf 1 — Bileşik Hükümlerin para birimi, Uluslararası Para Fonunca tanımlandığı gibi özel çekme 
hakkıdır. 
Uluslararası Para Fonunun üye bir Devletinin Ulusal parasının özel çekme hakkı olarak de
ğeri, Uluslararası Para Fonu tarafından kendi işlemleri ve borsa işlemleri için uygulanan değer
lendirme metoduna göre hesaplanır. 
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Paragraf 2 — Uluslararası Para Fonuna üye olmayan bir Devletin Ulusal parasının özel çekme hakkı ola
rak değeri, bu Devlet tarafından belirlenen şekilde hesaplanır. 
Bu hesaplamada, 1. paragraftaki uygulamadan elde edilecek değere mümkün olduğunca ya
kın ulusal para cinsinden gerçek bir değer gösterilmelidir. 

Paragraf 3 — Uluslararası Para Fonuna üye olmayıp, kanunları 1 vey.ı 2. paragraf hükümlerinin uygulan
masına izin vermeyen bir Devlette Bileşik Hükümlerle öngörülen hesap birimi üç altın franka 
eşit olarak mülahaza edilir. 
Altın Frank 0,900 ayarındaki altın gramının 10/31 ağırlığındadır 
Altın frankın ulusal paraya tahvilinde bulunacak değer, 1. paragrafın uygulanmasından elde 
edilen değere mümkün olduğunca yakın ve gerçek olmalıdır.. 

Paragraf 4 — Devletler, Sözleşmenin yürürlüğe girişini izleyen üç ay içinde ve hesap birimine göre kendi 
paralarının değerinde veya hesap şekillerinde bir değişiklik olduğunda, 1. paragrafa uygun 
olarak hesap şekillerini veya 3. paragrafa göre tahvil sonuçlarını Merkez Ofise bildireceklerdir. 
Merkez Ofis de bu bilgileri Devletlere duyuracaktır. 

Paragraf 5 — Demiryolu İdaresi aşağıdaki işlemlerle ilgili kurları yayımlamak zorundadır. 
a) Yabanc* para birimlerinde ifade edilip ülkenin parası cinsinden ödenecek meblağların 

tahvilinin yapıldığı kurlar (tahvil kuru), 
b) Yabancı paraların ödenmesini kabul ettiği kurlar (kabul kuru). 

. MADDE : 7 
Tamamlayıcı Hükümler 

Paragraf 1 — îki ya da daha çok Devlet, ya da iki ya da daha çok Demiryolu İdaresi Bileşik Hükümleri uygu
lanması amacıyla tanımlayıcı hükümler hazırlayabilirler. Bu tanımlayıcı hükümler ancak Bi
leşik Hükümlerin öngörmesi halinde Bileşik Hükümlere aykırı olabilir. 

Paragraf 2 — Tamamlayıcı hükümler her Devletin kanunu ve yönetmeliklerinin öngördüğü şekilde yü
rürlüğe gher ve yayınlanır. Tamamlayıcı hükümler ve bunların yürürlüğe konuşu Merkez Ofi
sine bildirilecektir, 

MADDE : 8 
Ulusa) Hukuk 

Paragraf 1 — Bileşik Hükümlerde, tamamlayıcı hükümlerde ve Uluslararası tarifelerde özel koşullar olma
ması halinde Ulusal hukuk uygulanır. 

Paragraf 2 — Uusal Hukuk denildiğinde, kanunî uyuşmazlıklarla ilgili kaideler dahil olmak üzere hak sa
hibinin haklarım sağlayan Devletin Hukuku anlaşılır. 

Paragraf 3 — Yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde demiryolunun sorumluluğu ile ilgili hükümle
rinin uygulanmasındaki ulusal hukuk ise kanunî uyuşmazlıklarla ilgili kaideler de dahil ol
mak üzere, yolcunun kazaya maruz kaldığı toprağın bağlı olduğu Devletin Ulusal Hukukudur. 

FASIL : H 
TAŞIMA MUKAVELESİ 

' - " BÖLÜM : I 
Yolcu Taşımaları 

M A D D E : 9 
Tren Saatleri ve Trenkrden Yararlanma İstemi 

Paragraf 1 — Demiryolla-1 trenlerin saatlerini doğru olarak halka bildirmek zorundadır. 
Paragraf 2 — Tren saatlerini açıklayan kitapçık veya tarifeler bazı trenlerin veya bazı vagonların sınıfları

nın kullanımıyla ilgili kısıtlamaları göstermek zorundadır, 
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MADDE : 10 
Taşımaya Kabul Edilmeyecek veya Şartlı Olarak Taşımaya Kabul Edilecek Kimseler 

Paragraf 1 — Aşağıda açıklanan kişiler taşımaya kabul edilmeyecek veya yolda indirilebilecektir. 
a) Sarhoş halde olanlar, uygunsuz davranışta bulunanlar veya her Devlette yürürlükte bulu

nan hükümlere uymuyanlar; Bu kişilerin, ne kendi bilet ücretlerini ne de bagajlarının 
taşınması için ödedikleri ücretin iadesini (istemeye hakları vardır, 

b) Tam bir kompartman rezerve etmeleri veya. ücreti karşılığında tahsisinin mümkün ol
duğa haller dışında, bir hastalık veya başka nedenlerden ötürü yanındaki diğer kişileri 
rahatsız edeceği anlaşılan kimseler; bununla beraber, yolda hastalanan kişiler gerekli ba
kımın yapılabileceği ilk gara kadar götürülür; yolculuk ücreti, 25. maddeye uygun olarak 
fcatedilen mesafeye ait kısım düşüldükten sonra kendilerine iade edilir; eğer bagajı var 
ise onun için de aynı işlem uygulanır. 

Paragraf 2 — Bulaşıcı hastalığa yakalanmış kişilerin taşınması, uluslararası sözleşmeler ve yönetmeliklere; 
bunların olmadığı yerde de her Devletin kendi kanun ve nizamlarına göre yapılır. 

MADDE : l i 
C . . - ~ ' L" S-Z Z ~ I Z w Büetler 
Paragraf 1 — Uluslararası bir* taşıma için verilen biletler CİV İşaretini taşıyacaktır. O işareti geçici olarak 

kabul edilecektir. 
Paragraf 2 — Uluslararası tarifeler veya Demiryolları arasındaki anlaşmalar," biletlerin şeklini, üzerinde bu

lunacak kayıtları hangi dilde ve hangi harflerle basılacağı ve doldurulacağını belirler. 

Paragraf 3 — Uluslararası tarifelerle öngörülen istisna dışında biletlerin üzerinde şunlar gösterilmelidir,; 
a). Kalkış ve varış garları, 
b) Güzergâhı; eğer farklı güzergâhın ve taşıma araçlarından yararlanmaya izin verilmiş ise, 

bu yetkinin belirtilmesi, 
c) Trenin türü ve yolcu vagonunun sınıfı, 
d) Taşıma ücreti, 
e) Geçerliliğin ilkgünü, 
f) Geçerlilik süresi. 

Paragraf 4 — Uluslararası tarifelere göre verilen kupon karneleri, Bileşik hükümlere göre tek bir bilet gibi 
mütalaa edilir., 

Paragraf 5 — Uluslararası tarifelerde öngörülen istisna dışında bir bilet isme yazılı olmadıkça ve yolculuk 
başlamamış ise başkasına devredilebilir.^ 

Paragraf 6 — Yolcu, bileti aldığında, biletin kendi istediklerine uygun olup olmadığını kontrol etmekle 
yükümlüdür. 

Paragraf 7 — Biletlerin geçerlilik süreleri ve yoldaki duraklar uluslararası tarifelerle düzenlenir. 

MADDE : 12 
Yolcunun Taşınmasında Gerekli İşlem - Geçerli Bileti Olmayan Yolcu 

Paragraf li — Yolcu, yolculuğun başladığı anda, geçerli bileti üzerinde bulundurmak, yolculuk süresince 
bileti muhafaza etmek, talep halinde, kontrol İşlemiyle görevli demiryolu memuruna göster
mek ve yolculuk sonunda da bileti iade etmek zorundadır. Uluslaı arası tarifelerde bu konuda 
istisnalar öngörebilir.. 

Paragraf 2 — Yasayla yasaklanmış bir değişikliğe uğramış biletler geçerli değildir ve kontrol işlemiyle gö
revli demiıyolu personeli tarafından geri alınırlar. 
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Paragraf 3 — Geçerli bileti olmayan yolcular taşıma • ücretinden ayrı olarak bir ek ücret ödemek zorunda
dır. Bu ek ücret, hangi demiryolu tarafından 'istenmiş ise orda uygulanan hükümlere göre he
sap edilir. 

Paragraf 4 — Taşıma ücretini veya ek ücreti derhal ödemeyi reddeden yolcu, yolculuğundan alıkonulabi-
lir. Bu yolcu ancak bagajlarının, varış garından başka bir garda kendisine verilmesini isteye
bilir. 

MADDE : 13 
Çocuklar tein Ücret İndirimi 

Paragraf iîl —Kendileri için ayrı bir yer istenmeyen çocuıklar, beş yaşını bitirinceye kadar ücretsiz veya 
biletsiz taşınırlar. 

Paragraf 2 — Beş yaşından fazla olan çocuklar on yaşını dolduruncaya kadar ve daha küçük olup kendi
leri için ayrı bir yer istenilen çocuklar 'indirimli ücretle taşınırlar. Bu indirimler, bazı tren 
veya bazı yolcu vagonları için alınan ek ücretler hariç olmak ve bileti veren demiryolu idare
since uygulanan hükümler gereği, tedvir hakkı mahfuz olmak şartıyla, büyükler için alınan 
bilet ücretinin yarısını geçemez. Bu indirimin, biletin normal ücretine oranla başka bir indi
rim yapılmış olan bilet ücretlerine uygulanması zorunlu değildir. 

Paragraf 3.— Uluslararası tarifeler lt ve 2. paragraflarda belirlenen yaş sınırlarından farklı sınırlar öngö
rebilirler; ancak, bu sınırlar ne 1. paragrafta öngörülen ücretsiz taşımanın tanındığı dört 
yaşın altında, ne de 2. paragrafta Öngörülen indirimli ücretin uygulandığı on yaşın altında 
olabilir, 

MADDE : 14 
Yerlerin İşgali 

Paragraf 1 — 'Frenlerdeki yerlerin işgali, tahsis ve rezervasyonu demiryolları tarafından uygulanan hü
kümlerle düzenlenir. 

Paragraf 2 — Yolcu Uluslararası tarifelerde belirtilen şartlar dahilinde, biletin üzerinde açıklanandan daha 
üst sınıf bit yerde veya daha yüksek ücretteki bir tür trende yolculuk yapabilir; ya da gü
zergâhını değiştirebilir. 

MADDE : 15 
El Bagajlarının ve Hayvanların Yoku Vagonlarına Alınması 

Paragraf 1 — Yolcu, taşınması kolay olan eşyayı {el bagajını) ücretsiz olarak kendileriyle birlikte yolcu 
vagonuna getirebilir. 
Her yolcu, kendi el bagajları dçin yalnız oturduğu yerin altında ya da üstündeki yerden ve
ya, yolcu vagonları özel bir tipte ise, özellikle bir bagaj bölmesi var ise orada kendine düşen 
yerden yararlanabilir. 

Paragraf 2 — Aşağıda sayılan nesneler yolcu arabalarına ahnamazl'ar : 
a) Tamamlayıcı hükümler veya tarifelerle öngörülen istisnalar dışında, (18 e) maddesine gö

re bagaj olarak taşımaya kabul edilmeyen eşya ve cisimler. 
b) Yolculara sıkıntı verecek ya da, rahatsız edecek ya da zarar verici nitelikteki eşya. 
c) Gümrük ya da diğer İdarî makamların mevzuatının yolcu vagonlarına alınmasını izin 

vermediği eşya, 
d) Tamamlayıcı hükümler ya da tarifelerde öngörülen istisna dışında canlı hayvanlar. 
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Paragraf 3 — Uluslararasj tarifeler; 1 ve 2 b paragraflarına aykırı olarak yolcu vagonlarına alınan eşyanın 
hangi şartlarda el bagajı veya bagaj olarak taşınabileceğimi öngörebilirler. 

Paragraf 4 — İkinci paragrafın (a) (b) ve (d) bendine aykırı görünmesi halinde, demiryolu görevlisi yol
cumun yanında, yolcu arabasına alınmış bulunan eşyanın cinsim kontrol etmeye yetkilidir. 
Kontrolü yapılacak olan eşyayı birlikte getiren yolcunun bulunamaması halinde demiryolu bu 
kontrol işlemini demiryolları dışındaki iki şahsın huzurunda yapar. 

Paragraf 5 — birinci paragrafta öngörülen özel tipte bir yolcu arabasında bulunması halinde yolcunun gö
zetimi yapamadığı durumlar dışında yolcunun yolcu arabasına aldığı eşya ve hayvanların 
gözetimi yolcuya aittir. 

Paragraf 6 — Yolcu neden olunan zararın demiryollarının hatasından üçüncü bir şahsım hatasından veya 
•kendimin önleyemeyeceği durumlardan ileri geldiğini ve sonuçlarına çözüm bulamayacağım 
ısbatlaması dışında, yolcu vagonuna aldığı eşya veya hayvanlarda meydana gelecek her türlü 
zarardan k&ndisi sorumludur. 
Bu hüküm, 26. maldde gereğince demiryollarına verilebilecek sorumluluğu etkilemez, 

MADDE : 16 
Tren İrtibatının Kaçırılması, Trenlerin Kaldırılması 

Paragraf 1 — Bir trenin gecikmesi yüzümden diğer trenlerle olan 'irtibatın kaçııraliması halinde veya bîr tre
nin, güzergâhın tümü veya bir kısmı üzerinden katanâması ve yolcumun1 yoluma devam et
mek listemesi üzerine, demiryolu bu yolcuyu el bagajları ve bagajlanyıla birlikte, imkân nis-
betümde ve ek hiç bir ücret almaksızın, aynı hattan veya ilik taşıma güzergâhı üzerindeki de
miryollarını geçen başka bir hattan, aynı varış garına ve en az gecikme ile taşımak zorun
dadır. 

Paragraf 2 — Oerdkıtiiğimde, demiryolu ilgisi biletlin üzerine irtibat treninin kaçırıldığımı veya trenin kaldı
rıldığını yazarak tasdik etmek; biletlin geçerlilik süresini yeni bir güzergâh, daha üst bir sı
nıf ya da daha yüksek ücretli bir tren için (geçerli IkılmaJk zorundadır. Bununla birlikte, tarifeler 
ve /tren saatlerini gösteren kitapçıklar baza trenleri bunun dışında tutabilirler. 

BÖLÜM : II 
Bagaj taşımaları 

MADDE : 17 
Taşımaya Kabul Edilen Maddeler 

Paragraf 1 — Seyahat amacı için kulanılam bavul; sepet, valiz seyahat çantası ve bu. tür diğer ambalaj
lar içine (konulmuş eşya ile ambalajların (kendileri bagaj olarak taşımaya kabul edilir. 

Paragraf 2 — Uluslararası tarifeler bazı şartlar al'tındal. paragraf ta Ibetrtillimeyen eşya ve hayvanları da ba
gaj olarak kabul edebilirler; özellikle römorklu ya da römorfcsuz olsun taşımaya verilen re
fakati1! otomobiller. 

Paragraf 3 — Tarifeler ve ıtren saatlerini gösteren kitapçıklar; bazı (trenlerde veya bazı tren türlerinde ba
gaj taşımasını sınırianıdırabil'ir ya da kaldırabilirler. 

IMIADDE : İS 
Taşıma Dışı Bırakılan Maddeler 

Aşağıdakli maddeler bagaj olarak taşımaya kabul edilmezler : 
a) Bagajların geçecekleri ülkenin birinde dahi olsa taşınması yasak edilmiş maddeler, 
b) Bagajlarım geçecekleri ülkemin birinde bile olsa, taşınması posta idaresine verilmiş olan maddeler, 
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c) Ticarete tahsis edilmiş eşya; 
d) Havalel ya da aşırı büyüklükteki maddeler, 
e) Tehlikeli eşya ye maddeler, özellikle dolu silahlar, padayabilen veya patlayabilir eşya ve maddeler, 

yakıcı, zehirleyici, radyoaktif veya aşındırıcı maddeler ile iğrendirildi veya 'bulaşıcı maddeler; Ulus
lararası tarifeler bu maddeleri ve eşyayı bazı şartlar atında bagaj olarak kabul edebilirler. 

MADDE': 19 
Bagajların Kayıt İşlemi ve Taşınması 

Paragraf 1 — Bagajların kayıt işlemi ancak, en azından bagajların varış garına kadar geçerli olan bietin 
(gösterilmesi üzerine ve ihiltatlerin üzerinde gösterilen güzergâh (için yapılır. 
Eğer bilet farklı birçok güzergâh için geçerli ise, veya varış yerinin birçok garla bağlantısı 
var lise, yolcu takip edilecek olan güzergâhı veya fcayıit işleminin yapılacağı garı açık ola
rak belirtmek zorundadır. Demiryolu, yolcunun bu hükmie uymamasından doğan sonuçtan 
sorumlu olmaz. 

Paragraf 2 — Yolcu, tarifelerin öngörmesi halinde, biletinin geçerli olduğu süre içinde bagajını güzergâ
hın tümü için ya da bu güzergâh üzerindeki çeşitli bölümler için kaydettirebilir. 

Paragraf 3 — Bagajların bilet göstermeksizin ya da gösteıilen biletin üzerinde açıklanandan başka bir gü
zergâh için taşımaya kabul edüp edilmiyeceği veya kabulü halinde şartlarım- neler olacağı tari
felerde belirtilir. Tarifelerin bilet göstermeMzıin bagajların taşımaya kabulünü öngörmesi 
halinde, Bileşik Hükümlerin bagajlı yolcuyla 'ilgili halk ve yükıümlül'ülklerini tesbit eden hü
kümleri, bagajların göndericisine de, kıyaslama yolluyla, uygulaflır,. 

Paragraf 4 — 'Bagajların taşıma ücreti kayıt sırasında ödehmelidür, 

Paragraf . 5 — Fazla ağırlıktaki 'bagajların kayıt formaliteleri, kayit işlemiyle ytükümlü olan garda yürür
lükte bulunan yönetaıeKklere göre belirlenir. 

Paragraf 6 — Yolcu, Ikayut istemiyle yükümlü garda yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak, bagaj
larımın gönderileceği treni belirtebiirv Eğer yolcu bu haktan yararlanmıyorsa, bagajlar ilk 
uygun trenle gönderilir. 
Eğer bagajların bir irtibat garında aktarılması gerekiyorsa, taşıma; normal bagaj taşımasını 
yapan ilk trenle gerçekleştkilir. 
Bagajların yukarıda açıklanan şartlar çerçevesinde taşınması; ancak, gümrük ve düğer idari 
makamların gerek çıkışta gerekse yolda gerekli gördükleri formalitelerin taşımaya engel ol
maması kaydıyla yapılabilir, 

MAİDDE : 20 
Bagaj Bülteni 

Paragraf 1 — Bagajların kaydı siirasmda yolcuya bîr bülten verilir. 

Paragraf 2 — 'Uluslararası taşıma için verilen bagaj bültenlerinim CIV işareti taşıması gereklidir. O işareti 
geçici olarak kabul edilecektir. 

Paragraf 3 — Uluslararası tarifeler veya demiryolları arasındaki anlaşmalar; bagaj bülteninin şeklini, içinde 
bulundurması gerekenleri, basılması ve doldurulması için kullanılacak yazı ve dili tespit eder. 

Paragraf 4 — Uluslararası tarifelerde öngörülen istisna dışında, bu bültenler şu kayıtları içermelidir : 
a) Çıkış ve varış garları, 
b) Güzergâh, 
c) Teslim günü ve bagajın gönderilmesi gereken tren, 
d) Yolcu sayısı, 
e) Parça sayısı ve ağırlığı, 
f) Taşıma ücreti ve diğer masraflar. 
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Paragraf 5 — Yolcu Ibülteni aldığı zaman bunun kendi boyanma uygun olarak ıdlüzeniendiığini Ikbntrol etmek
le yülkümfludür, 

MADDE : 21 
Bagajların durumu, sahip olması gereken ambalaj ve işaretlenmesli 

Paragraf 1 — Durumu, taşımaya veriliş şekli arızah olan ambalajı yetersiz olan yada hasar izleri gösteren 
parçalar demiryolları tarafından taşımaya kabul edilmeyebilirler. Bununla birlikte demiryolu; 
parçaları taşımaya kabul ederse, bagaj bülteni üzerine gerekli açıklamayı yazabilir. Böyle bir 
açıklamayı taşıyan bagaj bülteninin yolcu tarafından kabulü yolcunun bu açıklamanın doğru
luğunu teyit ettiğini ispatlar. 

Paragraf 2 — Yolcu, her parçanın üzerine, iyi. görülebilen bir yerine; hiçbir karışıklığa meydan vermeyecek 
şekilde yeterli derecede sabit olmak üzere açık ve silinmez bir şekilde; 
a) Adını ve Adresini, 
b) Varış garı ve ülkesini 
yazmak zorundadır. 
Parçaların üzerindeki eski yazılar yolcu tarafından okunmaz hale getirilmeli veya kaldırılma
lıdır. 
Demiryolu, burada belirtilen hususlara sahip olmayan parçaları taşımayı kabul etmeyebilir. 

MADDE : 22 
Yokunun Sorumluluğu 

Kontrol 
Ek Ücreti 

Paragraf 1 — Yolcu, 17, 18 ve 21 (2) maddeleri hükümlerine uymamakta doğacak tüm sonuçlardan sorum
ludur, 

Paragraf 2 — Demiryolu mevzuata aykırılık olduğuna kanaat getirilmesi halinde, kontrol işleminin yapı
lacağı Devletin kanun ve nizamları engellemediği takdirde, bagajların muhteviyatının, mevzu
ata uygun olup olmadığını kontrol etmek yetkisine sahiptir. Yolcunun da bu kontrol işlemi 
sırasında hazır bulunmaya davet edilmesi gerekir. 
Eğer yolcu bu iş için gelmez yada bulunamazsa kontrol işlemi, demiryolu dışından iki şahi-
tin huzurunda yapılmalıdır. 

Paragraf 3 — Mevzuata aykırılık tespit edilecek olursa yolcu, bu kontrolün neden olduğu masrafları ödemek 
zorundadır. 
17 ve 18. maddelere aykırılık olduğunda, demiryolu, taşıma ücreti farkı ile muhtemel hasar 
tazminatı ödenmesi dışında, Uluslararası tarifelerle tespit edilen bir ek ücret alabilir. 

MADDE : 23 
Teslim İşlemi 

Paragraf 1 — Bagajların teslimi, bagaj bülteninin iadesi ve gerektiğinde, gönderinin gerektirdiği masrafla
rın ödenmesi karşılığında yapılır. Demiryolu, bülteni elinde bulunduran kişinin teslim alma
ya yetkili olup olmadığını, sorumlu olmaksızın, kontrol etmek hakkına sahiptir. 

Paragraf 2 — Teslim işlemiyle yükümlü olan garda yürürlükte bulunan talimatlara uygun olarak yapılması 
halinde; 
a) Bagajlar demiryollarının gözetimi altında bulunmadığı zaman, bu bagajların gönderildik

leri yerde veya antrepolarda; gümrük makamlarına veya vergi makamlarına teslimi, 
b) Canlı hayvanların üçüncü bir şahsa emaneti; işlemleri de bülteni elinde bulunduran şahsa 

yapılan teslim işlemi gibidir. 
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Paragraf 3 — Bagaj bültenini elinde bulunduran kimse, bagajların taşındığı trenin gelişinden sonra, bunların 
emre hazır duruma getirilmesi ve gerektiğinde, gümrük ve diğer idarî makamların istediği for
malitelerin yerine getirilmesi için gerekli zaman geçer geçmez, bagajların varış garının teslim 
servisinden bunların teslimini isteyebilir. 

Paragraf 4 — Bagaj bülteninin gösterilmemesi halinde, demiryolu bagajları, ancak yetkisini ispat edebilen 
kimseye vermekle sorumludur, Eğer bu ispat yetersiz görülürse, demiryolu bir teminat isteye
bilir. * 

Paragraf 5 — Bagajlar kayıt işleminin yapıldığı garda teslim edilir. Bununla beraber, bülten sahibinin za
manında talepte bulunması halinde ve şartlarının uygun olması, gümrük ve diğer idarî ma
kam mevzuatının engel olmaması kaydıyla bagajlar, bagaj bülteninin iadesi ve ayrıca eğer 
tarifeler gerektiriyorsa biletin de gösterilmesi karşılığında herhangi bir ara garda teslim edile
bilir veya çıkış garına iade edilebilir. 

Paragraf 6 — 3. paragraf gereğince bagajları kendisine teslim edilmemiş olan bülten sahibi; teslimi talep 
ettiği gün ve saatin, bülten üzerine kaydını isteyebilir. 

Paragraf 7 — İleri sürülen bir hasarın tespiti için hak sahibi tarafından talep halinde, demiryolu, talep 
edenin huzurunda bagajların kontrolünü yapmak zorundadır, Demiryolu bu isteği yerine getir
mezse, hak sahibi bagajları kabul etmeyebilir. 

Paragraf 8 — Bunların dışında, bagajların teslimi işlemi, teslimle yükümlü garda yürürlükte olan mevzuata 
uygun olarak gerçekleştirilir. 

BÖLÜM m 
Yoku ve Bagaj Taşımalarında Müşterek Hükümler 

MADDE : 24 
tdarî Formalitelerin Yerine Getirilmesi 

Yolcu, gerek kendi şahsı ve yanına aldığı hayvanjar konusunda, gerekse kendi el bagajları 
ve bagajlarının kontrolünde, gümrük ve diğer idarî makamların mevzuatına uymak zorunda
dır. Yolcu her Devletin kanun ve nizamlarının öngördüğü istisnalar dışında, bu kontrolde hazır 
bulunmafc zorundadır. Yolcunun bu mükellefiyetlere uymamasından doğan zarardan dolayı 
demiryolu yolcuya karşı sorumlu olamaz. 

MADDE : 25 
Ödeme, geri verme ve ek ödemeler 

Paragraf 1 — Taşıma ücreti, aşağıdaki durumlarda tümüyle yada kısmen geri ödenir : 
a) v Bilet tümüyle kullanılmamış yada kısmen kullanılmış ise 
b) Yer olmaması nedeniyle bilet, üzerinde yazandan daha az ücretli bir sınıf veya trende 

kullanılmış ise, 
c) Bagajlar çıkış garında geri alınmış yada bir ara garda teslim edilmiş ise, 

Paragraf 2 — (Uluslararası tarifeler, geri ödeme isteğine esas olmak üzere, verilecek belgeleri, ödenecek mik
tarları ve kesinti yapılacak miktarları tespit eder. 
Bu tarifeler, bazı durumlar için taşıma ücretinin geri ödenmesine izin vermeyebilir ya da bazı 
şartlarla sınırlayabilir. 
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Paragraf 3 — 10. maddenin 1. paragrafının b) bendine ve yukarıda sıralanan paragraflara göre yapılacak 
geri ödeme başvuruları, demiryollarına altı ay içinde yapılmamış ise, istekler kabul edilmez. 
Bu süre, biletler için geçerlilik süresinin bitiş gününden itibaren, bagaj bültenleri içinde bülte
nin veriliş tarihinden itibaren başlar. 

Paragraf 4 — Bir tarifenin yanlış uygulanması, hesapta veya taşıma ücreti ile ek ücretin tahsilinde hata ya
pılması halinde, fark her bir bilet veya her bir bagaj bülteni için bir hesap birimini aştığı tak
dirde, 'fazla alınan miktar demiryolu tarafından geri verilir veya az alınan miktar yolcudan 
alınır. 

Paragraf 5 — Fazlalık ya da eksikliğin hesabında, taşıma ücretinin alındığı gündeki resmî kambiyo kuru uy
gulanır. ödeme, tahsil parasından başka bir para cinsinden yapılmış lise ödemenin yapıldığı gün
deki kur uygulanır. 

Paragraf 6 — Bu maddede öngörülmeyen tüm durumlarda ve demiryolları arasında anlaşmalar olmaması du
rumunda, çıkış Devletinde geçerli olan mevzuat uygulanır. 

FASIL i n 
SORUMLULUK 

BÖLÜM I 
Yolcuların ötmeleri ve Yaralanmaları Halinde Demiryollarının Sorumluluğu 

MADDE : 26 
Sorumluluğun Dayanağı 

Paragraf 1 — Yolcunun trene binerken, trenden inerken ya da trende bulunduğu sırada, demiryolu işletmesi 
ile ilgili bir kaza nedeni ile ölmesi, yaralanması ya da bedeni yahut fikri bütünlüğüne zarar 
gelmesinden doğacak zarardan demiryolu sorumludur. 
Bundan başka, demiryolu, bu tür bir kazaya uğrayan yolcunun gerek üzerindeki, gerekse hay
vanlar dahil, yanında bulundurduğu el bagajı, gibi eşyanın hasarından veya kısmen veya tama
men kaybolmasından meydana gelecek zarardan da sorumludur. 

Paragraf 2 — Demiryolu aşağıdaki nedenlerin var olması halinde bu sorumluluktan kurtulur; 
a) Eğer kaza, demiryolunun, durumun özelliklerinin gerektirdiği gayreti gösterse dahi engel ola

mayacağı ya da sonuçlarına çözüm bulamayacağı işletme dışı nedenlerden meydana gelmiş 
ise, 

b) Eğer kaza, yolcunun kendi hatasında, ya da solcuların normal hareketlerine uymayan dav: 

ranışından ileri gelmiş ise, kısmen ya da tamamen, 
c) Eğer kaza, demiryolunun, durumun özelliklerinin gerektirdiği gayreti gösterse dahi önleye

meyeceği ve sonuçlarına çare bulamayacağı bir üçüncü şahıs tutumundan ileri gelmiş ise; 
eğer demiryolu bu durumda sorumluluktan kurtulamazsa, üçüncü şahsa karşı muhtemel 
rücu hakkı mahfuz olmak kaydıyla Bileşik Hükümler sınırları içinde sorumlu olur. 

Paragraf 3 — Bileşik Hükümler, 1. paragrafta öngörülmeyen durumlardan dolayı demiryoluna yüklenebile
cek sorumluluğu etkilemez. 

Paragraf 4 — Bu bölüme göre sorumlu demiryolu, Sözleşmenin 3 ve İO. maddelerinde öngörülen hatlar lis
tesine göre üzerinde kazanın meydana geldiği hattı işleten demiryoludur. Eğer bu listeye göre 
iki demiryolunun müşterek işletmesi söz konusu ise, bu demiryollarından herbiri sorumludur. 
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MADDE : 27 
ölüm Halinde Zarar - Ziyan 

Paragraf 1 — Yolcunun ölümü halinde zarar-ziyan şunları içerir : 
a) ölümden sonra yapılan ve özellikle cesedin taşınması, gömülmesi ve yakılmasıyla ilgili za

ruri masraflar, 
b) Eğer ölüm hemen olmamış ise, 28. maddede öngörülen zarar - ziyan. 

Paragraf 2 — Yolcunun ölmesi ile, kanuna göre bakmak zorunda olduğu veya ileride olacağı kimseler bu 
bakımdan mahrum kalmışlarsa onların bu kaybının da tazmin edilmesi uygun görülmektedir. 
Kanunen yükümlü olmadığı halde, yolcunun bakımı üzerine aldığı kimselerin zarar - ziyan da
vaları ulusal hukuka bağlıdır. 

MADDE : 28 
Yaralanma Halinde Zarar - Ziyan 

Yolcunun yaralanması veya bedeni ya da fikri bütünlüğüne zarar gelmesi halinde, zarar - zi
yan aşağıdaki hususları kapsar; 
a) Gerekli masraflar, özellikle tedavi ve taşıma masrafları 
b) Gerek kısmi veya tamamen çalışma yeteneğinin kaybolması, gerekse ihtiyaçlarının artma-
masından doğan zararın karşılanması. 

MADDE : 29 
Diğer Zararların Karşılanması 

Ulusal Hukuk, 27 ve 28. maddelerde öngörülenler dışındaki, özellikle ruhi, bedeni ve estetik 
zararlar için demiryolunun zarar ziyan ödeyip ödemeyeceğini, ödenecekse hangi ölçüde ola
cağını tayin eder. . -

MADDE : 30 
Ölme Yeya Yaralanma Halinde Zanar - Ziyanın Şekli ve Sınırı 

Paragraf 1 - - 27. maddenin 2. paragrafı ile 28. maddenin b) bendinde öngörülen zarar - ziyan nakden ödenir. 
Bununla beraber Ulusal Hukuk irat tahsisine izin veriyorsa, kazaya uğramış olan yolcunun ya 
da 27. maddenin 2. paragrafında belirtilen hak sahiplerinin isteği halinde, zarar-ziyan irat tah
sisi şeklinde olabilir. 

Paragraf 2 — l.ıparagrafa göre tahsis edilecek zarar-ziyan miktarı Ulusal Hukuka göre tespit edilir. Bu
nunla beraber, Bileşik Hükümlerin uygulanması için, ulusal hukukun daha aşağı bir miktar ön
görmesi halinde, her yolcu için nakit veya bu nakte uygun tutarda senelik irat olarak azamî 
70.000 hesap birimlik bir sınır tespit edilmiştir. 

MADDE : 31 
Eşyanın Kaybolması Yada Hasarlanması Halinde Zarar - Ziyan Sınırlaması 

26. maddenin 1. paragrafının 2. bendine göre demiryolunun sorumlu olması halinde, demiryolu, 
her yolcu için 700 hesap birimlik bir meblağa kadar zararı karşılamak zorundadır. 

MADDE : 32 
Sorumluluğun Sınırlandırılmasının Yasaklanması 

Yolcuların ölümü ve yaralanması halinde demiryolunu başlangıçta bu sorumluluktan, kısmen veya tamamen 
muaf tutmaya yönelik veya demiryoluna düşen ispat külfetini tersine çevirmeyi amaçlayan veya 30. madde
nin 2. paragrafı ile 31. madde de tespit edilenlerin altında sınırlar belirleyen tarife hükümleri ile Demiryoluy
la yolcu arasında yapılmış özel anlaşma hükümleri tümüyle hükümsüzdür. Bununla birlikte, bu hükümsüz
lük taşıma mukavelesini hükümsüz kılmaz. 
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MADDE : 33 
Karma Taşıma 

Paragraf 1 — 2. paragraftaki hüküm saklı tutulmak kaydıyla, yolcuların ölmesi ve yaralanması halinde de
miryolunun sorumluluğu ile ilgili hükümler. Sözleşmenin 3 ve 10. maddesinde öngörülen hat 
listesinde kayıtlı olan demiryolu dışındaki hatlarda yapılan taşımada meydana gelen zarar
lara uygulanmaz. 

Paragraf 2 — Bununla beraber demiryolu aracının feribotla taşınması, halinde, yolcuların bu araçlarda bulun
dukları, bu araçlara girdikleri veya çıktıkları sırada meydana gelen demiryolu işletmesiyle il
gili kazanın sebep olduğu ve 26. maddenin 1. paragrafında belirtilen zararlara; yolcuların öl
meleri ve yaralanmaları halinde demiryolunun sorumluluğuyla ilgili hükümler uygulanır. 
Yukarıdaki satırbaşının uygulanmasında «yolcunun uğradığı kazanın meydana geldiği toprağın 
Devlet»i sözünden feribotun bayrağını taşıdığı Devlet anlaşılır. 

Paragraf* 3 — Demiryolu, istisnai haller sonucunda işletme faaliyetini geçici olarak durdurmak zorunda ka-
• lırsa ve yolcularını başka bir taşıma aracıyla taşır veya taşıtırsa, bu taşıma aracıyla ilgili huku

ka göre sorumlu olur. Sununla beraber, Sözleşmenin 18. maddesi ve Bileşik Hükümlerin 8, 48 
ila.53 ve 55. maddeleri uygulanmaya devam edilir. 

BÖLÜM : II 
Bagajlar İçin Demiryolunun 'Sorumluluğu 

MADDE : 34 
Demiryollarının Müşterek Sorumluluğu 

Paragraf 1 — (Ba'gaj bülteni vererek bagajları taşımaya kabul eden demiryolu taşımanın teslime kadar tüm 
güzergâh üzerindeki icrasından sorumludur. 

Paragraf 2 — Bir sonraki demiryolu bagajların taşınma işlemini üzerine almakla, taşıma mukavelesine ka
tılır ve varış demiryolu ile ilgili 51. maddenin 3. paragrafındaki hükümler saklı kalmak kaydıy
la taşımadan doğan mükellefiyetleri kabul etmiş olur. 

MADDE : 35 
Sorumluluğun Kapsamı 

Paragraf 1 — Demiryolu, teslimdeki gecikmeden, bagajların kısmen yada tamamen kaybolmasından ve ta-
. sımaya kabulden teslime kadar, bagajların uğrayacağı hasardan sorumludur. 

Paragraf 2 — Teslimdeki gecikme, kayıp veya hasar yolcunun bir hatasından, yolcunun verdiği ve demir
yolunun önliyemiyeceği ve sonuçlarına çare bulamıyacağı olaylardan ileri gelmişse demiryolu 
bu sorumluluktan kurtulur. 

Paragraf 3 — Hasar veya kayıp, aşağıdaki hususlardan bir yada bir çoğuna bağlı özel nedenlerle meydana 
gelmiş ise, demiryolu bu sorumluluktan kurtulur : 

a) Ambalajın olmayışı, yada hatalı oluşu, 
b) Bagajın kendi cinsi, 
e) Taşıma dışı olan eşyanın bagaj olarak şevki, 

MADDE i 36 
tspat Yükümlülüğü 

Paragraf 1 — Kayıp, hasar veya teslimdeki gecikmenin 35. maddenin 2. paragrafında belirtilen hususlar* 
dan ileri geldiğinin ispatı demiryoluna düşer. 
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Paragraf 2̂ — Demiryolu, olayın sebeplerini dikkate alarak kayıp veya hasarın 35. maddenin 3. paragrafın
da öngörülen özel kusurlardan bir yada birkaçından dolayı meydana geldiğini tesbit ederse, 
'bu yoldan karineye gidilir. Bununla birlikte, hak sahibi kaybın kısmen yada tamamen bu ku
surlardan biri nedeniyle meydana geldiğini ispat etme hakkını saklı tutar. 

MADDE : 37 
Bagajların Kayıp Karinesi 

Paragraf 1 — iBir parçasını, 23. maddenin 3. paragrafına uygun olarak yapılan teslim talebini takip eden on-
dört gün içinde teslim edilmemesi veya emrine verilmemesi 'halinde, hak sahibi başka deliller 
göstermek zorunda kalmaksızın, bu parçayı kaybolmuş sayabilir. 

Paragraf 2 — Kaybolmuş sayılan bir parça, teslim talebini takip eden yıl içinde yeniden bulunacak olursa, 
demiryolu, adresinin bilinmesi veya bulunmasının mümkün olması 'halinde, hak sahibini du
rumdan haberdar etmek zorundadır. 

Paragraf 3 — Hak sa'bibi, bu haberin alınışını takip eden otuz gün içinde, parçanın güzergâh üzerindeki 
garlardan birinde teslimini isteyebilir. Bu durumda, hak sahibi, parçanın çıkış garından tes
lim işleminin yapıldığı gara kadarki taşımasıyla ilgili masrafları ve almış olduğu tazminatı bu 
tazminat için yapılmış; masraf var ise onları düştükten sonra öder. Bununla birlikte, 40. mad
dede öngörülen teslimde gecikme Jıalinde ödenecek tazminata hakkı vardır. 

Paragraf 4 — Bulunan parçanın 3. paragrafta öngörülen süre içinde istenmemesi veya parçanın teslim tale
binden itibaren bir yıl geçtikten sonra bulunması halinde, demiryolları, kendisinin bağlı bu
lunduğu Devletin Kanun, ve Nizamlarına göre bunu tasarruf eder. 

MADDE : 38 
Kayıp Halinde Tazminat 

Paragraf 1 — Bagajların kısmen veya tamamen kaybolması halinde, demiryolları, diğer zarar - ziyanın dı
şında, şu tazminatları ödemek zorundadır : 
a) Zararın tutarı ispat edilirse, brüt ağırlığın eksik kilogram başına 34 hesap birimini yada 

koli başına 500 hesap birimini aşmamak üzere, bu tutara eşit bir tazminat. 

b) Zararın tutarı ispat edilememişse; brüt ağırlığın eksik kilogramı başına 10 hesap birimlik, 
yada koli başına 150 hesap birimlik bir götürü tazminat. 
Tazminatın eksik olan kilograma göre mi yoksa koli başına mı olacağı Uluslararası Ta
rifelerle belirlenir. 

Paragraf 2 — Demiryolları ayrıca, taşıma ücretini, kayıp kolinin taşınması için ödenmiş olan gümrük resim
leri ile diğer ücretleri de geri vermek zorundadır. 

MADDE : 39 
Hasar Halinde Tazminat 

Paragraf 1 —'Bagajların haşarı halinde, demiryolu diğer tüm zarar - ziyan dışında, bagajların değer kaybına 
eşit bir tazminat da ödemek zorundadır. 

Paragraf 2 — 'Bu Tazminat; 
a) Hasar sonucu bagajın tümü değerini kaybetmişse; tamamiyle kaybolma halinde verilecek 

tazminat miktarını, 

b) Hasar sonucu, bagajların yalnız bir kısmı değerini kaybetmişse, kısmî kaybolma halinde ve
rilecek tazminat miktarını, 

aşamaz. 
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MADDE : 40 
Bagajların Teslünindeki gecikme Halinde Tazminat 

Paragraf 1 — Bagajların tesliminde gecikme olması halinde demiryolu, teslim isteminden itibaren 24 saatlik 
bölünmez her bir devre ve azamî 14 gün için, aşağıdaki şartlar çerçevesinde tazminat öde
mek zorundadır. 

a) Eğer hak sahibi hasar dahil olmak üzere bir zararın olduğunu ispat ederse; geç teslim edi
len bagajların brüt ağırlığının her bir kilogramı için azamî 0,40 hesap birimine veya her 
bir koli için 7 hesap birimine kadarki miktara eşit bir tazminat, 

b) Eğer hak sahibi bir zararın olduğunu isbat edemezse, geç teslim edilen bagajların brüt ağır
lığının her bir kilogramı için 0,07 lik veya her bir koli için 1,40 hesap birimlik götürü 
bir tazminat, 

Tazminatın kilogram başına veya her koli başına olacağı Uluslararası tarifelerle belirlenir. 

Paragraf 2 — Bagajların tamamiyle kaybolması halinde, 1. paragrafta öngörülen tazminat, 38. maddedeki 
tazminatla birleştirilmez. 

Paragraf 3 — Bagajların kısmen kaybolması halinde. 1. paragrafta öngörülen tazminat kaybolmayan kısım 
için ödenir. 

Paragraf 4 — Teslimdeki gecikmeden ileri gelmeyen bagaj hasarı gerektiğinde 39. maddedeki tazminatla bir
leştirilir. 

Paragraf 5 — 1. paragrafta öngörülen tazminatın, 38 ve 39. maddelerde öngörülenle birleştirilmesi, hiç bir 
durum için, bagajların tamamiyle kaybı halinde verilecek tazminattan daha yüksek bir ödemeye 
neden olamaz. 

V ' MADDE : 41 
Refakatti Taşıtlar 

Paragraf 1 — Refakatti bir taşıtın Demiryoluna bağlı bir nedenle yüklemesinde veya tesliminde meydana ge
len gecikme halinde, demiryolu, hak sahibinin bundan dolayı bir zarar doğduğunu ispatladığı 
durumlarda, taşıtın taşıma ücretini aşamayan bir tazminat ödemek zorundadır. 

Paragraf 2 — Eğer hak sahibi taşıma mukavelesinden vazgeçerse, demiryoluna bağlı bir nedenle olan yükle
me gecikmesi halinde, yolcuların ve taşıtın taşıma ücreti hak sahibine ödenir. Ayrıca, hak sahibi 
bu gecikmeden dolayı bir zarar meydana geldiğini ispat ederse, taşıtın taşıma ücretini geçemi-
yecek miktarda bir tazminat da talep edebilir. 

Paragraf 3 ^- Taşıtın kısmen veya tamamen kaybolması halinde, ispat edilmiş zarar için hak sahibine ödene
cek tazminat 
Taşıtın kullanılan değerine göre hesap edilir ve 4000 hesap birimini geçemez. Yüklü yada boş 
römork da taşıt olarak işlem görür. 

Paragraf 4 — Taşıtın içinde bırakılan eşya konusunda, demiryolu ancak kendi hatası sonucunda meydana ge
len zarardan sorumludur. Ödenecek toplam tazminat miktarı 700 hesap birimini geçemez. 
Taşıtın üzerinde bırakılan eşyadan demiryolları sorumlu değildir. 

Paragraf 5 — Bagajlar için sorumluluk konusundaki diğer hükümler refakatti taşıtların taşınmasında da uy
gulanır. 
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BÖLÜM : III 
Sorumlulukla İlgili Müşterek Hükümler 

MADDE : 42 
Dolandırıcılık Veya Ağır Kusur Halinde Tazminat 

Zararın, demiryoluna bağlı bir ağır kusur veya dolandırıcılıktan meydana gelmesi halinde, bileşik hükümlerin 
tazminatları belirli bir miktarla sınırlayan 30, 31 ve 38 ila 41. maddeleri hükümleri ile ulusal hukukla öngö
rülen hükümler uygulanmaz. 

Ağır kusur halinde bagajların kayibı, hasarı veya geç teslimi için tazminat miktarı, 38 ila 41. maddelerde 
öngörülen azamî hadlerin iki katıyla sınırlandırılmıştır. 

MADDE : 43 
Tazminat Faizi 

Hak sahibi yıllık % 5 nisbetinde tazminat faizi taldbedebilir. Bu faiz, 49. maddede öngörülen 
şikâyetin yapıldığı günden, veya bu tür 'bir şikâyet olmamış ise, mahkemeye başvurulduğu gün
den itibaren başlar. 

Bununla beraber, 27 ve 28. maddeler gereğince ortaya çıkan tazminatlar için olan faizler taz
minat miktarlarının tespitine yarayan olayların cereyan ettiği günün şikâyet veya mahkemeye 
başvuru gününden sonra olması halinde, ancak bu günden itibaren başlar. 

Bagajlar için ise, faizler, tazminatın herbir 'bagaj bülteni için 4 hesap birimini geçmesi halinde 
verilir. 

Eğer hak sahibi Bagajlarla ilgili olarak şikâyetin kesin olarak tasfiyesi için gerekli is'bat belge
lerini kendisi için tespit edilen uygun süre içinde demiryoluna vermezse, tespit edilen süre ile 
belgelerin kesin veriliş tarihi arasındaki sürede faiz işlemez. 

MADDE : 44 
Nükleer Kaza Halinde Sorumluluk 

Zararın bir nükleer kaza sonucunda meydana gelmesi halinde, demiryolu, Bileşik Hükümler gereğince ken
dine düşen sorumluluktan kurtulur ve nükleer enerji alanında sorumluluğu düzenleyen Devletin kanunları ve 
mevzuatı uygulamasına göre, nükleer bir tesisin İşletmesi veya onun yerini tutan başka 'bir kişi bu zarardan 
sorumlu olur. 

MADDE : 45 
Demiryolunun Memurları Dolayısıyla Sorumluluğu 

Demiryolu, taşımanın yapılması için istihdam ettiği memur ve diğer personelinden sorumludur. 
Bununla beraber, bu mamur ve diğer personel, yolcuların isteği üzenime, demliryolarına ait olmayan hiz

metler görürlerse, bu hizmeti yaptıkları yolcuların hesabına hareket etmiş sayılıda*. 

MADDE : 46 
Diğer Davalar 

Bileşik Hükümlerin uygulandığı tüm durumlarda, demiryollarına karşı açılacak her türlü dava, ne sıfatla 
olursa olsun, ancak bu IBileşjk Hükümlerde şartlar ve kısıtlamalar dçinde olabilecektir. 

45. maddeye göre demiryolunun garantisdndeki memur ve personele karşı açılacak her türlü dava liçin de 
duıruım aynıdır. 

Paragraf 1 

Paragraf 2 

Paragraf 3 

Paragraf 4 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 266) 



. - 4 0 — 

MADDE : 47 
özel Hükümler 

Paragraf 1 — 41. madde hükümleri saklı kalmıak üzere bir trenin gecikmesi veya kaldırılması veya bir irti
batım kaçırılmasından dolayı neden olunan zarar için demiryollarımın sorumluluğu, bu olayın 
vuku bulduğu Devletlin kanun ve nizamlarıma bağlıdır. 

Paragraf 2 — 26. ımadde hükümleri saklı kalmak üzere, demiryolu 15. maddenin 5. paragrafına göre 
gözetimli yolcuya ait olan eşya ve canlı hayvanlarla yolcumun üzerindeki eşya konusunda an
cak kendi hatası nedeniyle meydana gelen hasardan sorumludur. 

Paragraf 3 — III. ve IV. faslım diğer maddeleri 1 ve2. paragraftaki durumlara uygulanmaz. 

FASIL : IV 
HUKUKÎ İŞLEMLER 

MADDE : 48 
Bagajlardaki Kısmi Kayıp Veya Hasarın Tesbiti 

Paragraf il — Bagajlardafci bir kısmi kaybın veya bir hasarın olduğu demiryolu tarafından tesbit edilir veya 
olduğuna inanılırsa, veya hak sahihi böyle bir iddiada bulunursa, demiryolu gecikmeksizin, 
ve mümkün olursa hak sahibinin huzurunda bir zabıt tutmak zorundadır. Bu zabutda hasarın 
cinsi, bagajların durumu, ağırlığı, mümkün olduğunca zararın önemi, nedeni ve olageldiği za
man beilirifcilir. 
'Bu zaptın 'bir örneği ücretsiz olarak hak sahibine verilir. 

Paragraf 2 — Hak sahibi, zabıitda yer alan 'açıklamaları kabul eteezse, bagajın" durumu, ağırlığı ve hasarın 
nedeni ile (tutarının taraflarca yada hukuki yoldan seçilecek bir uzman taraflından tesbitini 
isfeyeblir. iîzleneeek usul bu tesbitin yapıldığı Devletin Kanun ve Nizamlarına bağlıdır. 

Paragraf 3 — Parçanın kaybolması halinde hak sahihi demiryolunun araştırmalarını kolaylaştırmak dçin 
kayıp parçaların mümkün olduğunca doğru tanımını yapmak zorundadır. 

MADDE : 49 
Başvurular 

Paragraf 1 — Yolcuların ölmeleri veya yaralanmala'n hallimde demiryolunun sorumluluğu konusundaki 'baş- • 
vurular yazılı olarak ve aşağıdaki demiryollarından birisine yapılmalıdır : 
a) (Sorumlu demiryoluna; eğer 26. maddenıin 4. paragrafına göre lifci demiryolu idaresi 

sorumlu ise, ikisinden birime, -
b) Çıkış demiryoluna 
c) Varış demiryoluna 
d) Demiryolunun merkezimim üye bir Devletin toprağı üzerimde olması şartıyla yolcunun 

ikametgahınım bulunduğu veya devamlı oturduğu ülkedeki demiryoluna; 

Paragraf 2 — Taşıma mukavelesiyle ilgili diğer baş vurular yazılı olarak 51. maddenin 2. ve 3. Paragrafımda 
beliritiilen demiryoluna yapılmalıdır. 
Demiryolu başvurunun sonuçlanması sırasında biletlerin veya bagaj bültenlerinim iadesini iste
yebilir. 

Paragraf 3 —'Başvuruda bulunma hakkı, 50. madde gereğince demiryoluna karşı dava açma hakkıma sahip 

Paragraf 4 — Halk sahibinin başvurusuna eklemekte yarar gördüğü biet, bagaj bülteni ve diğer belgelerim 
ya asılları yada suretleri ibraz olunmalıdır. Demiryolunun talebi hallimde suretler aslıma uygun 
olarak tasdik ettirilir. 
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MADDE : 50 
Demiryoluna karşı dava açabilecek 

Şahı&lar 

Demiryoluna karşı dava açma hakkı; yerine göre bilet veya bagaj bülteni alan, veya hakkını 
başka bir şekilde isbatllayan şahsındır. 

MADDE : 51 
'Kendine karşı dava açılabilecek 

olan Demiryolları 

Paragraf 1; — Yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde demiryolunun sorumluluğu esasına dayanan 
adli dava, 26. maddenin 4. paragrafına göre, ancak sorumlu olan demiryoluna karşı açılabilir. 
İki demiryolu tarafından müşterek işleüme söz konusu olduğunda, davacı ikisi arasında seç
me yapar. 

Paragraf 2 — Taşıma mukavelesi gereğince ödenen bir paranın iadesi konusundaki adli dava, bu parayı tah
sil 'eden demiryoluna veya para kim1 için tahsil edilmişse ona karşı açılabilir. 

Paragraf 3 —• Taşıma mukavelesinden doğan diğer adli davalar, çıkış demiryoluna, varış demiryoluna veya 
davaya esas olan olayın vuku bulduğu demiryoluna karşı açılabilir. 

Paragraf 4; — Eğer davacı birçok demiryolu arasından birini seçmek durumunda ise, bunlardan birine 
karşı dava açtığı anda, seçme hakkını kaybeder. 

Paragraf 5 — Adli Dava, aynı taşırma mukavelesine dayanan bir esas taleple ilgili dava açma işleminde 
karşı dava şeklinde veya defi şeklinde gösterilirse, 2 ve 3. paragraflarda belirtilenler dışındaki 
bir demiryoluna karşı açılabilir. 

MADDE : 52 
Yetki 

ı 
Paragıraf 1! — Yolcuların yaralanımaları ve ölmeleri 'Kailinde demiryolunun sorumluluğuna bağlı davalar, 

Devletler arasındaki anlaşmalarda ve imtiyaz kararlarında başka türlü karar olmadığı hallerde 
yolcunun bu kazaya uğradığı toprağın bağlı olduğu Devletlin yetkili yargı organında açılabilir. 

Paragraf 2 — Bileşik hükümlere dayanan d'iğer adlî davalar Devletler arasındaki anlaşmalarda ve imtiyaz 
kararlarında ibaşkia türlü karar alınmadığı hallerde kendine karşı dava açılan Devletin yetkili 
yangı organında açılabilir. 
Bir demiryolunun çeşitli Devletlerde özerk şebekeler işletmesi halinde, bu şebekelerden her biri, 
bu paragrafın uygulaması için ayrı birer demiryolu olarak mütalâa edilir. 

MADDE : 53, 
Yolcuların ölmeleri !ve yaralanmaları halindeki sonuıüıduktardaiı doğan Davanın düşmesi 

Paragraf 1 — Halk sanibi, yolcunun kazaya uğradığını, zararın bilinişinden itibaren üç ay içerisinde, 49. mad
denin L paragrafına 'göre başvurunun yapılacağı demiryollarından birine bildirilmesi halinde, 
yolcuların yaralanmaları ve ölmeleri halinde demiryollarının sorumluluğu konusunda dava açma 
hakkını kaybeder.. 
Hak sahÜlbi kazayı demiryoluna sözlü olarak bildirirse, demiryolu kazanın kendisine sözlü olarak 
(bildirildiğini belirttir bir beliğe vermelidir. 

Paragraf 2 — Bununla beraber, aşağıdaki halterde dava düşmez; 
a) 1. paragrafta öngörülen süre içinde; hak sahibi 49. maddenin 1. paragrafında belirtilen de

miryollarından birine başvuruda bulunmuşı ise, 
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b) 1. paragrafta öngörülen süre içinde sorumlu demiryolu veya 26. maddenin 4. paragrafına 
göre iki demiryolu sorumlu olduğu takdirde. bunlardan birisi yolcunun uğradığı kazadan 
'b'ir başka yola haberdar olmuş isle, 

c) Kaza, halk sahibine yüklenmeyecek nedenlerden dolayı ıbildirilemerniş veya geç •bildirilmiş 
isey 

d) iHak sahibi, kazanın demiryollarının bir halasından ileri geldiğini 'ispat etmiş ise; 

MADDE : 54 
Bagaj Taşıma mukavelesinden doğan davanın düşmesi 

Paragraf 1 — Teslimdeki gecikme, kısmî kayıp ve hasar dolayısıyla taşıma mukavelesinden doğup demiryo
luna karşı açılacak her dava, bagajların hak sahibi tarafından teslim alınması halinde düşer. 

Paragraf 2 — Bununla beralbar, dava aşağıdaki hallerde düşmez : 
a) Kısmî kayıp veya hasar hallinde; 

1 — Eğer hasar veya kayıp, 'bagajların hak sahibi tarafından alınmasından önce tespit 
edilmiş ise, 

2 — 48. madde gereğince yapılman gereken tespit, yalnız demiryolunun baltası nedeniyle 
ihimal edilmiş ise, 

b) Görünüşite belli olmayan ama varlığı bagajların hak sahibi tarafından almışından sonra 
tespit edlen hasar hallinde; 
1 — Halk sahibi, 48. madde gereğince hasarın görülmesinden hemen sonra ve en geç ba

gajların teslim alınışını izleyen üç gün içlinde, tespit talebimde bulunursa, 
2 — Ayrıca, hak sahibi, hasarın taşımaya kalbul ile teslim işlemleri arasında olduğunu 

ispalt ederse, 
c) Teslimde gecikme olması halinde; eğer hak sahibi 51. maddenin 3. paragrafında belirtilen 

demiryollarından biri nezdinde, 21 ıgün içinde başvuruda bulunup hakkını istemişse, 
d) Oak sahibi, hasarın nedeninin demiryollarının ağur bir kusur veya hilesi olduğunu ispatlarsa, 

MADDE : 55 
Davada zaman aşımı 

Paragraf 1 — Yolcuların yaralanmaları ve ölmeleri hallinde demiryolunun sorumluluğuyla ilgili zarar-zliyan 
davalarında zaman aşımı şöyledir; 
a) lYolcunun kendisi için, kazanın olduğunun ertesi gününden başlamak üzere üç yıl. 
b) Diğer hak sahipleri için; yolcunun ölümünün edesi gününden başlamak üzere üç yıl, an

cak bu süre kazanın olduğunun ertesi gününden başlamak üzere beş yılı geçmez. 

Paragraf 2 — Taşıma mukavelesinden doğan diğer davalarda zaman aşımı 'bir yıldır. Bununla beraber, aşağı
daki. konularda açılan davalar söz konusu olduğunda zaman aşımı iki yilidir : 
a) Nedenli bir hile olan hasar için, 
ıb) Sahtekârhk için, 

Paragraf 3 — 2 . paralgrafta öngörülen zaman aşımı aşağıda belirtilen günferde başlar : 
a) Tamamıyla kayıp için tazminatdan doğan davalar 23. maddenin 3. paragrafında öngörü

len sürenin bitimini izleyen ondördünoü günden, 

Ib) Kısmî kayıp, hasar ve gecliklme için tazminaltdan doğan davalarda, teslim işleminin yapıldığı 
günden, 

c) Taşıma ücretlinin, ek masrafların veya ek ücretlerin ödenmesi veya geri ödenmesinden, ta
rifenin yanlış uygulamasından hesaplamadaki veya tahsil işlemittdeki bir yanuşîıMan doğan 
davalarda; ödemenin yapıldığı günden veya ödeme yoksa, ödemenin yapilması gerektiği 
günden, 
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d) Gümrük veya diğer idarî makamlarca isitenilen ek vergi ödemesinden doğan davalarda 
bu makamların talep gününden, 

e) Yolcunun taşınimalsıyla ilgili diğer tüm durumlarda; biletin (geçerlik süresinin 'bitim gü
nünden, 

Zaman aşımının başlama günü olarak belirtilen gün hiç bir zaman sürenin içine dahil edilmez. 

Paragraf 4 — 49. madde gereğince gerekli ispat belgeleriyle demiryollarına yapılan 'başvuruda, zaman aşımı 
.demiryollarının başvuruyu yazılı olarak reddettiği ve belgeleri iade 'ettiği güne kadar askıya alı
nır. (Başvurunun kısmen kabulü halinde, zaman aşımı ihtilaflı ölam kısım için yeniden işlemeye 
'başlar. Başvurunun veya cevabın alınışının ispatı lile Iballgetedn iadesinün ispatı, ıbu durumu 
beyan eden tarafa aittir. 
Aynı anmaca yönlelik daha sonraki başvurular zaman aşıimını a'skıya almaz. 

Paragraf 5 — Zaman aşımına uğramış olan dava, karşı dava yada itiraz (defi) şeklinde dahi olsa açılmaz. 

Paragraf 6 — Yukarıda açıklaman hükümler saklı kalmak üzere, zaman aşımının askıya alınması veya kesil
mesi ulusal hukukla düzenlenir. 

FASIL V 
DEMİRYOLLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

MADDE : 56 
Demiryolları Arasında Hesaplanıl Tasfiyesi 

Her Demiryolu idaresi, diğer demiryollarına tahsil ettiği veya tahsil etmek zorunda . olduğu 
taşıma ücretinden onlara düşen kısmı ödemek zorundadır. 

MADDE : 57 
Kayıp feya hasar halinde rücu hakkı 

Paragraf 1 — Bagajın hasarı, kısmen veya tamamen kaybı için Bileşik Hükümler gereğince tazminat öde
yen bir demiryolunun, aşağıdaki hükümlere göre, taşımaya katılan diğer demiryollarına rücu 
hakkı vardır : 
a) Zarara neden olan demiroylu, bu olaym tek sorumlusudur; 
b) Zarara neden olan birkaç demiryolu ise, bunlardan her biri kendinin neden olduğu za

rardan sorumludur; eğer ayırım yapma imkânı bulunamıyorsa, o zaman tazminatın asa
daki (c) maddesine göre paylaştırılır. 

c) Zarara neden olanın bir ya da birçok demiryolu olduğu isbat edilemeyecek olursa, taz
minat zarara kendi hatları üzerinde neden olunmadığını isbatlayanlar hariç, taşımaya 
'katılan tüm demiryolları arasında paylaştırılır; bu paylaştırma tarifede uygulanan kilo-
metrik mesafelere uygun olarak yapılır. 

Paragraf 2 — Demiryollarından birinin borcunu ödeyemez durumda olması halinde, onun hissesine düşen 
ve ödenmemiş bulunan miktar, taşımaya katılan diğer tüm demiryolları arasında, tarifede uy
gulanan kilometrik mesafelere uygun olarak paylaştırılır. 

MADDE : 58 
Teslimde gecikme halinde rücu hakkı 

57. madde hükümleri, teslimde gecikme için ödenen tazminatlara da uygulanır. Eğer gecikme
ye, birçok demiryolu neden olmuşsa, tazminat, demiryollarının kendi hatlarında meydana 
gelen gecikme sürelerine uygun olarak, demiryolları arasında paylaştırılır. 
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MADDE : 59 
Rücu Şekü 

Paragraf 1 — Tazminatın hâkim kararıyla tesbit edilmesi ve kendine karşı rücu işleminin yapıldığı demir
yolunun mahkemeye davet edilmesi ve hatta davaya müdahale hakkının •verilmesi halinde, bu 
demiryolu 57 ve 58. maddelerde öngörülen rücu işlemlerinden birine başvuran demiryolu ta
rafından yapılan ödemenin doğruluğunu reddedemez. Aslî davaya bakan hâkim, mahkemeye 
davet ve müdahale için gerekli süreleri tesbit ede^ 

Paragraf 2 — Rücu hakkını kullanan demiryolu bu talebini; mahkeme daveti yapmadıklarına karşı dava
sını kaybetmemek için, uzlaşmadığı demiryollarının tümüne karşı tek ve aynı davada söz ko
nusu eder, 

Paragraf 3 — Hâkim, kendisinin baktığı rücu davalarının tümünü tek ve aynı kararla hükme bağlar. 

Paragraf 4 — Dava açan demiryolları, daha sonra rücu işlemi yapamaz. 

Paragraf 5 — Taşıma mukavelesi konusunda hak sahibi tarafından ileri sürülen tazminat talepleriyle ilgili 
davada rüçu işlemleri söz konusu olamaz. 

MADDE : 60 
Rücularda Yetki 

Paragraf 1! — Aleyhine rücu hakkı kullanılan demiryolunun merkezinin bulunduğu yerdeki yargı organı; 
rücu davalarının tümü liçin yetkilidir. 

Paragraf 2 — Davanın birçok demiryolu idaresine karşı açılması halinde, davacı demiryolunun, 1. parag
raf gereğince yetkili yargı organları arasından, kendi başvurusunu yapacağını seçme.hak-
vardır. 

MADDE : 61 
Riicular Konusunda Anlaşmalar 

Demiryolları, 59. maddenin 5. paragrafında belirtilen hüküm hariç olmak üzere, bu fasılın 
karşılıklı lücu hükümlerine aykırı anlaşmalar yapabilirler. 

FASİL VI 
JSTtSNAÎ HÜKÜMLER 

MADDE : 62 
Ayk» ılıklar 

Bileşik hükümlerde yer alan maddeler, bazı Devletlerin kendileri arasındaki trafifcde uygu
lamak istedikleri, Avrupa Ekonomik Birliği veya Avrupa Kömür ve Çelik Birliğiyle ilgili 
Anlaşmalar gibi bazı anlaşmaların uygulanmasındaki hükümlerden üstün sayılmazlar, 

9 Mayıs 1980 tarihli Uluslar
arası Demiryolu Taşımalarına 
ilişkin Sözleşme (COTİF) 
Eki B 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 266) 



— 45 — 

DEMİRYOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMA 
SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ 

BİLEŞİK HÜKÜMLER 
(CİM) 

BİRİNCİ FASIL 
GENEL HÜKÜMLER 

MADDE : I 
Uygulama Alanı 

Paragraf 1 — 2. maddede öngörülen istisnalar saklı 'kalmak koşuluyla, Bileşik Hükümler en az iki Dev
letin topraklarından geçen ve sadece Sözleşmenin 3, ve 10, maddelerinde öngörülen bir ta
şıma belgesine kayden taşımaya verilen tüm eşya taşımalarına uygulanır. 

Paragraf 2 :— Bileşik hükümlerdeki «gar» deyimi taşıma sözleşmesinin yerine getirilmesi için halka açık. 
demiryolu garlarını, deniz hizmet limanlarını ve taşıma kuruluşlarının tüm işyerlerini kapsar. 

MADDE : 2 
Uygulama Alanı İstisnaları 

Paragraf li — Gönderici ve alıcı garı aynı Devletin topraklarında bulunan diğer bir ülkenin topraklarını 
sadece transit geçen eşya aşağıdaki durumlarda Bileşik Hükümlere tabi değildir. 
a) Eğer transit taşımanın yapıldığı hatlar sadece çıkış Devletinin bir demiryolu tarafından 

işletiliyorsa, veya 
b) Eğer ilgili Devletler ve demiryolları bu eşyanın Uluslararası olarak kabul edilmemesi ka

nısında iseler. 

Paragraf 2 — Göndericinin ilgili taşıma belgesinden yararlanarak belirttiği ve ilgili Devletlerden hiçbirinin 
yasa ve yönetmeliklerinde karşı hüküm bulunmadığı zaıman,. komşu iki Devletin garları ve 
üçüncü bir Devletin topraklarını transit geçerek İki Devletin garları arasında yapılan taşı
malar, eğer taşımanın yapıldığı hatlar sadece bu üç Devletten birinin demiryolu tarafından 
işletiliyorsa, bu demiryolunda uygulanan dahilî taşıma rejimine tabidiri 

MADDE : 3 
Taşıma Zorunluluğu 

Paragraf 1 — Demiryolu, Bileşik hükümlerin koşullarıyla : 
a) Göndericinin Bileşik hükümlere, tamamlayıcj hükümlere ve tarifelere uyması, 
b) Taşımanın normal trafiğin gereksinimlerini karşılamaya yeterli personel ve araçlarla ya-

piması, 

c) Demiryolunun önleyemeyeceği ve çare bulmaya zorunlu olmadığı nedenlerle taşımaya ma
ni durum doğmaması koşuluyla. 

Bütün tam vagon eşya taşımalarını yapmaya zorunludur. 

Paragraf 2 — Demiryolu yükleme, aktarma ve boşaltması özel araçlar kullanmayı gerektiren eşyayı, ilgili 
garlarda bu araçların olması koşuluyla, taşımaya kabul etmeye zorunludur. 

Paragraf 3 — Demiryolu sadece taşıması süresiz olarak yapılabilen eşyayı taşımaya kabul etmeye zorunludur. 
Gönderici garda yürürlükte olan talimatlar, bu koşula uymayan eşyanın geçici olarak ambara 
alınması gerektiği durumları belirler. 
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Yetkili makamlar : 
a) Hizmetin kısmen veya tamamen iptal edileceği veya kesileceği, 
b) Bazı eşyanın taşımaya kabul edilmeyeceği veya koşullu olarak kabul edileceğine, 
Karar verdikleri zaman, bu önlemlerin hemen halkın ve demiryollarının bilgisine sunulması 
gereklidir; demiryolları yayınlamaları amacıyla bunu diğer Devletlerin demiryollarına bildirir. 

Demiryolları, ortak anlaşma ile, eşya taşımalarını bazı münasebetlerde, belirlenen sınır nok
taları ve transit ülkeleri üzerinde toplayabilir. 
Bu önlemler Merkez Ofisine bildirilir. Bu önlemler Demiryolları tarafından Uluslararası tari-
loîer için öngörülen şekilde yayınlanan özel listelere kaydedilir ve Merkez Ofisine bildirim ta
rihinden bir ay sonra yürürlüğe girer. 
Demiryolu tarafından bu maddeye aykırı olarak işlem yapılması sebep olunan zararın öden
mesi konusunda bir davaya neden olabilir. 

M A D D E : 4 
Taşımaya Kabul Edilmeyen Eşya 

Aşağıda belirtilen eşya taşımaya kabul edilmez; 
a) Geçilecek topraklardan birinde dahi olsa, taşınması yasaklanan eşya, 
b) Geçilecek topraklardan birinde dahi olsa, taşınması posta idaresine ait olan eşya, 
c) Taşımanın yapıldığı Demiryollarından birinde dahi olsa, tesis veya malzeme nedeniyle, hacımları, ağır

lıkları veya yükleme boşaltma ve düzeltilmeleri talep edilen taşımaya uygun olmayan eşya, 
d) 5. madde 2. paragrafta öngörülen aykırlık saklı kalmak koşuluyla, Bileşik Hükümlerin I. eki «Tehlikeli 

eşyanın demiryolu ile Uluslararası taşımasına ilişkin yönetmelik (RID)» uyarınca taşımaya Kabul edil
meyen eşya ve maddeler. 

MADDE : 5 
Koşullu Olarak Taşımaya Kabul Edilen Eşya 

Paragraf 1 — Aşağıda belirtilen eşya taşımaya koşullu olarak kabul edilir. 
a) RID'nıin veya 2. maddede öngörülen anlaşmalar ve tarife hükmünün koşulları ile taşıma

ya kabul edilen eşya ve maddeler, 
b) Cenaze taşıması, kendi tekerlekleri üzerinde taşınan demiryolu vasıtaları, canlı hayvanlar, 

hacımları, ağırlıkları veya yükleme ve boşaltmaları nedeniyle taşıması özel güçlükler arz 
eden eşya: Tamamlayıcı hükümler koşulları ile taşımaya kabul edilir; tamamlayıcı hü
kümler Bileşik Hükümlere aykırı olabilir. 
Canlı hayvanlara gönderici tarafından verilen bir refakatçinin refakat etmesi gereklidir. 
Ancak, Uluslararası tafifelerde öngörüldüğü veya göndericinin talebi üzerine taşımaya ka
tılan demiryolları vazgeçtiği zaman, bir refakatçi talep edilmez; bu durumda, karşı sözleş
meler hariç, demiryolu refakatçinin önlemeyi amaçladığı tehlikeden doğan tüm kayıp ve 
hasar için sorumluluktan kurtulur. 

Paragraf 2 — İki veya birçok Devlet, anlaşmalarla, veya iki veya birçok demiryolu tarife hükümleri ile, 
RID'ye göre taşımaya kabul edilmeyen bazı eşya ve maddelerin taşımaya kabul edilmeleri için, 
uyulması gereken koşullarda anlaşabilirler. 
Devletler veya demiryolları RID'de öngörülen taşımaya kabul koşullarını hafifletebilirler. Bu 
anlaşma ve tarife hükümlerinin yayınlanması ve Devletlere duyurulmak üzere Merkez Ofisi
ne bildirilmesi gereklidir. 

Paragraf 4 

Paragraf 5 
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MADDE : 6 
Tarifeler - özel Anlaşmalar 

Paragraf 1 — Taşıma ücreti parkurun farklı kesimleri için ayrı ayrı hesap edilse bile, taşıma ücreti ve ek 
masraflar, yasal olarak yürürlükte olan ve her Devlette gereğince yayınlanan, taşıma sözleş
mesinin yapıldığı anda geçerli tarifeler uyarınca hesap edilir. 

Paragraf 2 — Tarifelerin, taşımaya uygulanan tüm özel koşulları, özellikle taşıma ücretleri ve ek masrafların 
hesabı için gerekli unsurları ve gerektiğinde, paraların tahvil koşullarını içermesi gereklidir. 
Tarife koşullan sadece Bileşik Hükümler kesin olarak öngörüyorsa bu hükümlere aykırı ola
bilirler, 

Paragraf 3 — Tarifelerin herkese aynı koşullarla uygulanması gereklidir. 

Paragraf 4 — Demiryolları benzer durumlarda bulunan müşterilere kabul edilen benzer koşullar ölçüsünde 
ücret indirimleri veya diğer avantajları kapsayan özel anlaşmalar yapabilirler. 
Ücret indirimleri ve diğer avantajlar, demiryolu hizmeti, kamu idarelerinin hizmeti veya ha
yır çalışmaları için tanınabilir. 
Bu paragrafın birinci ve ikinci bentleri uyarınca alınan önlemlerin yayınlanması zorunlu de
ğildir. 

Paragraf 5 — Dahili tarifeler dışında, Uluslararası tarifelerin Uluslararası Trafikte zorunlu olarak uygulana
cağı ilan edilebilir. 
Bir uluslararası tarifenin uygulanması taşıma belgesinde kesin istenmesine bağımlı olabilir. 

Paragraf 6 — Tarifeler ve tarife değişiklikleri demiryolunun bunlarla ilgili tüm ayrıntıları kullananların em
rine verdiği anda gerektiği şekilde yayınlanmış olarak kabul edilir. Uluslararası tarifelerinin 
yayınlanması sadece demiryolları bu tarifelere çıkış veya varış Şebekesi olarak katılan Devlet
lerde zorunludur. 

Paragraf 7 — Uluslararası tarifelerin ücret zamları ve bu tarıfelerce öngörülen taşıma koşullarını daha sert 
duruma getirmeyi amaçlayan diğer hükümler aşağıda belirtilen durumlar hariç, en erken yayın
lanmalarından on beş gün sonra yürürlüğe girer. 
a) Eğer bir uluslararası tarife tüm parkurda bir dahili tarifenin artmasını öngörüyorsa, bu da

hili tarifenin yayın süreleri uygulanır. 
b) Eğer, bir uluslararası tarifenin zamları taşımaya katılan bir demiryolunun dahili tarifderi

lerinin ücretlerinin genel artışından doğuyorsa, bu artışın meydana getirdiği uluslararası ta
rifenin ücretlerinin ayarlanmasının en az on beş gün önceden bildirilmesi koşulu ile, bu 
zamlar, yayınlandıklarının ertesi gün yürürlüğe girerler; Ancak, bu bildirim söz konusu da
hili tarifelerin ücret artışlarının yayın tarihinden önce yapılamaz. 

c) Eğer, uluslararası tarifelerde öngörülen taşıma ücret ve ek masraflarının kur dalgalanma
larını dikkate almak için değişti rilmesi veya belli hataların düzeltilmesi gerekiyorsa, bu 
değişiklik ve düzeltmeler yayınlandıklarının ertesi günü yürürlüğe girerler. 

Paragraf 8 — Bazı tarifelerin yayınlanma ve aynı koşullarla tüm kullananlara uygulama zorunluluğu bulun
mayan devletlerde, bu madde hükümleri böyle bir zorunluluğu içerdiği ölçüde uygulanmaz. 

Paragraf 9 — Demiryolu, tarifelerde öngörülen taşıma ücretleri ve ek masrafların üstünde, kendisi tarafın
dan yapılan masraflardan başka hiç bir meblağ tahsil edemez. Bu masrafların faydalı tüm ka
nıtlamalarla taşıma belgesinde ayrı olarak belirlenmesi ve dekont edilmesi gereklidir. Bu kanıt
lamalar taşıma belgesi ve iliştirilen belgelerle yapıldığı zaman ve eğer ilgili masrafların öden
mesi alıcıya aitse, bu belgeler taşıma belgesi ile alıcıya verilmez, 15. madde 7. paragrafta belir
tilen masraf hesabı ile gönderiye verilir. 
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MADDE : 7 
Hesap Birimi, Tahvil veya Paraların Kabul Kurları 

Paragraf 1 — Bileşik Hükümlerde öngörülen hesap birimi, Uluslararası Para Fonu tarafından belirlendiği 
gibi özel çekme hakkıdır. 
Uluslararası Para Fonuna üye bir Devletin ulusal parasının, özel çekme hakkı olarak değeri bu 
devletin kendi işlemleri ve ticarî muameleleri için Uluslararası Para Fonu tarafından uygula
nan değer biçme metoduna göre hesap edilir, 

Paragraf 2 — Uluslararası Para Fonuna üye olmayan bir Devletin ulusal parasının, özel çekme hakkı olarak 
değeri, bu devlet tarafından belirlenen tarzda hesap edilir. 
Bu hesabın 1. paragrafın uygulanmasından doğacak değere mümkün olduğu kadar yakın ger
çek bir değeri ulusal para olarak belirtmesi gereklidir. 

Paragraf 3 — Uluslararası Para Fonuna üye olmayan ve mevzuatı 1. ve 2. paragrafların uygulanmasına izin 
vermeyen bir Devlet için, Bileşik Hükümlerde öngörülen hesap birimi üç altın Franga eşit ola
rak kabul edilir. 
Altın Frank 0,900 ayar altın gramının 10/31 ağırlığındadır. Altın Frankın tahvilinin 1. pa
ragrafın uygulanmasından doğacak değere mümkün olduğu kadar yakın bir gerçek değeri ulu
sal para olarak belirtmesi gereklidir. 

Paragraf 4 — Devletler, sözleşmenin yürürlüğe konulmasını takip eden üç ay içinde ve hesap şekillerinde 
veya hesap birimine oranla kendi ulusal paralarında meydana gelen bir değişiklik durumunda, 
2, paragraf uyarınca hesap şekillerini veya 3. paragraf uyarınca tahvil şekillerini her defasın
da Merkez Ofisine bildirirler. 
Merkez Ofisi bu bilgileri Devletlere duyurur. 

Paragraf 5 — Demiryolunun : 
a) Ülke parasıyla ödenebilir, yabancı para birimleri ile belirlenen meblağların tahvilini yap
tığı, (tahvil kuru) 
b) Yabancı paraların ödenmesinde ka bul ettiği (kabul kuru) 
kurlarını yayınlaması gereklidir. . 

MADDE : 8 
Bazı Taşımsılar İçin özel Hükümler 

Paragraf 1 — Şahıslara ait vagonların taşınması özel hükümler. Bileşik Hükümlerin 1. Eki olan «Şahıslara 
ait vagonların Uluslararası taşınmasına ilişkin Yönetmelikte (RIP)» öngörülmüştür. 

Paragraf 2 — Konteynerlerin taşınması için, özel hükümler Bileşik Hükümlerin III. Eki olan «Konteyner-
•lerin demiryolu ile Ululsrarası taşınmasına ilişkin Yönetmelikle (RICo» öngörülmüştür. 

Paragraf 3 — Koli ekspres taşıması için, Demiryolla rı tarife hükümleri ile, Bileşik Hükümlerin IV. Eki olan 
koli ekspreslerin demiryolu ile Uluslararası taşınmasına ilişkin Yönetmelik'e (RIEx) uygun 
hükümler saptayabilirler. 

Paragraf 4 — tki veya birçok Devlet, anlaşmalarla, veya iki veya bir çok demiryolu, tamamlayıcı hükümler 
veya tarife hükümleri ile : 
a) Ciro edilebilir taşıma belgesine ka ydı yapılan eşya, 
b) Taşıma belgesinin ikinci nüshasının teslimine karşın teslim edilecek eşya, 
c) Gazete, 
d) Fuar ve Sergi eşyası, 
e) Yükleme donanımları ve taşınan eşya için sıcak ve soğuğa karşı koruyucu araçların, 
f) Parkurun tamamı veya bir kısmında ücret hesabı yapmaya ve fatura etmeye uygun olma
yan taşıma belgesine kayden gönderilen eşya, 
g) Bilgilerin otomatik olarak iletilmesine yarayan belgelere kayden gönderilen eşya, 
taşımaları için Bileşik Hükümlere aykırı olan koşullar saptayabilirler. 
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MADDE : 9 

Tamamlayıcı Hükümler 

Paragraf 1 — iki veya birçok Devlet veya iki veya birçok Demiryolu Bileşik hükümlerin uygulanması için 
tamamlayıcı hükümler düzenleyebilirler. Tamamlayıcı hükümler ancak Bileşik Hükümler kesin 
olarak öngörüyorsa Bileşik Hükümlere aykırı olabilir. 

Paragraf 2 — Tamamlayıcı hükümler her Devletin yasa ve yönetmeliklerinde öngörülen şekillerde yürürlüğe 
konur ve yayınlanır. Tamamlayıcı hükümler ve yürürlüğe konulmaları Merkez Ofisine bildirilir. 

MADDE : 10 
Ulusal Hukuk 

Paragraf 1 — Bileşik hükümler, tamamlayıcı hükümler ve Uluslararası tarifelerde özel koşullar olmaması 
halinde, ulusal hukuk uygulanabilir, 

Paragraf 2 — Ulusal hukuktan, yasa çelişkileri ile ilgili usuller dahil, hak sahibinin haklarını kullandığı Dev
letin hukuku anlaşılır. 

FASIL : II 
TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI VE YERİNE GETİRİLMESİ 

MADDE : 11 
Taşıma Sözleşmesinin Yapılması 

Paragraf 1 —Taşıma sözleşmesi gönderici demiryolunun taşıma belgesinin refakat ettiği eşyayı taşımaya 
kabul ettiği andan itibaren yapılmış olur. Taşımaya kabul taşıma belgesi üzerine ve gerektiğinde -
ilave her sayfanın üzerine gönderici garın tarihli damgasının veya kabul tarihini taşıyan say
manlık makinası bilgisinin vurulması ile saptanır. 

Paragraf 2 — Birinci paragrafa uygun işlemin, taşıma belgesine konu olan eşyanın tamamının taşımaya 
verilmesi ve gönderici garda yürürlükte olan talimatlarda öngörüldüğü ölçüde, göndericinin 
üstüne aldığı masrafların ödenmesi veya 15. maddede 7. paragraf uyarınca bir garantinin depo
zito olarak yatırılmasından sonra derhal yapılması gereklidir. Eğer gönderici talep ederse, söz 
konusu işlemin göndericinin nezaretinde yapılması gereklidir. 

Paragraf 3 — Damga veya saymanlık makinası bilgi jürin vurulmasından sonra, taşıma belgesi taşıma söz
leşmesinin yapıldığını ve kapsamım gösterir. 

Paragraf 4 — Ancak, tarif eler. veya gönderici ile demiryolu arasında yapılan sözleşmeler uyarınca yükle
mesi göndericiye ait olan eşya söz konusu olduğunda, bu tür sözleşmeleri yapma yetkisi gönde
rici gara verildiği zaman, eğer demiryolu eşyanın miktarı ve kolilerin adedini doğrulamış ve 
bunu taşıma belgesi üzerinde saptamış ise, bu durumda demiryolu taşıma belgesi üzerine kay
dedilen miktar ve koli adedi ile ilgiil belgelerden sorumludur. Gerektiğinde bu bilgiler başka 
yollarla ispat edilebilir. 
Eğer taşıma belgesi üzerine kaydedilen bilgilere göre, hiç bir gerçek noksanlığın eşyanın mik
tarı veya kolilerin adedi farkı ile ilgili olmadığı belli ise, eşya miktarı ve kolilerin adedinden 
demiryolu sorumlu değildir. Vagon alıcıya orijinal kurşunları sağlam teslim edildiğinde durum 
özellikle aynıdır. 

Paragraf *5 — Demiryolunun, taşıma belgesinin ikinci nüshasını göndericiye vermeden önce, bu nüsha üzeri
ne tarihli damgayı veya saymanlık makinası bilgilerini vurarak eşyanın taşımaya kabulünü 
ve kabul tarihini doğrulaması gereklidir. 
Bu ikinci nüshanın ne eşyaya refakat eden taşıma belgesi ne de konşimento değeri vardır. 
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MADDE : 12 
Taşıma Belgesi 

Paragraf 1 — Göndericinin gerekli şekilde doldurulmuş bur taşıma belgesini sunması gereklidir. Her gön
derici için bir taşıma belgesinin düzenlenmesi gereklidir. Aynı bir taşıma belgesi sadece bir 
tek vagonun yüklemesini ilgilend'irebilir. Tamamlayıcı hükümler bu hükümlere aykırı olabi-
Ilir. 

Paragraf 2 — Demiryolları gönderici için taşıma belgesi ikinci nüshasını içeren, küçük hız ve büyük hız 
için taşıma bölgesi bileşik modelini saptar. 
Gönderici tarafından taşıma belgesinin seçimi eşyanın küçülk hız veya büyük hız olarak taşı
nacağını belirler. Mgili tüm demiryolları arasında yapılan anlaşma hariç olmak üzere, parku
run bir kısmında büyük hız diğer bir kısmında küçük hız talebi kabul' edilmez. 
Bazı trafikler için, özellikle iki komşu ülke arasındaki demiryolları, tarifelerde, basitleştiril
miş model taşıma belgesinin kullanılmasını zorunlu küabilirler^ 

Paragraf 3 — Taşıma belgesinin en azından biri Kuruluşun çalışma lisanları arasında seçilmiş ikâ veya muh
temelen üç lisanda basılması gereklidıir. 

Uluslararası tarifeler gönderici tarafından taşıma belgesi üzerine kaydedilen bilgilerin yazıl
ması gerekli lisanı belirleyebilir. Tarifeler bunu öngörmediği zaman, taşıma belgesinin çıkış 
Devletlinin resmi lisanlarından biri ile doldurulması ve bilgiler kuruluşun çalışma lisanların
dan biri ile yapılacak çevirinin taşıma belgesine iliştirilmesi gereklidir. 
Tamamlayıcı 'hükümler veya uluslararası tarifelerce öngörülen karşı hükümler hariç, gönde-
derici tarafından taşıma belgesit üzerine kaydedilen bilgilerin latin harfleri ile yazılması gerek-

lidirB 

MADDE : 13 
Taşıma Belgesinin Kapsamı 

Paragraf 1 — Taşıma belgesinin zorunlu olarak aşağıdaki bilgileri içermesi gereklidir. 
a) Varış garının adı; 
b) Alıcının adı ve adresli; bir gerçek kişi veya diğer hak sahibi kimsenin alıcı olarak ya

zılması gereklidir. 
c) Eşyanın cinsi; 

d) Miktarı) veya bunun olmaması durumunda, çıkış garında yürüdükte olan talimatlar uya
rınca benzeni bir bilgi; 

e) Parça eşya ve demiryolu/denizyolu trafiğinde gönderilen iki veya birçok yükleme ele
manım içeren ve aktarma edilmesi gereken tam vagonlar için koli adedi ve ambalaj du
rumu; 

f) Vagonun numarası ve, ayrıca, şahıslara ait vagonlar ve yüklemesi göndericiye ait olan 
eşya için vagon darası; 

g) Taşıma belgesine iliştirilen veya (belirlenen bir garda veya gümrük veya diğer rnakarnların 
biir bürosunda demiryolunun emrinde tutulmuş olarak belirtlilen, gümrük veya idarî ma
kamlar tarafından istenilen belgelerin ayrıntılı dökümü; 

h) Göndericinin adı ve adresi, bir gerçek kişi veya diğler hak sahibi kimsenin gönderici ola
rak yazılması gereklidir; eğer gönderici garda yürüdükte olan talimatlar öngörüyorsa, 
göndericinin adına ve adresine elle atılmış, baskı veya bir damga aracılığı iîe (imzasını 
ilave etmesi gereklidir. 
Çıkış garında yürüdükte olan' talimatlar, parkurun bütünü için, «tam vagon» ve «parça 
eşya» kavramlarını belirler. 
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Paragraf 2 — Taşıma bölgesinin, gerekirse, Bileşik hükümlerce öngörülen tüm bilgileri içermesi gereklidir. 
Eğer bir Devletin yasa ve yönetmelikleri, tamamlayıcı hükümler veya tarifeler başka bilgileri 
zorunlu kılıyor veya kabul ediyorsa ve bu bilgiler Bileşik hükümlere aykırı değilse ancak bu 
durumda taşıma belgesi bu bilgileri içerebilir. 

Paragraf 3 — Ancak, gönderici taşıma belgesinin bu amaçla ayrılmış hanesine, demiryolu için ne zorunlu
luk ne de sorumluluk getiren, fakat alıcıya bilgi amacıyla eşya ile ilgili bilgileri ilave ede
bilir,. 

Paraıgraf 4 — Taşıma belgesinin yerine başlka belgelerin kullanılması veya Bileşik hükümler, tamamlayıcı 
hükümler veya tarifelere© zorunlu kılınan veya kabul edilen başka belgelerin taşıma belgesi
ne eklenmesi yasaktır. 

IMADDE : 14 
İzlenecek Yol ve Uygulanacak Tarifeler 

Paragraf 1 —Göndlerioi taşıma 'belgesinde, sınır noktaları veya sınır garları ve (gerektiğinde demiryolları 
arasındaki transit noktalarla belirleyerek takip edilecek yolu gönderici sadece kabul edilen 
münasebetlerde taşımaya açık sınır nök&ları ve sınır garlarını zorunlu kılabilir. 

Paragraf 2 — İzlenecek yol talimatında aşağıdaki hususlar özümlenir. 
a) Gümrük veya idarî makamların talep ettiği formalitelerin, yapılması gerekli garları ve

ya eşyaya özel bakımların (canlı hayvanlara yapılacak tbakum, yoM'a buzlama, vb) ya
pılması gerekli garların isimleri; 

b) Eğer tarifelerin belirtilmesi, aralarında istenilen tarifelerin uygulanması gerekli garları 
(belirlemeye yeterli ise, uygulanacak tarifelerin adlan; 

c) x noktasına kadar masrafların tamamı veya bir kısmının ödeme açıklaması (x komşu 
ülkelerin tarifelerinin bağlantı yapıldığı ndktanm ismen ıbelirtilmesidir.); 

Paragraf 3 — Demüryolu 3. maddenin 4 ve 5. paragrafları ve 33. maddenin l.: paragrafında belirtilen du
rumlar dışında sadece; 
a) Gümrükler ve ildarî makamlarca talep edilen formalitelerin ve eşyaya yapılacak özel 

bakımların gönderici tarafından belirlenen garlarda yapılması; 

b) Masrafların ve teslim sürelerinin gönderici tarafından zorunlu kılınan güzergâha göre 
hesap edilen masraflar ve sürelerden fazla olmaması; 
koşuluyla, taşımayı göndericinin zorunlu kıldığı güzergâhtan başka bir güzergâh üzerinden 
yapabiir. -
Eğer taşımaya katılan demiryollarından biri kendi uluslararası parça eşya taşıma kurulu-

- şundan doğan güzergâh talimatı nedeniyle gönderici tarafından seçileni güzergâha uzanı
yorsa, (a) bendi parça eşyaya uygulanmaz, 

Paragraf 4 — 3. paragrafın saklı kalması koşulluyla, masraflar ve teslim süreleri gönderici tarafından zo
runlu kılınan güzergâha veya bunun olmaması durumunda, demiryolu tarafından seçilen 
güzergâha göre hesap edilir^ 

Paraıgraf S — Gönderici taşıma belgesinde uygulanacak tarifeleri [belirtebilir. Demiryolunun, eğer uygulan
maları için konulan koşullar yerine getirilirse, bu tarifeleri uygulaması gereklidir. 

Paragraf 6 — Eğer göndericinin açıklamaları izlenecek yolu veya uygulanacak tarifeleri belirlemeye yeterli 
değilse veya bu açıklamaların bazıları uygun değilse, demiryolunun gönderici için en avantajlı 
görünen güzergâhı ve tarifeleri seçmesi gereklidir! 

Paragraf 7 — Demiryolu sadece, hile ve ağır hata durumunda, 6. paragraf uyarınca yapılan seçimlerden do
ğan zarardan sorumludur. 
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Paragraf 8 — Eğer gönderici gardan varış garına kadar bir uluslararası tarife varsa ve eğer, göndericinin 
yeterli açıklamaları olmadığından, demiryolu bu tarifeyi uygularsa demiryolunun uygulanan 
taşıma ücreti ile, aynı parkur üzerinde, diğer tarifelerin bağlantısı ile ödenen taşıma ücreti ara
sındaki farkı, bu fark her taşıma belgesi için 4 hesap birimini geçiyorsa, talebi üzerine hak sa
hibine ödemesi gereklidir. 
Göndericinin yeterli açıklamaları olmadığından, eğer demiryolu, ücret yönünden daha avan
tajlı bir uluslararası tarife varken, tarifeler bağlantısını uygulayacak ise, başka nedenle ben
zeri olan tüm diğer koşullar içinde aynı şey söz konusudur. 

MADDE : 15 
Masrafların ödenmesi 

Paragraf 1 — Aşağıda belirtilen hükümler uyarınca, masraflar (taşıma ücreti, ek masraflar, gümrük vergile
ri ve eşyanın taşımaya kabulünden teslimine kadar meydana gelen diğer masrafları) ya. gön
derici ya da alıcı tarafından ödenir. 
Bu hükümlerin uygulanması için, taşıma ücretlerinin hesabında, baremlerden doğan ücretlere 
veya istisnai ücretlere, uygulanan tarifelere göre, ilave edilmesi gerekli vergiler taşıma ücreti 
olarak kabul edilir. • 

Paragraf 2 — Masrafların tümünü veya bir kısmını ödemeyi üstlenen göndericinin aşağıdaki açıklamalardan 
binini kullanarak bunu taşıma belgesinde belirtmesi gereklidir. 
a) 1° Eğer gönderici sadece taşıma ücreti üstleniyorsa «franko taşıma ücret» 

2° Eğer gönderici taşıma ücretlerinden fazla olarak masrafları da üstleniyorsa, «franko 
dahil taşıma ücreti»; göndericinin bu masrafları tam olarak belirtmesi gereklidir; 

sadece ek masraflar veya taşımaya kabulden teslime kadar meydana gelen diğer mas
rafları ilgilendiren ilaveler ve gümrük veya diğer idari makamlar tarafından tahsil 
edilen tutarların aynı bir cins masraflar toplamını bilmeyi amaçlamaması gerek
lidir. (örneğin gümrük vergileri ve gümrüğe ödenecek meblağların toplamı, ilave edi
len değer vergisi ayrı bir cins gibi düşünülür.) 

3° Eğer gönderici taşıma ücretlerini x noktasına kadar üstlenmiş ise, «taşıma ücretleri: 
franko x'e kadar» (x komşu ülkelerin tarifelerinin bağlantısının yapıldığı noktanın is
men belirtilmesidir.) 

4° Daha sonraki ülke ve demiryolu ile ilgili olan tüm masraflar dışında, eğer gönderici 
x noktasına kadar taşıma ücretinden fazla olarak masrafları üstlenmiş ise « dahil 
x noktasına kadar franko taşıma ücreti»; 2° nin hükümleri benzetme ile uygulanır. 

b) Eğer gönderici tüm masrafları (taşıma ücreti ek masrafları, gümrük vergisi ve diğer mas
raflar) üstlenmiş ise, Franko tüm masrafları» 

c) Eğer gönderici saptanan bir tutarı Üstlenmiş ise, «franko için» tarifelerde mevcut karşı 
hükümler hariç, bu tutarın çıkış ülkesi parasıyla belirlenmesi gereklidir. 
a) 4° bendine göre, masrafların ödenmesi durumunda, gönderici garda yürürlükte olan 
talimatlara göre, ilgili tüm parkurlar için hesap edilmesi gereken ek masraflar ve diğer 
masrafların ve 16. ınadde 2. paragrafta öngörülen teslimde kıymet beyanı ücretinin tama
mı daima gönderici tarafından ödenir. 

Paragraf 3 — Masrafların ödenmesi konusunda, uluslararası tarifeler sadece 2. paragrafta belirtilen bazı açık
lamaların kullanılmasını veya başka açıklamaların kullanılmasını zorunlu kılabilir. 

Paragraf 4 — Göndericinin üstlenmediği masraflar alıcı üstlenmiş gibi kabul edilir. Ancak, alıcının taşıma bel
gesini çekmediği, 28. madde 4. paragraf uyarınca haklarını kullanmadığı, 31. madde uyarınca ta
şıma sözleşmesini değiştirmediği zaman masrafları daima gönderici üstlenir. 

Paragraf 5 — Alıcıya yüklenebilir bir olay sonucu veya alıcının talebi üzerine tahsili gerekli belirleme, ardiye, 
tartı ücretleri gibi ek masraflar daima alıcı tarafından ödenir. 
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Gönderici demiryolu, görüşüne göre, çabuk bozulabilir veya düşük değeri veya cinsi nedeniyle 
masrafların ödenmesini yeterince garanti etmeyen eşya için göndericiden masraflara karşılık 
avans isteyebilir. . 
Eğer göndericinin ödemeyi üstlendiği masraflar taşımaya, teslim sırasında tam olarak sapta-
nanuyorsa, bu masraflar teslim süresinin bitiminden sonra CA geç otuz gün içinde gönderici ile 
hesap düzenlemesini gerektiren bir muafiyet bültenine kaydedilir. Demiryolu, garanti olarak, 
masraflara yaklaşık bir meblağı makbuz karşılığı depozito talep edebilir. Makbuzun iadesine 
karşılık, muafiyet bültenindeki bilgilere göre düzenlenmiş açıklayıcı bir masraf hesabı gönde
riciye verilir. 
Eğer, gönderici garda yürürlükte olan talimatlar masrafların sadece taşıma belgesi ikinci nüs
hasına özellikle belirtilmesi gerekli olduğunu öngörmesi durumu hariç, gönderici garın peşin 
tahsil edilen masrafları taşıma belgesinde ve ikinci nüshada özellikle belirtmesi gereklidir. 7. 
paragrafta öngörülen durumda, bu masrafların taşıma belgesinde ve ikinci nüshada belirtil
memesi gereklidir. 

MADDE : 16 
Teslimde Kıymet 

Paragraf 1 — Tüm eşya bir teslimde kıymet beyanına konu olabilir. Kıymet beyanının ücretinin taşıma bel
gesi üzerinde rakamla yazılması ve alış ülkesi parasıyla, tarif elerce saptanan bir başka parayla. 
veya hesap birimi olarak belirtilmesi gereklidir. 

Paragraf 2 — Teslimde kıymet ücreti, ilgili tüm parkurlar için, gönderici demiryolunun tarifelerine göre he
sap edilir. 

MADDE : 17 
Rambursman ve Debur 

Paragraf 1 — Gönderici eşyanın gönderici garda taşımaya kabulü şurasında, değeri kadar bir rambursmanı 
eşyaya yükleyebilir. Rambursmamn tutarının çıkış ülkesi parasıyla belirtilmesi gereklidir; tari
feler aykırılıklar öngörebilirler. 

Paragraf 2 — Demiryolu sadece, eğer tutarı kendine alıcı tarafından ödenirse, rambursmanı ödemeye zo
runludur. Bu tutarın demiryolunca ödenmesinden sonra otuz günlük bir süre içinde emre ve
rilmesi gereklidir; bu sürenin bitiminden itibaren hesap edilmek üzere yılda yüzde beşlik faiz 
Ödenir. 

Paragraf 3 — Eğer eşya alıcıya, rambursmian talhsil edilmeksizin, kısmen veya tamamen teslim edilirse, alı
cıya rücu edilmesi durumu hariç rambursman tultarı kadar zarar tutarının göndericiye öden
mesi gereklidir. 

Paragraf 4 — Raımlbursmian eşya tarifelerce saptanan ıbir ücrettin tahsillini gerektirir; rambursman iptal edi
lirse veya 30. madde, L paragraf uyarınca 'bir -taşıma sözleşmesi değişikliği ile azaltılsa bile 
Ibu ücretin ökienmesi gereklidir^ 

Pariagral 5 — Ddburlaır sadece gönderici garda yürürlükte olan talimatların uygulamması ile kabul edilir. 
Paragraf 6 — Ramlbuırsm'an ve deburlar tutarının taşıma belgesi üzerinde rakamla ıbd'irtimesıi gereklidir. 

MADDE : 18 
Taşıma [Belgesi üzerine yazdan bilgiler için sorumluluk 

Gönderici taşıma belgesi üzerime kendisi tarafından yazılan 'bilgilerin doğruluğundan sorumludur. 
Gönderici ıbu bilgilerin düzensiz, yanlış, eksik otaası veya bilgilerin her birisine ayrılan yerden 
'başka yere yazıümasından meydana gelen tüm sonuçları yüklenir. Eğer bir bilgi için ayrılan 
yer yetersiz ise, gönderici bu yere yazacağı bir açıklama ile bilginin tamamının taşıma belgesi
nin neresinde bulunduğunu belirtiri 

Paragraf 6 

Paragraf 7 

Paragraf 8 
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MADDE : 19 
Eşyanın Durumu, {Ambalajı ve Markalanması 

Paragraf 1 — Demiryolu 'hasar belirtileri olan bir eşyayı taşımaya kabul ettiğinde, bu eşyanın durumunun 
taşıma belgesinde belirtilmesini talep edebilir. 

Paragraf 2 — Cinsi nedeniyle, eşya bir ambalajı gerektirdiğinde, göridericinin eşyayı, taşıma sırasında ta
mamen veya (kısmen kayıp ve hasardan koruyacak ve şahıslarla, malzemeye veya diğer eşyaya 
zarar vermeyecek şekilde ambalajlaması gereklidir. 
Ambalajın, ayrıca, gönderici garda yürürlükte olan talimatlara uygun Olması gereklidir. 

Paragraf 3 — Eğer gönderici 2. paragrafa uymuyorsa, demiryolu ya eşyayı taşımayı kalbul etmez, yada gön
dericinin, taşıma belgesi üzerine, tam bir açıklama yaparak eşyanın ambalajsız olduğunu veya 
ambalajın yetersiz durumda olduğunu kalbul etmesini 'talep edebilir, 

Paragraf 4 — Gönderici ambalaj yokluğu veya ambalajın yetersiz olmasından doğan tüm sonuçlardan so
rumludur. Ve özellikle demiryolunun bu alaydan uğradığı zararı telafi etmesi gereklidir. Ta
şıma belgesinde kayıtlı birgiler bulunmadığında, ambalajın yokluğunu veya yetersiz duırumda ol
duğunu ispat etmek demiryoluna aittir. 

Paragraf 5 — Tarifelerde öngörülen aykırılıklar hariç, bir parça eşyanın göndericisinin her kolinin veya de
miryolu tarafından kabul edilen bir etiket üzerine, her türlü karışıklığı önleyecek ve taşıma 
'belgesi üzerindeki bilgilere tamamen uygun olarak açık ve silinmeyecek bir şekilde : 
a) Alıcının adı ve adresini, 
b) Varış garını, 
belirtmesi gereklidir. 
a) ve b) (bentlerinde belirtilen bilgilerin demiryolu, denizyolu 'trafiğinde gönderilen ve aktarma 
edilmesi gereken tam vagonların her yükleme elemanının üzerinde de bulunması gereklidir. 
Süresi 'biten bilgilerin ve etiketlerin gönderici tarafından silinmesi veya kaldırılması gereklidir. 

Paragraf 6 — Tamamlayıcı hükümler veya tarifelerde öngörülen aykırılıklar hariç, kırılabilir, vagonda dağıl
maya uygun ve diğer eşyayı kirletebilecek veya bozabilecek eşya, kırılmayacak, kaybolma
yacak veya diğer eşyayı kirletmeyecek veya (bozmayacak şekilde amlbalajlanmadıkça veya ibir 
araya itoplanmadıkça «sadece tam vagon olarak taşınır,! 

MADDE : 20 
Eşyanın Taşımaya Teslimi ve Yüklenmesi 

Paragraf 1 — Eşyanın taşımaya teslim işlemleri gönderici garda yüirürlülk'tie olan talimatlarca düzenlenir, 

Paragraf 2 — Bileşik hükümler başka hükümleri içermedikçe veya taşıma belgesi gönderici ve demiryolu 
arasında yapılmış özel (bir sözleşmeyi belirtmedikçe, yükleme, gönderici garda yürürlükte olan 
tarimafllara göre ya demiryoluna yada göndericiye aittir,! 
Yükleme göndericiye ait olduğunda, ıgönderic/inin yükleme sınırına uyması gereklidir. Eğer ta
şımanın yapıldığı hatlar farklı yükleme sınırları içeriyorsa, parkurun tamamı için en düşük yük
leme sınırı geçerlidir. Uyulması gereken yükleme sınırlarını belirleyen hükümler tarifelerin ya
yınlandığı şekilde yayınlanırlar. Demiryolu talebi üzerine göndericiye uyulması gereken yükle
me sınırını belirtir. 

Paragraf 3 — Gönderici kendisi tarafından yapılan bir yanlış yüklemenin doğuracağı sonuçlardan sorumludur 
ve bu alaydan dolayı demiryolunun uğradığı zararı telafi etmesi gereklidir. Ancak, yanlış bir 
yüklemenin düzeltilmesi için meydana gelen masrafların ödenmesinde 15. madde uygulanır. 
Yanlış yüklemenin ispatı demiryoluna aittir. 
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Paragraf 4 — Bileşik hükümler eşyanın taşınması konusunda başka hükümler içermedikçe, eşyanın, uluslar
arası tarifelere göre, kapalı vagon, açık vagon, Muşambalı açık vagon ve özel düzenlenmiş va
gonlarda taşınması gereklidir. Eğer uluslararası tarifeler yoksa veya eğer uluslararası tarifeler 
ibu konuda hükümler içerımiyorsa,. parkurun tümü için gönderici garda yürürlükte olan tali
matlar geçerlidir. 

Paragraf 5 — Vagonların üzerine mühürlerin vurulması gönderici garda yürürlükte olan hükümlere göre dü
zenlenir. 
Göndericinin vagonlar üzerine vurduğu mühürlerin adedini ve cinsini taşıma belgesine yazması 
gereklidir. 

MADDE : 21 ' 
Denetim 

Paragraf 1 — Demiryolunun her zaman eşyanın gönderici tarafından taşıma belgesine yazılan bilgilere uy
gun olup olmadığım ve koşullu olarak taşımaya kaibul edilen eşyanın taşınmasına ilişkin hü
kümlere uyulup uyulmadığını denetlemeye hakkı vardır. 

Paragraf 2 — Eşyanın içeriğinin denetlenmesi söz konusu olduğunda, denetimin «gönderici veya alıcı garda 
yapılaması durumuna göre, gönderici veya alıcının denetimde hazır bulunmaya davet ed-lmcsi 
gereklidir. Eğer ilgili denetimde hazır bulunmazsa veya denetim yolda yapılırsa ve denetimin 
yapıldığı devletin yasa ve yönetmeliklerinde başka hüküm bulunmadıkça, denetimin demiryolu 
dışında 'iki şahidin huzurunda yapılması gereklidir^ 
Bununla birlikte, eğer bu işlem işletmenin ıgereksiniilmi veya gümrük veya diğer idarî makam
ların talMmatlarınca zorunlu kılınırsa, demiryolu • denetimi sadece yolda yapabilir. 

Paragraf 3 — Taşıma belgesi üzerinde bulunan bilgilerin denetim sonucunun taşıma belgesi üzerine belirtil
mesi gereklidir. Eğer denetim gönderici garda yapılırsa, taşıma belgesi ikinci nüshası demiryo
lu tarafından alıkonduğunda sonucun ikinci nüsha üzerinde de belirtilmesi gereklidir. * 
Eğer gönderici taşıma belgesi üzerindebulunan bilgilere uymuyorsa veya koşullu olarak taşı
maya kabul edilen eşyanın taşınmasına lilişkin hükümlere uyulmamışsa, denetimden doğan 
masraflar, derhal ödenmezlerse, eşyaya yüklenir. 

İMADDE': 22 
Eşya Miktarının ve Kolilerin Adedinin Saptanması 

Paragraf I — Her devlette yürürlükte olan talimatlar, demiryolunun hangi koşulllarda eşyanın miktarım veya 
kolilerin adedini, ve vagonların gerçek darasını saptaması gerektiğini belirler. 
Demiryolunun yaptığı saptamaların sonucunu taşıma belgesi üzerine belirtmesi gereklidir. 

Paragraf 2 — Eğer taşıma Sözleşmesinin yıapılmasmdan sonra demiryolu tarafından yapılan tartı sonucu 
bir fark meydana gelirse, aşağıdaki durumlarda, gönderici gar tarafından saptanan miktar 
bunun olmaması halinde gönderici tarafından beyan edilen miktar taşıma ücretinin hesabında 
belirten olarak kalır: 

a) Eğer fark açıkça eşyanın cinsti veya iklim etkenlerinden meydana geliyorsa veya, 

b) Eğer tartı kantar üzerinde yapıldı ise ve gönderici gar tarafından saptanan veya bunun 
olmaması halinde, gönderici tarafından beyan edilen miktarın yüzde ikisinden fazla bir 
fark meydana gelmemişse, 
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İMADDE : 23 
Fazla Yükleme 

Paragraf 1 — Bir vagonun fazla yüklendiği gönderici gar veya bir ara gar tarafından saptandığı zaman, yük 
ifazlası, hiç bıiır 'ek ücretin tahsili gerekmese bile, vagondan boşaltılabilıir. Gerektiğinde, gönde
rici veya, 31. madde uyarınca taşıma sözleşmesinin değişikliği durumunda, alıcı yük fazlası ile 
talimatlarını vermeğe hemen davet edilir. 

Paragraf 2 —• 24. maddede öngörülen ek ücretin ödenmesinden ayrı olarak, yük fazlası, esas yüklemeye uy-
, sulanan taşıma ücretine göre taşımanın yapıldığı parkur dçin ücrete tabii itutuluır. Yük fazlasının 

vagondan boşaltılması durumunda, boşaltma işlemleri file İlgili masraflar, İşlemi yapan demir
yolunun tarifelerine göre tahsil edilir. 

MADDE : 24 
İlave Ücret 

Paragraf 1: — Taşıma ücreti 'farkından ve muhtemel bir zarar için tazminatın ödenmesinden ayrı olarak, 
Demiryolu; 
a) 1 ° RID uyarınca kaşımaya kabul edilmeyen eşya ve maddelerin cinsinin düzensiz, yanlış 

ve noksan bildirilmesi durumunda; 
2° RID uyarınca koşullu olarak taşımaya kabul edilen eşya ve maddelerin cinsinin dü

zensiz, yanlış ve noksan bildirilmesi, veya RİO koşularına uyulmaması durumunda; 
tüm kolilerin brüt ağırlığı üzerinden kg. başına 1 hesap birimine eşit bir ilave ücreti, 

b) Vıagon gönderici tarafından yüklendiğinde, yükleme sınırını aşan miktar üzerinden her 100 
kg. için 15 hesap birimine eşit bir ilave ücreti; 

c) 1° Yukarıdaki a) bendinde öngörülmeyen eşyanın cinsimin düzensiz yanlış veya noksan 
bildirilmesi veya genel olarak eşyaya gerçekten uygulanması gerekli tarifeden daha 
indirimli bir tarifenin uygulanmasını sağlayabilen cins bildirme durumunda, hesap edi-

• len taşıma ücreti ile gönderici ""gardan varış garına kadar tahsil edilmesi gerekli olan 
taşıma ücreti arasındaki; 

2° Gerçek miktarın altında bir ağırlık belirtilmesi durumunda, beyan ©dillen miktarın 
taşıma ücreti ile saptanan miktarın taşıma ücreti arasındaki; farkın iki katına eşit bir 
ilave ücreti; 

Hahsil edilebilir. 
IBir gönderi farklı Itaşıma ücretinin uygulandığı eşyadan meydana geldiği ve her birinin 
miktarı kolaylıkla saptanabildiğinde, eğer eşyanın herbirine uygulanan ücrete göre yapı
lan hesap sonucu daha düşük bir ilave ücret ortaya çıkıyorsa, ilave ücretin hesabı bu 
şekilde yapılır. 

Paragraf 2 — Eğer ayrı biir vagon için, gerçek bir miktarın altında bir miktar açıklaması ve yük fazlası 
varsa, bu iki aykırı davranma ile igili ilave ücretler birlikte tahsil edilir. 

Paragraf 3 — İlave tioretlerin 'tahsillini haklı kılan olayların meydana geldiği yer neresi olursa olsun, ilave 
Ücretler eşyaya yüklenir. 

Paragraf 4 — îlave üoretierin tutarı ve itahsil nedeninin flaşıma belgesinde belirtilmesi gereklidir. 

Paragraf 5 —i Aşağıda belirtilen durumlarda hiçbir ilave ücret İtahsil edilmez : 
a) Gönderici garda yürürlükte olan talimatlara göre demiryolu tarafından tartının yapılması 

zorunlu olduğunda, miktarın yanlış bldiırilmesi; 
b) Eğer gönderici taşıma belgesinde 'tartının demiryolu tarafından yapılmasını (talep etmiş 

ise, miktarın yanlış bildirilmesi veya yük fazlası olması durumunda; 
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c) Eğier eşyanın taşımaya 'teslimi sırasında vagonun yükünün yükleme sınırını aşmadığı ispati 
edilirse, taşıma sırasında havasa! etkenlerin neden olduğu yük fazlası durumunda; 

d) (Eğer yük fazlası olanaksızım miktarım artışına mavasal etkenlerin neden olduğu ispat edilir
se, taşıma sırasında meydana gelen miktar artışı durumunda; 

e) Taşıma belgesine yazılan miktar ile tespit edilen miktar arasındaki fark beyan edilen 
miktarın yüzde üçünü geçmediğinde, yük fazlası olmaksızın ımıikıtarım yanlış bildirilmesi 
durumumda; 

i) Demiryolunun, göndericinin uymasını sağlayacak bir şekilde, yükleme sınırını yayınlama
dığı ve göndericiye bildirmediğinde, bir vagonun yük fazlası olması durumunda, 

MADDE : 25 
İdari Formaliteler İçin Belgeler 
«Gümrük Tarafından Kapatma 

Paragraf î — Göndericimin, eşyanın testimıinden önce, gümrük veya diğer idarî makamlarca talep edilen 
< formalitelerim ıtamamrianması içim gerekli belgeleri taşıma belgesine iiştirilmesi gereklidir. -

Gümrük veya diğer idarî makamların 'talimatları veya tarifeler başka sekilide zorunlu kılma
dıkça, bu belgderin sadece itaşıma belgesine konu olan eşyayı ilgilendirmesi gereklidir. 
Bununla birlikte b,u belgeler taşıma bslgesine iliştirilmediğinde veya eğer belgelerin alıcı ta
rafından verilmesi gerekiyorsa, göndericinin ilgili belgeleri demiryolunun emrine vereceği for
malitelerin yapılması gerekli garı, gümrük veya diğer idarî makamların burasını taşıma belge
sine kaydetmesi 'gereklidir. Eğer gönderici, gümrük veya diğer idarî makamlarca talep edilen 
formaliteler de bizzat hazır bulunur veya bir vekil tarafından temsil edilirse, bu belgelerin 
söz konusu formalitelerde sunulması yeterlidir. 

Paragraf 2 — Demiryolu verilen belgelerin yeterli ve tam olup olmadığım incelemek zorunda değildir. 

Paragraf 3 — Gönderici, demiryolunun hatası olması durumu hariç, bu belgelerin yokluğu, yetersizliği veya 
düzensizliğinden meydana gelen tüm zarardan demiryoluna karşı sorumludur. Demiryolu 
hata durumunda, taşıma belgesine refakat eden veya kendine emanet edilen taşıma belgesi üze
rinde belirtilmiş belgelerin kaybı, kullanılmaması veya düzensiz kullanılmasından doğan sonuç
lardan sorumludur; ancak muhtemel tazminat eşyanın kaybı durumunda öngörülen tazminatı 
asla geçmemesi gereklidir. 

Paragraf 4 — Eşyanın ambalajlanma ve muşambalanması konusunda, göndericinin gümrük veya diğer idarî 
makamların talimatlarına uyması gereklidir. Eğer gönderici bu talimatlar uyarınca eşyayı am
balajlamaz veya muşambalamazsa, demiryolu bunu sağlayabilir; meydana gelen masraflar eş
yaya yüklenir. 

Paragraf 5 — Demiryolu gümrük veya diğer idarî makamlar tarafından vurulan mühürleri bozulmuş veya 
yetersiz olan eşyayı reddedebilir. 

MADDE : 26 
İdarî Formalitelerin Tamamlanması 

Paragraf 1 — Gümrük ve- diğer idarî makamlarca talep edilen formaliteler yolda demiryolu tarafından ta
mamlanır. Bununla birlikte demiryolu bu formaliteleri bir vekile yaptırabilir. 

Paragraf 2 — Bu formalitelerin tamamlanmasında demiryolu kendi hatasından veya vekilinin hatasından 
sorumludur; ancak, muhtemel tazminatın eşyanın kaybı durumunda öngörülen tazminatı asla 
geçmemesi gereklidir. 
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Paragraf 3 — Taşıma belgesine kaydettiği açıklama ile gönderici veya 31. madde uyarınca talimat veren alıcı; 
a) Bütün bilgileri vermek veya yararlı görüşleri bildirmek için bu formatilerde bizzat hazır 

bulunmayı veya bir vekil tarafından temsil edilmeyi; 

b) Formaliteleri bizzat tamamlamayı veya formalitelerin tamamlandığı Devletin yasa ve yö
netmelikleri izin verdiği ölçüde bir vekile tamamlattırmayı; 

c) Kendisi veya vekili formalitelerde hazır bulunduğunda veya formaliteleri tamamlattığında 
formalitelerin yapıldığı Devletin yasa ve yönetmelikleri ödenmesine izin verdiği ölçüde güm
rük vergileri veya diğer masrafları ödemesini yapmayı; 

talep edebilir. 
Ne gönderici, ne kullanma hakkı olan alıcı, ne de vekilleri eşyayı alabilir. 

Paragraf 4 — Eğer göndericinin formalitelerin tamamlanması için belirttiği bir garda yürürlükte olan tali
mat veya formalitelerin tamamlanmasına izin vermiyorsa veya gönderici bu formaliteler için, 
yerine getirilmesi mümkün olmayan diğer tüm işlem şekillerini zorunlu kılarsa, demiryolu 
kendine hak sahibinin çıkarlarına en uygun olarak görünen şekilde işlem yapar ve alınan ön
lemleri göndericiye bildirir. 
Eğer gönderici gümrük vergilerini içeren bir muafiyet açıklamasını taşıma belgesine kayde
derse, demiryolu kendi seçimine göre gümrük formalitelerini ya yolda yada varış garında ta
mamlayabilir. 

Paragraf 5 — Yukandaki 4. paragrafın ikinci bendinde öngörülen aykırılık»saklı kalmak koşuluyla, eğer ta
şıma belgesinde varışta gümrükleme talep edildi ise veya bu talebin olmaması durumunda eşya 
gümrük rejimi altında geldi ise, alıcı gümrük formalitelerini gümrük binası bulunan varış ga
rında tamamlayabilir. Eğer Devletin yasa ve yönetmelikleri izin verirse veya demiryolu ve 
gümrüğün ön izni varsa, alıcı gümrük formalitelerini bir gümrük binası olmayan varış garın
da da tamamlayabilir. Bu hakların birinin kullanılması eşyaya yüklenen masrafların önceden 
ödenmesi demektir. 

MADDE : 27 
Teslim Süreleri 

Paragraf 1 — Teslim süreleri taşımaya katılan demiryolları arasında yapılan anlaşmalar veya çıkış garından 
varış garına kadar uygulanan uluslararası tarifeler tarafından saptanır. Bazı özel tarifeler 
için ve bazı münasebetlerde, bu süreler ilgili demiryolları arasında uygulanabilir taşıma plan
ları esas alınarak da saptanabilirler, bu durumda, sürelerin aşağıdaki 3 ila 9. paragraflara muh
temel olarak aykırılıklar öngören uluslararası tarifeler veya özel sözleşmelerde belirtilmeleri 
gereklidir. 
Bütün bu süreler aşağıdaki paragraflarda bslirtilen sürelerden fazla olamazlar. 

Paragraf 2 — Yukarıdaki birinci paragrafta öngörül 3n teslim süreleri belirtilmedikçe ve aşağıdaki paragraf
la saklı kalmak koşuluyla, teslim süreleri aşağıda belirtildiği gibidir. 
a) Tam vagon için 

1° Büyük hız taşımalarda : 
gönderi süresi 12 saat 
taşıma süresi her bölünmez 
400 km. kesir için 24 saat 

2° Küçük hız taşımalarda : 
gönderi süresi 24 saat 
taşıma süresi, her bölünmez 
300' km. lik kesir için 24 saat 
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b) Parça eşya için : 
1° Büyük hız taşımalarda : 

gönderi süresi 12 saat 
taşıma süresi, her bölünmez 
300 km. lik kesir için 24 saat % 

2° Küçük hız taşımalarda : 
gönderi süresi 24 saat 
taşıma süresi, her bölünmez * 
200 km. lik kesir için 24 saat 

Bütün mesafeler tarifelerin uygulanan kilometrik mesafeleri ile ilgilidir. 

Paragraf 3 — Taşıma süresi çıkış garı ile varış arasındaki toplam mesafe üzerinden hesap edilir. Taşıma
nın yapıldığı şebeke sayısı ne olursa olsun, gönderi süresi sadece bir kere hesap edilir. 

Paragraf 4 — Demiryolu aşağıdaki durumlarda ek süreler saptayabilir : 
a) Garlar dışında taşımaya teslim edilen veya teslim alınan gönderiler, 
'b) 1° Gönderilen hızlı işleım için teşkilatiamdınlmamiiş tok hat veya bir şebeke üzerinden, 

2° Ayrı bir şebeke veya fartklı şebekelerin iki hattını bağlayan bir birleştirme yolundan, 
3° Tali haltlardan, 
4° Farklı ray genişlikleri olan ha lardan, 
5° Deniz veya dahili su yollarımdan, 
6° Eğer demiryolu bağlantısı yoîdsa, karayolundan, 

taşınan gönderiler; 
c) tndirimli ücreüeri olan özel ve İstisnaî dahilî tarifelere göre ücret hesabına tabi tutulan 

gönderiler; 
d) Trafiğin anormal bir gelişmesine veya işletme için anormal güçlükler doğurabilecek ola

ğanüstü doğa koşulları. 

Paragraf 5 — Yukarıdaki 4. paragrafın (a) ile (c) bentleri için öngörülen ek sürelerin her Devlette gere
ğince yayınlanan tarifelerde ve talinuf arda bulunması gereklidir. 
4. paragrafın (d) bendi için öngörülen ek sürelerin yayınlanmaları gerekildik ve yayınlanma
larından önce yürürlüğe giremezler. 

Paragraf 6 — Teslim süresi eşyanın taşımaya kabulümden sonra gece yarısı çalışmaya başlar. Ancak, bü
yük hız gönderiler için eşyanın kabul edildiği günlü takip eden gün bk pazar veya tatil gü
nü olduğunda ve gönderici gar bu pazar ve tatil günü büyük hız gönderileri için açık olma
dığında, teslim süresi yirmidört saat daha geç başlar. 

Paragraf 7 — Demiryolunun ağır kusuru hariç, teslim süresi : 
a) Taşıma belgesi üzerinde yazılı bilgilere göre farklılıklar gösteren 21. madde ve 22. mad

de 1. paragrafına uygun denetiminin; 
ıb) Gümrük ve diğer idarî makamlarca talep edilen formalitelerin tamamlanmasının; 
c) 30 veya 31. maddeler uyarınca taşıma sözleşmesi değişikliğinin; 
d) Eşyaya yapılacak özel bakımın; 
e) Gönderici tarafından yapılan hatalı yüklemenin aktarılması veya düzeltilmesinin; 
f) Taşımaya başlama ve devam etmeye geçici olarak mani olan tüm trafik kesilmelerinin; 

gerekli kıldığı kalış müddeti kadar uzatılır, 

Paragraf 8 — Teslim süresi aşağıdaki durumlarda if.emez : 
a) Küçük hız için, pazar günleri ve yasal tatil günleri; 
b) Büyük hız için, bir Devlette, yürürlüiklte olan talimatlar pazar günleri ve bazı yasal tatil 

ıgünleri dahilî demiryolu trafiğinde teslim süresinin işlememesi Öngörülüyorsa, pazar ve 
bazı yasal tatil günleri; 
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c) (Büyük ve küçük hız için, (bir Devlette yürürlükteki talimatlar cumartesi günleri dahilî 
demiryolu trafiğinde teslim süresinin işlememesini öngörüyorsa, cumartesi günleri, 

Paragraf 9 — Teslim süresinin varış garının kapanış saatinden sonra Sona ermesi gerektiğinde, süre garın 
Ibir ıdahalki açılış saatinden iki saat sonra biter. 

Ayrıca, büyük hız gönderiler için, teslim süresinin 8. paragraf (b) ben'dlinde belirllenea bir pa
zar veya taıtıil günü sona ermesi gerektiğimde, süre takip eden iıllk iş gününün aynı saatinde 
biter. # 

Paragraf 10 — Teslim süresinin bi'tiiminden önce eğer; 
a) Garda teslim edilecek ve bir geliş bildirimine konu olan gönderi söz konusu olduğun

da, eşyanın gelişi (bildirilir ve eşya alıcının emrinde tutulursa; 
b) Garda teslim edilecek ve bir geliş bildirimine konu olan gönderi söz konusu olduğunda, 

eşya alıcının emrinde tutulursa; 
c) Garların dışında teslim edilecek gönderi söz konusu olduğunda, eşya alıcının emrine veril

di ise; 
teslim süresine uyulmuş olura 

MADDE : 28 
Teslim 

Paragraf 1 — Demiryolunun varış garımda, alıcının yülkülmllüiüğüne bırakılan demiryolu alacaklarıniin alın
dığını gösterir makbuz ve ödenmesine karşın; alıcıya taşıma 'belgesini vermesi ve eşyayı tes
lim etmesi gereklidir. 
Taşıma belgesinin kabulü alıcıyı kendi yükümlülüğünde ©lan alacaklar tutarını demiryoluna 
ödemeyi zorunlu kılar. 

Paragraf 2 — Varış garında yürüdükte olan talimatlar uyarınca yapidıklarında: 
a) Eşyamın gümrük yetkililerine teslimi veya demiryolunun korumasında bulunuyorsa güm

rük gönderi işyerleri veya antrepolarına verilmesi, 
!b) Eşyanın demiryolu nezdinde veya bir kamyoncu nezdlindeki demiryolu ambarında veya 

bir genel ambarda ambarlanması durumunda, alıcıya teslim yapılmış gibi kabul edilir. 

Paragraf 3 — Varış /garında yürürlükte olan talimatlar veya alıcı ile yapılan s/özleşmeler, demiryolunun alı
cıya eşyasını varış garından başka bir yerde, ya özel iltisak hattında; ya ikametinde, ya da 
bir demiryolu ambarında teslim etmemeye hakkı veya zorunluluğu olup olmadığını belirler. 
Eğer demiryolu eşyayı alıcıya bir özel iltisak hattında, ikamette veya bir ambarda verirse, 
teslim bu verme anında yapılmış kabul edilir. Demiryolu ile özel iltisak hatttu kullanıcısı ara
sında yapılan karşı sözleşme hariç bu kullanıcının hesabına ve yönetimi altında demiryolu 
tarafından yapılan işlemler taşıma sözleşmesi ile sağlanmaz. 

Paragraf 4 — Eşyanın varış garına gelişinden ş'onra, alıcı demiryolundan taşıma belgesinin kendine veril
mesini ve eşyamn teslimini talep edebilir. 
Eğer eşyanın kaybolduğu saptanmış veya eşya 39. madde 1. paragrafta öngörülen sürenin bi
timinde gelmemiş ise, alıcı taşıma sözleşmesinden dbğan halklarını demiryoluna karşı kulla
nabilir. 

Paragraf 5 — İleri sürdüğü bir zararı saptamak amacıyla istediği denetim yapılmadıkça, hak sahibi taşı
ma belgesini aldıktan ve masrafları ödedikten sonra dahi eşyayı kabul etmeyebilir. 

Paragraf 6 — Eşya fazlası için, teslim varış garında yürürlükte olan talimatları uyarınca, yapılır. 
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MADDE : 29 
Tahsil Edilen Tutarın Düzeltilmesi 

Paragraf 1 — Bir tarifenin İhatalı uygulanması veya masraflarını hesabı veya tahsilinde yapılan hata duru
munda, eğer fark taşıma belgesi için 4 hesap «birimini aşıyorsa, fazla tahsil edilen demiryolu 
tarafından iade edilir veya noksan tahsil edilen demiryoluna ödenir. Reddiyat zorunlu olarak 
yapılır. 

Paragraf 2 — Taşıma belgesi çekilmedi ise, noksan alınan tultarm demiryoluna ödenmesi göndericiye ait
tir. Taşıma belgesi alıcı tarafından çekldiğli veya 31* madde uyarınca taşıma sözleşmesi de
ğiştirildiği zaman, gönderici sadece taşıma belgesinde (kullanılan muafiyet açıklaması uyarın
ca üstlendiği masraflar ölçüsünde noksan tahsil edilen tutarı ödemeye zorunludur. Noksan 
alınan tutarın tamamlanması alıcıyaaititir. 

Paragraf 3 — Bu madde uyarınca borçlu olunan tutarlara, ödeme İhbarını alış gününden veya 53. madde
de öngörülen başvuru gününden veya ne ihbar ne de başvuru varsa, mahkemede talep gü
nünden itibaren yılda yüzde beş faiz uygulanır. 
Eğer hak sahibi başvurunun kesin tavsiyesi için gerekli doğrulayıcı belgeleri kendisi için sap
tanan uygun bir sünede demiryoluna vermezse, faizler saptanan sürenin bitimi ile belgelerin 
kesin verilmesi arasında çalışmaza 

FASIL : IH 
TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞİKLİĞİ 

MADDE : 30 
Gönderici Tarafından Yapılan Değişiklik 

Paragraf 1 — Gönderici, sonradan vereceği talimatlarla aşağıdakileri yazarak taşıma sözleşmesini değiştire
bilir. 
a) Eşyanın çıkış garına geri çekilmesi, 
b) Eşyanın yolda durdurulması, 
c) Eşyanın tesliminin ertelenmesi, "' " " 
d) Eşyanın taşıma belgesinde yazılı alıcıdan başka bir şahsa teslimi, 
e) Eşyanın taşıma belgesine kaydedilen varış garından başka bir garda teslimi, 
f) Eşyanın gönderici gara geri gönderilmesi, 
g) Bir rambursmanın düzenlenmesi 
Ih) (Bir rambursmanın artırılması, azaltılması veyta iptali, 
i) Taşıma masraflarımdan muaf olmayan bir dşyanın masraflarını Üstlenmesi veya 15. mad

de 2. paragraf uyarınca üstlendiği masrafların artırılması, 
Gönderici demiryolunun tarifeleri g) ila i) bentlerinde belirtilen talimatların kabul edime-
yeceğini öngörebilir^ 
Taşımaya katılan demiryolları arasında yürürlükte olan Tamamlayıcı Hükümler veya Ulus
lararası Tarifeler yukarıda belirtilmeyen talimatları da kabul edebilirler. Hiçbir durumda, 
talimatların eşyayı bölmeyi amaçlamaması gereklidir. 

Paragraf 2 — Bu talimıatların demiryolu tarafından saptanan ve yayınlanan, bir modele uygun olarak ya
zılı bir bildirim aracılığı ile gönderici gara verilmesi gereklidir. 
Bu bildirimin, bildirimle birlikte demiryoluna sunulması gerekli olan Daışıma belgesinin ikinci 
nüshası üzerine gönderici tarafından yazılması ve imzalanması gereklidir. Gönderici gar taşı
ma belgesinin ikinci nüshası üzerine ve kendine bu ikinci nüsha iade edilecek olan gönde
ricinin bildirimi altınla tarihli damgasını vurarak talimatın alındığını doğrulan 
Gönderici bir ramlbursmanın artırılması, azaltılması veya iptalini istediği ziaman, kendine ve
rilen senetti vermesi gereklidir. Rambursmanın artinttması veya azaltılması durumunda bu se-

Türkiye- Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 266) 



— 62 — 

net düzeltildikten sonra göndericiye iade edilir. İptal durumumda iade edilmez. 
Zorunlu kılınan şekillerden başıka bir şekilde verilen tüm talimatlar geçersizdir, 

Paragraf 3 — Eğer demiryolu, taşıma belgesinin ikindi nüshası alıcıya gönderildiği halde, bunu talep etmek
sizin göndericinin talimatlarını yerine getirirse, demiryolu doğan zarardan alıcıya karşı so
rumludur. Ancak, olası tazminatın eşyanın kaybı durumun da öngörülen tazminatı asla geç
memesi gereklidir. 

Paragraf 4 — Elinde taşıma belgesinin ikinci nüshası olsla bile gönderici için taşıma sözleşmesini değiştirme 
hakkı, alıcının; 
a) Taşıma belgesini çekmesi; 
t>) Eşyayı teslim alması; 
c) 28. madde 4. paragraf uyarınca halklarını kullanması; 
d) 31. madde uyarınca eşya varış ülkesinin gümrük topraklarına girdiği andan itibaren, ta
limat vermeye yetkili kılınması; , • 
durumunda sona erer. 
IBu andan itibaren demiryolunun alıcının buyruk ve talimatlarına uyması gereklidir. 

MADDE : 31 
Alıcı Tarafından Yapılan Değişiklik 

Paragraf 1 — Gönderici varış ülkesindeki taşımaya ait masrafları üslenmediği, taşıma belgesine «alıcı son
radan talimat vermeye yetkili değildir» kaydını koymadığında sonradan vereceği talimatlarla 
alıcı aşağıdakileri yazarak taşıma sözleşmesini değiştöirebilir : 
a) Eşyanın yolda durdurulması, 
(b) Eşyanın tesliminin ertelenmesi, 
e) Eşyanın, varış ülkesinde, taşıma belgesinde yazılı alıcıdan başka bir şahsa teslimi, 
d) Uluslararası tarifelerin karşı hükümleri hariç olmak üzere, eşyanın varış ülkesinde, taşıma 
belgesinde kayıtlı varış garından başka bir garda teslimi, 
e) 26. madde 3. paragraf uyarınca gümrük veya diğer Marî makamlar tarafından talep edi
len formalitelerin tamamlanması. 
Taşımaya katılan demiryolları arasında yürürlükte olan tamamlayıcı hükümler ve Uluslararası 
tarifeler yukarıda (belirtilmeyen talimatlaırı da kabul edebilirler. Hîçlbir durumda, talimatların 
eşyayı bölmeyi amaçlamaması gereklidir,.] 
Alıcının talimatları sadece eşya varış ülkesinin gümrük topraklarınla girdikten sonra yerine 
getlirilir. 

Paragraf 2 — Bu talimatların demiryolu tarafından saptanan ve yayınlanan bir modele uygun olarak ya
zdı bir bildirinin aracılığı ile varış garına veya varış ülkesinin giriş garına verilmesi gerek
lidir. 
Zorunlu kılınan şekillerden başka bir şekilde verilen tüm talimatlar geçersizdir, 

Paragraf 3 — Alıcı için taşıma sözleşmesini değiştirme hakiki, alıcının, 
a) Taşımla belgesini çekmesi; 

b) Eşyayı teslim alması, 
c) 28. madde 4. paragraf uyarınca haklarını kullanması, 
d) 1. paragraf {c) bendi uyarınca bir şahsı görevlendirmesi ve bu şahsın taşıma belgesini 
çekmesi veya 28. madde 4. paragraf uyarınca haklarını' (kullanması; durumunda sona erer. 

Paragraf 4 — Eğer alıcı eşyanın başka bir şahsa teslimini isterse, bu şahıs taşıma södeşmesini değiştirmeye 
yetkili değildir. 
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MADDE : 32 
Sonradan Verilen Talimatların Yerine Getirilmesi 

Paragraf 1 — Demiryolu, aşağıda belirtilen durumlar hariç, 30 ve 31. maddeler uyarınca verilen talimatları 
reddedemez ve yerine getirilmelerini geciktiremez : 
a) Eğer, talimaHan yerine getirecek olan gara talimatlar geldiği anda yerine getirilmesıi müm

kün değilse; 
!b) Eğer talimatların yerine getirilmesi düzenli işletme hizmetini karıştıracak nitelikte ise; 
c) Bir varış garı değişikliği söz konusu olduğu zaman, eğer talimatlarını yerine getirilmesi 

bir devletin yasa ve yönetmelikleri ile, Özellikle gümrük veya diğer idarî makamların ta
limatları ile çelişkili ise, 

d) Bir varış garı değişikliği söz konusu olduğu zaman eğer eşyanın değeri, demiryolunun 
görüşüme göre, yenli varış garına kadar doğacak tüm masrafları karşılamıyorsa, bu mas
raflar ödenmedikçe veya ödemeleri derhal garanti edilmedikçe, 

Talimatları veren kimseye talimatların yerine getirilmesine mani durumları mümkün olduğu 
kadar çabuk bildirilir. 
Eğer demiryolu bu mani durumları önceden görecek durumda değilse, talimatları veren klim-
se talimatların yerine getirilmesine başlanmasından doğan tüm sonuçları üstlenir. 

Paragraf 2 — Demiryolunun bir hatasından doğan masraflar hariç, bir talimatın yerine getirilmesinden do
ğan masrafların 15. madde uyarınca ödenmesi gereklidir. 

Paragraf 3 — 1!.; paragraf saklı kalmak koşuluyla, Demiryolu kendi hatası durumunda, bir talimatın yeri
ne getirilmemesi veya hatalı olarak yerine getirtmesinden doğan sonuçlardan sorumludur. 
Ancak, olası tazminatın eşyanın kaybı durumunda öngörülen tazminatı asla geçmemesi ge
reklidir. 

MADDE : 33 
Taşımaya Engel Durum 

Paragraf 1 — Taşımaya engel çıkması durumunda, demiryolu, güzergâh değiştirecek eşyamın zorunlu ta
şınmasının tercih edilir olup olmadığına veya demiryolunun elinden mevcut yararlı bil
gileri (bildirerek göndericinin çıkarına talimat talep edilmesinin uygum olup olmadığına karar 
verir» 
(Kendi hatası hariç, demiryolu taşımanın yapıldığı güzergâha uygulanan taşıma ücretlerini 
Haihslil edebilir ve (bu güzergâh ille ilgili süreleri düzenler. 

Paragraf 2 — Eğer taşımanın devam etmesi mümkün değilse, demiryolu göndericiden talimatları talep eder. 
Bu talep 3. madde 4. paragrafın uygulanmasıyla alınan önlemlerden doğan geçici mani dtı-

. ramlarda zorunlu değildir. 

Paragraf 3 —Gönderici bir taşımaya engelin doğuracağı durum için taşıma beliges'inde talimat verebilir. 
Eğer demiryolu bu talimatların yerine getMemıeyeceğini tahmin ederse, yeni talimatlar talep 
eder. 

Paragraf 4 — Bir taşımaya engel durumda haberdar edilen gönderici tadlma'tllarını ya gönderici gara ya da 
eşyanın bulunduğu gara verebilir. Eğer bu talimatlar alıcının adını veya varış garını değiş
tiriyorsa veya eşyanın bulunduğu gara verilirse göndericinin: bunları taşıma belgesi ikinci nüs
hasına yazması ve bunu demiryoluna vermesi gereklidir. 

Paragraf 5 — Eğer demiryolu, taşıma belgesinin ikinci nüshası alıcıya gönderildiği halde, bunu talep et
meksizin göndericimin talimatlarım yerine getirirse, demiryolu doğan zarardan alıcıya karşı 
sorumludur. Ancak, olası tazminatın eşyanın kaybı durumunda öngörülen tazminatı asla geç
memesi gereklidir. 
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Paragraf 6 — (Eğer taşımaya engel durumda haberdar edilen gönderici uygun bir sürede, yerine getirilebilir 
talimaltları vermezse, demîrylou eşyanın tutulduğu yende yürürlükte olan teslime engel durumu 
dle ilgili talimatlar uyarınca işlem yapar. 
Eğer eşya satılırsa, eşya yüklenen masraflar düşüldükten sonra, satış bedelinin göndericinin 
emrinde tutulması gereklidir. Eğer satış bedeli bu masrafların altında ise, (göndericinin farkı 
ödemesi gerekMdîr. 

Paragraf 7 — Taşımaya engel durum göndericinin talimatlarının geli'şıinden önce ortadan kalkarsa, eşya ta
limatları beklemeksizin varışına devam ettirilir; gönderici mümkün lolduğu kadar çabuk ha
berdar edilir. 

Paragraf 8 — Eğer taşımaya engel durulmı alıcınım 31. madde uyarınca taşıma sözleşmesini değiştirmesinden 
sonra meydana gelirse demiryolu bu alıcıyı haberdar eder. 1, 2, 6, 7, ve 9. paragraflar ben
zetme yoluyla uygulanır. 

Paragraf 9 — (Kendi hatası hariç, demıiryolu, taşımaya engel durumumda bekleme ücrdrlerini tahsil edebi
lir. 

Paragraf 10 — 32. madde 33^ madde uyarınca yapılan taşımalara ululanabilir, 

MADDE : 34 
Teslime Engel ilanım 

Paragraf 1 — Eşyanın teslimine engel durum olması halinde varış garı, gönderidi .gar aracılığıyla, talimat
larım talep etmek için bunu (göndericiye hemen haber vermesi gereklidir. Gönderici taşıma 
belgesinde talep ettiği zaman, ya yazılı olarak:, ya telgrafla ya da teleksle doğrudan haberdar 
edilkriesi gereklidir. Bu ihbarın masrafları eşyaya yüklenir. 

Paragraf 2 — Teslime engel durum göndericinin talimatlarının varış garına gelişinden önce sona erdiği za
man, eşya alıcıya teslim edilir. Göndericinin taahhütlü bir mdktupJa bundan hemen haberdar 
edilmesi gereklidir. Bu ihbarın masrafları eşyaya yüklenir. 

Paragraf 3 — Eşyanın alıcı tarafından reddedilmesi durumunda, taşıma belgesinin ikinci nüshasını vere
mezse bile, gönderici talimat vermeye hakkı vardır.' 

Paragraf 4 — Taşıma belgesine yazdığı bir talimatla, gönderici eğer bir teslime engel durum meydana ge
lirse eşyanın kendiliğinden geri gönderilmesini de talep edebilir. 
Bu durum dışında, ıgöndericinin kesin rızası gereklidir. 

Paragraf 5 — Tarifeler ıbaşka şekilde öngörmedikçe, gönderici talimatların gönderici gar aracılığıyla veril
mesi gereklidir. 

Paragraf 6 — Yukarıda öngörülmeyen tüm durumlarda, teslimi üstlenen demiryolu teslim yerinde yürürlük
te olan talimatlar uyarınca işlem yapar. • 
Eğer eşya ıslatılmış ise, eşyaya yüklenen masraflar düşüldüklten ısonra, saltıştan elde edilen ge
lirin göndericinin emrinde tutulması gereklidir. Eğer gelir bu masrafların altında ise gönde
ricinin farkı ödemesi gereklidir. 

Paragraf 7 — Teslime engel durum alıcının 31. madde uyarınca ıtaşıma sözleşmesini değiştirmesinden son
ra meydana gelirse, demiryolunun bu alıcıyı haberdar etmesi gereklidir^ 1, 2 ve 6. paragraf
lar benzetme ile uygulanır. 

Paragraf 8 — 32. madde 34. madde uyarınca yapılan taşımalara uygulanır. 
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FASIL : IV 
SORUMLULUK 

MADDE : 35 
Demiryollarının Ortak Sorumluluğu 

Paragraf 1 — Taşıma belgesi ile eşyayı taşımaya kabul eden demiryolu teslime kadar tür parkurlarda taşı
manın yapılmasından sorumludur. 

Paragraf 2 — Sonraki her demiryolu, taşıma belgesi ile eşyanın sorumluluğuna alma işlemiyle, taşıma belge
sinin özel maddeleri uyarmca taşıma sözleşmesine katılır ve varış demiryolu ile ilgili olan 
55. madde 3. paragraf hükümlerinden ayrı olarak, sözleşmeden doğan sorumlulukları üstlenir. 

MADDE : 36 
Sonımluiuğuıı Alanı 

Paragraf 1 -—Demiryolu eşyanın taşımaya kabulden teslime kadar meydana gelen kısmen veya tamamen 
kaybolması ve hasarlanmasmdan ve teslim süresinin aşılmasından doğan zarardan sorum-
luduTi 

Paragraf 2 — Eğer kayıp, hasar veya teslim süresinin aşılmasına hak sahibinin bir hatası, demiryoluna bir 
hata yüklemeyen halk sahibinin bir talimatı, eşyanın kendıi bozukluğu (içten bozulma, fire vb.) 
veya demiryolunun önleyemeyeceği durumlar veya çare bulamayacağı sonuçlar neden oldu ise, 
demiryolu bu sorumluluktan kurtulur. 

Paragraf 3 — Kayıp ve hasar aşağıda belirtilen durumlardan bir veya birçoğuna bağlı özel tehlikelerden 
meydana geldiği zaman, demiryolu bu sorumluluktan kurtulur : 
a) Uygulanan hükümler veya gönderici ve demiryolu arasında yapılan sözleşme uyarınca 

açık vagonla yapılan ve taşıma belgesinde beJintilen taşıma; 

b) Ambalajlanmadıkları veya iyi bir şekilde ambalajlandıkları zaman cinsleri nedeniyle ka
yıp ve hasar tehlikesi bulunan eşya için ambalaj yokluğu ve yetersizliği, 

c) Uygulanan hükümler veya gönderici ve demiryolu arasında yapılan ve taşıma belgesinde 
belirtilen sözleşmeler veya alıcı ile demiryolu arasında yapılan sözleşmeler uyarmca yük
leme işlemlerinin gönderici veya boşaltma lişlemterinin alıcı tarafından yapılması; 

d) Uyguluıan hükümler veya kendisi ile demiryolu arasında yapılan ve taşıma belgesinde be
lirtilen sözleşmeler uyarınca yükleme gönderici tarafından yapıldığında, yüklemenin ha
talı yapılması; 

e) Gümrükler veya diğer idarî makamlarca talep edilen formalitelerin gönderici, alıcı veya 
bunların birinin vekili tarafından tamamlanması; 

f) Eşyanın bizzat cinsine bağlı nedenlerle, özellikle kırılma, paslanma, içten ve kendiliğinden 
bozulma ile kısmen veya tamamen kayıp veya hasara uğrayabilen bazı eşyanın cinsi, 

g) Taşımaya kabul edilmeyen veya koşullu olarak taşımaya kabul; edilen eşyanın cinsinin 
düzensiz, yanlış veya noksan bildirilmesi veya gönderici tarafından koşullu olarak taşıma
ya kabul edilen eşya için zorunlu kılınan önlemlere uyulmaması; 

h) Canlı hayvan taşıması; 
i) Eğer kayıp ve hasar muhafız refakatinin önlemeyi amaçladığı bir tehlikeden doğarsa,, uy

gulanan hükümler veya gönderici ve demiryolu arasında yapılan ve taşıma belgesine kay
dedilen sözleşmeler uyarınca muhafız refakatinde yapılması gerekli olan taşıma., 
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MADDE : 37 
İspat Yükümlülüğü 

Paragraf 1 — Zarar, hasar veya teslim süresinin aşılmasına 36. madde 2. paragrafta öngörülen olgulardan 
birinin neden olduğunun ispatı demiryoluna aittir. 

Paragraf 2 — Demiryolu kayıp ve hasarın, durum gereği, 36. madde 3. paragrafta öngörülen özel tehli
kelerden biri veya birçoğundan meydana geldiğini saptadığında, kayıp ve hasarın bu tehlike
lerden meydana geldiğine dair kesin karar bununla birlikte hak sahibinin bu tehlikelerin birinin 
kısmen veya tamamen, zarara neden olmadığını ispat hakkı mahfuzdur. 

, MADDE : 38 
Tekrar Sevk Durumumda Karine 

Paragraf 1 — Bileşik hükümler uyarınca gönderilen bir eşya ayrı hükümlere tabi olan tekrar sevk işlemine 
konu teşkil ettiğinde ve bir kısmı kayıp veya bir hasar bu tekrar şevkten sonra saptandığında, 
eğer eşya demiryolunun gözetiminde kalırsa ve tekrar sevk garına geldiği şekilde tekrar sevk 
edilirse, kısmî kayıp ve hasarın son taşıma fözleşmesi sırasında meydana geldiğine dair karine 
vardır, 

Paragraf 2 — Bileşik hükümler 'ilik gönderi garı ve son varış garı arasında direk bir gönderi durumunda 
uygulanmış ise, tekrar şevkten önceki taşıma sözleşmesi Bileşik Hükümlere tabi olmadığında 
da bu karine uygulanabilir. 

MADDE : 39 
Eşyanın Kayıp Olduğuna Dair Karine 

Paragraf İ — Hak sahibi, başka delillerin ibrazına gerek kalmaksızın, teslim süresinin bitimüni takip eden 
otuz gün içinde eşya alıcıya teslim edilmediği veya alıcının emrine verilmediği zaman eşyayı 
kaybolmuş gibi telakki edebilir. 

Paragraf 2 — Hak sahibi, kaybolan eşya için tazminat ödemesini kabul ederken, tazminat ödenmesini tah
rip eden bir yıl içinde eşyanın tekrar bulunması durumunda kendine hemen bilgi verilmesini 
yazılı olarak talep edebilir. 

Paragraf 3 — Bu bildirimi aldıktan sonra otuz gün içinde, hak sahibi eşyanın kendine parkur üzerinde bu
lunan garlardan birinde teslim edilmesini talep edebilir. Bu durumda, göndericinin, çıkış ga
rından teslimin yapıldığı gara kadar yapılan taşımaya ait masrafları ödemesi ve kendisine 
ödenen tazminata dahil edilen masraflar düşüldükten »sonra bu tazminatı iade etmesi gerek
lidir. Bununla beraber, gönderici 43. ve 46, maddelerde öngörülen teslim süresinin aşılması 
'için tazminat talep etme hakkını muhafaza eder. 

Paragraf 4 — Gerek 2. paragrafta öngörülen talep, gerek 3., paragrafta öngörülen sürede verilen talimatlar 
olmadığında veya nihayet eğer eşya tazminatın ödenmesinden sonra bir yılı aşkın bir sü
rede bulunmazsa, demiryolu bağlı olduğu Devletin yasa ve yönetmelikleri uyarınca işlem ya
par. 

MADDE : 40 
Eşyanın Kaybı Durumunda Tazminat 

Paragraf 1 — Eşyanın tamamen veya kısmen kaybolması durumunda, diğer bütün zarar - ziyan hariç ol
mak üzere, demiryolunun, borsadaki kura göre bunun olmaması halinde, piyasadaki cari de
ğerine göre ve bunların biri ve diğeri olmaması halinde, eşyanın taşımaya kabul edildiği 
gün ve yerdeki, aynı cins ve kalitedeki eşyaların mutad değerine göre hesap edilen bir taz
minatı Ödemesi gereklidir. 
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Paragraf 2 

Paragraf 3 

Paragraf 4 

Paragraf 1 

45. maddede öngörülen sınırlamamn saklı kalması koşuluyla, tazminat brüt ağırlığın noksan 
her kilogramı için 17 hesap birimini geçemez. 

Demiryolunun ayrıca, kaybolan eşyanın taşınması nedeniyle ödenen taşıma ücreti, gümrük 
vergileri w diğer meblağları iade etmesi gereklidir. 

Tazminatın hesabı yabancı para birimleri ile belirlenen tutarların tahvilini içerdiği zaman, 
tahvil tazminatın ödendiği gün ve yerdeki kurlara göre yapılır. 

MADDE : 41 
Yolda Fire Durumunda Sorumluluk 

Cinsleri nedeniyle bir tek taşıma olgusu ile yolda genellikle fire veren eşya ile ilgili olarak, 
demiryolu, katedilen mesafe ne olursa olsun, aşağıdaki toleransları geçen fire kısımlarından 
sorumludur : 
a) Sıvı veya nemli durumda taşımaya verilen eşyalar ise aşağıda belirtilen eşyalar için mik

tarın yüzde ikisi : 
Yün 
Taze sebzeler 

Meyan kökü ağaçlar, 
Yıpranmış ve öğütülmüş 
boya ağaçlar, 
Taze Mantarlar, 
Kömüıler ve koklar, 
Boynuz ve tırnaklar, 
Yele, kuyruk kılları, 
Köseleler, 
Deri kırıntıları, 
Ağaç kabukları, 
Taze tütün yaprakları, 
Kürkler, 
Taze, kurutulmuş veya 
kavrulmuş meyvalar, 
tç yağı, 
Şerbetçi otu, 

b) Diğer bütün kurutulmuş eşya için miktarın yüzde biri. 

Taze sakız 
Bütün veya öğütülmüş kemikler 
Derler. 
Kurutulmuş balıklar 
Kökler 
Sabunlar ve koyu yağlar 
Tuz-
Domuz kılları 
Kıyılmış tütün 
Hayvan kirişleri 

\Tura) bataklık kömürü, 

Paragraf 2 — Eğer, görünüşe göre kaybın toleransı doğrulayan nedenlerden meydana gelmediği ispat edi
lirse, 1'. paragrafta öngörülen sorumluluğun kısıtlanması ileri sürülemez. 

Paragraf 3 — Bir tek taşıma belgesine kayden birçok parçanın taşınması durumunda, her parçanın miktarı 
çıkışta taşıma belgesinde ayrı ayrı 'belirtildiği veya parçanın miktarı başka bir şekilde sap
tanabildiği zaman, yoldaki fire her parça için hesap edfyir, 

Paragraf 4 — Eşyanın tamamının kaybı durumunda, tazminatın hesabı için yolda fire nedeniyle hiçbir in-
dJrim yapılmaz. 

Paragraf 5 — Bu madde 36. ve 37. maddelere aykırı olamaz: 

MADDE : 42 
Hasar Durumunda Tazminat 

Paragraf 1 — Eşyanın hasara uğraması durumunda, Demiryolunun tüm diğer zarar - ziyan hariç olmak üze
re, eşyanın değer kaybına ait bir tazminatı ödemesi gereklidir. Tazminat tutarı 40. madde uya
rınca belirlenen eşyanın değerine varis garında saptanan değer kaybı yüzdesi uygulanarak he
sap edilir. 
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Paragraf 2 — Tazminat : 
a) Eğer hasarla eşyanın tamamı değerini kaybetmiş ise, eşyanın kaybı durumunda ödenecek 

tazminat miktarının; 
b) Eğer hasarla eşyanın bir kısmı değerini kaybetmiş ise, değer kaybına uğrayan kısmın 

kaybı durumunda ödenecek tazminatı; 
Geçemez. 

Paragraf 3 — Demiryolunun, ayrıca, 1. paragrafta öngörülen oranlarda 40. madde 3. paragrafta öngörülen 
masrafları iade etmesi gereklidir. 

MADDE : 43 
Teslim Süresinin Aşılması Durumunda Tazminat 

Paragraf 1 — Eğer teslim süresinin aşılmasından, hasar dahil, bir zarar meydana gelmişse, «demiryolunun 
taşıma ücretinin ve katını geçmeyen bir tazminatı ödemesi gereklidir. 

Paragraf 2 — Eşyanın tamamen kaybı durumunda, 1. paragrafta öngörülen tazminat 40. maddede öngörü
len tazminatla birleştirilemez. 

Paragraf 3 — Eşyanın kısmen kaybı durumunda, 1. paragrafta öngöıülen tazminat eşyanın kaybolmayan 
kısmının taşıma ücretinin üç katını geçemez. 

Paragraf 4 — Teslim süresinin aşılmasından meydana gelmeyen eşyanın hasarı durumunda, 1. paragrafta 
öngörülen tazminat, gerekirse, 42. maddede öngörülen tazminat ile birleştirilir. 

Hiçbir duıumda, 1. paragrafta öngörülen tazminatın 40 ve 42. maddelerinde öngörülenlerle 
hirleştİrilmesii eşyanın tamamının kaybı durumunda ödenmesi gerekli tazminatın üstünde bir 
tazminatın ödenmesine neden olamaz. 
Demıiryolu, 27. madde 1. paragraf uyarınca, teslim süresi taşıma planları esası üzerinden sap
tandığında, Uluslararası tarifeler veya özel sözleşmelerde, ü. paragrafta öngörülen (tazminat
lardan başka tazminat şekilleri öngörebilir. 
Eğer bu durumda, 27. madde 2. paragrafta öngörülen teslim süresi aşılırsa, hak sahibi ya yu
karıdaki 1. paragrafta öngörülen tazminatı ya da uygulanan Uluslararası tarife veya özel söz
leşmede saptanan tazminatı talep edebilir, 

MADDE : 44 
Hile veya A gır Kusur Durumunda Tazminat 

Kayıp, hasar veya teslim süresinin aşılmasının veya Bileşik hükümlerce öngörülen demiryolu
nun ek yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi veya hatalı olarak yerine getirilmesinin ne
deni demiryoluna yüklenebilir hile veya bir ağır kusur olduğu zaman, Demiryolunun ispatla
nan zarar için hak sahibine tazminatı tam olarak ödemesi gereklidir. 
Ağır kusur durumunda, tazminat 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45, ve 46. maddelerde ön
görülen en yüksek tazminatın iki katı olarak sınırlandırılmıştır, 

MADDE : 45 
Bazı Tarif elerce Tazminatın Sınırlandırılması 

Demiryolu genel tarifelere göre hesap edilen taşıma ücretleri üzerinden bir indirim içeren 
özel veya istisnaî tarifelerle özel taşıma koşulları tanıdığı zaman, böyle bir sınırlandırmanın 
tarifede belirtilmesi ölçüsünde kayıp, hasar veya teslim süresinin aşılması durumunda hak sa
hibine ödenecek tazminatı sınırlandıra bilir. 
Bu özel taşıma koşulları yalnız parkurun bir bölümü üzerinde uygulandığında, bu sınırlan

dırma, eğe/ tazminata neden olan olay bu bölümde meydana geldi ise, sadece bu durumda 
ileri sürülebilir. 

Paragraf 5 

Paragraf 6 
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MADDE : 46 
Teslimde Kıymet Beyanı Durumunda Tazminat 

Teslimde kıymet beyan durumunda, 40, 42, 43. ve 45. maddelerde öngörülen tazminatlardan 
ayrı olarak beyan edilen miktara kadar ispat edilen ilave zararın ödenmesi talep edilebilir. 

MADDE : 47 
Tazminat Faizleri 

Paragraf 1 — Hak sahibi, 53. maddede öngörülen başvuru gününden, başvuru yoksa, mahkemede talep gü
nünden itibaren, yılda yüzde beş oranında hesap edilen tazminat faizi talep edebilir. 

Paragraf 2 — Faizler, eğer tazminat taşıma, taşıma belgesi basma 4 hesap birimini geçiyorsa, sadece bu 
durumda ödenir. 

Paragraf 3 - - Eğer hak sahibi istenilen tutarın kesin ödenmesi için gerekli olan doğrulayıcı belgeleri, ken
disi için saptanan uygun bir sürede, demiryoluna vermezse, faizler saptanan sürenin bitimi ile 
belgenin kesin teslimi arasında çalışmaz. 

MADDE : 48 
Demiryolu - Denizyolu Trafiğinde Sorumluluk 

Paragraf 1 — Sözleşmenin 2. madde 2. paragrafında belirtilen hatlar üzerinde yapılan demiryolu - denizyolu 
taşımasında, her Devlet Bileşik hüküm'ere tabi hatlar listesine yararlı açıklamaların yapılma
sını talep ederek, 36. maddede öngörülen muafiyet nedenlerine aşağıdaki muafiyet nedenle
rinin tümünü ilave edebilir. 
Taşıyıcı, eğer kayıp, hasar veya teslim süresinin aşılmasının eşyanın gemi bordrosuna yük
lenmesinden gemiden boşaltılmasına kadar olan deniz parkurunda meydana geldiğini ispat eder
se, sadece bu durumda bunlardan; yararlanabilir. 
Muafiyet nedenleri aşağıda belirtilmiştir. 
a) Kaptan, tayfa, kılavuz, veya taşıyıcının gemideki veya gemi idaresindeki görevli memur

larının icraatı, ihmali veya hatası; 
b) Taşıyıcının geminin çalışması uygun olmayışının, 'gemiye iyi durumda getirmede veya ge

miye uygun donanım, malzeme ve gereç sağlamada veya geminin eşya kabule, taşımaya 
ve eşyayı korumağa uygun olacak biçimde eşya yüklü bütün bölümlerinin elverişli ve uy
gun duruma getirilmesinde kendisinin makul bir özen göstermemesinden ileri gelmediğini 
ispat etmesi koşuluyla geminin çalışmağa uygun olmaması; 

c) Taşıyıcının, kendisinin, kaptanın, tayfanın, kılavuzun veya görevli memurlarının çalışma 
hatalarının neden olmadığını ispat etmesi koşuluyla, yangın; 

d) Denizdeki veya diğer gemi işletmeğe uygun sulardaki tehlike veya kazalar; 

e) Denizde hayat veya mal kurtarma veya kurtarma girişimleri; 
f) Taşıma belgesinde belirtilen göndericinin muvaffakatı ile, güverteye yüklenmiş olması ve 

vagon üzerinde bulunmaması koşuluyla, eşyanın gemi güvertesine yüklenmesi, 
Yukarıda belirtilen muafiyet nedenleri, taşıyıcının genel zorunluluklarını ve özellikle gemiyi 
iyi halde duruma getirmek için veya gemiye uygun donanım, malzeme ve gereç sağlamak için 
veya geminin eşya kabule, taşımaya veya eşyanın korunmasına uygun olacak bir şekilde eşya 
yüklü tüm bölümlerini düzenlemek ve iyi duruma getirmek için makul bir özen gösterme zo
runluluğunu ne ortadan kaldırır nede azaltır. . 
Taşıyıcı yukarıda belirtilen muafiyet nedenlerini ileri sürdüğünde, eğer hak sahibi kayıp, hasar 
ve teslim süresinin aşılmasının, taşıyıcının, kaptanın, tayfanın, kılavuzun veya görevli memur
ların a) bendinde öngörülen kusurdan başka bir kusurdan meydana geldiğini ispat ederse, ta
şıyıcı yine sorumludur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 266) 



— 70 — 

Paragraf 2 — Ayrı bir deniz parkurunda taşıma hizmeti sözleşmesinin 3. ve 10. maddelerinde sözü edilen 
listede kayıtlı birçok firma tarafından sağlandığı zaman, bu parkura uygulanan sorumluluk 
rejimi bütün bu firmalar için aynı olması gereklidir. 
Ayrıca, bu firmalar bir çok Devletin talebi ile listeye kaydedildiğinde, bu rejimin kabulü bu 
Devletler arasında bir anlaşmaya önceden konu teşkil etmesi gereklidir. 

Paragraf 3 — IBu maddeye uygun olarak alınan önlemler Merkez Ofisine bildirilir. Bu önlemler en erken 
Merkez Ofisinin Devletlere bildirim yazısının tarihinden itibaren otuz günlük bir süresinin bi
timinde yürürlüğe girer. Yoldaki eşya söz konusu önlemlerden etkilenmez. 

MADDE : 49 
Nükleer Kaza Durumunda Sorumluluk 

Demiryolu, nükleer bir kazanın neden olduğu zarar halinde, Bileşik Hükümler uyarınca ken
dine yüklenen sorumluluktan kurtulur ve bir Devletin Nükleer enerji sahasında sorumluluğu 
düzenleyen yasa ve yönetmeliklerinin uygulanması ile, bu zarardan nükleer tesisi işleten veya 
işletmecinin yerini alan kişi sorumludur. 

MADDE : 50 
Memurları tçin Demiryolunun Sorumluluğu 

Demiryolu memurları ve taşımanın yapılması için yararlandığı diğer şahıslardan sorumludur. 
Ancak, bir ilgilinin talebi üzerine bu memurlar ve diğer şâhıslar, taşıma belgesi düzenler, çe
viri yapar veya demiryoluna ait olmayan diğer hizmetleri yaparlarsa, bu hizmetleri yaptıkları 
şahıs hesabına iş yapmış olarak kabul edilir. 

MADDE : 51 
Diğer Davalar 

Bileşik hükümlerin uygulandığı bütün durumlarda, niteliği ne olursa olsun, bütün sorumluluk 
davaları 'bu hükümlerin koşul ve sınırlandırmaları dahilinde sadece demiryoluna karşı açılabi
lir, 
50. madde uyarınca demiryolunun sorumlu olduğu memur ve diğer şahıslara karşı açılan bü
tün davalar içinde aynı şey söz konusudur. 

FASIL : V 
HAKLARIN KULLANILMASI 

MADDE : 52 
Kısmî Kayıp Veya Hasarın Saptanması 

Paragraf 1 — Bir kısmî, kayıp veya hasar demiryolu tarafından saptandığında veya öyle olduğu sanıldığın
da, hak sahibi kayıp veya hasarın olduğunu ileri sürdüğü zaman, demiryolunun, mümkünse 
hak sahibinin huzurunda, zararın cinsine göre, eşyanın durumunu, miktarını ve mümkün ol
duğunca, zararın önemini, sebebini ve meydana geldiği yeri saptayan bir tutanağı hemen dü
zenlemesi gereklidir. 
Bu tutanağın bir kopyasının ücretsiz olarak hak sahibine verilmesi gereklidir. 

Paragraf 2 — Hak sahibi tutanağım saptadığı şeyleri kabul etimedıiğıi zıaıman, eşyanın durumu ve mıilkıtaırını ve 
de zararın nedeni ve tutarının taraflarca veya mahkeme yoluyla görevlendirilen bir; uzman 
ıtarafından saptanımasını talep edebildr. Dava usulü saptamanın yapıldığı Devlettin yasa ve 
yönetmeliklerine tabidir. 
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MADDE : 53 
Başvurular 

Paragraf 1 — Taşıma sözleşmesi ile 'ilgili başvuruların 55. maddede belirtilen demiryoluna yazdı olarak 
gönderilmesi gereklidir. 

Paragraf 2 —> Bir başvuruda bulunma hakkı 54. madde uyarmca demiryolunu dava etme hakkı olan şahıs
lara aittir. 

Paragraf 3 — Gönderidnin, başvuruda bulunmak için, taşıma belgesinin ikinci nüshasını vermesi gerekli
dir. 
Göndericinin, itaşıma belgesimin ikinci nüshasını verememesi duırumuında, alıcının yetki belge
sini vermesi veya alıcının eşyayı reddettiğini ispat etmesi gereklidir. (Alıcının, baş vuruda 
bulunmak için eğer kendine verildi ise, taşıma belgesini vermesi gereklidir. 

Paragraf 4 — Hak sahibinin başvuruya iliştirmeyi yararlı gördüğü taşıma belgesinin, itaşıma belgesi ikinci 
nüshasının ve diğer belgelerin ya asıllarının ya da eğer demiryolu talep ederse, gerekli şekilde 
onaylanmış kopyalarıının verilmesi gereklidir. 
'Başvurunun çözümlenmesi sırasında, demiryolu ödemenin nedenlerini kaydetmek amacıyla, 
taşıma belgesinin, itaşıma belgesi ikinci nüshasının ve rambursman bülteninin asıllarının veril
mesini talep edebilir. 

(MADDE : 54 
Demiryoluna Karşı Dava Açabtten Şahıslar 

Paragraf 1 — Taşıma sözleşmesi uyarınca ödenen bir tutarın iadesi ile ilgili adlî dava sadece ödemeyi 
, yapana aittir. 

Paragraf 2 — 17. maddede öngörülen ırambursman ile ilgili adlî dava göndericiye aittir. 

Paragraf 3 — Taşıma sözleşmesinden doğan diğer davalar : 
a) Alıcının 

1° Taşıma belgesini çektiği, 
2° Eşyayı (teslim aldığı, 
3° 28. madde 4. paragraf veya 31. madde uyarınca kendine ait haklan kullandığı an'a 

kadar, göndericiye 
b) Alıcının 

1° Taşıma belgesini çektiği 
2° Eşyayı teşdim aldığı, 
3° 28. madde 4. paragraf uyarınca kendine ait hakları kullandığı, 
4° 31. madde uyarmca kendine ait haklan kullandığı an'a kadar alıcıya aittir; ancak 31. 

madde 1. paragraf, o bendi uyarınca alıcının taydn ettiği şahsın 28. madde 4. parag
raf uyarınca taşıma belgesini çektiği, eşyayı teslim aldığı veya kendine ait hakları 
kullandığı andan itibaren bu davayı açma hakkı sona erer. 

Paragraf 4 — Göndericinin dava açmak için taşıma belgesinin ikinci nüshasını vermesi gereklidir. Bunun 
olmaması durumunda 3. paragraf a) bendinde belirtilen davaları açmak için göndericinin 
alıcının yetki belgesini vermesi veya alıcının eşyayı reddettiğinıi ispat etmesi gereklidir. 

MADDE : 55 
Kendisine Karşı Dava Açılabilen Demiryolu 

Paragraf 1 — Taşıma sözleşmesi uyarmca ödenen bir tutarın iadesi ile ilgili adlî dava bu tutarı tahsil eden 
demiryoluna veya bu tutarın lehine tahsil edildiği demiryoluna karşı açılabilir. 
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Paragraf 2 — 17. maddede öngörülen rambursman ile ilgili adlî dava sadece gönderici demiryoluna karşı 
açılabilir. 

Paragraf 3 — Taşıma sözleşmesinden doğan diğer '(adlî davalar) gönderici demiryoluna, alıcı demiryoluna 
veya davaya neden olan olayın meydana geldiği demiryoluna karşı açılabilir. 
Alıcı demiryolu ne eşyayı nede taşıma belgesini alsa bile dava edilebilir. 

Paragraf 4 — İEğer davacının birçok demiryolu arasında seçme hakkı varsa, bu seçme hakkı demiryollarından 
birine karşı davanın açıldığı andan itibaren sona erer. 

Paragraf 5 — Adli dava, aynı taşıma sözleşmesine dayanan bir esas dava ile ilgili mahkemeye kaırşı dava 
veya defi davası olarak sunulduğunda 1, 2, ve 3. paragraflarda belirtilen demiryollarından 
başka bir demiryoluna karşı açılabilir. 

MADDE : 56 
Yetki 

Devlet arasındaki anlaşmalarda veya ödün belgelerinde başka şekilde karşılaştırıknadıkça, Bi
leşik hükümlere dayanan adlî davalar sadece dava ©dilen demiryolunun bağlı olduğu Devletlin 
yetkili mahkemelerinde açılabilir. 
iBıir demiryolunun çeşitli devletlerde özerk şebekeler işlettiği zaman bu maddenin uygulanma
sı için bu şebekelerin her biri ayrı bir demiryolu olarak kabul edilir. 

MADDE : 57 
Demiryoluna Karşı Açılan Dayanın Düşmesi 

Paragraf 1 —> Halk sahibi tarafından eşyanın teslim alınması kısmi kayıp, hasar veya teslim süresinin aşılma
sı durumunda taşıma sözleşmesinden doğan demiryoluna karşı açılmış her davayı sona erdınir. 

Paragraf 2 — Ancak, aşağıdaki durumlarda dava sona ermez : 
a) Kısmi kayıp ve hasar durumunda, eğer; 

1. (Kayıp veya basar 52. madde uyarınca hak sahibi tarafından eşyanın teslim alınmasın
dan önce saptandı ise; 

2. 52. madde uyarınca yapılması gerekli olan itesb.it sadece demiryolunun ihatası ile 
unutulmuş ise; 

b) Hak sahibi tarafından eşyanın teslim alınmasından sonra olduğu saptanan gözle görül
meyen zarar durumunda eğer hak sahibi; 
1° (Zararın açığa çıkımasından sonra hemen ve engeç eşyanın teslim alınmasında takip 

«den yedi gün içinde 52. madde uyarınca tesbitinyapılmasını talep ederse, 
2° Ayrıca, zararın, taşımaya kabul ile teslim arasında meydana geldiğini ispat ederse; 

c) Teslim süresinin aşılması durumunda, eğer hak sahibi, altmış gün içinde, 55. maddede be
lirtilen demiryollarından biri nezdinde haklarını kullanırsa; 

d) Eğer hak sahibi demiryoluna yüklenebilir bir hile veya ağır kusurun zarara neden olduğunu 
ispat ederse. 

Paragraf 3 — Eğer eşya 38. madde 1. paragraf uyarınca tekrar sevk edildi ise, önceki taşıma sözleşmeleri-
n'in birinden doğan kısmi kayıp ve hasar durumunda, davalar bir tek sözleşme söz konusu 
imiş gibi sona erer. 
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MADDE : 58 
Davanın Zamanaşımı 

P« ragraf 1 — Taşıma sözleşmesinden doğan dava bir yılda zamanaşımına uğrar. 
Ancak, aşağıda belirtilen davalar söz 'konusu ise zamanaşımı iki yıldır : 
a) Demiryolu tarafından alıcıdan tahsil edilen bir rambursmanın ödenmesi ile ilgili dava; 
b) Demiryolu tarafından yapılan bir satıştan elde edilen gelirin ödenmesi ile ilgili dava; 
c) Bir hilenin neden olduğu b'ir zarar için açılan dava; 
d) Bir sahtekârlığa dayanan dava; 
e) 38. madde 1. paragrafta öngörülen durumda, tekrar şevkten önceki taşıma sözleşmelerine 
dayanan dava; 

P »ragraf 2 — Zamanaşımı aşağıda 'belirtilen günlerde başlar; 
a) Tamamen kayıp için tazminatla ilgili davada, teslim süresinin bitimini takip eden otuzun

cu günde, 
b) Kısmi kayıp, hasar veya teslim süresinin aşılması ile ilgili davada, teslimin yapıldığı gün

de; 
c) Taşıma ücretinin, ek masrafların, diğer masrafların veya fazla ücretin ödenmesi, iadesi, 

tarifenin yanlış uygulanması, hesap veya tahsil hataları durumunda düzeltmelerle ilgili da
vada; 
1° Eğer ödeme yapıldı ilse, ödeme günü, 

• 2° Eğer ödeme yapılmadı ise, eğer ödeme göndericiye ait ise eşyanın taşımaya ka'bul 
edildiği gün veya ödeme alıcı ya ait ise, alıcının taşıma belgesini çektiği gün; 

3° Eğer bir muafiyet bülteni yardımryla muaf olunan bir tüter söz konusu ise; demir
yolunun masraf hesabını alıcıya teslim ettiği gün; bu teslimin almadığında; demiryo
lunun alacakları için süre teslim süresinin bitimimi takip -eden otuzuncu günden itiba
ren 'başlar; 

d) Göndericinin yerine alıcı veya alıcı yerine gönderici tarafından ödenen demiryolunun 
hak sahibine iade etmesi gerekli bir tutarın ödenmesi ile 'ilgili demiryolunun davasında 
iade takibinin yapıldığı gün; 

e) 17. madde de öngörülen ramburs manla ilgili davada, teslim süresinin bitimini takip eden 
otuzuncu gün; 

f) Bir satıştan elde edilen gelirin Öde nmesi ile ilgili davada, satış günü; 
g) Gümrük veya diğer idari makamlar tarafından talep edilen 'bir iave verginin ödenmesi 

ile ilgili davada, bu makamların talep günü, 
h) Diğer bütün durumlarda, hakkın 'kullanılabildiği gün, 

Zamanaşımının başlama noktası ol arak belirtilen gün süreye asla dahil değildir. 

Paragraf 3 — 53. madde uyarınca demiryoluna gerekli doğrulayıcı belgelerle birlikte başvurunun gönderil
mesi, durumunda zamanaşımım demiryolunun yazılı olaraık başvuruyu reddettiği ve 'belgeleri 
iade ettiği güne kadar olan süre için durur. Başvurunun kısmen 'fca'bulü durumunda, zaman
aşımı 'başvurunun anlaşmazlık olan kısmı için tekrar işlemeye başlar. Başvurunun veya ceva
bın alındığının ve belgelerin iade edildiğinin 'ispatı bu olguyu ileri süren tarafın yükümlülü-
lüğündedir. ' 
Konusu aynı olan daha sonraki başvurular zamanaşımını kesmez. 

Paragraf 4 — Zamanaşımına uğrayan dava bir karşı dava veya defi davası şeklinde bile olsa açılamaz. 

Paragraf 5 — Yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak koşuluyla, zamanaşımının durması veya kesilmesi 
ulusal hukuk: tarafından düzenlenir. 
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FASIL : VI 
DEMİRYOLLARININ KENDİ ARALARINDAKİ İLİŞKİLER 

MADDE : 59 
Demikyoilan Arasında Hesapların Kapanması 

Paragraf 1 — Taşıma ücretlerini veya taşıma sözleşmesinden doğan diğer alacakları ya çıkışta ya da varışta 
tahsil eden demiryolunun 'ilgili demiry allarına hisselerini ödemesi gerdelidir. 
Ödeme şekilleri demiryolları arasında yapılan anlaşmalarca saptanır. 

Paragraf 2 — Göndericiye tkarşı hakları saklı kalmak koşuluyla, 15. madde uyarınca gönderici üstlendiği 
halde taşıma ücreti ve diğer masrafları 'tahsil etmeyen demiryolu bunlardan sorumludur. 

Paragraf 3 — Eğer alıcı demiryolu taşıma sözleşmesinden doğan masrafları ve diğer alacakları tahsil et
meden eşyayı teslim ederse, bunlardan dolayı taşımaya katılan demiryolları ve diğer ilgililere 
karşı sorumludur. 

Paragraf 4 — Alacaklı demiryollarından 'birinin talebi üzerine Merkez Ofisi tarafından saptanan demiryol
larından birinin ödeme noksanlığı durumunda, bundan doğan sonuçlara taşıma ücretindeki his
seleri oranında taşımaya katılan diğer bütün demiryolları katlanır. 
Noksan ödeme yaptığı saptanan demiryoluna karşı rücu hakkı saklıdır. 

MADDE : 60 
Kayıp Veya Hasar Durumunda Rücu 

Paragraf 1 — Bileşik hükümler uyarınca, tamamen veya kısmen kayıp veya hasar için bir tazminat ödeyen 
demiryolunun aşağıdaki hükümler uyarınca taşımaya katılan demiryollarına karşı bir rücu 
hakkı vardır. 
a) Zarara neden olan demiryolu zarar dan tek sorumludur; 
b) Zarara birçok demiryolu neden ol duğu zaman, bunlardan her biri neden oldukları zarar

dan sorumludur; eğer aynm mümkün değilse, tazminat c) bendi uyarınca aralarında pay 
edilir. 

c) Eğer zarara bir veya birçok demiryolunun neden olduğu ispatknamazsa, zararın hatların
da meydana gelmediğini ispat eden demiryolları hariç olmak üzere; tazminat taşımaya ka-
tılan bütün demiryolları arasında payedilir; payetme tarifelerin uygulanan kilometrelik 
mesafeleri ile orantılı olarak yapılır. 

Paragraf 2 — Demiryollarından birinin borcunu ö deyememezliği durumunda, bu demiryoluna isabet eden 
ve kendisi tarafından ödenmeyen hisse tarifelerin uygulanan kilometrelik mesafeleri ile oran
tılı olarak taşımaya katılan diğer tüm demiryolları arasında payedilir. 

MADDE : 61 
Teslim Süresinin Aşılması Durumumda Rücu 

Paragraf 1 — Teslim süresinin aşılması nedeniyle ödenecek tazminat durumunda 60. madde uygulanır. 
Eğer toir*çok demiryolu teslim' süresinin aşılmasına neden olmuşsa, tazminat hatlarındaki, gecik
me süreleri ile orantılı olarak bu de miryolları arasında payedilir. 

2 — 27. maddede saptanan »teslim süreleri aışağıdatoi şekilde bölünür. 
a) Taşımaya iki demiryolu katıldığı zaman, 

1° Gönderi süresi lîkiye bölünür. 
2° Taşıma süresi tarifelerin uygulanan kiometrik mesafeleri ile orantılı olarak (bölünür. 
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b) Taşımaya üç veya daha fazla demiryolu katıldığı zaman; 
1° Gönderi süresi gönderici demiryolu ile alıcı demiryolu arasında yarıya bölünür; 
2° Taşıma süresi tüm demiryolları arasında; 

— Üçte bir eşit paylara; 
— Üçte aklisi tarifelerin uygulanan kıMonvetrik mesafeleri ille orantılı olarak ibölünür. 

Paragraf 3 — Bir demiryolunun hakkı olan ek süreler tbu demiryoluna ayrılır. 

Paragraf 4 —• Eşyanın demiryoluyla (teslimi ile gönderi süresinin başlaması arasında geçen zaman sadece gön
derici demiryoluna ayrılır. 

Paragraf 5 — Yukarıda belirtilen bölme, sadece toplam taşıma süresine uyulmazsa dikkate alınır. 

MADDE : 62 
Rücu UsuMi 

Paragraf 1 — Tazminat yargıç tarafından saptandığı ve kendisine karşı rücu hakkı kullanılan, usulüne uygun 
'bir şekilde yangı yerine davet edilen, demiryolu davaya müdahale edebilecek durumda olduğu 
zaman, 60 ve 61. maddelerde öngörülen rücu haklarımdan birini kullanan demiryolu tarafından 
yapılan Ödemenin doğruluğuna Mraz edemez. Esas davayı alan yargıç yargı yerine çağrının teb
liği ve davaya müdahale için verilen süreleri sapltar. 

Paragraf 2 — Rücu hakkını kullanan demiryolunun talebini uzlaşamadığı tüm demiryollarına karşı bir tek 
ve aynı (mahkemeye yapmak gereklidir. Yoksa yargı yerine davet ötmediği demiryollarına karşı 
rücu hakkını kaybeder. 

Paragraf 3 — Yargıcın aklığı tüm rücu davalarını bir tek ve aynı kararda kararı bağlaması gerekidir. 

Paragraf 4 — Dava edilen demiryolu sonraki hiçbir rücu hakkını kullanamaz. 

Paragraf 5 — Rücular hak sahibince taşıma sözleşmesi ile (ilgili olarak yapılan tazminat davası ile ilgili mah
kemeye dahil edilemez. 

MADDE ;: 61 
RUcularda Yetki 

Paragraf 1 — Rücular ile ilgili tüm davalarda kendin© karşı rücu hakkı kullanılan demiryolunun merkezi
nin bulunduğu yerdeki mahkemeler tek yetkili'dir. 

Paragraf 2 — Davanın birçok demiryoluna karşı açılması gerektiği zaman davacı demiryolunun 1. paragraf 
uyarınca yetkili mahkemeler arasından davasını açacağı mahkemeyi seçme hakkı vardır. 

MADDE : 64 
Rücular Konusunda Anlaşmalar 

Demiryolları 62. madde 5. paragrafın hükimü hariç olmak üzere anılaşmalarla her fasıldaki 
karşılık rücu hükümlerine aykırı hükümleri yapabilirler. 

FASIL : VH 
İSTİSNAÎ HÜKÜMLER 

MADDE : 65 
Geçici Aykırılıklar 

Paragraf 1 — Eğer bir devletin ekonomik ve malî durumu VI. fasılın uyigularamaısında çok büyük güçlük
ler doğuracak nitelikte ise, bu devlet bazı trafikler için aşağıda 'belirtildiği şekilde karar vere
rek 15. 17 ve 30. maddelere aykırı davranabilir, 
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a) (Bu devletten gönderilen eşyanın; 
1. Sınırlarına kadar, veya 
2. En azımdan ısınırlarına kadar taşıma ücretlerinden muaf olması gereklidir; 

b) Bu devlete varışlı eşyanın, çıkışta; 
1. Çıkış idevleti a) bendi 1. maddede Ibeilıirtilen kısıtlamayı zorla kabul ettirmedikçe, en 

azından kendi sınırına kadar; 
2. Bn çok kendi sınırına kadar 
taşıma ücretlerinden muaf olması gereklidir; 

c) Bu devlete veya 'bu devletten gönderilen eşyaya hiçbir rambursımanın yüklenemez ve de 
bunların kabul' edilmez veya rambursman ve deiburun bazı sınırlamalarla kabul edilir* 

d) Gönderici varış ülkesi, muafiyet ve ramlbursmanla ilgili olarak taşıma sözleşmesini değiş
tiremez. 

Paragraf 2 — Aynı koşularda, devletler Idemiryoiannı karşılıklı trafikleri için aşağıdaki şekilde karar vere
rek 15, 17, 30 ve 31. maddelere aykırı davranmağa yetkili kılabiMer. 
a) Masrafların ödenmesi ile ilgili (hükümler ilgili demiryolları arasında yapılan anlaşmalar

dan sonra özel olarak saptanır; ancak, demiryolları 15. maddede öngörülmeyen ödeme şe
klilerini saptayamazlar; 

b) Sonraki bazı talimatlar kabul edilmez; 

Paragraf 3 — 1 ve 2. paragraflar uyarınca alınan önlemler Merkez Ofisine bildirilir. 
1. Paragrafta belirtilen önlemler en erken Merkez Ofisıin'in bu önlemleri diğer Devletlere bil

dirdiği yazısının tarihinden itibaren hesap edilecek sekiz günlük -bir sürenin bitiminde yü
rürlüğe girere 

2< Paragrafta belirtlen önlemler en erken1 ilgii devletlerde yayınlanma tarihinden itibaren he
sap edilecek iki günlük bir sürenin bitiminde yürürlüğe girer. 

Paragraf '4 — Yoldaki eşya bu önlemlerden etkilenmez. 

MADDE : 66 
Aykırılıklar 

Bileşik hükümlerin maddeleri bazı Devletlerin kendi aralarındaki trafikte Avrupa Kömür ve 
Çel'ik Birliği- ve Avrupa Ekonomik Birliği le ilgili Anlaşmalar gibi bazı Anlaşmaların uygulan-
masına almayı istedikleri hükümlerden üstün olamazlar. 

Ek : 1 
(4 ve 5. maddeler) 

TEHLİKELİ EŞYANIN DEMİRYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMASINA 
İLtŞKtN YÖNETMELİK 

(RID) 

7 Şubat İ970 tarihli Demiryolu ile Eşya Taşımalarına ilişkin Uluslararası Sözleşmenin (CİM) 69. 
madde 4. paragrafına göre Uzmanlar Komisyonunun yaptığı GIM'ın 1. Eki, Demiryolu ile tehlikeli 
eşyanın taşınması ile ilgili Uluslararası Yönetmeliğin (RID) çerivisi bu eki oluşturacaktır. Uzmanlar 
Komisyonu, kaleme alma yönünden metni 9 Mayıs 1980 tarihli Uluslararası Demiryolu taşımalarına 
ilişkin sözleşmenin metnine uyarlanacaktır. 

Ek : II 
(8. madde 1. paragraf) 
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ŞAHISLARA AİT VAGONLARIN DEMİRYOLU İLE TAŞIMASINA 
İLİŞKİN YÖNETMELİK 

(RIP) 

7 Şubat 1970 tarihli Demiryolu ile Eşya taşımalarına ilişkin Uluslararası Sözleşmenin (CİM) 69. 
madde 4. paragrafına göre Uzmanlar Komisyonunun yaptığı CIM'ın IV. Eki, Şahıslara ait vagon
ların taşınması ile ilgili Uluslararası Yönetmeliğin (RID) çevirisi bu eki oluşturacaktır. Uzmanlar 
Komisyonu, kaleme alma yönünden metni 9 Mayıs 1980 tarihli Uluslararası Demiryolu taşımala
rına ilişkin sözleşmenin metnine uyarlayacak tır. 

Ek : III 
(8. madde 2. paragraf) 

KONTEYNERLERİN DEMİRYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMASINA 
İLİŞKİN YÖNETMELİK 

(RICO) 

7 Şubat 1970 tarihli Demiryolu ile Eşya Taşımalarına ilişkin Uluslararası Sözleşmenin (CİM) 69. 
• madde 4. paragrafına göre Uzmanlar Komisyonunun yaptığı CIM'ın V. Eki Konteynerlerin taşınma

sı ile ilgili Uluslararası Yönetmelik'in (RICO) çevirisi bu eki oluşturacaktır, Uzmanlar Komisyonu, 
kaleme alma yönünden, metni 9 Mayıs 1980 tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ilişkin Söz
leşmenin metnini uyarlayacaktır. 

Ek : IV 
(8. madde 3. paragraf) 

KOLİEKSPRESLERİN DEMİRYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMASINA 
İLİŞKİN YÖNETMELİK 

(R1EX) 

Paragraf 1 — Bir Uluslararası tarifenin koşullarıyla özel olarak süratli bir şekilde taşınan eşya koliekspres 
olarak kabul edilir. 
Yolcu trenlerinin furgonlarına normal olarak yüklenebilen eşya koliekspres olarak taşımaya 
kabul edilir. Uluslararası tarifeler bu maddeye aykırı olabilirler. 

Paragraf 2 — Bileşik hükümlerin 4. maddesinde belirtilen eşya koliekspres alarak taşımaya kabul edilmez. 
RID'de veya# anlaşmalarda ve tarife hükümlerinde belirtilen eşya ve maddeler eğer bu taşıma 
şekli RID'de veya söz konusu anlaşma ve tarife hükümlerinde kesin olarak öngörülüyorsa 
sadece bu durumda koliekspres olarak taşımaya kabul edilirler. Uluslararası tarifeler başka eş
yanın da taşımaya kabul edilip edilmeyeceğini veya koşullu olarak kabul edileceğini belirler. 
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Paragraf 3 — Koliekspresler Bileşik Hükümlerin 12 madde 2, paragrafının uygulanmasında saptanan taşı
ma belgesinden başka bir belge ile taşımaya verilebilir. Kullanılacak model ve bu model üze
rinde bulunması gerekli ve bulunabilecek bilgiler Uluslararası tarifelerce belirlenir. Bu belgenin 
zorunlu olarak aşağıda belirtilen bilgileri içermesi gereklidir. f 

a) Gönderici ve alıcı garlann isimleri; 
b) Göndericinin ve alıcının isim ve adresleri; 
c) Eşyanın cinsi; , 
d) Parçaların adedi ve ambalajın tasviri; 
e) Gümrük ve diğer idarî makamlarcaistenilen taşıma belgesine iliştirilmiş belgelerin ayrıntılı 

dökümü. 

Paragraf 4 — Koli eksperlerin Uluslararası tarifelerde öngörülen sürelerde hızlı araçlarla taşınması gerekli
dir. Teslim sürelerinin her ne olursa olsun, büyük hız eşyaya uygulanan sürelerden daha 
kısa olması gereklidir. • • 

Paragraf 5 — Uluslararası tarifeler Bileşik Hükümlere yukarıda özel olarak belirtilen aykırılıklardan başka 
aykırılıklar da öngörebilirler. Ancak, Bileşik hükümlerin 35 ila 38, 40 ila 42, 44 ve 47 ila 58. 
maddelerine aykırı olamaz. 

Paragraf 6 — Eğer yukarıda belirtüen hükümler ve Uluslararası tarifelerin hükümleri karşı değilse, Bileşik 
hükümler koliekspres taşımasına uygulanır. 
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