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liştirilmesi ve yardımlaşma > hakkındaki 
muadlel Amerikan Kanunumun hükümle
ri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında akdolunan 22 Aralık 
1959 tarihli Anlaşmanın tasdikine dair 
kanun tasarısı ve Kurucu Meclis Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/45) 3:6,12,14,30:32 

2. — Hükümetimiz ile Amerika Birle
şik Devletleri Hükümetinin bir teşekkü
lü olan Export - împort Bank of Was
hington (Eximbank) arasında imzala
nan 157 943 000 liralık İstikraz Anlaş
masının tasdikine dair kanun tasarısı ve 
Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu rapo
ru (1/36) 6:7,12,18:19.33:35 
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bir teşekkülü olan Export - împort Bank 
üe Hükümetimiz ve Orman Umum Mü
dürlüğü arasında akdedilen 4 milyon do
larlık İstikraz Anlaşmasının tasdikine 
dair kanun tasarısı ve Kurucu Meclis 
Dışişleri Komisyonu rapora (1/37) 7:12,12:14, 

14:18:19,36:38 
4. — Amerika Birleşik Devletlerinin 

bir teşekkülü olan Export - Împort Bank 
ile Hükümetimiz ve Türkiye Kömür İş
letmeleri Kurumu arasında akdedilen 5,5 
milyon dolarlık İstikraz Anlaşmasının 
tasdikine dair kanun tasarısı ve Kurucu 
Meclis Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/38) 19,21,22,26,39:41 

5. — Amerika Birleşik Devletlerinin 
biı: teşekkülü olan Export - Împort Bank 
ile Hükümetimiz ve Türkiye Kömür İş
letmeleri Kurumu ara sunda akdedilen 
1 milyon dolarlık İstikraz Anlaşmasının 
tasdikine dair kanun tasarısı ve Kurucu 



Sayfa 
Meclis Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/39) 19:20,22,26,27,42:44 

6. — Amerika Birleşik Devletlerinin 
bir teşekkülü s olan Export - împort Bank 
ile Hükümetimiz ( ve Türkiye Demir ve 
Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ara
sında imzalanan 15 milyon dolarlık İs
tikraz Anlaşmasının tasdikine dair ikaınun' 
tasarısı ve Kurucu Meclis Dışişleri KOı 
misyonu rapora (1/41) 20:21,22,26,27,45:47 

7. — Amerika Birleşik Devletlerinin 
bir teşekkülü olan Export - împort Bank 
ile Hükümetimiz ve Etibank Umum Mü
dürlüğü arasında akdedilen 1 731 200 
dolarlık istikraz Anlatmasının tasdikine 
dair kanun tasarısı ve Kurucu Meclis 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/42) 21:22,26, 

27,48:50 

Devlet Başkanı ve Başbakan Gürsel Cemal'in, 
Anayasa, Seçim kanunları ve yurt içindeki si
yasî olaylara dair konuşmaları sürekli alkışlar 
arasında dinlenildi. 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Madanoğlu Ce
mal ile Temsilciler Meclisi Üyesi Kalüstyan Her-
mine ve 15 arkadaşının, Kurucu Meclisin 22 
Mart 1961 tarihine kadar tatil yapmasına karar 
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1 . — Ege Üniversitesinin 1958 malî yılı He

sabı Katı kanunu tasarısı (1/95) (Bütçe Komis
yonuna) 

2. — (Hususa kredi) ve (Silâhlanma istikra
zı) ndan mütehassıl İngiliz alacaklarının tesvi
yesi mevzuunda Hükümetimizle İngiltere Birle
şik Kral l ığı Hükümeti arasında akdolunan 9 
Aralık 1960 tarihli Anlaşmanın tasdiki hakkın
da kanun tasarısı (1/96) (Dışişleri Komisyo
nuna) 
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3. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Dev

letleri Hükümetinin bir teşekkülü olan Export -
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8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Holân-

da Kırallığı arasında akdedilen Kültür 
Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun ta
sarısı ve Kurucu Meclis Dışişleri Komis
yonu raporu (1/44) 22,26,27,51:53 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 22 Eylül 1960 tari
hinde Ankara'da imzalanan Veteriner 
Sözleşmesinin tasdiki hakkında kanun ta
sarısı ve Kurucu Meclis Dışişleri Komis
yonu raporu (1/58) 22:23,27,54:56 

10. — İktisadî İş BirUği ve Kalkınma 
Teşkilâtı Sözleşmesi ve eklerinin tasdiki 
hakkında kanun tasarısı ve Kurucu Meclis 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/72) 23^26,26,27, 
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verilmesi hakkındaki takriri ofcamdu ve kabal 
olundu. 
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özgür Selâhattin 

KÂĞITLAR 

împort Bank of Wafchington (Exim'ban'k) ara
sında imzalanan (157 943 000) liralık İstikraz 
Anlaşmasının tasdikine dair kanun tasarısı Ve 
Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/36) (Gündeme) 

4. — Amerika Birleik Devletlerinin bir te
şekkülü olan Export - Împort Bank ile Hükü
metimiz ve Orman Umum Müdürlüğü arasında 
akdedilen 4 milyon dolarlık İstikraz Anlaşması
nın tasdikine dair kanun tasarısı ve Kurucu 
Meclis Dışişleri Komisyonu raporu (1/37) 
(Gündeme) 

5. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir te
şekkülü olan Export - Împort Bank ile HÜ)EÜ-
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metimiz ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
arasında akdedilen 5,5 milyon dolarlık istikraz 
Anlaşmasının tasdikine dair kanun tasarısı ve 
Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/38) (Gündeme) 

6. •— Amerika Birleşik Devletlerinin bir te
şekkülü olan Export - împort Bank ile Hükü
metimiz ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
arasında akdedilen 1 milyon dolarlık İstikraz 
Anlaşmasının tasdikine dair kanun tasarısı ve 
Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/39) (Gündeme) 

7. .— Amerika Birleşik Devletlerinin bir te
şekkülü olan Bxport - Împort Bank ile Hükü
metimiz ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 15 mil
yon dolarlık İstikraz Anlaşmasının tasdikine 
dair kanun tasarısı ve Kurucu Meclis Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/41) (Gündeme) 

8. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir te
şekkülü olan Export - Imıport Bank ile Hüküme
timiz ve Etibank Umum Müdürlüğü arasında ak
dedilen 1 731 200 dolarlık İstikraz Anlaşmasının 
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tasdikine dair kanun tasarısı ve Kurucu Meclis 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/42) (Gündeme) 

9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kıral-
lığı arasında akdedilen kültür 'anlaşmasının tas
diki hakkında kanun tasarısı ve Kurucu Meslis 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/44) (Gündeme) 

10. — «Zirai Maddeler Ticaretinin geliştirilme
si ve Yardımlaşma» hakkındaki muaddel Ameri
kan Kanununun hükümleri gereğince ' Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında akdolunan 22 Aralık 
1959 tarihli Anlaşmanın tasdühne dair kanun ta
sarısı ve Kurucu Meclis öışişleri Komisyonu ra
pora (1/45) (Gündeme) 

•11. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
goslav Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 22 Eylül 1960 tarihinde Ankara'da im
zalanan Veteriner Sözleşmesinin tasdiki hakkında 
kanuu tasarısı ve Kurucu Meclis Dışişleri Komis
yonu raporu (1/58) (Gündeme) 

12. — İktisadî İş Birliği ve Kalkınma Teşki
lâtı Sözleşmesi ve eklerinin tasdiki hakkında ka
nun tasarısı ve Kurucu Meclis Dışişleri Komisyo
nu raporu (1/72) (Gündeme) 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Kâzım Orbay 
KÂTİPLER : Alev Coşkun, Refet Aksoyoğlu 

BAŞKAN — Kurucu Meclisin 10 ncu Birleşimini açıyorum. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yeter sayı vardır. Gündemdeki 

maddelerin konuşulmasına geçiyoruz. 

HAMZA EROĞLU — Gündemin tanzimi üze
rinde söz istiyorum. " 

BAŞKAN — Buyurun. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — «Ziraî maddeler ticaretinin geliştirilme
si ve yardımlaşma» hakkındaki muaddel Ameri

kan Kanununun hükümleri gereğince Türkiye 
. Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev-
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tetleri Hükümeti arasında akdolunan 22 Aralık J 
1959 tarihli Anlaşmanın tasdikine dair kanun ta- I 
sarısı ve Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu ra- I 
poru (1/45) (1) 

HAMZA EROĞLU — Muhterem arkadaşlar, 
Kurucu Meclis gündeminin 8 nci maddesinde yer j 
alan ve sevk sayısı 24 olan Anlaşma, Amerika ile 
Türkiye arasında 22 Eylül 1959. tarihinde imza
lanmış ve muhtevası da ziraî maddeler ticareti
nin geliştirilmesine ve yardımlaşmaya mütaal-
liktdr. Bu Anlaşmaya müsteniden, gündemin bi
rinci maddesinde yer alan ve sevk sayısı 17 olan I 
17 . 5 . 1960 tarihli bir Anlaşma imzalanmışta*. I 
Bu Anlaşma, daha önce geçmiş olan Anlaşma
nın 2 nci ve 3 ncü maddelerinin tatbikatına 'ait 
bir Anlaşmadır. Gerek tarihinin mukaddem ol
ması ve gerekse 17 . 5 . 1960 tarihli An
laşmanın hususî bir anlaşma olması ve Bi
rinci Anlaşmanın muayyen hükümlerinin, 
tatbikatı bakımından, gündemin 8 nci mad
desinde yer alan Anlaşmanın daha önce görüşül
mesini arz ve teklif ediyorum. Bu hususta bir 
takrir takdim eyledim, kabulünü Yüksek Heye- ı 
tinizden istirham ediyorum. I 
% I 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
29 . 3 . 1961 tarihli Kurucu Meclis gündemin

de 8 nci maddede yer alan S. Sayısı 24 olan 22 
Aralık 1959 tarihli Anlaşmanın gündemin birin
ci maddesinde yer alan S. Sayısı 17 olan 17 . 5 . 
1960 tarihli Anlaşmaya da mesnedolması bakı
mından, takdimen görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Hamza Eroğlu 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanının bir 
mütalâaları var mı? 

DIŞİŞLERİ BAKANI SELÎM SARPER — 
Yok efendim. 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonunun bir mü
talâası var mı? I 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ŞEV
KET RAŞlT HATlPOĞLU — Yok efendim. 

BAŞKAN — önergeyi kabul buyuranlar. Ka- I 
bul etmiyenler... önerge kabul edilmiş bu suretle I 

(1) 24 S. Sayılı basma/yazı tutanağın sonun-
dadır. 
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gündemin 8 nci maddesindeki tasarıyı öne ala
rak müzakeresine başlıyoruz. 

Kanunun tümünün okunmasını tasvibeder 
misiniz, yoksa daha evvel dağıtıldığı için-okun
masına lüzum hissetmez misiniz?... 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ŞEV
KET RAŞlT HATlPOĞLU — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KOMİSYON BAŞKANI ŞEVKET RATİP 

HATlPOĞLU — Muhterem arkadaşlar, huzu
runuza getirilmiş' olan bu tasarılar 'evvelce ak
dedilmiş olan mukavelelerin tasdikine ait de
ğildir. Bunlar haddi zatında akdedildikten 
sonra tatbik edilmeye de bağlanmış hususlar
dır. ^Binaenaleyh Kurucu Meclislin Anayasa ta
sarısının müzakeresine başlıyacağı şu sırada vak
tinin çok mahdut oluşu nazarı itibara alınarak, 
ben bu kanunların iki defa müzakereye tâbi ;tu-
tulmayıp ivedilikle müzakere edilmesini Yüks'e'k 
Meclisten arz ve teklif ederim. 'Haddi zatında 
bu ivediliği Hükümetin istemesi ioabederdi. Çün
kü tasdikinin gecikmesi, dış münasebetlerimize 
ait mevzular olduğu için pek iyi okuyacağını 
zannederim. Keyfiyeti takdirinize arz ediyo
rum, bir de takrir verdim. Bu dış ımulkavele-
lere*aidolan kanun lâyihalarının bir defa ve ive
dilikle müzakere edilmesine izin vermenizi rica 
ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşülmesi is
tenmediğine göre maddelere geçilmesini yüksek 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul olunmuştur. 

Komisyonun ivedilik teklifi vardır, bir defa 
konuşulmakla iktifa edilmesini teklif ediyor. 
Takriri dkutucağım. 

ŞAHAP KİTAPÇI — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ŞAHAP KİTAPÇI — Muhterem arkadaşlar, 

iktisadî İş Birliği Teşkilâtı Hariciye Bakanlı
ğından alınarak Maliye Balkanlığıııa bağlanmış
tır. Tasarı tetkik edildiğinde görülecektir ki. 
Maliye Vekâleti tarafından hazırlanıp sevk edil
miştir, bu itibarla Dışişleri Bakanlığı ile ilgi
li bulujnan bir tarafı yoktur. Maliye Vekili bu--
lunmaldığına göre de tasarının görüşülmesi «müm
kün olmamak lâzımdır. («Başbakan Yardım
cısı var» sesleri) Sual tevcih olunduğunda, Ha
riciye Ba'kanlığma bağlı bir müessese olmadı
ğından, cevap almanın mümlkün olamıyacağını 
ifade »etmek isterim. 



B : 10 29.3 
BAŞKAN — Komisyonun bir diyeceği var { 

imidir? ; 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ŞEV
KET RAŞÎT HATİBOĞLU — Muhterem arka-
daşıımızı)n ileri sürdükleri noktai nazar tasarı
nın müzakeresine mani değildir. Tasarı Yük
sek Meclise Hariciye Bakanlığı tarafından sevk 
edilmiştir, Hariciye Vekili de buradadır. Yal
nız ibir sual tevcih olunduğunda cevap vermek 
üzere Maliye Vekilinin bulunması şarttır. For
malite bakımımdan Ticaret Bakanının burada 
olıması ile zammederim müzakereye devam ede
biliriz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI SELİM SARPER — 
Muhterem arkadaşlarım, filhakika bu kanun 
hariciye idaresi tarafından yüksek heyetinize 
sevk edilmiştir, fakat, muhterem arkadaşıımı-
zın da ifade buyurdukları gibi, 13 numaralı 
Kanun gereğince tatbikatı Maliye Bakanlığı ta
rafından yapılmaktadır. Maliye Bakanı haber
dar edilımişlerdir, yüksek heyetinize malûmat 
vermek veya sualleri cevaplandırmak üzere yol
dadırlar, biraz sonra teşrif etmiş olacaklardır. 
Ancak bu mâruzâtım kendilerini beklemek için 
mutlak bir zaruret vardır mânasına değildir. 

BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesi hakkın
daki takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ziraî maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve 

yardımlaşma hakkındaki «muaddel Amerikan 
Kanununun hükümleri gereğince Türkiye Cum
huriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti arasında akdoluınan 22 Aralık 1959 ta
rihli andlaşmanm tasdikine dair olan kanun 
tasarısının bir an evvel kanunlaşması memleket 
menfaatlerine uygun olacağından ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Sözcü 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi yüksek oyunuza su-, 
nuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Ta
sarının ivedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
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«Ziraî maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve 
yardımlaşma» hakkındaki muaddel Amerikan 
Kanununun hükümleri gereğince Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti arasında akdohraan 22 Aralık 
1959 ta inli Anlaşmanın tasdikine dair Kanun 

MADDE 1. — Ziraî maddeler ticaretinin ge
liştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki muaddel 
Amerikan Kanunu hükümleri gereğince Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında akdolunan 22 Ara
lık 1959 tarihli AJnlaşma tasdik olunmuştur. 

FERİD MELEN — Anlaşmanın ikinci mad
desinin (b) fıkrasının 1 nei bendinde bir ihti
lâf vardır. Kanunun 104 (E) bölümünde (Der
piş olunan bu i'krazat Türkiye'deki iş hayatı
nın ve ticaretin geliştirilmesi maksadiyle Tür
kiye'deki Birleşik Devletler firmaları ile bun
ların ajansları, tâbi teşekülleri ve şubelerine ve 
Birleşik* Devletler ziraiî maddelerinin kullanıl
masına ve tevziine yardım etmek veya pazar
ların istihlâkini diğer suretlerde artırmak için 
gereken tesisatın kurulmasını teminen Birleşik 
Devletler firmaları ile Türk firmalarına verile
cektir) denilmektedir. Hükümetin bu hususta 
malûmat vermesini rica edeceğim. Bu anlaşma 
maddesi gereğince hangi firmalara para ve
rilmiştir. bu hususta Yüksek Heyetinize malû
mat vererek tenvir buyurmalarını istirham 
edeeoğim. 

TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR — 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Ferid Melen'in 
temas ettiği mevzuda şimdiye kadar Amerikan 
Hükümeti, «Yabancı sermayeyi teşvik Kanunu 
hükümleri dairesinde, kimlere kredi verilmiştir?» 
diye sormaktadır. Kayzer, Mobil, Singer şirket
lerine yatırımlarının tevsii maksadiyle yapılan 
müracaatlerinde, ismi hatırıma gelmiyen dört 
müesseseye kredi verilmiştir. En yüksek kredi
nin hacmi 15 milyon lirayı tecavüz etmiye-
cek projeler için Eximbank böyle bir kredi aç
mak arzusunda olduğunda Türk Hükümetine 
haber verecek, Hükümet muvafık gördüğünde, 
Amerikan firması bu takdirde krediyi firmaya 
verecektir. Hükümetin hassasiyetle tatbik et
tiği kıstaslar neticesinde Amerikan firmaları-
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na Türk firmaları karşısnda tercihli duruma 
geçmemeleri için daha ziyade kredi imkânına 
sahibolmaları gibi faktörler vardır. 

Benim bildiğime göre, zaten bu arada mü
him bir talep te olmamıştır. En son talep singer 
için olmuştur. Şimdiye kadar bu yolda kredi 
alan firmaların adedi 6 tanedir. 

FERÎD MELEN 
sı var mıdır? 

Aralarında Türk firma-

TÎCARET BAKANI MEHMET BAYDUR — 
Anlaşma metnine göre bu hususta bir müracaat 
vukubulmamıştır. Müsaade ederseniz metni oku
yacağım : 

(Bununla ilgili olarak, aşağıdaki hususlarda 
mutabık kalınmıştır : 

(1) Kanunun 104 (e) bölümünde derpiş 
olunan bu ikrazat Türkiye'deki iş hayatının ge
liştirilmesi ve ticaretin genişletilmesi maksadiyle 
Türkiye'deki Birleşik Devletler firmaları ile 
bunların ajansları, tâbi teşekkülleri ve şubele
rine ve Birleşik Devletler ziraî maddelerinin 
kullanılması ve tevziine yardım etmek veya pa
zarların istihlâkini diğer suretlerde artırmak 
için gereken tesisatın kurulmasını teminen Bir
leşik Devletler firmaları ile Türk firmalarına 
verilecektir. 

Bu sahada tesisler kurmak üzere her hangi 
bir Türk firması müracaatte bulunmamıştır. 

Tipik bir misal arz edeyim : Nebati yağla
rın meselâ sabun sanayiinde kullanılması ve 
aynı zamanda gıda maddesi olması için bir tesis 
yapılacağına dair bir müracaatte bulunulmuş ol
saydı bu tesisten istifade etmek şüphesiz 
mümkün idi. Fakat şimdiye kadar bu hususta 
her hangi bir talepte bulunulmamıştır. 

Mâruzâtım bundan "ibarettir. • 
BAŞKAN — Söz istiyen var mı?... (Yok ses

leri.) Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. (Yok sesleri) 2 nci maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 

mı?.. (Yok sesleri) Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun leh ve aleyhinde konuşmak isti
yen var mı?... (Yok sesleri.) Kanunun tümü açık 
oylarınıza sunulmuştur. 

2. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin bir teşekkülü olan EK-
port - Import Bank of Washington (Eximbank) 
arasında imzalanan (157 943 000) liralık is
tikraz Anlaşmasının tasdikine dair kanun tasa
rısı ve Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu ra
poru (1/36) (1) .%&. 

BAŞKAN —• Tasarının tümü üzerinde ko
nuşmak istiyen var mı? 

İLHAMI SOYSAL — Usul hakkında arz 
edeceğim. Efendim, şu anda burada bir usulsüz
lük yapılmaktadır. Bu kanunda görüşülebilmefe 
için sağ tarafta oturan komisyonun Maliye Ko
misyonu olması ve sol tarafta da Maliye Vekili
nin hazır bulunması lâzımdır. Sayın Ticaret 
Bakanı mevzuu bildikleri için değil, hariciye
den geldikleri için izahat vermiştir. Bu bakım
dan ilk defa müzakere ettiğimiz tasarı böyle 
usulsüz bir yoldan geçmiş bulunmaktadır. Hiç 
olmazsa ikinci tasarıda da bu yolsuzluğu yapmı-
yalım. Maliye Komisyonu üyeleri sırasiyle yer
lerini alsınlar. 

BAŞKAN — Söz Sayın Ticaret Bakanmın-
dır. 

TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR 
— Muhterem, arkadaşlar, Soysal arkadaşımızın 
burada temas ettikleri husus veliler ûlâda doğru 
gibi gelir. 

Burada hepinizin müşahade ettiği gibi, bir 
(başlangıç yardımı bulunmaktadır. Hükümetin 
diğer azalarını bu mevzuda izahat verecek du
rumda saymadıklarını ifade buyurdular. Mak
sat Yüksek Heyetinizi tenvir ettaıektir. («Doğru 
doğru» sesleri) Ayrıca Ticaret Bakanının şu 
veya bu meslekte bulunması, bu mevzuların 
mesleki olup olmaması «meselesi kâfi bir mesnet 
teşkil etmez. Maksat, mevzuu Hükümetin ten
vir etmesidir. Hükümet hazırdır, sual vâridol-
duğunda arzı cevap olunacaktır. 

(1) 17 8. Sayılı basmayazit tutanağın so~ 
nundadır. 
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BAŞKAN — Tümü üzerinde söz isüiyen var 

mı... (Yok sesleri) Maddelere geçilmesini ikatoul 
edenler... Etmiyenler... Kaibıü edilmiştir. 

Şimdi tasarının ivedilikle görüşülmesi husu
sunda önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devlet

leri Hükümetinin bir teşekkülü olan Export -
împort Bank of •Was(hiı»gton (Eximlbank) ara
sında imzalanan 157 943 000 liralık îistikraz 
Anlaşmasının tasdikine dair kanun tasarısının 
bir an evvel kanunlaşması memleket menfaat
lerine. uygun olacağından ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Sözcü 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

BAŞKAN — önergeyi yüksek oyumuza sunu
yorum. Kabul -edenler... Etmiyenler... Tasarı
nın ivedilikle görüşüllmesi kalbul edilmiştir. 
Maddelere geçilmesini kalbul edenler... Eümi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetinin bir teşekkülü olan £xport - împort 
Bank of "Washington (Eximbank) arasında 
imzalanan 157 943 000 liralık İstikraz Anlaş

masının tasdikine dair Kanun 

MADDE 1. — Hükümetilmizle Amerika Bir-
leşjk Devletleri Hükümetinin 'bir teşekkülü cfaT1! 

Export - Imp'ort Bank of WaS!hington arasında 
17 . 5 .1960 tarihinde imzalanan 157 943 000 li
ralık İstikraz Anlaşması kabul ve tasdik olun
muştur. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz i'stiyeni.. 
Yök. Maddeyi kalbul •edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz is t iyent 
Yok... Maddeyi kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

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

*"" BAŞKAN — Madde ihaikkmda söz istiyen? 
Yolk... Maddeyi kalbul edenler... Etmiyenler... 
3 neü madde 'kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
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3. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir te

şekkülü olan Export - Împort. Bank üe Hüküme
timiz ve Orman Umum Müdürlüğü arasında ak
dedilen 4 milyon dolârhk İstikraz Anlaşmasının 
tasdikine dair kanım tasarısı ve Kurucu Meclis 
Dmşleri Komisyonu raporu (1/37) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is
ti,ven var mı? 

HAMZA EROĞLU — Muhterem arkadaşlar, 
bendeniz Kurucu Meclis Hariciye Komisyonu
nun üyesiyim. Anlaşma, Kurucu Meclis Harici
ye Encümeninde görüşüldü. Bu anlaşmayı diğer 
arkadaşlarla beraber tasvibettim. Ancak söz hak
kımı mahfuz tuttum. Şimdi yüksek huzurunuz
da niçin söz hakkını mahfuz tuttuğumu müsaade 
ederseniz açıklıyacağım. 

Kurucu Meclis gündeminde yer alan, sevk 
sayısı 18, 19, 20, 21 ve 22 sayılı anlaşmalar Ame
rika Birleşik Devletlerinin bir müessesesi olan 
Eximbank'la Türkiye Hükümeti arasında yapıl
mıştır. Ve 4 Ağustos 1958 tarihli Karara uygun 
olarak Ecimbank tarafından Türkiye'ye temin 
edilen 37 milyon 500 bin liralık kredinin parça
larıdır. Bu anlaşmalar tip anlaşmalardır, her 
beş anlaşmadaki hükümler aşağı yukarı aynıdır. 
Anlaşmanın 14 neü maddesinde deniz nakliyatı 
ve sigorta ile ilgili bir hüküm mevcuttur. 14 neü 
maddenin ilk fıkrasını yüksek huzurunuzda mü
saadenizle okuyacağım : 

«Satın alınması bu Anlaşma tahtında finan
se edilecek ve Birleşik Devletlerden gemi ile nak
ledilecek olan bütün makina ve teçbizat Birleşik 
Devletlerin 73 neü Kongresinin 17 numaralı Ka
rarı mucibince, ve mezkûr kararın müsaade etti
ği değişiklikler haricinde, Birleşik Devletlere ka
yıtlı gemilerle naklolunacaklardır.» denilmekte
dir. 

Encümen toplantısında bunun sebebini sor
dum: Niçin onların gemileriyle nakli icabediyor? 
Dedim. Hepsinin Amerika Birleşik Devletleri ge
mileriyle nakledilmesi sebebinin açıklanmasını ri
ca ettim. 

Alâkalılardan aldığım cevapta deniyor ki; 
«Eximbank ile yapılan muhabere neticesinde alı
nacakların % 50 sinin Türk gemileriyle yapılma
sı hususunda mutabık kalınmıştır.» Bu hususu 

(1) 18 8. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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encümende tesbit ettim. Meclis huzurunda en I 
ufak bir şeyin daima kapalı kalmamasını bir de I 
bunun huzurunuzda açıklanmasını, mazide kötü I 
misallerini müşahede ettiğimiz hâdiselerin teker- I 
rürünü arzulamadığımız için açıklanmasında fay- I 
da mülâhaza ettim. I 

'Söz hakkımı mahfuz »tutmamın ikinci sebebi 1 
daha çok ehemmiyetlidir: I 

Muhterem arkadaşlar, bu anlaşmalar 12 Ey- I 
lûl 1958 tarihli Eximbank ile Türkiye arasında I 
yapılan bir anlaşmaya dayanmaktadır. 12 Eylül I 
1958 tarihli anlaşma 2,6 seneden fazla bir zaman I 
evvel imzalanmıştır. Bu anlaşmanın mer'i olup I 
olmadığını, Meclis tarafından tasdik edilip edilme- I 
diğini kanunların neşredildiği mevzuatta, sicilli I 
kavaninde, kanunlar mecmuasında maalesef bu- I 
lamadım. Bunun için Hariciyede bulunan bir I 
arkadaşıma telefon ettim. Aldığım cevap şu ol- I 
du: 

Dediler ki; biz anlaşmalarla meşgul olmuyo- I 
ruz, 18 sayılı Kanun gereğince bu işle Maliye Ve- I 
kâleti ilgilenmektedir. I 

Şimdi ben sorup öğrenmek istiyorum; 1958 ta- I 
rihli anlaşma daha önce Meclisin tasdikine ikrfci- I 
ran etmiş midir, iktiran etmemiş midir? îktiran I 
etmemişse nasıl olur da 12 Eylül 1968 tarihli An- I 
laşmayı tasdik etmeden bu anlaşmaları tasdik I 
ederiz? Ortaya mühim bir mesele çıkmaktadır. I 
13 sayılı Kanun gereğince Maliye Vekâleti veya I 
Milletlerarası i ş Birliği Teşkilâtının salahiyetli I 
mümessilleri bu konuda Yüksek Meclise tatmin I 
eden izahatta bulunmaları yerinde olur kanaatin- I 
deyim. I 

iSUFHÎ DOĞUKAN — Arkadaşlar,. Orman 
mevzuunun aktüalitesinin devam ettiği şu gün- I 
lerde önümüze, ormanlarımızın bakımı için yapıl- I 
mış olan mukavele tasdik edilmek üzere gelmiş I 
bulunuyor. Ben şu noktayı ilgili Hükümetimiz- I 
den öğrenmek istiyorum: Bu makinalar nelerdir, I 
satmalınması istenen teçhizat nelerdir, bunlar si- I 
parişe (bağlanmış mıdır? I 

TÎCARET VEKlLÎ MEHMET BAYDUR — 
, Muhterem arkadaşlar, Sayın Hamza Eroğlu ar- I 

kadaşımızm temas ettikleri gemilerde nakliyat, I 
bayrak mevzuu, bilhassa Hükümetinizi yaki- I 
nen ilgilendiren bir mevzudur. I 

Bilindiği gibi, muhtelif devletlerin ticaret I 
filoları müracaat ederek zaman zaman birta- I 
kim kanunî tedbirler alırlar. A. B. Devletleri, 
(Birleşik Amerika'nın yardımını gören memle- | 
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ketlere sevk edilen malzeme, emtia ve sairenin 
asgarî yüzde ellisini Amerikan gemileri nakle
der) hükmünü kabul etmiştir. Bu hüküm; ka
nun mahiyetinde olduğu için bütün müzakere
lere rağmen, değiştirilmesine imkân olmamıştır 
ve imkân da olmıyaeaktır. 

Almanya ile kredi anlaşmalarında da bu hü
küm zaman zaman yer almıştır. Nakledilecek 
malzemelerin ancak bir kısmının Türk gemileri 
ile nakledilmesi kabul edilmiş, ve nakliyat kıs
men Türk gemileri ile yapılmıştır. Buradaki an
laşmanın 14 neü maddesinde mevzuubahsedi-
len, (mezkûr kararın müsaade ettiği değişik
likler haricinde) denilen husus, (mdelhace, 
Amerikan Hükümeti uygun görürse yüzde elli 
talebinden feragat edebilir.) hususudur Her 
hangi bir emtianın, Birleşik Devletler gemileri
nin uğramadığı, muntazam postaların seferlerin 
olmadığı bir memleketten ithalât mevzuu ol
duğunda, alâkalı memleket Amerikan Hüküme
tine müracaat ettiği takdirde, mer'i kanunda 
mâni hüküm vardır. Burada Hükümet bu anlaş
mayı imza ettiği zaman bu prensip hükmüne 
ittiba etmek zaruretinde kalmıştır. Fakat aka
binde Amerikan Hükümetlerine müracaat ede
rek bilhassa onların deniz ticaret dairesine mü
racaat ederek bu nispetin asgarî hadde tutul
ması hakkında bir mutabakat sağlanmıştır. Bu 
da % 50 dir. Yani Birleşik Amerika'dan Or
man Umum Müdürlüğü için sağlanmış olan 
4 004 dolarlık Eximbank kredi malzemesi, % 
50 si Amerika gemileri, Türk Hüküme.'inin yap
tığı tetkikler üzerine diğer % 50 si arzu etti
ğimiz takdirde Türk gemileri tarafından nakle
dilecektir. Bu da bizim sağlıyabileceğimiz âza
mi imkâna bağlıdır. Bunun için de ayrıca mek
tuplar teati edilmiştir, dosyasında mevcuttur. 

Yine Hamza Eroğlu arkadaşımızın temas 
ettiği anlaşma, yani bu kredilere yer veren hu
susun menşeinde 12 Eylül 1958 tarihli Anlaş
maya atıfta bulunuyoruz. Zannedersem bu. met
nin tercümesini yaparı arkadaşın, bu kelimeyi 
(anlaşma) şeklinde ifade etmemesi lâzımdır. Bu 

.umumî bir mutabakattir. Malûmu âliniz oldu
ğu üzere 1958 Ağustos aylarından sonra Tür
kiye ile Amerika Hükümeti bir taraftan, diğer 
taraftan da Avrupa İş Birliği İdaresi birtakım 
mutabakata varmıştır. Bu mutabakatlar cüm
lesinden olmak üzere Birleşik Amerika Hükü
meti, Türkiye'ye 100 milyon dolarlık nakit kre-
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dişi ayrıca 75 milyon dolarlık envestisman kre
disi vermeyi bir de eski, Türk borçlarının te
cili hususunu kabul etti. 
' Bu mevzuda umumî prensibi arz ettim, 12 

Eylül 1958 tarihli bir mutabakat muhtırası 
içinde mütalâa edilmektedir. Bu mev7U teknik 
bir anlaşmadır, hükümetler arasında mutaba
katı ifade eden bir vesikadır. Vesikada yeni 
mutabakatlar olduğunda ayrıca anlaşmalar ya
pılacağı için Yüksek Meclisin tasdikimi tâbi tu
tulması ıcabeden bir vesika olarak telâkki edil
memiştir. 

Orman projeleri için teçhizat getirilecek; bu 
teçhizatın mahiyeti de Orman Genel Müdürlü
ğü tarafından tesbit edilmiştir. Amenajman, yol 
programı, haşerat ile mücadele; yeniden ağaç
lama gibi işler beş ayrı bölümde mütalâa edil
miştir. Alınacak teçhizat ve malzeme projenin 
tatbikine taallûk eden makinalardan ibarettir. 
Buldozerler, traktörler haşerelere ait ilâçlar ve 
mümasili şeylerdir. Siparişlerin neleri derpiş 
ettiğini zannederim Tarım Bakanı arkadaşımız 
izah edeceklerdir. Siparişlerin tatbik edilmesi 
hususu, malzemelerin en iyi şartlar altında 
memlekete maledilmesi için gereken tetbirler 
Hükümetinizce alınmıştır. Bunları tenzilâtlı al
mak için Amerikan Karayolları ile Hükümet 
teşriki mesai eylemektedir. Bu suretle Ameri
kan idarecileri tarafından bu malzemelerde bü
yük ölçüde tenzilât imkânları sağlanacaktır. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Emin Soysal. 
EMÎN SOYSAL — Bu anlaşmaların bir kıs

mı henüz yapılmakla beraber mühim bir kısmı
nın esasları ve temelleri, suiistimali ile meşhur 
sabık ve sakıt iktidar zamanında yapıldığı için, 
her anlaşmaya çekinser oy vereceğim Ama Ku
rucu Meulisin, geçmişte şu veya bu sebeple ve 
çeşitli yollardan yapılmış anlaşmalar üzerinde, 
iyice temellük edebilmesi için, maddelere geçil
meden evvel, her anlaşma üzerinde Dışişleri 
Bakanının ve icabediyorsa Maliye Bakanının 
izahat vermesi ve anlaşmaları aydınlatması lâ
zımdır. Meselâ bu anlaşma hangi sebeplerle ya
pılmıştır, parası ne kadardır, alman malzeme 
ne kadardır, ne kadarı gelmiştir, ne kadarı yol
dadır, ne kadarı, kullanılmıştır? Türk milleti
nin menfaatine midir... Bütün bunlar hakkında 
Yüksek Heyetiniz tenvir edilmeden kabul, ret, 
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denerek böyle anlaşma tasdik edilmez arkadaş
lar. Mâruzâtım bu kadardır. 

HAMZA EROĞLU — Muhterem arkadaşlar, 
iki mesele Yüksek Huzurunuzda açıklanmış bu
lunmaktadır. Bunlardan birincisi, deniz nakli
yatı ile ilgili hususlardı, Sayın Ticaret Bakanı 
bu hususta cevaplarını verdiler. Verirken de 
benim söylediklerimi reddetmediler, benim ifa
de ettiğim şekilde beyanda bulundular. 

Ancak 14 neü maddenin, anlaşmada niçin 
yer almadığını da izah ettiler ki, teşekkür ede
rini. 

Burada 14 neü maddeyi ele alarak açıkla
mak istediğim husus; anlaşmada birinci fıkra 
okunduğu zaman, sanki deniz nakliyatı tama-
men Amerikan gemileri tarafından yapılacak
mış gibi, bir mâna çıkıyor. ' Bunu komisyonda 
sordum, alâkalı bakanlığın temsilcisi ile yaptı
ğım muhabere neticesinde bunun yüzde ellisi
nin Türk gemileri ile yapılacağı, % 50 sinin de 
Amerikan gemileri ile yapılacağı beyan edildi. 
Bu beyanı tescil için huzurunuzda açıklanma
sını temin etmiye çalıştım ve açıklamada bu
lundum. 

Asıl ikinci meselemize gelelim : Muhterem ar
kadaşlar, anlaşma elinizdedir, maddeleri tet
kik buyurun. Anlaşmanın önsözünün ikinci pa
ragrafını aynen okuyorum: «12 Eylül 1958 ta
rihli bir Anlaşma ile Eximbank tarafından sa
rih ve detaylı plânlara, etüdlere ve masraf tah
minlerine binâen teklif edilen ve Eximbank ta
rafından mezkûr anlaşma ahkâmına uygun 
olarak tesis edilecek münferit kredi tahsisleri 
vs...» Dikkat buyurursanız kullanılan tâbir, 
«anlaşma» dır. Hattâ başka bir şey var dikka
timizi çeken, (Anlaşmayı) diye bas harfi büyük 
harfle yazmışlar. 

1 nci maddenin son cümlesinde yine «Böyle 
bir kredi silsilesi Eximban'k ve Türkiye arasın
daki 12 Elûl 1958 tarihli Anlaşma dâhilinde 
münferit bir kredi tahsisi teşkil edecektir.;» de
nilmekte ve burada da (Anlaşmadan) bahsedil
mektedir. Ben, tesadüfen hukukçu olmuş bir 
kimse olarak, naçizane buradaki anlaşmayı teknik 
mânada devletlerarası hukukî tasarrufu doğu
ran teknik mânada bir anlaşma diye anlıyorum, 
başka şekilde anlıyanuyorum. Şimdi alâkalı ar
kadaş buraya gelip, bize «Hayır bu, devletler
arası hukukî tasarrufu doğuran teknik mânada 
bir anlaşma değildir, bir mutabakattır» demek-

— 9 — 
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tedir. Bunu nasıl ifade edebiliyor, ben anlamı- i 
yorum. I 

Devletlerarası münasebeti tanzim eden husus- I 
farda iki devlet arasında bir mutabakata varıla- I 
bilir. Bu mutabakat yazılış şekline dökülebilir. I 
kazılış şekline dökülen ve mutabakata varılan bir • I 
anlaşmanın tasdik yetkisi icra organına aittir. I 
Halen mer'i olan Anayasanın 26 ncı maddesine I 
uygun olarak devletlerarasında yapılan her türlü I 
akitler, anlaşmalar ve sözleşmeler, eski adiyle I 
mukavele ve muahede, bu iki kelimenin bir arada I 
bulunmasiyle en geniş ve şümullü bir mâna ifade 
eder diye. 1924 Anayasasını hazırlıyan arkadaş
lar, bu şekilde ifade etmişlerdir. Bu bakımdan I 
da sayın arkadaşımızın vermiş olduğu izahat 
bizi tatmin etmemektedir. I 

Bir noktaya daha gelelim; bu anlaşmalar 
Resmî Gazetede, Düsturda ve Sicilli kavaninde 
Türkçe olarak neşredilmektedir. Bizim iç hu
kukumuza göre muteber metin Türkçedir. Türk I 
mahkemeleri bunu nazarı itibara alacaklardır. 
Türk hâkimi, büyük harfle yazılı Anlaşmayı, 
Devletler Hukukunda bir teknik Anlaşma ola
rak ele alacaktır. Ona göre de, 12 Eylül 1958 
tarihli Anlaşmayı kanunda arıyacaktır. 

Bu bize bir teknik hususu daha ortaya koy
maktadır. O da : Anlaşmaların, Andlaşmaların 
Türkçe metinlerinin yanında asıl muteber metin
lerinin de Resmî Gazetede birlikte neşredilmesi 
zaruretidir. I 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bütün bu 
hususlar nazarı itibara alınacak olursa, Ticaret 
Bakanı arkadaşımızın «Bu bir mutabakattır, bir I 
anlaşma değildir» yolundaki beyan beni tatmin I 
etmemektedir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Suphi Batur. 
'SUPHİ BATUR — Efendim, bendeniz, Hü

kümetten bir noktayı rica edeceğim. Bundan ev
vel kabul edilen anlaşmada faiz haddi, % 4 idi. 
Bunda ise, % 5,75 dir. Arada aşağı yukarı % 2 

.fark vardır. Bizim edindiğimiz malûmata göre 
Amerika'da faiz hadleri, % 3,75 i geçmez. Neden 
arada bu kadar fark vardır. Bunun izahını rica 
ediyorum. 

* 
BAŞKAN — Buyurun, Coşkun Kırca. 
COŞKUN KIRCA — Muhterem arkadaşla

rım, vaktinizi fazla almak Memiyorum. Yalnız, 
bâzı teknik noktalara temas etmek zarureti hâsıl 
oldu. Evvelâ şunu beyan etmek isterim ki, ben-
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deniz bu anlaşmanın afetine vesile veren «muta
bakat» hakkında burada Sayın Maliye Bakanı 
tarafından verilen beyanatı hayretle karşılamıyo
rum. Zira, Hükümetler, ticarî münasebetlerde 
önce birbirleriyle temas ederler ve bir mutaba-
fcate varırlar. Nasıl ki, bir tacir diğerine : «Ben 
«ana mal satmalman için şöyle bir kredi vereyim.» 
diyebilir. Ama bu kredi ve mal mübadelesi konu
sunda hukukî vecibe, mukavelenin yapıldığı an
dan itibaren ortaya çıkar. Meclisin tasdikinin ba
his konusu olan hususta hukukî vecibe ihtiva eden 
•vesikadır. Eroğlu arkadaşımızın takıldığı husus, 
bir hukukî vecibe yaratmak için iki hükümet ara
sında verilmiş bir mutalbaJkatten ibarettir. Bunun 
gibi iki dışişleri bakanı bir araya gelir ve ilerde 
ibir ittifak akdetmeyi şifahen veya takriren karar-
laştıralbilirler. Ancak, ittifak vecibesi o anda de
ğil, ittifak anlaşmasının yapıldığı anda doğar. Bu 
şıkta da Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
nin bir ajanı sıfatiyle Export - împort Bank Tür
kiye'ye belirli bir miktarda kredi vermek konu
sunda Türk Hükümetiyle mutabık kalmıştır. An
cak, bu krediyle ilgili hulkukî vecibeler muhtelif 
anlaşmalarla ayrı ayrı belirtilmiş ettirilmiş ve 
Yüksek Huzurlarınıza sevk edilmiştir. Bunda ne 
Anayasaya ve ne de devletler hukuku teamülleri
ne aykırı bir husus vardır. 

Bunun dışında bendeniz, anlatmanın başlığı 
ile birinci maddesinde hakikaten bir hukuki dü
vel anlaşın asiyle pek telif edilmiyeeek bâzı hata
lar görüyorum. 

Bu anlaşmaya bakılacak olursa, Türkiye Or
man Umum Müdürlüğünü milletlerarası plândan 
•bir hükme şahsiyat olarak kabul etmek ieabedi-
yor. Çünkü Amerika Birleşik Devletlerinin bir 
ajanı olarak milletlerarası plânda bâzı anlaşma
lar akdetmek üzere harekete geçmesi Amerikan 
kanunlarının bir icabı olan ve bu yolda hareket 
edebileceği yolunda milletlerarası bir teamül tees
süs etmiş olan Exim Bank'ın yeni bir devletler
arası hükmî şahsiyetin kısacası Amerika. Birleşik 
Devletlerinin karşısında sadece Türkiye Devleti 
değil, aynı zamanda Türkiye Orman Genel Mü
dürlüğü varmış gibi tuhaf bir vaziyetle karşı kar-
şıyayız. 

Haddizatında bu böyle değildir. Eğer Orman 
Umum Müdürlüğü ile Exim Bank arasındaki hu
kukî münasebetler hukuku düvel kaidesi vasfı ve
rilmesi istenmeyip, bunlar sadece hususî hukuk 
kaidesi olarak sevk edilmek /gayesi güdülseydi, 
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iki ayrı anlaşma ya.pılır buraya tasdik için sadece 
Orman Umum Müdürlüğünün Eximbank karşı
sındaki vecibelerine dair Türk Hazinesinin Ame
rika Devleti muvacehesindeki 'garantisine dair 
beynelmiiel anlaşma 'getirebilirdi. Ama Orman' 
Genel Müdürlüğü ile Exim Bank arasında cari 
bükümlere hukuku düvel kaidesi vasfı verilmek 
isteniyorsa, o zaman Orman Ojene! Müdürlüğünün 
adının anlaşma metninde hiç geçmemesi gerekir
di. Türkiye Hükümeti adına anlaşma yapmak 
üzere imza attığımız zaman, Türkiye Cumhuri
yetinin umumî muva«eneve dâhil olsun, katma 
•bütçeli olsun, İktisadî «Devlet Teşekkülü olsun bü
tün daireleri ve her nevi kamu müesseseleri bu 
anlaşmayla bağlı durumdadırlar. Binaenaleyh, 
benim temennim, bir daiha bu tarzda hataların 
yapılmamalından ibarettir. Bu yolda bir ikaz teş
kil etmesi için, kanun tasarımının 1 nci maddesi 
hakkında bir tadil teklifi takdim ediyorum. 

Arkadaşlar öyle zannediyorum ki, bu yan
lışlık milletlerarası münasebetler hakkında 
milletlerarası iktisadi iş Birliği Teşkilâtının ye
ni bağlanmış olduğu Maliye Bakanlığının tec
rübesiz oluşundan ileri geliyor. Tenkidim, sa
dece ilgili daireye müteveccihtir. (Gülüşmeler) 
Bu sözüm her halde Sayın Kemal Kurdaş'a alt 
değildir. 

Arkadaşlarım; burada 13 sayılı Kanun üze
rinde bir münakaşa açmak istemiyorum. Bah
settiğim yanlışlık, milletlerarası münasebetle
rin bir bütün teşkil ettiği anlayışına aykırı ola
rak muayyen bâzı anlaşmaları, yani ticarî ve 
malî anlaşmaları yapma yetkisinin Dışişleri 
Bakanlığından alınmasının ne gibi mahzurlar 
doğurabileceğinin sadece basit bir misalidir.-
Başka misalleri, çok daha önemli, misalleri de 
zikretmek mümkündür. Eğer 3 sayılı Kanu
nun ana görüşü tamamen kabul edilecek olur
sa, adlî anlaşmaları Adliye Bakanlığı, Çalış

a n a anlaşmalarını Çalışma Bakanlığı, Veteriner 
anlaşmalarını Tarım Bakanlığı yapsın demek 
gerekir ki, bu muhakeme tarzının sakatlığı or
tadadır. Bu itibarla, idare mekanizmamız için
de yaratılmış olan bu aksaklık kaldırılmalıdır. 

Arkadaşlar, bir diğer meseleye de temas et
mek istiyorum : Faiz haddi % 5,75 tir. Bu had 
hayli yüksektir. Bu hususta ileri süreceğim ten-
kid asla hükümetimize raci değildir. Ancak, 
şu kürsüden bir defacık olsun bu gibi yardım 
anlaşmaları mevzuubahsolurken dostumuz 
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Amerika'yı sadece Türkiye'yi değil, bütün hür 
milletleri ilgilendiren bir mevzuda tenkid et
mek hakkımız olmalıdır. Zira, bugün yardım 
mevzuunda ve az gelişmiş memleketler üzerin
de Batı ve Doğu Blokları arasında büyük bir 
rekabet vardır. Sovyet Rusya'nın, verdiği 
kredilerin faiz hadleri bu anlaşmadakinin ya
rısına (yakındır. Binaenaleyh, eğer Amerika 
Hükümeti yardım konusunda Sovyet Rusya'ya 
cidden rekabet edebilmeyi arzu ediyorsa, yar
dımlarında vâde ve faiz hususlarını yeniden 
gözden geçirmesi lâzımdır. Bu hususun, bilhas
sa müşterek savunma hususunda, Amerika'dan 
büyük yatırımlar alan nötralsit devletlerden 
daha çok gayret sarf etmiş olan Türkiye için 
ayrıca nazarı itibara alınması icabeder. 

BAŞKAN — İbrahim Saffet Omay. 
İBRAHİM SAFFET OMAY — Muhterem 

arkadaşlarım; 1958 anlaşması veya mutabaka
tı, adı ne olursa olsun, farzedelim ki, o tarih
ten beri tasdik edilmiş olsun. Devletin haysi
yeti, millî itibarı namına biz buna reylerimiz
le hayır diyecek mevkide miyiz1? Elbetteki de
ğiliz. Buna reylerimizle meşruiyetini verme
miz ikinci Cumhuriyetin tabiî bir vazifesi ve 
demokrasimiz hesabına şarttır. 

Eski iktidar zamanında olduğu için şüphe 
ile karşılanırmış, filân.. 

Arkadaşlar, bunlar seneleruen beri Hükü
metin verdiği izahata göre yürürlüktedir. Bir
çok işler görülmüştür, adamlarla bâzı müna
sebetlere girmişizdir. Biz bütün dünya önünde, 
sakıt 'hanedanın anlaşmalarına dalhi razı 'olmu
şuz. Bu gibi mevzularda, şahsî kanaatimi arz 
ediyorum, hayır diyecek durumda değiliz. Ken
di kendimizi, »dünya önünde, ithamda haksızlık 
olduğuna kaaniim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 

Mulhterem arka'daşiarım; münakaşanıza (biraz 
geç katıldığımdan dolayı özür dilerim. 

Hâdisenin bukukî veya münakaşayı calip 
cephesi vardır. 1958 Eylülünde Eximbank ile 
varılan bir mutabakat Anlaşması mıdır, değil 
midir? Eğer tbir Anlaşma ise, niçin daha evvel 
tasdiklere arz edilmemiştir'? 

Muhterem arkadaşlarım; Export - împort 
Bank, muayyen mevzularda, kredi verir, «muay
yen projelere kredi v^rir. Bu bankanın yaptı-
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ğı hakikî (mânasında anlaşmalar ancak muay
yen projeler üzerinde olur. 1958 Bylûlündeki 
Anlaşmada, ben Washington'da idim, yakînen 
'bilirim, (bir niyetin ifadesi idi* Türlkiye Ibür si-
taiblizasyonâ gittiği bunun projelerini hazırla-
dığı zaman, 'bunun finanse edilmesi iç'in Exim~ 
'bank'ın kredi imkânlarını temin edeceğine dair 
niyetlerin teshilinden ibarettir. 'Bu itibarla bu 
Eximfbankla yapılmış Ibir Anlaşma değildir. Bu 
'bir çevçeveyi getirmelktedir. Bu çerçeve (muva
cehesinde Hükümetimizde Eximlbank arasında! 
tek tek anlaşmalar yapılmıştır. Bu suretle de 
1958 'do varılan ımutahakat fiiliyata 'da sokul
muş Ibulunma'kta'dır. 

Bu cephesi haşka 'bir münakaşaya ihtiyaç 
göstermez. Hakikaten (bu Anlaşmayı tasvilbet-
ıırezseniz, hir fikre iştiraki ifade eden Anlaşma
yı reddiyorsunuz demektir. Bu cihete nazarı 
dikkatinizi çekmek isterim. 

Bu anılaşmaların hepsi eskiden yapılmış şey
lerdir diye, bu anlaş'm alların 'eski iktidar zama
nında yapılmış olmasını nazarı itibara alarak, 
bâ'zı şüphe ve endişelerden 'bahsettiler. Arka
daşlar hu vesile ile hüyük dostumuz Amerika 
ile fikir mutalbakatında olduğumuzdan hu yar
dımı takdir etmek, te'sibit e'tmek lâzımdır. 

Şu ciheti -de arz etmefc isterim 'ki, Expfort -
Iınport Bankası dünyanen en ciddî müessesele
rinden 'birisidir. Son derece ciddî (bir müessese
dir. Eski iktidar ne kadar kötü olursa olsun 
bu hanka 'böyle, (bir şeye allet 'olmaz. (Binaenaleyh 
•bize gösterilen, Türk 'milletinin refahı ve geliş
mesi için gösterilen Ibir alâkanın ifadesi >olan 
bu yardımlarından dolayı kendilerine şükran
larımı ifade etmek isterim. 

Bu eskiden bize başlıyan ve derin alâkaları 
neticesinde yapılmış yatırımlardır, şimdi de de
vam etmektedir. Daha büyük ölçüde devam et
mektedir. Onlar memleketimize ve milletimize 
kıymet veren yatırımlardır. Binaenaleyh, anlaş
malar hakkında bir tereddüde lüzum yoktur. 

Şu ciheti de belirtmek isterim ki, bu yatı
rımları bize yapan milletin bankasına ve o mil
lete müteşekkiriz. («Faiz, faiz?» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı arkadaşlar faiz 
mevzuuna itiraz ediyorlar. Bu statülerle olur. O 
yıl zarfında yaptıkları tatbikatta tesbit ledilmiş 
faiz nispetleridir. Halen Amerika'da tatbik edi
len ticarî teamüle aykırı bir faiz nispeti ve ay
kırı bir cihet müşahade etmemekteyim. 

- - 12 
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BAŞKAN — 24 ve 17 sayılı kanun tasarıla

rı hakkında açık oy zamanı bitti, oy vermiyen 
arkadaşlar varsa lütfen oylarını kullansınlar. 

Buyurun, Hamza Eroğlu. 
HAMZA EEOdLU — Çok muhterem arka

daşlarım ; sözlerime şöyle bağlıyacağım : Bu an
laşmaları lütfen tasdik ediniz, bunlara müspet 
oylarınızı veriniz. Çünkü bu anlaşmalara müs
teniden bize yapılan yardımlar dost ve mütte
fik bir devletten bize yapılan yardımlardır. 

Muhterem arkadaşlarım ; bu yardımların ma
hiyetini tetkik edecek olursak, 1947 de Truman 
Doktrinine, 1948 den soruşa da Avrupa İktisadî 
İşbirliğine dayanır. Bunlar şerefli bir miras gibi 
1950 de Demokrat Parti iktidarına devredilmiş, 
ondan sonra da devam etmiştir. Bize yardım 
eden dost milletlere teşekkür eder, şükranları
mızı arz ederiz. 

Ancak; muhterem arkadaşlar, bu yapılan yar
dımların bir gayesi vardır. Bu ga>e, dost ve 
müttefik olan bu devletlerin Türkiye gibi barış 
sever bir devletin huzur içerisinde, vatandaşı
nın hür ve mesut bir şekilde yaşamasını temin
dir. Bize bu yardım, Türk halkının, Türk va
tandaşı olarak saadet ve huzur içinde yaşama
mızı temin için yapılmıştır. Ancak bu yardım
lar maalesef 1950 -1960 arasında despot bir ikti
darın despotluğuna mesnet teşkil etmiştir. 

1957 - 1960 arasında, milletvekili olarak va
zife aldığım bir anda bir fırsatla ben bunlara 
aynen şöyle hitabettim : Arkadaşlar, «İnsan 
haklarını korumak ve teminat altına almak, de
mokrasiyi' geliştirmek gayesi ile alman bu yar
dımları siz memlekette despotizmi desteklemek 
için kullanıyorsunuz» dedim. Bugün, Ak Dev
rimin başarısiyle artık bu eski günler tarihe ka
rışmıştır. Bundan, sonra fevkalâde güzel günle
re kavuşacağız, hür-Türkiye için, insan hakla
rına yer veren Türkiye için, dostlarımız seve se
ve yardım edeceklerdir. Çünkü, hür Türkiye ba-, 
rış rehberliğinin tesisinde en esaslı bıir unsur 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım ; bu ehemmiyetli me
seleden sonra, mazur görünüz, teknik bir mese
leye temas edeceğim. 

Dostum ve arkadaşım Coşkun Kırca, maale
sef ters bir anlayışın âdeta şampiyonluğunu ya
parak, benim söylediklerimin bir kısmını redde 
kalktı. Ben; «hayır böyle bir mutabakat olma
sın» demedim, «mutabakat olabilir ama Anlaş-
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mada bunun bir mutabakat olduğunun beyan 
edilmesi lâzımdır.» dedim. Anlaşmada, bu ifa
de edilmezse bahis konusu hukuki tasarruf an
laşma olarak anlaşılır. Devletler Hukukuna ay
kırı bir beyanım varsa' Coşkun Kırca arkadaşı
mız, çıksınlar, izah etsinler. Devletler Hukukuna 
aykırı bir beyanda bulunmadım. Muhterem dos
tum Coşkun Kırca arkadaşımın beni anlamadan 
yapmış olduğu beyanına hayretler içinde,kal
dım. 

Muhterem Maliye Bakanı arkadaşımız mese
lenin ehemmiyeti üzerinde durmak istemedi. Mü
saade edilirse, meselenin teknik mânada ehem
miyeti üzerinde duralım. Anlaşmanın kıymetini 
elbette takdir ediyoruz, bu Anlaşmayı kabul edi
yoruz, ama bundan böyle bu kabîl teknik hata
ların yapılmaması hususunu izhardan kendimizi 
alamıyoruz. Saygılarımla. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ŞEV
KET RAŞİT HATİPOĞLU — Haddizatında ob
jektif tabiatın taşırılması doğru değildir. Ama 
taştı. Bu sebeple sabrınızı suiistimal ederek 3 -
4 nokta üzerinde duracağım. 

Sizin namınıza bu anlaşmaları tetkik eden ve 
bu tasarıları huzurunuza sevk eden Komisyonu
nuz, bu noktaları öyle gelişigüzel geçmiş değil
dir, en ince teferruatına kadar titizlikle tetkik 
etmiştir. Münakaşa mevzuu olan mesele, Türki
ye'de bâzı yatırımların devamını sağlıyacak, bir 
dost devletin yardımını temin edecek bir kredi 
anlaşmasıdır. Şimdi, Komisyonunuz bu meselede 
bilhassa şu noktalar üzerinde -durmuştur •. 

Bu kredileri almak için zaruret var mı, yok 
mu? Orman Umum Müdürlüğü, Etübanık, De
mir Çelik İşletmeleri, hepsinin zaruretleri ön
ceden komisyonda düşünüldü ve yoruldu bir. 

' Bu sorularımıza Hükümet mümessilleri tarat'm-
daın tatmin edici cevaplar verildi, iki. 

Bu anlaşmalarla alacağımız yardımların su
reti sarfı üzerinde de ayrıca durduk. Bunun 

' yatırmılara mahsus olduğunu ve hattâ eskiden 
kurulimuş olan tesislerimizin topyekûn inkişafa 
ve en yüksek verime ulaşabilmesi için bir za
ruretin gerekçesi bulunduğunu ifade ettiler. 
Bu beyanlardan sonra bu yardı ıuların yerine 
masruf olacağı kanaatıııa vardık. 

Bu yardımlar geldikten sonra karşılıkları 
nereden ödenecektir1? Biliyorsunuz, hesapsız, 
kitapsız bîr devre geçti. Bugünkü Hükümet 
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en ufak bir paranın dahi hesapsız, kitapsız 
sarf edilmesine razı olamaz. Komisyonda bunum 
karşılığı nereden temin edilecektir diye sorduk. 
Bize ayrıca bununla alınacak vasıtalara ve ku
rulacak tesislere aynı teşekküller tarafından 
prim ödeneceğini ve kredilerin vadesinde karşı
lanacağını izah ettiler, bizdede bu mukavele
nin yerinde akdedilmiş olduğuna kanaat hâsıl 
oldu. 

Şimdi. arkadaşlar, evveliyattı elbetteki ge
çen devreye aittir. Orman Genel Müdürlüğü, 
Etibanlk ve Demir - Çelik Fafrikaları ve diğer 
birçok teşekküllerin aldıkları krediler 27 .Mayıs 
İnkılâbından sonra bugünkü Hükümetin de ted
birleriyle yerinde sarf edilmiştir. Bunun üze
rinde bir tereddüde hacet yoktur. Meınşei iti
bariyle (meseleyi incelemek lâzımgelirse, Tür
kiye iktisadiyatının böylece dar ve sıkışık du
ruma düşmesi evvelki senelere racidir. Bugün 
huzurunuza gelen mukavelelerin çoğu ile bu
nun -alâkası yoktur. Yüksek Kurucu Meclisin 
bu mukaveleleri tasdik etmesiyle, önümüzdeki 
zamanlarda müspet olarak kredilerin alınması, 
yani do^t devletin yardımı kolaylaşmış olacak 
ve imkâırilar biraz daha genişliyecektir. 

Bunun bu kadar dahi üzerinde konuşulması
na belki de lüzum yoktur. 

Kısaca şunu da açıklıyayım ki, şimdiki Hü
kümetinizin aldığı kredilerin hepsi prensip mu
tabakatlarına dayanmaktadır. Türkiye iktisa
diyatını sıhhatleştirecelk hususlardan biri oldu
ğuna kani olduğum bu hususun münakaşasını 
yapacak değiliz. Mukavelelerin hepsi, tasvibi- -
nize yaraşır 'mukavelelerdir. 

Faiz haddine gelince : Bunu • komisyon da 
yüksek görmüştür, ama verilen izahata göre, 
Exknbank'm herkese tatbik ettiği faiz haddi bu 
olduğu için, bizim Hükümetimiz de bu haddi 
kabul etmiştir. 

Biz komisyon lolarak, huzurunuza sevk etti-1* 
ğimiz lâyihaların kaibulünüze lâyık, memleke
timiz için hayırlı neticeler verecek ve sevinile
cek lâyihalar olduğuna kaniiz. (Alkışlar) 

HARİCİYE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ A. 
SIRRI HOCAOĞLU —• Komisyon Reisimiz, 
faiz haddinden bahsederken bir noktayı unut
tular, onun için huzurunuza geldim. Bundan 
evvel kabul buyurduğunuz 'anılaşmada, faiz 
haddi '% 4 idi. Fakat bu Eximbank'ırı kendi 
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fonundan yapılacak bir istikraz (değildir. Türk 
ve Amerikan Hükümetleri arraısmda Eximbank 
bir komisyoncu vaziyetindedir. 

'Bu anlaşmada ise istikraz Exi'mbank'ın 'ken
di fonundan yapılacak bir istikrazdır ve faiz 
haddi de herkese tatbik ettiği % 5,75 dir. 

BAŞKAN — 24 sayılı; «Ziraî maddeler.tica
retinin geliştirilmesi ve yardımlaşma» hakkında
ki muaddel Amerikan Kanununun hükümleri ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında akdo-
lunan 22 Aralık 1959 tarihli Anlaşmanın tasdi
kine dair kanun tasarısına verilen oyların sonu
cunu arz ediyorum. 

Oya katılan üye adedi, (232) kabul edenler 
(226), reddedenler ,(1), çekinser (5). Muamele 

tamamdır, kanun kabul edilmiştir. 

'Sayın Fethi Çelikbaş. 
F E T H İ ÇELİKBAŞ — Muhterem arkadaş

larım, bu reylenen ve müzakeresi devam edecek 
olan anlaşmaların, ikisi müstesna olmak üzere, 
gerisi İnkılâp Hükümeti tarafından imza edilmiş
tir. Bu itibarla bir yanlışlığa meydan vermemek 
için, rey kullanan arkadaşlara bilhassa söylüyo
rum, bu noktanın tasrih edilmesi lâzımgelir. Tür
kiye'de malî ve iktisadî istikrarı sağlamak bakı
mından prensip mutabakatına, müzakeresine va
rılan anlaşmalardır. Bu hususu tesbilt ettikten 
sonra bir yanlışlığa meydan vermemek için, ben 
metinde anlaşma olarak gecen ve Hamza Eroğhı 
arkadaşımızın ortaya sürmesi üzerine Ticaret Ba
kanı tarafından mutıaibakaJt olarak beyan edilen 
hususun redaksiyonu yapılmak üzere düzeltilme
sini rica edeceğim. Çünkü anlaşma başka şeydir, 
mutabakat başka şeydir. Anlaşma dendiği andan 
itibaren, herkesin zabıtlarda bunun müzakeresini 
araması, kanunlarını araması bir zarurettir. Ama 
Hükümet ile, her hangi bir müessese ile mutaba
kata dayanarak yapılan anlaşmalar geçer, muta-
bakatler elbette geçmez. Bu itibarla, maddenin 
«Anlaşma» tâbirinin «Mutabakat» olarak tadili 
zarurîdir. 

MALİYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 
Muvafıktır. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı bu teklife 
muvafakat ediyorlar. Başka söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 
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İvedilikle görüşülmeline dair bir önerge var

dır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü 

olan Export - İmport Bank ile Hükümetimiz ve 
Orman Umum Müdürlüğü arasında akdedilen 4 
milyon dolarlık İstikraz Anlaşmasının tasdikine 
dair kanun tasarısının bir an evvel kanunlaşması 
memleket menfaatlerine uygun olacağından ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle konuşulma
sını yüksek oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

Başlığın değiştirilmesi hakkında bir önerge 
var. Evvelâ başlığı, ondan sonra da takriri oku
yacağız : 

(Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü 
olan Export - İmport Bank ile Hükümet imiz ve 
Orman Umum Müdürlüğü arasında akdedilen 4 
milyon dolarlık İstikraz Anlaşmasının tasdikine 
dair kanun tasarısı) 

•COŞKUN KİRCA — «Teşekkülü» kelimesi 
yerine», «ajanı» kelimesinin konmasını rica ede
ceğim. 

TURAN GÜNEŞ — Usul hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TURAN GÜNEŞ — Muhterem arkadaşlarım, 

özür dilerim, madde başlıkları metne dâhil sayıl-
mıyacağı için, başlığın evvelâ bir kanun maddesi 
gibi okunması, ondan sonra da buna mütedair 
takririn okunması usule ve teamüle aykırıdır. Ka-. 
nun başlığının ayrıca oya konulabileceğini sanmı
yorum. Yüksek Heyetiniz, başlığın, takrirde der-
meyan edildiği şekilde olması temayülünde ise, 
evvelâ 1 nci madde okunur ve takrir ondan sonra 
nazarı dikkate alınır. Aksi halde, başlığı oylamış 
ve kanundan madut saymış olacağız ki, doğru bir 
şey değildir. 

BAŞKAN — Söz Sayın Maliye Bakanının. 
MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ —' 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetimiz ve Dev
letimiz çeşitli müesseselerle, senelerden beri 
Export - import Bank gibi müesseselerle anlaş
malar yapmıştır. Bugün bu anlaşmaların baş
lıkları 10 seneden beri taayyün ve teessüs eden 
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bir usulün tekrarından ibarettir. 5 sene evvel 
yapılan anlaşmada da aynı başlık kullanılmış
tır. 

İkincisi, krediyi Hazine kefaletiyle Orman 
Umum Müdürlüğünün alması ve burada ikisi
nin zikredilmesi hukukî bakımdan da bir zaru
rettir.; 10 yıldan beri de teessüs etmiş bir usul
dür 10 senedir yapılan 25 - 30 tane anlaşmada 
kullanılmış olan bir formülün burada acele 
ile değiştirilmesinde belki bâzı mahzurlar olabi
lir. Tensip buyurursanız anlaşmaların başlık
larını aynen muhafaza edelim, efendim. 

BAŞKAN— Başlık hakkındaki Önerge geri 
alınmıştır. Şimdi, 1 nci maddeyi okuyoruz. 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü 
olan Export - Import Bank ile Hükümetimiz ve 
Orman Umum Müdürlüğü arasında akdedilen 4 
milyon dolarlık İstikraz Anlaşmasının tasdikine 

dair Kanun 

MADDE 1. — Amerika Birleşik Devletleri
nin bir teşekkülü olan Export - Import Bank 
ile Hükümetimiz ve Orman Umum Müdürlüğü 
arasında 6 Aralık 1960 tarihinde imzalanan 4 
milyon dolarlık İstikraz Anlaşması kabul ve tas
dik edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu maddeye ait bir önerge var
dır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
«7280 sayılı Kanuna uygun olarak Hükümet

çe yürürlüğe konmuş bulunan, Amerika Birleşik 
Devletlerinin bir ajanı olan Export - Import 
Bank ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 6 Ara
lık 1960 tarihinde imzalanan Orman Umum 
Müdürlüğünün bâzı projeleriyle ilgili 4 milyon 
dolarlık îstirkaz Anlaşması kabul ve tasdik edil
miştir.» 

Coşkun Kırea 

BAŞKAN — .Sim Atalay. 
SIRRI ATALAY — Verilen önerge usule 

uygun değildir. Andlaşmalara ait itirazlarda an
cak kanun tasarısının komisyona iadesi istene
bilir. Buna ait 112 nci maddeyi okuyacağım : 

«1 nci -müzakere sırasında, maddeler hak
kında vukubulacak itiraz, lâyihanın encümene 
iadesini istemek suretiyle olur.» demektedir. 
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Binaenaleyh, bu önerge usule Uygun debi

dir, değiştirme teklifinde bulunamazlar. An
cak, tasarının komisyona geri verilmesini iste
yebilirler. Bunun dışında hiçbir itirazda bulu
namazlar. 

COŞKUN KIRCA — Usul hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN—Buyurun. 
COŞKUN KIRCA — Efendim, zannediyo

rum 'ki, Muhterem Sırrı Atalay, İçtüzüğün 112 
nci .maddesinin 1 nci fıkrasını nazarı itibara 
a/limadan mütalâa (beyan ettiler. Çünkü 1 nci 
fıkra aynen şöyledir: «Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 26 nci maddesi mucibince tasdikleri Mec
lisin müsaadesine mütevakkıf bulunan devlet
lerle münakit muahede ve .mukavelelerin tas
diki talebini mütazammm kanun lâyihaları, 
Meclise takdim edildikte, <o muahede ve muka
velenin ihtiva 'ettiği maddeler reye konamaz 
ve metinleri hakkında tadilât teklif edilemez.» 

•Şimdi, arkadaşlarım, ben (mukavelenamenin 
metni llıakkmda bir tadil teklifi geürmedim. 
Sadece 'mukavelenin tasdikine mütaallik tasa
rının bir maddesi hakkında bir tadil teklifi ge
tirdim. 

İkinci fıkrada bahis mevzuu olan husus, (mu
kavelename metnine münihasrrdır. Esasen, İçtü
züğün bu maddesi muahedelerin, müzakereleri
nin tüm halinde "yapılacağı hakkındadır. Yok
sa, bu İçtüzük maddesiyle, mukavelelerin tas
dikine mütedair lâyihaların maddeleri kaisdedil-
ınemlştir. Bu sebepledir ki, biraz evvelki tasdi
ke mütaallik kanun maddeleri de ayrı ayrı rey
lerinize iktiran etmiştir. 

Bu itibarla teklifimin Tüzüğe aykırı olma
dığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY — Muhterem arkadaşla

rım, tüzüğümüzün 112 nci mıaddesi sarih. 1 nci 
fıkrası, (muahede ve mukavelenin ihtiva ettiği 
maddeler reye konamaz ve metinleri hakkında 
tadilât teklif -edilemez) diyfor. Coşkun Kırca ar
kadaşım dikkatle dinlesin: (Birinci müzakere 
sırasında maddeler hakkında vukulbultacak iti
raz lâyihanın encümene iadesini istemek sure
tiyle olur) denmektedir. Sayın Coşkun Kırca 
arkadaşımız birinci madde (hakkında itirazı 
vardır. Birinci .madde llıakkmda itirazda bulu
nuyorsunuz. Şimdiye kadar »olan . tatbikatta*, 

15 — 
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maddeler hakkında yapılan itiraz]ar, maddeyi 
komisyona istemekle olmuştur. Değişti r<mie tek
lifleri verilemez. 

BAŞKAN — Sayın Turan Güneş. 
TUBAN GÜNEŞ — Muhterem arkadaşla

rım; Iböyl'e birtakım usul meseleleriyle müzake
reyi uzatmaktan dolayı ben de üzümü duymak
tayım. Fakat, öyle zannediyorum ki, prensipte 
Coşkun Kırca arkadaşım haklıdır. Bir defa böyle 
bir İçtüzük maddesinin mucip sebebi bakımından 
•haklıdır. Çün'kü, muahede (beynelmilel hukuk 
kaidesi koyar veya .'beynelmilel münasebetleri 
tanzim eder. 'Bu bakımdan mualhede en azından 
i'ki Devletin veya iki Demletin iki teşekkülünün 
imzalamış oldukları ibir (metindir. Binaenaleyh. 
Yüksek Mecliste «bumla birtakımı değişiklikler 
yapılacak olursa, muaihedenin imzasına kadar 
geçmiş olan safhalarına yenibaştan İbaşüanması 
lâzım'gelir. îşin bu kısmı esas itibariyle icraya 
taallûk eden Ihususdur. Teşriî (meclisler, bizim 
Anayasamıza 'göre İbir ratifikasyon yapmak du-
ramundadır. Ratifikaisyonda ise, muahedede 
ıher Ihangi bir değiştirme yapmak nıüımkün de
ğildir. 

Tasdiki tazamnıun eden kanuna gelince: Bu 
aslında 'bir devletlerarası tasarruf olduğu gilbi, 
aynı 'zamanda ibir iç hukuk tasarrufudur. Mü
him olan (burada tasdik keyfiyetidir. Tasdik 
edilen kanunun her ına'ddesi Türkiyede nıev-
eud'olan diğer kanunlardan zerrece farkı olmı-
yan maddeleridir ve Yüksek Meclis tarafından 
•müzakere ile kabul edilir. Şimdi, 112 nci ımad-
'denin 2 nci fıkrasındaki «maidde» tâbirinin imn-. 
ahedenin «maddelerini» kastettiğini, 'bunun de-
vamm'dan da anlamak mümkündür. Nitekim 
diyor k i : «Encümene toptan havale edilir. [En
cümen mazbatasında lâyihanın kabul, teUıir ve
ya reddine karar verir. 'Tehir kararı şu tesbalbı 
unucibeyi ihtiva eder: Meclis muahede '(veya 
mukavele) nin falan ve filân maddeleri hakkın
da Hükümetin naızarı dikkatini celbederek 
tasdiki için müktazi müsaadesini tehir eder» 
Meclis muahedenin tasdik ve tasvibini tehir et
mekle Hükümetin dikkatini çekiyor. Çünkü 
muahede maddelerinin tanzimi Hükümetin yet
kisi dâlhilindedir. Meclis ımuaihedle yapınmk yet
kisini haiz 'bulunması itibariyle «Ibunu tehir 
ettim» diyebilir. 'Binaenaleyfh, 2 nci fıkradaki 
«madde» den kastedilen muahedenamenin «nad-
-deleri'dir. Tatbikat da böyledir. Bu itibarla, bir 
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muahedenin tasdikini tazammun eden ibir ka
nun lâyihasının 1 nci, 2 nci ve ımütaakıp mad
deleri hakkında tadil takrirleri gelebilir kana
atindeyim. 

Esas noktaya gelince: Coşkun Kırca arka
daşımız bunda da haklıdır. Benim de elimde 
bulunan metin, (Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümetinin resmî bir 
müessesesi arasında şu tarihte akclolunan anlaş
malım tasdikine) diye başlamaktadır. Bu mu
ayyen iki devlet arasında yapılan bir tasarruf
tur. Türkiye'de, Devlet adına imza edildikten 
ve muhtelif safhalardan geçtikten sonra bu 
anlaşmayı tasdik edecek tek merci Türkiye Bü
yük Millet Meclisidir. Devlet dairelerinin, dev
letler hukuku bakımından bunu tasdik etmeye 
veya her hangi bir tasarrufta bulunmaya yet
kileri yoktur. Bunu böyle düşünecek olursak 
dış yetkileri bakımından, federe devletler ya
nında federe âmme müesseseleri icadedilırîiş 
olacaktır. Türk Anayasasına göre bu imkân 
mevcut değildir. Bununla Orman Umum Mü
dürlüğü birtakım yüklenmeler altına giriyorsa, 
devletler hukuku bakımından bir mükellefiyet 
altına girerse, bu Türkiye Devletinin sırt nida
dır. 

Binaenaleyh, devletler hususî hukukunda ya
pılan bir anlaşma Yüksek Meclisin tasdikine su
nulması iktiza etmiyecektir. 

Orman Genel Müdürlüğünü ilgilendirmesi 
bakımından, Yüksek Meclisi de alâkadar etmezdi, 
ama, Türkiye için birtakım mükellefiyetler ko
yan, haklar doğuran Anlaşmalar için, Devletler
arası Âmme Hukuku Anlaşması için Yüksek Mec
listen tasdik istemek lâzımgelir. Bu bakımdan ka
nunun 1 nci maddesinin tadili yerinde olur, 
zannediyorum. 

10 senelik bir tatbikata gelince; bâtıl makî-
sünaleyh olamaz. Yanlışın neresinde dönülürse 
kâr teşkil eder. 

BAŞKAN — Fethi Çelikbaş. . 
F E T H Î ÇELİKBAŞ — Muhterem arkadaş

larım; bu konuştuğumuz llâyiha, Eximbank'ın bir 
anlaşmasının tasdiki ile ilgilidir. Türkiye adı
na bu Anlaşmaya imza koyan Maliye Bakanı ve 
Türkiye Orman Genel Müdürlüğünün salahiyetli 
bir zatıdır. Şimdi bunun tasdiki konuşuluyor. 

Maliye Bakanının hakkı vardır: Kredi veren 
müesseseler formalist oluyor. Muayyen şeylere 
riayet istiyorlar. Prensipte hiçbir anlaşmamaz-
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]ık yokken, Eximbank'm bugüne kadar alınmış 

J olduğa bir usulden sarfınazar etmenin esaslı ne 
faydası vardır, bendeniz bulamadım? Maliye Ba
kanı çıkıyor diyor ki, bu zamana kadarki müza
kerelerde de bu şekilde hareket edilmiştir. Bu 
çeşit anlaşmalar- yapılmıştır. Bunlar malî mües
seselerdir arkadaşlar. Muayyen alışkanlıklar ve 
formaliteler için ferahlık duyarlar. Bunda her 
hangi bir tadilât yapmakta amelî bir fayda da 
yoktur. Bu itibarla şekil bakımından bu derece 
konuşmaya lüzum yoktur. 

Bâtılın makîsünaleyh olmıyacağı hakkındaki 
misal 'kıyasın yerinde olmadığı zaman doğrudur 
arkadaşlar. Halbuki asıl Turan Güneş arkadaşı
mızın kıyası bâtıldır. 

BAŞKAN — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY — Tüzüğün 112 nci mad

desinde iki «madde» tâbiri geçmektedir. İkinci 
fıkrada, «1 nci görüşülmesi sırasında» dediğine 
göre burada kasdedilen madde, ımuabedename-
nin metninin maddeleri değil, bunun tasdikine 
mütedair olan lâyihanın maddeleridir. Birinci 
görüşülmesi sırasında maddeler hakkında yapı
lacak itiraz, yani tasdiki tazamımun eden kanun 
tasarısının »maddeleri hakkında yapılacak iti
raz tasarısının komisyona geriverihnesinden 
ibarettir. Coşkun Kırca arkadaşımız kanun ta
sarısının birinci maddesinde değişiklik yapmak 
istediği içindir ki, ıburada yapılan iş itiraz de
ğil, anca'k, tasarının encümene geri istemesidir. 
Bu itibarla önergesi 112 nci maddenin 2 nci 
fıkrasına uygun değildir. 

BAŞKAN — Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ — Muhterem arkadaşlar, 

hukukî meseleler çok defa ıhâdise ile ilgisiz, lü
zumsuz, hukukî mânasiyle karşılıklı münakaşa
lar giibi görünürler. Yalnız bunun Devlete ne 
yapacağı, bizleri ne gibi mükellefiyetler altına 
sokabileceğini gözden kaçıracak olursak ve kırk 
yılda bir elimize bir para geçti, kim olursa ol
sun, ıbu parayı alsın efendim, 'diye düşünecek 
olursak; korkarım ki, Devlet idaresi ile diğer 
idareler arasında esaslı temel ayrılıklarını göz
den kaçırmış oluruz. Çok defa faydasız görü
nürler ama, bu formaliteler altında yatan ciddî 
sebepler mevcuttur. 

Maliye Bakanı garanti verdi, şimdi Anlaşma 
tasdik ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü, dün
yanın her hangi bir bankasından para alabilir; 
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j zatıâliniz ve ben alamayız, alırsak Yüksek Mec

lisi ilgilendirmez. Ama bu Anlaşma Türkiye 
Devleti için birtakım mukaveleler şeklinde ol
duğu için Ihuzurunuzdadır, Onman Genel Mü
dürlüğünün imzası olduğu için değil! Orman 
Genel Müdürlüğü isterse 20 bin imza koysun, 

1 bu, Devletler Hukuku «hususî bükümlerinin dı
şında her hangi bir mukavele şeklinde ohnıya-
caktır. Bu Anlaşmada Devletin imzası bulun
maktadır, 'mesele de buradadır. 

Sırrı Atalay arkadaşımızın haklı olarak söy
lediği gilbi, tadil teklif etmeye hakkımız olıma-

I dığı gibi, her ihangi fbir değişiklik yapıyor, deği
liz. Bu Türk tç Hukukunu ilgilendiren bir me
seleden ibarettir. 

I Şimdi, «Birtakım formaliteler istiyorlar» 
I deniliyor. Türk Hükümeti bu formaliteleri ta-
I marnlamış, biz bunun münakaşasını yapmıyo-
I ruz. Biz, burada tç Hukukumuzu ilgilendiren 

Mr hususun münakaşasını yapıyoruz ve Hükü-
I meti ikaz ediyoruz. Aslında burada bir kıyas 
I dahi mevzuubahis değildir. Esasen (meseleyi hiç-
I bir şeye kıyaslamış da değiliz. Biz burada ica-
I zet veriyor gibi, Onman Umum Müdürlüğünün 
I imzasını tasdik etmiyoruz. Orman Umum Mü-
I dürlüğü ile bir gûna alâkamız yok. Biz, Türk 
I Anayasasının bize verdiği muahede ve muka-
I vele yapma yetkisini kullanıyoruz. 
I Binaenaleyh, (Bâtıl makisünaleyh olamaz) 
I burada bir zaruret olmadığına göre - sadece bir 
1 teknik değişikliktir - Türkiye Devletinin Or-
I man Umum Müdürlüğünün kabul ettiği muka-
1 velelerin her hangi birinde en ufak bir deği-
I siklik yapılmamakta sadece Türk Anayasasına, 
I Türk Anayasasını hazırlamakta bulunan Yük

sek Heyete bir, tâbir getirilmiş bulunmaktadır. 
BAŞKAN — Cemil Sait Barlas. 
CEMİL SAÎT BARLAS — Bugün görüşül-

I inekte olan mesele, bu anlaşmaların teşriî bir 
I meclis tarafından tasdikidir. Bu anlaşmalar, her 
1 zaman yapılır. Avrupa ile yapılan anlaşmalarda 

birtakım formüller vardır. Benim Yüksek He
yetten ricam, (bu anlaşmaları böyle yapalım, 
bundan sonra gelecek anlaşmalarda, eğer başka 
bir formüle ihtiyaç varsa, zarurî ise, o anlaş
maları da ona göre gözden geçirelim. Exim-
bank'ı isokmuşuz buraya. Biz, burada Orman 
Umum Müdürülüğünü karşımıza almışız. Eğer 
bu iş yürümezse o vakit mesele kurulacak olan 

I Yüksek Meclise gelir, onun mütalâası alınır. 

— 17 — 



B : 10 29. 3 
Bu kredinin bir an evvel işlemesi ve (müza

kerelerden Hükümetin ilham alarak bundan 
(sonraki müzakerelerde ona göre 'harefeet etmesi 
lâzımgelım ektedir. («Anlaşma meriyette» ses
leri) Meriyette anlaşma var ama, para verme
diğine göre. Bir banka ile imza etmişisiniz, ban
ka ısize para vermezse ne yaparsınız? Bugün 
Orman Genel Müdürlüğünün durumu budur. 

BAŞKAN — Söz Komisyonundur. 
KURUCU MECLİS DIŞİŞLERİ KOMİSYO

NU SÖZCÜSÜ AHMET SIRRI HOCAOĞLU — 
Muhterem arkadaşlarımı, biraz evvel Maliye Ba
lkanımızın dzah (buyurduğu gibi, 12 Eylül 1958 
tarihinde varılan mutabakata göre Amerika Hü
kümeti Hükümetimizi Eximbank denilen bir 
Amerikan müessesesiyle kargı karşıya getiriyor. 
Bu müessese bize kredi itasını kabul ediyor. An
cak kendisine ikraz edeceğimiz projeleri kabul 
etmek şartı ile kredi lişliyecektir. Bu itibarla Or
man Umum Müdürlüğü hazırlamış olduğu âme-
najman projelerini ikraz ediyor, kabul olunuyor, 
kredi "veriliyor ve bu suretle anlaşma tekemmül 
etmiş oluyor. Şimdi burada yapacağımız işlem, 
Eximbank'a karşı Orman Umum Müdürlüğünün 
giriştiği taahhüdü Türkiye Cumhuriyeti Mec
lisi olarak tasdikten ibarettir. Bu bir andlaşma-
nm tasdiki değil, sadece yapılmış bir kredi an
laşmasının tasdikidir. Bu itibarla takrir yerin
de değildir. 

KALUDİ LASKARİS — Bu mukavele imza 
edildikten sonra icraata geçildi mi? Bu mallar 
memlekete geldi mi veya geliyor mu ? 

AHMET SIRRI HOCAOĞLU — Ticaret Ve
kili arkadaşımız bu noktaya cevap verdiler efen
dim. Biz de komisyonda sorduk, bir kısmı gel
miştir, bir kısmı da gelmektedir, dediler. 

KALUDİ LASKARİS — O takdirde neyi 
müzakere edeceğiz? 

A. SIRRI HOCAOĞLU (Devamla) — Anlaş
mayı müzakere edeceğiz. (Kifayet takriri var, 
sesleri) 

BAŞKAN —- Muhittin Gürün. 
Komisyondan sonra bir arkadaşa söz vermek 

mecburiyetinde olduğum için bu arkadaşa söz 
verdim. Arkadaşımızın konuşmasından sonra ki
fayeti oya sunacağım. 

MUHİTTİN GÜRÜN — Efendim, bendenizin 
anladığına göre bu mukavelenin tasdik için hu
zurunuza gelmiş olması, Anayasanın 26 ncı mad-

. 1961 O : 1 
desıij (Devletlerle mukavele, muahede ve sulh 
akdi) ibaresindeki (muahede) kelimelerinden ve 
bunun malî taahhüdü mutazammın mukavelfe ol
ması noktasmdandır. Aslında Orman Umum 
Müdürlüğü, Eximbank'm arkasındadır. Fakat 
mukavele Hazine garantisini gerektirdiğinden, 
devletin bu taahhüdü bir mukaveleyi tazammun 
etmektedir. Bu garanti sebebiyle Hükümetin 
isminin geçmesi yerindedir, bu bakımdan da tas
dikte zaruret vardır. Borçlanan ve mukaveleyi 
akdeden Orman Umum Müdürlüğüdür. Hazine 
garantisi dolayısiyle de Devlet bir malî taahhü
de girmektedir. Bu bakımdan bu kanun tasarı
sının tasdikine Anayasa ve malî mevzuat bakı
mından zaruret olduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Yeterlik takriri var, bilgilerini
ze sunuyorum. 

Kurucu Meclis Başkanlığına 
Mevzu kâfi derecede açıklanmıştır, müzake

relerin kifayetini teklif ederiz, 
Kaludi Laskaris Mebrure Aksoiey 
Sait Naci Ergin Salâhattin Tandal 

BAŞKAN — Aleyhte konuşacak arkadaş var 
mı ? Yok. Yeterlik önergesini yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. 

Coşkun Kırcan'm takririni tekrar okuyoruz. 
(Coşkun Kırcan'm takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önergeyi reylerinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiy enler... önerge red
dedilmiştir. 

Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... 1 nci madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısını açık oylarınıza sunuyorum. 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü 

olan Export - İmport Bank ile Hükümetimiz ve 
Orman Umum Müdürlüğü arasında akdedilen 
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4 milyon dolarlık istikraz Anlaşmasının tasdiki 
hakkındaki kanun tasarısı için oya katılan üye 
sayısı (205) dir. Kabul (197), çekinser 8. Bu su
retle tasarı Yüksek Kurucu Meclisçe kabul edil
miştir. 

4. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir te
şekkülü olan Export - împort Bank ile Hüküme
timiz ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ara
sında akdedilen 5,5 milyon dolarlık İstikraz An
laşmasının tasdikine dair kanun tasarısı ve Ku
rucu Meclis Dışişleri Komisyonu raporu (1/38) 
(1) 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında söz is-
tiyen var mı?... Yok. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir ivedilik takriri var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü 

olan Export - împort Bank ile Hükümetimiz ve 
Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu arasında ak
dedilen 5,5 milyon dolarlık istikraz Anlaşması 
nm tasdikine dair kanun tasarısının bir an evvel 
kanunlaşması memleket menfaatlerine uygun ola
cağından ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşülme
sini yüksek oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.... Etmiyenler... ivedilikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü 
olan Export - Împort Bank ile Hükümetimiz 
ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu arasında 
akdedilen 5,5 milyon dolarlık İstikraz Anlaşma

sının tasdikine dair Kanun 

MADDE 1. — Amerika Birleşik Devletleri
nin bir teşekkülü olan Export - împort Bank 
ile Hükümetimiz ve Türkiye Kömür işletmeleri 
Kurumu arasında 27 Eylül 1960 tarihinde' im
zalanan 5,5 milyoh dolarlık istikraz Anlaşması 
kabul, ve tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenf... 
Yok. 1 nei maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(1) 19 S. Sayılı basmayanı tutanağın sonun-
dadır, 

3.1961 0 : 1 
I MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
; yürürlüğe girer. 
i BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyent.. 
I Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad-
j de kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
I Kabul edilmiştir. Tasarının tümünü açık oyunu- » 
i za sunuyorum. 

5. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir te
şekkülü olan Export - Împort Bank ile Hükü
metimiz ve Türkiye Kömür İsletmeleri Kurumu 

i arasında akdedilen 1 milyon dolarlık İstikraz 
' Anlaşmasının tasdikine dair kanım tasarısı ve 

Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/39) (1) 

BAŞKAN — Ömer Karahasan. 
ÖMER KARAHASAN — Muhterem arka

daşlar, bu mevzu ile ilgili olacak olan konuş
mam yalnız temenni mahiyetinde olacaktır. Bu 
noktaya alâkalı Bakanın cia nazarı dikkatini 
çekmek isterim. Kanun tasarısı maden kömürü 
istihsalini artırmak maksadıyle lüzumlu maki-
na ve tesislerin getirilmesi için bir milyon do
larlık istikraz hakkındadır. Arz edeceğim husus, 
öteden beri maden havzasına istihsali artırmak 
maksadiyle ve hariçten yapılan yardımlarla el
de edilen makina ve tesislerin mahalline mas
raf olup olmadığı mahiyetinde olacaktır. 1948 
senesinde hazırlanmasına başlanmış olan ame
li aj man plânı gereğince maden havzasına gerek 
Marşal yardımından, gerekse başka yardım
lardan milyonlarca yardım yapılmış ve bu yar
dımlar daha ziyade mekanı zasyon vo elektrifi-

I kasyon tesislerine harcanmıştır. Bu suretle 1960 
I senesinde maden kömürü istihsali 10 milyon to-
I na çıkmış olacakken, istihsal artmamış, bilakis 

seneden seneye düşmüştür. 1940 ve 1945 sene-
lerindeki, harb zamanlarına tesadüf etmekte
dir. Dışardan bir çivi dahi gelemezken maden 
kömürü istihsali Havzadaki idarecilerin ve iş-

I çilerin gayreti ile beş .sene zarfında bir dirhetn 
dahi düşürülmemişken 1950 den sonra aynı yar
dımlar devam ettiği halde ve kurulan yeni te-

I (1) 20 S. Sayılı basmayazı tufanagm sonun-
I dadır. 
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sislerle istihsalin artırılması icabederkon bilâkis 
istihsal seneden seneye düşmüştü, istihsalin dü
şürülmesi sebepleri gayet derindir, bunu gün
lerce anlatsam bitmez. Vaktinizi almamak için, 
kısaca senelere ait düşüş rakamlarını arz ede
ceğim. Senelere göre satılabilir kömür istihsali: 

1958 senesinde 4 075 000 ton 
1959 » 3 940 000 » 
1960 « 3 652 000 » 
1961 » programı 3 550 000 ton 

Görülüyor ki, bu yapılan yardımların ve 
verilen paraların mahalline masruf olmamasın
dan dolayı bu durumun meydana geldiği kana
atindeyim. Bu sebeple benim ricam Sayın Hü
kümetten ve alâkalı vekâletten hariçten alına
cak paraların ve satınalman tesislerin ehil el
lere tevdi edilerek iyi işletilmesi ve paraların 
mahalline masruf olması hususudur. Eğer alâ
kalı vekâlet maden havzasına parmak basıp da 
alâkadar olursa istihsalin düşmesi şöyle dur
sun, bilâkis artacaktır. Temennim bundan iba
rettir, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
Yok. Komisyon söz istiyor mu efendim? 

ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Maddelere, geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik önergesi var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkü

lü olan Exsport - Import Bank ile Hükümeti
miz ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ara
sında akdedilen 1 milyon dolarlık İstikraz An
laşmasının tasdikine dair kanun tasarısının bir 
an evvel kanunlaşması memleket menfaatleri
ne uygun olacağından ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Sözcü 
Ahmet Sırrı Hoçaoğlu 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşül
mesini kabul edenler... Etmiyenler... ivedilikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

.1961 0 : 1 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü 
olan Export - Import Bank ile Hükümetimiz ve 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu arasında 

akdedilen bir milyon dolarlık İstikraz 
Anlaşmasının tasdikine dair Kanun 

MADDE 1. —r Amerika Birleşik Devletleri
nin bir teşekkülü olan Export - Import Bank 
ile Hükümetimiz ve Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu arasında 27 Eylül 1960 tarihinde im
zalanan bir milyon dolarlık İstikraz Anlaşması 
kabul ve tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen"?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir-. 

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

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Tasarının tümünü açık oyu
nuza sunuyorum. 

6. — Amenka Birleşik Devletlerinin bir te
şekkülü olan Export - Import Bank ile Hüküme
timiz ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğü arasında imzalanan 15 milyon 
dolarlık İstikraz Anlaşmasının tasdikine dair ka
nun tasarısı ve Kurucu Meclis Dışişleri Komisyo
nu raporu (1/41) (1) 

ÜBAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen arkadaş var mı? Maddelere geçilmesini 
yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

'Bir önerge var, şimdi onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü 

olan Export - Import Bank ile Hükümetimiz ve 

(1) 21 8, sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdür
lüğü arasında imzalanan 15 milyon dolarlık İs
tikraz Anlaşmasının tasdikine dair kanun tasarı
sının bir^an evvel kanunlaşması memleket men
faatlerine uygun olacağından ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Sözcü 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

BAŞKAN — İvedilik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İve
dilik önergesi kabul edilmiş. Maddelere geçiyo
ruz. 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü 
olan Export - Import Bank ile Hükümetimiz ve 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Mü
dürlüğü arasında imzalanan 15 milyon dolarlık 

İstikraz Anlaşmasının tasdikine dair Kanun 

MADDE 1. — Amerika Birleşik Devletlerinin 
bir teşekkülü olan Export - Import Bank ile 
Hükümetimiz ve Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Umum Müdürlüğü arasında 27 Eylül 1960 
tarihinde imzalanan 15 milyon dolarlık İstikraz 
Anlaşması kabul ve tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen arka
daş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum...-Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen arka
daş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

. Kanun tasarısını açık oylarınıza sunuyorum. 
18 ve 19 S. sayılı basmayazılarla ilgili kanun 

tasarılarına oy vermiyen arkadaş varsa lütfen oy
larını kullansınlar... Oy toplama muamelesi bit
miştir. 

7. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir te
şekkülü olan Export - Import Bank ile Hüküme
timiz ve Etibank Umum Müdürlüğü arasında ak-

1961 0 : 1 
dedüen 1 73i 200 dolarlık İstikraz Anla&mastmn 
tasdikine dair kanun tasarısı ve Kurucu Meclis 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/42) (1) 

BAŞKAN ~ Tasarının tümü hakkında söz is
tiyen?.. Yok. Maddelere geçilmesini yüksek oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. İve
dilik önergesi var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü. 

olan Export - Import Bank ile Hükümetimiz ve 
Btibank Umum Müdürlüğü arasında akdedilen 
1 731 200 dolarlık İstikraz Anlaşmasının tasdiki
ne dair kanun tasarısının bir an evvel kanunlaş
ması memleket menfaatlerine uygun olacağından 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Sözcü 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

BAŞKAN — İvedilik önergesini reylerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Maddelere geçiyoruz. 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü 
olan Export - Import Bank ile Hükümetimiz ve 
Etibank Umum Müdürlüğü arasında akdedilen 
1 731 200 dolarlık İstikraz Anlaşmasının tasdi

kine dair Kanun 

MADDE 1. — Amerika Birleşik Devletlerinin 
bir teşeşkkülü olan Export - Import Bank ile Hü
kümetimiz ve Etibank Umum Müdürlüğü ara
sında 27 Eylül 1960 tarihinde imzalanan 
1 731 200 dolarlık İstikraz Anlaşması kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi yüksek reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

(1) 22 8. Sayılı basmay azı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısını açık oylarmrz-a sunuyorum. 
18 ve 19 sayılı basmayanlarla ilgili kanun ta

sarılarına ait oy verme muamelesi 'bitmiştir. Oya 
sunulan diğer tasarılara oylarını kullanmıyan ar
kadaşlar lütfen oylarını kullansınlar. 

8, — Türkiye Cumhuriyeti ile Halânda Kı
rallığı arasmda akdedilen Kültür Anlaşmasının 
tasdiki hakjvmda kanım tasarm ve Kurucu m Mec
lis Dışişleri Komisyonu raporu (1/44) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok.. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Maddelere geçilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hakkında bir önerge 
var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı 

arasında akdedilen Kültür Anlaşmasının tasdiki 
hakkındaki »kanun tasarısının bir an evvel ka
nunlaşması memleket menfaatlerine uygun ola
cağından ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. Sözcü 

Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 

• BAŞKAN - İvedilikle görüşülmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı 
arasmda akdedilen Kültür Anlaşmasının 

tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ho
lânda Kırallığı arasında 12 Mayıs 1960 tarihin
de Ankara'da imza olunan ilişik Kültür Anlaş
ması kabul ve tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Birinci maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

3.1961 0 : 1 
. MADDE 3. -•• Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
! yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. Tasarının tümünü açık oyunu
za sunuyorum. 

9. — Türkiye. Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında 22 Eylül 1960 tarihinde Ankara'
da imzalainan Veteriner Sözleşmesinin tasdiki 
hakkmda kanun tasarısı ve Kurucu Meclis Dış
işleri Komisyonu raporu (1/58) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen arkadaş var mı? Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Şimdi bir ivedilik önergesi vardır, onu oku
tacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugos

lavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında 
22 Eylül 1960 tarihinde Ankaıa'da imzalanan 

.Veteriner sözleşmesinin tasdiki hakkındaki ka
nun tasarısının bir an evvel kanunlaşması' mem
leket menfaatlerine uygun olacağından ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Sözcü 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kanun tasa
lısının ivedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Şimdi maddeleri okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya 
Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da 22 Eylül 1960 tarihinde Ankara'da imzala
nan Veteriner Sözleşmesinin tasdiki hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 22 Eylül 1960 tarihinde An
kara'da imzalanan Veteriner Sözleşmesi tasdik 
edilmiştir. 

MAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo--
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

(1) 23 S. Sayılı basmayazı tutanağm sonun-
dadır. 

(1) 25 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

22 — 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

arkadaş var mı! Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Dışişleri ve, Tarım 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısını açık oya sunuyorum. 

10. — İktisadî İş Birliği ve Kalkınma Teş
kilâtı Sözleşmesi ve eklerinin tasdiki hakkında 
kanun tasarısı ve Kurucu Meclis Dışişleri Ko
misyonu raporu (1/72) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is
tiyen?.. Fethi Çelikbaş. 

FETHİ ÇELlKBAŞ — Bu kanun İâyihası 
ile Avrupa iktisadî iş Birliği Teşkilâtı yerine 
kaim olmak üzere kurulan iktisadî iş Birliği 
ve Kalkınma Teşkilâtı Sözleşmesi ve eklerinin 
tasdiki mevzuubahsolmaktadır. 

Avrupa iktisadî iş Birliği Teşkilâtı bida
yette Marshal yardımı ile Avrupa memleketle
rini organize etmek niaksadiyle kurulmuştu 
ve binnetiee muvaffak da olunmuştu. Fakat "bu 
çalışmalar ve dünya münasebetleri Avrupa ik
tisadî iş Birliği Teşkilâtının kurulmasına hedef 
olan istikamette daha geniş bir adım atılması 
lazımgeldiği üzerinde -duruldu. Neticede bu 
faaliyet daha da genişlemek suretiyle Türkiye 
gibi iktisaden gelişme halinde olan memleket
lere yardım maksadiyle daha büyük ölçüde ve 
bir objektivite içinde vücuda getirilen bir teş
kilât olarak ortaya çıktı. Türkiye'de bu teşki
lât diğer devletlerdeki teşkilâta mütenazır bir 
organizasyon içerisinde çalışamamış, daimî 
istikrazsız ve muvazenesiz bir çalışma sebe
biyle Türkiye kendi bünyesi içinde bundan ye
teri kadar fayda sağlıyamamıştır. Fakat bu 
defa kurulan teşkilât daha geniş çapta ve ik
tisaden geri kalmış memleketlere yardım mak
sadiyle kurulduğuna göre bu teşkilâtın çalışma 

(1) 26 S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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sistemine lâyıkı veçhile uymamız ve onunla il
gilenmemiz bu teşkilâttan faydalanmamız için 
zaruridir arkadaşlar. 

Bu teşkilât evvelâ hariçte, sonra Devlet Ba
kanlığında ve daha sonra hariçte ve nihayet 
Maliye uhdesinde bulundurulduğu için mem
leketimiz diğer azalar gibi bunun üzerinde ça
lışmamıştır. Bu çalışmaları gerek Paris'te ve 
gerekse memleketimizde çeşitli vesilelerle takib-
etmeye, hariçteki iş hacminin fevkalâde geniş 
olması dolayısiyle imkân olamamıştır. Paris'te 
bulunan teşkilâtın 20 küsur müdürlüğü vardır. 

"Komiteler halinde organize edilir. Bizim me
murlar iki üç komite vazifesini görmekte, çıkan 
neşriyatı takibetmek imkânına sahip bulunma
maktadırlar. Hariçteki teşkilâtın bu imkânsız
lığına muvazi olarak merkezde de bunu takib-
etmeye imkân yoktur. Vaktiyle geçici olarak 
kurulduğu söylenen bu teşkilâtın devamlılığı, 
evvelâ Türkiye'nin Paris teşkilâtını takviye et
meye ve çalışma komitelerine mütenazır ola
rak merkezde ve Paris'te ayrı birer teşkilâtın 
kurulmasına ve reorganize edilmesine bağlıdır. 
Şu halde bu teşkilâtın devamlı oluşu ve bu teş
kilâtın çalışmalarının müspet oluşu karşısında 
karşılıklı kredi isteklerinin de bu çerçeve içe
risinde mütalâa edilmesi lâzımgelir. Bu mülâr 
haza ile keyfiyet iktisadî iş Birliği Teşkilâtına 
ve bundan sonra bu teşkilâtın yerine kaim olan 
iktisadî îş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtına ha
vale edilecektir. Durum böyle olmadığı müd
detçe bu ve başka beynelmilel malî teşekkül
lerle sımsıkı bir iş birliği halinde çalışmalara 
imkân olmıyacaktır. 

1958 senesinde istikrar programının hazır
lanmasına ve bu programın mevkii tatbika ko
nulmasından sonra* Türkiye'nin istikrar içinde 
bulunmasına imkân vermek maksadiyle yapı
lan müzakerelerde Beynelmilel Para Fonu ve 
Avrupa iktisadî îş Birliği Teşkilâtı ile beraber 
çalışılmıştır. 

Bütün bu çalışmalara ait dokümanlar tet
kik edilecek olursa, Dünya Kalkınma Bankası
nın Strazburg'da Parlâmentolararası teşek
kül eden Avrupa Konseyi Istişarî Asamblesi, 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ve Cenevre Ekono
mik Teşkilâtının bütün çalışmalariyle ve bundan 
sonraki iktisadî İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı 
ile birlikte ve bir arada yürütülmesi temayülü hâ
kim olmuştur. Bu selbeple Türkiye'de iktisadî 
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kalkınmanın temini için bundan sonra bu teşki
lâtın mesaisini yakından takiıbetmek faydalı ola
caktır kanaatindeyim. 

Şimdi müsaade ederseniz bu teşkilâtın gaye
sini bir defa okuyayım. Bu suretle bu kanunun 
tahakkukunun ne kadar lüzumlu olduğu ortaya 
çıkmış olsun. Tasarının 6 neı sayfasının 12 ne i 
maddesinde bu husus a, b, e olarak üç fıkrada gös
terilmiştir. Burada denilmektedir ki, «Teşkilât^ 
Konseyce testat edilecek şartlar dâhilinde : a) 
üye olmıyan devletlere ve teşekküllere temenni
lerde bulunabilir, b) üye olmıyan devletler ve te-, 
şekküller ile münasebet tesis ve idame edebilir. 
c) üye olmıyan hükümetleri ve teşekkülleri, teş
kilâtın faaliyetlerine iştirake davet edebilir.» Bu 
gayelere matuf politikaları tahakkuk ettirmeyi 
kendisine vazife edinmektedir. 

Tarım Bakanlığı bütçesi müzakeresi esnasında 
arz etmiştim, Türkiye her hangi bir yerde çalışa
cak bu teşkilâtlar içinde vazife alırken, beynel
milel münaisebetlerde vaziyeti sevküleeyşi olarak 
sarih şekilde tâyin etmek lâzımdır. Fark gözet
meden mümkün olduğu kadar milletlerarası te
şekkül ter içinde kolaylık göstererek milletlerarası 
ticaretin hacmi ve kıymetini nazarı itibara alarak 
çalışmayı sağlamak keyfiyeti mevzuubaihis oldu
ğuna göre, i§in normal ekonomik şartlarla yürü
tülmesinden başka çare kalmamıştır. Bir taraftan 
şu anlaşmaların ışığı altında ekonomik politika
mızı salâha kavuşturmak, beri taraftan iktisaden 
(gelişme halinde bulunan bir memleketin bu çeşit 
teşekküllerinden sağlıyabileeeği imkânları sağla
mak hususunda, Hükümetin bu anlaşmadan son
ra bu gayretleri göstermesi lüzumuna kanaat ge
tirmiş naçiz arkadaşınızım. Bu münasebetle Hü
kümetin bu mevzuda yetişmiş* elemanları mevcut
tur. Bu teşkilât da Maliyede bulunduğu, bir ta
raftan da kendi bünyesindeki elemanlar buna kâ
fi gelmiyeeeği için, bu müessesenin neşriyatını 
dahi takibetmesi kolay değildir. Çünkü 20 küsur 
komite mütemadiyen çalışıyor. Bunun adeden de 
takviye edilmesi lâzımgelir. Bu çeşit müesseseler
de büyük tecrübesi olan Sayın Maliye Vekili ve 
Ticaret Vekilinin içinde uzun yıllar bulunduğu 
Avrupa İktisadî İş Birliği Teşkilâtının, İktisadî 
İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı şekline geçmiş 
olduğu bir anda bizim de işlerimizi bir an evvel 
organize ederek memleket yararına faydalı bir 
duruma geçmemiz lâzımdır. 
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Son günlerde gazetelerde okudum, Amerika 

ve Kanada'da bu teşkilâta âza oluyorlarmış. Ame
rikan Senatosu ve Dışişleri Komisyonu büyük bir 
çoğunlukla bu anlaşmayı tasdik etmiştir. Bütün 
bu anlaşmaların yanıbaşmda â^ası bulunduğu
muz hür memleketler âlemi içinde bize büyük im
kânlar sağlryaJbileeek bu teşekkülden imkân nis
petinde faydalanabilmek için, başka bir teşekkü
lün bu teşekkülün yerine geçtiği bir sırada, mem
leketin organizasyon işini metotlu bir şekilde hal
lederek bu mevzua gerekli ehemmiyeti vermek 
suretiyle geçen 10 yıllık tatbikatta geniş ölçüde 
tahribedilmiş olan (Sözümüze itimat) meselesinin 
süratle yerine getirilmesi imkânının bugün 
mevcudolduğu kanaatini taşımaktayım. Eskiden 
söyliyenlerin kendilerinin dahi inanmayacağı 
beyanlar Meclis kürsüsüne getirilmiştir. Artık 
şimdi köprüler atılmıştır, önümüze çıkan vası
ta ve imkânlardan lâyikı veçhile istifade et
memek dahi bir suiistimaldir. Buna mahal ve
rilmemesi vazifemiz olmalıdır. 

Arkadaşlar, işimizi iyi organize etmemizin ve 
behemehal bir istikrar içinde işimizi yürütme
mizin bu teşkilâttan büyük faydalar sağlama
mızı mümkün kılacağı kanaatindeyim. Maruza
tım budur. Hükümeti böyle bir teşkilâta ka
tılmak imkânını bulduğu ve bize bu yolda bir 
anlaşma getirdiği için tebrik ederim. Büyük se
mereler elde edilmesinin ancak bundan sonra 
takibedecekleri politikaya bağlı olduğunu bir 
kere daha beyan etmek isterim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Ziya Müezzinoğlu. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU — Muhterem arka

daşlarım, şimdi müzakere mevzuu olan kanun 
tasarısı ile geçen senenin Aralık ayında, mem
leketimiz de dâhil olmak üzere, 20 memleket 
arasında İktisadî îş Birliği Kalkınma Teşkilâ
tının kurulması hakkındaki Sözleşme Yüksek 
Heyetinizin kabul ve tasdikine sunulmuş bu
lunmaktadır. Anlaşmanın esasları, yeni teşkilâ
tın başlıca vazifeleri kanun tasarısı gerekçe
sinde izah edildiği gibi ayrıca anlaşma metni de 
tasarıya eklenmiş bulunmaktadır. 

Ben bu izahatı tekrar etmekten ziyade bir 
nokta üzeninde durmak istiyorum. O da, yeni 
teşkilât içinde memleketimizin yeri ne olacak
tır? Bu Anlaşma kabul ve tasdik edilmekle Tür
kiye olarak altına gireceği taahhüt ve vecibe
ler ne olacaktır? Buna mukabil temin edeceği-
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miz imkânlar hangi noktalarda toplanacaktır? 
Bu noktalardan birisine Sayın Fethi Çelikbaş 
arkadaşımız temas etmiş bulunuyorlar. Anlaş
ma gereğince azalar memleket iktisadî kaynak
larından müsmir bir şekilde istifade edilmesini 
sağlamak durumundadırlar. Nihayet iktisadî 
bir.gelişme içinde Türkiye'nin de bir istikrar 
politikası takibederek başka memleketlerin eko
nomilerini aksatacak ve tehlikeye düşürcek 
müeyyidelerden kaçınması zarurîdir. Ayrıca 
câri ve ticarî muameleler üzerindeki engelleri 
kaldırmaya matuf tedbirler alınması ve iktisadî 
kalkınmayı gerekli kılmak için bilhassa serma
ye temini suretiyle muhtacolanlara yardımlarda 
bulunmak ta lâzımdır. 

Bütün bu hükümler karşısında Türkiye gibi 
az gelişmiş bir memleketin bu anlaşma karşısın
da takibedeceği hattı hareketi 'üç. noktada topla
mak mümkündür : 

Türkiye az gelişmiş bir memleket olarak bu 
anlaşma hükümlerine göre dünyadaki diğer 
gelişmiş milletlere nazaran hiç olmazsa şimdi
lik az gelişmiş milletlere yardım etmek imkânın
dan mahrumdur. Binaenaleyh tatbikat devre
sinde bize terettübeden vecibe iktisadî ve ticarî 
sahalardaki tedbirlere taalluk edecektir; Anlaş
ma bu maksatla âza memleketler arasında istişa
reler yapılması, tatfbikatta koordinasyonun te
mini ve malûmat teatisini- derpiş etmiştir. Az 
gelişmiş memleketler arasında malûmat, teatisi 
ve İktisadî îş Birliğine taallûk eden husus
larda bundan sonra âzası bulunduğumuz Av
rupa •İktisadî tş Birliğinin cari esasları daire
sinde münasebetlerimizi tanzim ve takibetnıe-
miz gerekir. Aslında bu anlaşmalara iltihak et
mekle Türkiye olarak kanunî bir vecibe altına 
ginmiş bulunmuyoruz. Anlaşmanın koyduğu 
hükümler 've tesis ettiği mekanizma itibariyle 
ekonomimizin takati nispetlinde alınacak ted
birler derpiş edilmiş olduğundan her azanın bir 
oyu bulunan konseyde 'kararların ittifakla alın
ması gerekmekle, bu kararlar memleketimizin 
iktisadiyatına uygun olmadığı takdirde müspet 
rey vermemek suretiyle Ibunun bizim bakımımız
dan bir taahhüt halini almaması imkânına her 
zaman mâlik bulunuyoruz. 

Anlaşmanın memleketimize temin ettiği've 
temin etmesi muhtemel imkânlara gelince; bu 
bilhassa az gelişmiş memleketlere yardım nok
tası üzerinde toplanmaktadır. Anlaşmada yar-
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dunun esas alınması noktasında her hangi bir 
tefrik yapılmamıştır. Buna rağmen şu (husus 
müzakereler sırasında kabul ve izah edilmiştir 
ki, yeni teşkilâtın yapacağı yardımlar, âza 
memleketlerdeki bölgeler nazara alınarak eşit
lik hakkına sahiholaeaktır. Şunu. da ilâve etmek 
icabeder ki, sadece âza olmak ve az gelişmiş 
memleket olmak, hu teşkilâtın getireceği im
kânlardan faydalanmak için bir imkân teşkil 
etmemektedir. 

Sıhhatli bir çalışmadan bahsedilmiştir. Sıh
hatli ve malî bir politika takibedildiği takdirde 
bu politika yeni teşkilât tarafından desteklene
cektir. Bu nokta İnkılâp Hükümetinin kalkın
ma siyasetinin sıhhatli 'bir mesnete dayatması 
hususunda gösterdiği ehemmiyet tezekkür edil
mektedir. Yardımın şekli anlaşmada esas itiba
riyle tam bir vuzuhla izalh edilmemiştir. Gerek 
vasıta yardımı, gerek sermaye gönderilmesi ve 
gerekse teknik! yardımın temin edilmesinden bah
sedilmiştir. Memleket şartlarını nazarı itibara 
aldığımız takdirde, bugüne kadar tediye bilân-
çosiyle Türkiye'nin yardnn taleplerini karşılıya-
mıyacak bir durumda olduğunu kabul etmemiz 
lâzımdır. Başka memleketler için kredi bir yar
dım olarak kabul edilebilirse de, bir umumî mâ
na ile Türkiye,'bugün içinde bulunduğu şart
lar altında, bu teşkilâttan alacağı yardımı 
hibe şeklinde beklemek zorundadır. Zira Komis
yon müzakereleri sırasında bu husus ortaya ko
nulmuş ve görüşülmüştür. Önümüzdeki 5 sene 
içinde döviz gelirlerinin aşağı - yukarı üçte 
birini borçların ödenmesi için tahsis etmek du
rumundayız. 

Vaziyeti hulâsa etmek lâzımgelirse, yeni teş
kilâtın kuruluşu, ekonomik kaynakları az ge
lişmiş memleketlere yardımın artırılması gayesini 
güderken, bunun yanında, şimdiye kadar Ame
rika tarafından taşınmış olan yükün biraz da 
iktisaden gelişmiş diğer memleketler arasında 
taksimini icabettirmektedir. Diğer taraftan Tür
kiye olarak, bu teşkilâtın selefi olan ve halen 
mevcut teşkilâtla da münasebetlerimizi devam 
ettirmekte olduğumuza göre, bu teşkilâtla eski
den vâki acı ve tatlı münasebetlerimizden de 
bahsetmek icabetmektedir. Bilhassa 1952 libe
rasyonundan bahsetmek 'isterim. O zaman bu 
-teşkilât memleketimizin şartlarını nazara alma
dan ve memleketimizin kabul edemiyeceği bir 
liberasyon sistemini kabul etmek suretiyle bizi 
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dış tediyeler bakımından bir çıkmaza sürükle- | 
misti, Bu teşkilâttan ilk defa 1 milyon dolar, 
1958 de istikrar projemiz dolayısiyle 100 milyon 
dolar ve nihayet geçen senenin son ayı içinde I 
elli milyon dolarlık kredi yardımı temin edil
mişti, bunu şükranla hatırlamamız lâzımdır. I 
Türk Hükümeti bundan böyle iktisadî kalkın- I 
masını sıhhatli esaslara dayandığı nispetle I 
yeni kurulacak teşkilâttan daha büyük anlayış 
ve daha büyük imkânlar elde edilmiş olacaktır. I 

BAŞKAN — Coşkun Kırca. 
• COŞKUN KIRCA — Vazgeçtim efendim. 

(Reye sesleri) I 
BAŞKAN — 20, 21, 23 ve 25 sayılı matbua

larla ilgili kanun tasarılarına oyunu kullanmı-
yan arkadaşlar var mı? Oy- toplama muamelesi I 
bitmiştir. 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü 
olan Export - Import Bank ile Hükümetimiz ve 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu arasında 
akdedilen 5,5 milyon dolarlık İstikraz Anlaşma
sının tasdikııra dair kanun tasarısına (178) oy 
verilmiştir, (171) kabul (7) çekinser vardır. 
Muamele tamamdır, tasarı' Kurucu Meclisçe ka
nunlaşmıştır. 

BAŞKAN — Tasamı m tümü üzerinde başka 
konuşmak istiyen arkadaş var mı? Maddelere ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler. Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Bir önerge var, okuyoruz: 

Yüksek, Başkanlığa 
İktisadî İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı 

Sözleşmesi ve eklerinin tasdiki hakkındaki ka
nun tasarısının bir an evvel kanunlaşması mem
leket menfaatlerine uygun olacağından ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 

BAŞKAN — İvedilik önergesini yüksek oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Maddelere geçiyoruz. 

İktisadî İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı 
Sözleşmesi ve eklerinin tasdiki 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti, Fede
ral Almanya Cumhuriyeti, Avusturalya Çum- j 
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huriyeti, Belçika Kırallığı, Kanada, Danimar
ka Kırallığı, İspanya, , Amerika Birledik Dev
letleri, Fransız Cumhuriyeti, Yunanistan Kıral
lığı, İrlanda, İzlanda Cumhuriyeti, İtalyan 
Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, 
Norveç Kırallığı, Holânda Kırallığı, Portekiz 
Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlan
da Birleşik Kırallığı-, İsveç Kırallığı ve İsviçre 
Konfederasyonu arasında imzalanan 14 .12 . 
1960 tarihli İktisadî İş Birliği ve Kalk mma Teş
kilâtı Sözleşmesi ve ekleri kabul ve tasdik olun
muştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU — Maddede Avustu
ralya Cumhuriyeti deniyor. Halbuki Avusturya 
Cumhuriyeti olması lâzım. 

BAŞKAN — Komisyon bu hususa ne di
yor ? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET SIRRI HO-
OAO(rLU — Doğrudur efendim. Avusturya 
Cumhuriyeti olması lâzım. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekli ile yüksek 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Birinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi jâiksek reylerinize -
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarıyı açık oylarınıza sunuyorum. 
KALUDİ LASKARİS — Günden: dışı söz 

istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
KALUDİ LASKARİS — Gündem dışı efen

dim. 
BAŞKAN — Gündem bitti. 
KALUDİ LASKARİS — Usul hakkında söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KALUDİ LASKARİS — Muhterem arka

daşlar, İçtüzüğü kabul ettiğimiz akşam şunlar 
söylenmişti. Kabul ettiğiniz 52 nci maddenin 
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son fıkrasında deniliyor k i ; «Bu kurul, aynı I 
zamanda T. B. M. M. İçtüzüğünün 198 nci 
maddesinin 1, 2, 4 ve 5 nci bentleriyle 203 ncü 
maddesinin 5 nci ve 8 nci bentlerinde ve 206 
nci maddesinde yazılı görevleri bizzat ifa eder 
veya ne suretle ifa edeceğine dair karar verir.» I 
Eski içtüzüğün 75 ve 77 nci sayfalarında bu 1 
maddeler hakkında sarahat vardır. Ancak şu I 
yukarda arz ettiğim hususun bir parçası da 
yine tüzüğümüzün 56 nci maddesinde yer al- I 
maktadır. Orada da deniliyor ki, «Türkiye Bü- I 
yük Millet Meclisinin 1957 yılından önce yü
rürlükte olan İçtüzüğünün bu İçtüzüğe aykırı | 
olmıyan hükümleri Kurucu Meclis Komisyon ve I 
Birleşik toplantılarında uygulanır.» Şimdi bu 
maddelerin nelerden ibaret olduğunu lütfen 
gösterin. O zaman bunlar Komisyonu teşkil 
eden arkadaşlarımız tarafından, «mer'i olan bü
tün hükümler bir araya getirileceği ve Mecli
simizin vuzuha ulaştırılacağı» ifade edilmişti. 
Halbuki bugüne bu kadar tahakkuk etmedi, biz 
bir müphemiyet içindeyiz. Şu görüşmelerimiz
de hangi maddelere tâbi olacağımızı bilmemek
teyiz. Vadedilmesine rağmen, bir buçuk ay geç
ti, hâlâ bir ses yok. Bu 56 nci maddenin son I 
fıkrasında milletvekilleri hakları ve kayıtları I 
da Kurucu Meclis Üyeleri hakkında uygula
nır deniyor. Bu maddeler hangileridir? Bir 
komisyon teşkil edilerek eski tüzüklerin han
gisi üzerinde durulacaksa tesbit olunmalı. 1957 
den evvel bir tüzük var mı idi? Varsa bu İç
tüzüğün de tetkik olunacak dosyaya raptedil-
mesi lâzımdır. O akşam okunduğu zaman biz 
o akşam müzakerenin bitmesi için, bilmediği
miz haklara ve kayıtlara rey verdik. Çünkü J 
bunların şimdiye kadar ikmal edilmesi bekleni- I 
yordu. Aradan iki ay geçtiği halde hâlâ bu I 
maddeler getirilmemiştir. Bunların n^ler oldu- I 
ğunu bilmiyoruz. (Elindeki kitabı göstererek) I 
şu İçtüzüğe göre şahsan bilmediğimiz maddeler, 
hak ve vecibeleri altındayız. Fevkalâde ağır 
mesuliyetler altında çalışan bu Kurucu Mecli
sin İçtüzük maddelerinin neticelerini bilmesi 
lâzımdır. Bu hususta sizi rahatsız ettim. Diva
nın ve Heyeti Muhteremenizin tâyin edeceği 
ikinci bir komisyonun bunları tesbit etmesi lâ
zımdır. 

BAŞKAN — 26 S. Sayılı matbua ile sunu
lan kanun tasarısı hakkında oy vermiyen var 
mı? Oy verme muamelesi bitmiştir. | 
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I Efendim, Kaludi Laskaris arkadaşımızın 

bahsettiği hususu Kurucu (Meclis Genel Sekre
terliği ıgöz önünde tutmuştu. Bu konuşmalar 
üzerine Kurucu Meclis G-ene'l Sekreterinin bana 
verdiği malûmata göre maddelerin ayrılması 

I uzun sürmektedir. Bu iş. yakın bir zamanda bi-
I teceğinden derhal bastırılmak suretiyle dağı-
I tılacağını bildirdiler. Bu ihususu yüksek bilgi-
I lerinize arz ediyorum. 
I Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkü-
I lü olan Export - Import Bank ile Hükümetimiz 
I ve 'Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu arasında 
l akdedilen bir milyon dolarlık istikraz -Anlaşma-
1 sının tasdikine dair kanun tasarısına (193) üye 

oy vermiş, kabul oyu (186), çekinser (7) dir. 
I Kanun tasarısı kabul edilmiştir, 

Amerika Birleşik Devletlerinin !bir teşekfcü-
I lü olan Export - Import Bank ile Hükümetimiz 
I ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum 

Müdürlüğü arasında imzalanan 15 milyon do
larlık İstikraz Anlaşmasının tasdikine dair ka
nun tasarısına (192) üye katılmış, kabul (183), 
ret (1), çekinser (8). Bu suretle kanun tasarısı 
Yüksek Kurucu Meclisçe kalbul edilmiştir. 

1 Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkü
lü olan Export - Import Bank ile Hükümetimiz 
ve Etibaıık Umum Müdürlüğü arasında akde
dilen 1 731 200 dolarlık istikraz Anlaşmasının 
tasdikine ait kanun tasarısına (196) üye ka
tılmış, (188) kabul, (1) ret, (7) çekinser var
dır. Bu suretle kanun tasarısı Yüksek Meclisçe 

I kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Kolanda Kırallığı 

arasında akdedilen Kültür Anlaşmasının tas
diki hakkındaki kanun tasarısına (190) oy ve
rilmiş, (188) kabul, (2) çekinser vardır, <mua-

I mele tamamdır, tasarı kalbul edilmiştir. 
I Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yııgos-
I lavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti 

arasında 22 Eylül 1960 tarihinde Ankara'da im
zalanan Veteriner Sözleşmesinin tasdiki hak
kındaki kanun tasarısına (188) oy verilmiş, 
(185) kabul, (3) çekinser vardır. Muamele ta
mamdır, kanun tasarısı kabul edilmiştir. 

İktisadî İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı 
Sözleşmesi ve eklerinin tasdiki hakkında kanun 
tasarısına (192) oy verilmiş, (190) kabul, (2) 
çekinser vardır, 'muamele tamamdır, tasarı ka
bul edilmiştir. 

I Efendim, Kurucu Meclisin gündeminde bu-
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lunan bütün kanun tasarıları görüşülmüştür. 
Temsilciler Meclisince öğleden'evvel verilen ka
rar gereğince Kurucu Meclis müzakerelerinin 
hitamından »onra Seçim Kanununun raütaakıp 

maddelerinin görüşülmesi icalbetmöktedir. Tem
silciler Meclisi müzakeresine 'başlamak üzere 
Kurucu Meclis Birleşimini kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,10 

5. — DÜZELTÎŞLBR 

Bu birleşim tutanak dergisini ilişik basmayazılarla ilgili düzeltişler aşağıdadır : 

Bas-
mayazı, 
S. Sayısı Sayfa Satır 

24 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
19 
19 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

Yanlış 

14 
14 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
7 
7 
8 

11 
11 

Son 
9 

32 
44 

Amerikan 
Anlaşamamaları 
muamelâtı 
kullanılmış 

7 Sondan 4. sa. Müdür 
23 
24 
17 
25 

25 
32 
37 
37 
42 
23 
27 
17 
19 
20 
8 
17 

mukarrer 
mukarrer 
edilen 

bil 
aşağla 
zikredilecektir 
ilgil 
1938 
1961 
izdarı 
talep edileceği 
ait olmalk 
vaz 
transiz 

19 
20 
20 

20 

11 
4 
5 

7 

37 
22 
42 

38 

vesika 
Tki 

redatlı ile 

Doğru 

Ameriiıka 
Anlaşmamaları 
mamulâtı 
^kullanılmamış 
Müdür, Memur 
muharrer 
muharrer 
edilen ve 
Tiki ye yardım gayesiyle, mezkûr 
esaslar dâhilinde 
bir 
aşağıda 
zikredilecektir) 
ilgili 
1958 
1962 
istarı 
talep edilebileceği 
ait olarak 
yazı 
transit 
her hangi bir' den sonra'ki (ka
nunu veya birleşik devletlerin 
her hangi bir uzvunu carti veya 
âtide 'cari olabilecek her hangi 
bir) ibaresi kalkacak 
vesaik 
Eki 
(bonoların mübadelesiyle beraber 
TM'ye teslim edilecektir.) ibaresi 
kalkacak 
reci atlı beyanname ile 

- 28 
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Sayfa 

11 
13 

Satır 

26 

^ınlış 

Senet 

15 sondan 3. sa. keşidesine 
15 son- satır • Müdür 
4 

5 
5 
5 
5 
8 
8 

12 
7 
8 
8 
4 
4 
5 
6 
6 
7 
7 

28 
37 
38 
42 
18 
24 
3 

.14 
35 
41 
26 
28 
18 
5 

19 
5 

13 
8 

Etiban 
olunamamış 
(53/4,5) 
olarak 
vesika 
kredinn 
Exziımiban'a 
vagon veya 

.tahdit ettiği 
ithal transitleri 
kabul 
kabulüne 
olabilir 
edebilir 
hükümler 
hükümet 
kendisi 
isviçre 

* Doğru 

Senet veya 
Son madde ile 14 ncü sayfa sili-
necöktdr. İlâve edilen kısum elden 
verilmiştir. 
keşidecisine 
müdürü 
bu sayfanın içinde fihristte ge
çen sayfa nnımaraları sırasiyle 
2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 
8, 8, 9, 9, 9, 11, 11 olacaktır. 
Eximiban!k 
olunimamış 
(53/4%) 
olacak 
vesaik 
krediderr 
Exim!bank'a 
vagon veya kamyonlarda 
tehdit ettiği 
ithâl ve transitleri 
kabil 
kabulünde 
alabilir 
edilir 
hükümetleri 
hükümeti 

îsveç 
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T. C. KURUCU MECLÎSİ 

«Ziraî maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma» hakkındaki muaddel Amerikan 
Kanununun hükümleri gereğince, Türkiye Cumnuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında akdolunan 22 Aralık 1959 tarihli Anlaşmanın tasdiki hakkındald 

Kanuna verilen oyların sonucu 
[Kanun, (11) Millî Birlik Komitesi üyesi ve (215) Temsilciler Meclisi üjesinin kabul oyiyle 

onanmıştır.] 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

. — A — 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 

- ç -
Emanullah Çelebi 

_ A — 
Şevket Adaları 
Lûtfi Akadlı i 
Atalay Akan I 
A<hmet Akar I 
Ali Kıza Akbıyıkoğlu | 
Necmi Aikçasu 
Buı"'han A/kdağ 
Mebrure Aksoley 
Muammer Aksoy 1 
Münir Alet epe 

. Üyo sayısı : 23 
Oy verenler : 12 

Kabul edenler : J1 
Reddedenler : 0 
Çekînserler : I 

Oya katılmıyanlar j ı 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 
\ — G — 

Suphi Gürsoytrak 
[ — K — 
' Suphi Karaman 
! Sami Küçük 

| — M — 
Cemal Madanoğlu 

I a. 
— Ö — 

1 Fahri özdilek 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı : 273 

Oy verenler : 220 
Kabul edenler : 215 

Reddedenler ; i 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar : 53 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 
Halil Akyavaş 
Abdüllkerim Akyüz 
Ekrem Aılican 
Osman Alişiroğlu 
Fehmi Alpasllan 
Mehmet AHtınsoy 
Abdurrahnıan Aİtuğ 
Babür Ardahan 
Nurettin Ardıçoğlıı i 
Tahsin Argını 
Vedat Arıkan 

Âmil Aıtus i 
Şevket Asbuaoğhı 
Sırrı Atalay j 
Hülseyin Ataman 1 
Ahmet Atılgan 
Doğan Aveıoğlu 
Raif Aybar 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysan 

— B — 
Oilhad Baban 

I Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 

| _ T — 
[ Haydar Tunçkanat 

Şeref Bakşık 
Zeki Baltacioğlu 
Cemil Sait BarM.s 
Kâmil Başaran 
Adnan Başer 
Avııi Başman 
Remziye Batırbaygil 
Suphi Batur 
Mehmet Baydın-
Rauf Bayındır 
Bekir Sıtkı Bay kal 

— 30 — 



Suphi Baykam 
Fahri Belen 
Nihat Reşat Belger 
Mehmet Raşit Beşerier 
Necip Bilge 
Süleyman Bilgen 
Lûtfi Biran 
Arslan Bora 
Etem Boransü 
Ratıp Tahir Burak 

_ C — 
Hızır Cengiz 
Ömer Samiıh. Coşar 
Alev Coşkun 

-9-
Esat Çağa 
İsmail Selçuk Çakır-
•oğtlxı 
Fethi Çelikbaş 
Bahri Çolakoğlu 
Mahmut Tekin Çullu 

— D — 
Hazım Dağlı 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demirlioğlu 
Vedat Dicleli 
Erol Dilek 
Mustafa Dinekli 
Vahap Dizdaroğlu 
Suphi Doğukan 
Cevat Dursunoğlu 

— E — 
Bülent Ecevit 
Yusuf Adil Egeli 
Oktay Ekşi 
Fethi Elgüfn 
Lûtfi Engin 
Abdullah Ercan 
Sadi Erdem 
Sait Erdinç 
Ali Erel 
Zihni Erençin 
Feridun Engin 
Sait Naci Ergin 
Nedim Ergüven 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlu 
Bahir Ersoy 
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Adlının Ertanık 
İlhan Esen 
Kenan Esengin 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

_ F — 
Bedî Feyzioğlu 
Feh'im Fırat * 

- Ğ -
Cevdet G<ebo'loğlu 
Kemal Zeki Gençosman 
Vasfi Gerger 
Abdülkadir Göğüs 
Ali İhsan Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mehmet Göker 
Kasım Gülek 
Ferda Güley 
Şemsettin Günaltay 
Rahmi Günay 
Turan Güneş 
Muhittin Gürültı 
Ferit Celâl Güven 

- H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Mehmet Salim Hazer-
dağlı 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

_ I — 
Rıza Isıtan 

- î -
İsmail İnan 
M. Rauf İnan 
Şefik İnan 
Abdullah îpşiroğiu 

_ K — 
İhsan Kabadayı 
Hermine Kalüstyan 
Müııc'i Kapani 
Bedri Karafaikıoğlu 
Ömer Karahasan 
B:ıver Ziya Karal 
Yekta Karamustafaoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Yakup Kadri Karaos
manoğlu 
Mustafa Kepir 
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Nuri Kınık 
Coşkun Kırca 
Muharrem İhsan Kızıl-
oğlu 
Şahap Kitapçı 
Dâniş Koper 
Enver Kök 
Feyyaz Koksal 
Orhan Köprülü 
Ahmet Köseoğlu 
Mehmet Ali Kumbasar 
Zeki Kumralu 
Alp Kuran 
Sahir Kurutluoğlu 
Muin Küley 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— L — 
Kaludi Laskaris 

— M — 
Fer id Melen 
Hayri Mumcuoğiu 
Ziya Müezzinoğrlu 

„ O — 
Ahmet Oğuz 
Zekâi O'Kan 
Abdülkadir Okyay 
İbrahim Saffet Onıay 
Arif Hikmet Onat 
Hamdi Orhon 
Hüseyin Otan 

— Ö -
Atıf Ödül 
İbrahim öktem 
Halim Önalp 
Altan Öymen 
Mehmet Özbay 
Şinasi özdenoğlu 
İlhan Özdü 
Fakih Özfakih 
Mazhar özkol 
Orhan öztrak 
Seyfi Oztürk 

— P — 
Fikret Pamir 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pirinçcioğlu 

_ S — 
Adil Sağıroğlu 

Necip San . ( 

llhami Sancar 
Nihat Sargınalp 
Selim Sarper 
Kemal Satır 
Selâmi Savaş 
Hulusi Selek 
İbrahim Seni I 
Ethem Serim 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
Dündar Soyer 
Mümtaz Soysal 
Enver Sökmen 
Celâl Sungur 

- Ş -
Ahmet Şener 
Mehmet Şengün 
Mehmet. Şişman 

— T — 
Cahit Talaş 
Salâhattin Tandal 
Reşat Tardu 
Derviş Sami Taşman 
Zeki Tekiner 
Hasan Tez 
Sadettin Tokbey 
Âdil -Toközlü 
Abdülhadi Toplu 
Vecihi Tönük 
Tarık Zafer Tunaya 
Bedrettin Tuncel 
Vahit Turhan > 
Saliîı Türkmen 
Kemal Türkoğlu 
Ekrem Tüzemen 

— U -
Hüseyin Ulusoy 
İsmail Ulutaş 

— Ü -
Feridun Üstün 

— V — 
Âdil Vardarlı 
Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu 

— Y — 
Cemal Yavuz 
Fehmi Yavuz 
Bahri Yazır 
Nüvit Yetkin 

- 31 — 
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Cemal Yıldırım 
Asım Yılmaz 

Cemal Gürsel (Dev. ve 
Hü. Bşk.) 

— A — 

Ekrem Aeuner (Î.A.) 

— A — 
ismail Küstü Aksal 
Nurettin Akyurt 
Muzaffer Alankuş (B.) 
Sadık Aldoğan 
Ferhan Arkam. 
Fuat Ama 
Fethi Aşkın (B.) 

— B — 
Kemali Bayazıt 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Hakkı Kâmil Beşe 
Hikmet Bfiinark 
Osman Bö'lükbaşı 

- ç -
Nazif Çağatay 
Behçet Kemal Çağlar 
Rifat Cini 

Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Yrurdabayrak 

Daniş Yurdakul 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

T. 0. Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Reddedenler] 

Ah in et Bilgin 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
[Çehinserler] 

Mehmet özgüneş 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
İhsan ögat 
Ragıp Sarıca 

Emin Soysal 
İlhaıui Sovsal 

T. G. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
[Oya haUlmıyanlar] 

Osman Koksal 
Vehbi Ersü 

__ K - -
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 

Fikret Kııytak 

Sezai O'Kan (Î.A.) 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Oya katılmtyanlar] 

_ D — 
Avni Doğan 
Necati Duman 

_ E — 
Şerafettin Yaşar Egiıı 
Şükûfe Ekitler 
î-majdettin Elmas 
Alaettin Ergömenç 

_ p __ 
Turhan Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 

_ G — 
İsmet Giritli 
Mukbil Gökdoğan (B.) 
Rıza Gölksu 
Turgut Göle 
Şahap Gürler 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 

Feri'iîh Güven 
__ H -

Mehmet Hazer 
- 1 -

J«me:t İnönü 

— K — 
KadircanAKai'lı 
Enver Kırker 
Şahap Kocatopçu (B.) 
Tevfik Kâmil Koperler 
Kemal Kurdaş (B.) 

— M — 
Orhan Mersinli (B.) 

_ N — 
Fazıl Nalbantoğiu • 

_ O — 
Hüseyin Onur 
Kâzım Orbav 

Galip Kenan Zaimoğhı 

_ . ü — 
Sıtkı Ulay (B.) 

_ Y _ 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

Feridun Şaktir öğün*; 
Rüştü özal (B.) 
Halil Özmen 

— P — 
Emin Paksüt 
Mahir Pamukçu 

— S — 
Bahri Savcı 

— T — 
Ahmet Tahtakılıç (B.) 
Yusuf Kemal Teııgir-
şenk 
Osman Tosun (B.) 

— Ü - ~ 
Ragıp Üner (B.) 

_ Z — 
Cahit Zamangil 
Nasır Zeytinoğlu (B.) 



B : 10 29.3.1961 O : 1 
T. C. KURUCU MECLÎSİ 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir teşekkülü olan Export - tmport 
Bank of Washington (Eximbank) arasında imzalanan (157 943 000) liralık tstikraz Anlaşmasının 

tasdiki hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
[Kanun, (10) Millî Birlik Komitesi üyesi ve (215) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyiyle 

onanmıştır.] . 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

\ 

J d 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 

— C — 

Emanullah Çelebi 

• 

— A — 
Şevket Adalan 
Lûtfi Akadlı 
Atalay Akan 
Ahmet Akar 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Necmi Akçasu 
Bunhan Akdağ 
Mebrure Aksoley 

T. 
* 

• 

Üye sayısı : 23 
Oy verenler : 10 

Kabul edenler : 10 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 13 
Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 
- ö -* 

Suphi Gürsoytrak 

— K — 

Suphi Karaman 
Sami Küçük 

1 

— M — 
Cemal Madanoğlu 

- Ö -
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran Özlıaya 

— Y — 
Ahmet Yıldız 

C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı 273 

Oy verenler : 219 
Kabul edenler : 215 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar : 54 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 
Münir •Aktepe 
Halil Akyavaş 
Abdüikerim Akyüz 
Ekrem Alic 
Osman Aliş 
Fehmi Alps 
Abdurrahm 
Babür Ardî 
Nurettin A 

an 
iroğlu 
ıs/lan 
an Altuğ 
ıhan 
rdıcjoğlu 

Tahsin Argun 
Vedat Arıkan 
Âmil Arltus 
Şevket Asb 
Hüseyin At 
Ahmet Atılı 
Doğan Avc 
Raif Aybar 
Ahmet Cev( 

uzıoğlu 
aman 
şan 
loğlu 

let Aydın 

Şevki Aysan 
— B — 

Şeref Bakşık .." 
Zeki Balıtacioğlu 
Cemil Sait Barlas 
Kâmil Başaran 
Adnan Başer 
Avni Başman 
Remziye Batırtoaygil 
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Suphi Batur 
Mehmet Baydur 
Rauf Bayındır 
Bekir Sıtkı Baykal 
Suphi Baykam 
Fahri Belen 
Nihat Kesat Belger 
Hakkı Kâmil Beşe 
Mehmet Basit Beşerler 
Necip .Bilge 
Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilgin 
Lîitfi Biran 
Arslaıı Bora 
tttem. Boransü 
Batıp Tabir Burak 

_ C — 
Hızır Cengiz 
Ömer Samilh Coşar 
Alev Coşkun 

Esat Çağa 
İsmail Selçuk Çakır-
oğflu 
Fethi Çelikbaş 
Bahri Çolakoğlu 
Malnnut Tekin Çullu 

— D ~ 
HJaznn. Dağlı 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demiıiioğlu 
Vedat Dicleli 
Erol Dilek 
Mustafa Dinekli 
Ya hap Dizdaroğlu 
Suphi Doğukan 
Cevat Dursunoğlu 

— E — 
Bülent Eeevit 
Yusuf Adil Egeli 
Oktay Elk§i 
Fethi Elgibn 
Lûtfi Engin 
Abdullah Ercan 
Sadi Erdem 
Sait Erdinç 
Ali Erel 
Zihni Erençin 
Feridun Eııgin 

B : 10 29,3 
Sait Naci Engin 
Nedim Ergüveıı 
Halil Sezai Erkut 
Ilamza Eroğlu 
Bahir Ersoy 
Adnan Erfanık 
İlhan Esen 
Kenan Esengin 
Ceüiıal Reşit Eyüboğlu 

— p _ 
Bödî Feyzioğlu 
Fehi'm Fırat 

_ a ~ 
Cevdet Ceboloğlu 
Kemal Zeki Gençosman 
Vasfi Gerger 
Abdiilkadir Göğüs 
Ali İhsan Göğüs 
Kauf Gökçen 
Mehmet Golker 
Kasım Gülek 
Ferda. Giiley 
Şemsettin Günaltay 
Rahmi Günay 
Turan Güneş 
Muhittin- Gürüin 
Ferit Celâl Güven. 

_ H — 
Şevket Iîaşit Hatiboğlu 
Mehm-et Salim 11 a-zer-
dağlı 
Ahmet Sırrı HocaoğJu 

— I — 
Rıza İsıtan 

— î — 
ismail inan 
M. Rauf İnan 
Şefik İnan 
Abdullah İpşiroğ-lu 

— K — 
Kadircan Katlı 
Hermine Kalüs'tyan 
Minici Kapani 
Bedri Karafakıoğlu 
Ömer Karabasan 
Enver Ziya Karal 
Yekta Karamustafaoğiu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
F. Lııtfi Karaosmanoğhı 

. 1961 O : 1 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Mustafa Kepir 
Nuri Kınık 
Coşkun Kırca 
Muharrem İhsan Kızıi-
oğlıı 
Şahap Kitapçı 
Dâniş Koper 
Enver Kök 
Feyyaz Koksal 
Orhan Köprülü 
Ahmet Köseoğiu 
Mehmet Ali Kunıbasar 
Zeki Kumrulu 
Al]) Kuran 
Sahiı* Kurutlııoğiıı 
Muin Küley 
Hikmet-' Künıbetlioğlu 

_ L — 
Kal udi Laskaris 

~ M — 
Ferid Melen 
Hayri Mumcuoğl ıı 
Ziya MüezzinoğJu 

— N — 
Fazıl Nalbant oğlu 
Ahmet Oğuz 
Zekâi O'Kan 
Abdüi ka d ir Okyay 
İbrahim Saffet Omay 
Arif Hikmet Onat 
Hüseyin Onur 
Hamdi Oıiton 
Hüseyin Otan 

— O — 
Atıf Ödül 
İbrahim Ökteın 
Halim Önalp 
Altan Öymen • 
Rüştü Özal 
Mehmet özbay 
Şinasi özdcnoğlu 
İlhan* Özdil 
Fakih Özfakih 
Mazhar Özkol 
Orhan Öztrak 
Sevfi Öztürk 

Fikret Pamir 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pi ri n ccioğlu 

— S — 
Adil Sağıroğlıı 
Necip San 
İlhaıni Sanca r 
Nihat Sargı naip 
Ragıp Sarıca 
Selim Sarper 
Kemal Satır 
Selânıi Savaş 
Hulusi Selek 
İbrahim Sen il. 
Ethem Serim 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
Dündar Soy er 
Mümtaz Soysal 
Enver Sökmen 
Celâl. Sungur 

- ş -
Ahmet Şener 
Mehmet Şen gün 
Mehmet Şişman 

— T — 
Cahit Talaş 
Salâhattin Tandal 
Reşat Tardu 
Derviş Sami Taşman 
Hasan Tez 
Sadettin Tokbey 
Âdil Toközlü 
Abdülhadi Toplu 
Vecih i Tönük 
Tarık Zafer Tunaya 
Bedrettin Tuııcel 
Vahit Turhan 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğiu 
Ekrem Tüzemen 

— U — 
Hüseyin Ulusoy 
İsmail Ulutaş 

— Ü -
Feridun Üstün 
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— V — 
Âdil Vardarlı 
Hıfzı Teklet V el idede-
oğlıı 

B : 10 
— Y — 

Cemal Yavuz 
Fehmi Yavuz 
Bahri Yazır 
Xüvit Yetkin 

29.3,1961 O : 1 
Cemal Yıldırım 
Asım Yılmaz 
Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabavrak 

D a niş Yurdakul 
Yusui' Ziya Yücebilgin 

— Z — 
Galip Kenan Znnnoğla 

Cemal Gürsel (Dev. ve 
Hu. Bşk.) 

A 
Ekrem Aeınıer (I.A.) 

* — E — 
Vehbi Erstt 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
[Oya kaiılnuifanlar] 

K 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğiu 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 

— O — 
Sezai O'Kaıı (LA.) 

Ö 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 

Haydar Tuııçkanat 
_ U — 

»Sıtkı Ulay (B.) 
— Y — 

Muzaffer Yurdakuler 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Çekinserler] 

— A — 
İsmail Rüştü Aksal 
Muammer Aksoy 
Nurettin Akyurt 
Muzaffer Alankuş (B.) 
Sadık Aldoğan 
Mehmet Altmsoy 
Ferhan Arkajn 
Fuat Ama 
Fethi Aşkın (B.) 
Sırrı Ataiay 

— B — 
Cihad Baban (B.) 
Kemali Baya zıt 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Hikmet Bin ark 
Osman Bö'lükbaşı 

Nazil: Çağatay 

İhsan Ögat 
Emin Soysal 

ti hami Soysal 
Zeki Tekiner 

[Oya katılmvyanlar] 
Btuhçet Kemal Çağlar 
Rıfat Cini 

— D — 
Avni Doğan 
Necati Duman 

— E — 
Şerai'ettin Yaşar Kg in 
Şükût'o Eki'tler 
İmadettin Elmas 
Al a. ettin Ergöuenc 

— p __ 
Turhan Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 

— a — 
İsmet Giritli 
Mukbil Gökdoğan (B.) 
Rıza Göksu 
Turgut Göle 
Şahap Gürler 

Abdurrahman Nafiz 
Gürman 
Ferruh Güven 

_ H — 
Mehmet Hazer 

— İ _-
İsmet İnönü 

— K — 
İhsan Kabadayı 
Enver Kırker 
Şahap Koeatopçu (B.) 
Tevi'ik Kâmü Koperler 
] ve mal Kurdaş (B.) 

— M — 
Orhan Mersinli (B.) 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

— O — 
Kâzını Orbay 

Ö 
Feridun Şakır Öğüne 
llaiil Özmen 

— P _ 
Emin Faks üt 
Mahir Pamukçu 

_ S — 
Bahri Savcı 

— T — 
Ahmet Tahtakılıç (B.) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
Osman Tosun (B.) 

Ragıp Üner (B.) 

— Z — 
Cahit Zamangil 
Nâsır Zeytinoğlu (B.) 



B : 10 29.3.1961 O : 1 
T. O. KURUCU MECLÎSİ 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - împort Bank ile Hükümetimiz 
ve Orman Umum Müdürlüğü arasında akdedilen 4 milyon dolarlık İstikraz Anlaşmasının 

tasdikine dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
[Kanun, (7) Millî Birlik Komitesi üyesi ve (190) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyiyle 

onanmıştır.] 

T. C. Millî Birlik Komitesi Üyeleri 

— A — 
Şevket Adalan 
Ijûtfi Akadlı 
Atalay Akan 
Ahmet Akar 
Ali Eıza Akbıyıkoğlu 
Necmi Akçasu 
Mebrure Akso'ley 
Münir Aktepe 
N ürettin Akyurt 
Muzaffer Alankuş -•-

.. Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

A§ık üyelikler 

: 23 
•7 

• i 

: . 7 
0 
0 

1 16 
0 

[Kabul edenler] 
' — K — 

Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 

— M — 
Cemal Madanoğlu 

• - ö -
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 

— T — 
Haydar Tunçkanat 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler : 
Çekinserler : 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler : 

273 
198 
190 

0 
8 

75 
0 

[Kabul edenler] 
Ekrem Alican 
Osman Alişiroğlu 
Fehmi Alpaslan 
Mehmet ADtmsoy 
Abdurrahman Al tuğ 
Babür Ardahan 
Tahsin Argun 
Vedat Arıkan 
Âımil Artus 
Şevket Asbuzoğlu 
Hüfseyin Ataman 

Ahmet Atılgan 
Doğan Aveıoğlu 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysan 

— B — 
Sere 
Zeki 
Cemi 
Kâm 
Avnı 
Rem 

[ Bakşık 
Baltacuoğlu 

L1 Sait Barlas 
il Başaran 
Başman 

z'iye Batırt) aygdl 

Suphi Ba'tur 
Rauf Bayındır 
Bekir Sıtkı Baykal 
Suphi Baykafn 
Fahri Belen 
Nihat Reşat Belger 
Hakkı Kâmil Beşe 
Mehmet Raşit Beşerler 
Necip Bilge 
Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilgin 

— 36 



Lûtfi Biran 
Arslan Bora 
Etem Boransü 
Osman Bölükba§ı 
Ratıp Tahir Burak 

— O — 
Hızır Cengiz 
Ömer Şamili Coşar 
Alev Coşkun 

- ç -
Esat Çağa 
ismail Selçufe Çaikır-
'oğlul 
Fethi Çelikbaş 
Bahri Çolaîkoğlu 
Mahmut Tekin Çullu 

— D *— 
Hazım Dağlı 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demirlioğlu 
Vedat Dicleli 
Erol Dile'k 
Mustafa Dinekli 
Vahap Dizdaroğlu 
Suphi Doğukan 

— E — 
Bülent Eeevit 
Yusuf Adil Egeli 
Fethi ElgüJn 
îımadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Abdullah. Ercan 
Sadi Erdem 
Sait Erdinç 
Ali Erel 
Feridun Engin 
Sait Naci Ergin 
Nedim Ergüven 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlu 
Bahir Ersoy 
Adnan Ertamk 
ilhan Esen 

B : 10 29,: 
— P — 

Fehim. Fırat 
— G — 

Cevdet G'ebo'loğlu 
Kemal Zeki Gençosman 
Vasfi Gerger 
Abdülka'dir Göğüs 
Ali İhsan Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mehmet G-Ölker 
Kasım Gülek 
Ferda Güley 
Şemsettin Günaltay 
Rahmi Günay 
Turan Güneş 
Muhittin Gürün 
Ferit Celâl Güven 

— H — ' 
Şevket Raşit Hatiboğiu 
Mehmet Salim Hazer-
dağilı 
Ahmet Sırrı Hoeaoğiu 

— I — 
Rıza Isıtan 

- I -
Şefik inan 
Abdullah İpşiroğlu 

_ K — 
İhsan Kabadayı 
Kadire an Kaflı 
Hermine Kalüs'tyan 
Müncl Kap ani 
Bedri Karafalkıoğlu 
Ömer Karahasan 
Ahmet Karamüftüoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Mustafa Kepir 
Nuri Kınık 
Muharrem İhsan Kızıl-
oğlu 
Dâniş Koper 
Enver Kök 
Feyyaz Koksal 

,1961 O : İ 
Ahmet Köseoğlu 
Mehmet Ali Kumbasar 
Zeki Kumrıüu 
Alp Kuran 
Sahir Kurutluoğlu 
Muin Küley 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— M — 
Fer id Melen 
Ziya Müezzinoğlu 

_ O — 
Ahmet Oğuz 
Zekâi O'Kan 
Abdülkadir Okyay 
İbrahim Saffet Omay 
Arif Hikmet Onat 
Hüseyin Onur 
Hamdi Orhon 
Hüseyin Otan 

— Ö — 
Atıf Ödül 
İhsan Ögat 
İbrahim Öktem 
Halim önalp 
Altan öymen 
Mehmet Özbay 
Şinasi özdenoğlu 
İlhan Özdil 
Fakih özfakih 
Mazhar özkol 
Orhan öztrak 
Seyfi öztürk 

- . P -> 
Fikret Pamir 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pirinçcioğiu 

~ S — 
Âdil Sağıroğlu 
Nihat Sargmalp 
Selim Sarper 
Kemal Satır 
Selâmi Savaş 
Huiûsi Selek 

37 — 

İbrahim Senil 
Ethem Serim 
Mustafa Sirmen 
Dündar Soyer 
Mümtaz Soysal 
Enver Sökmen 

- Ş -
Ahmet Şener 
Mehmet Şengün 
Mehmet Şişman 

_ T - -
Ahmet Tahtakü;i.ç 
Salâhattin Tandal 
Reşat Tardu 
Derviş Sami Taşman 
Hasan Tez 
Sadettin Tokbey 
Âdil Toközlü 
Osman Tosun 
Veeihi Töııük 
Tarık. Zafer Tunaya 
Bedrettin Tuncel 
Vahit Turhan 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğiu 
Ekrem Tüzemen 

_ U — 
Hüseyin Ulusoy 
İsmail Ulutaş 

_ . V _-
Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu 

— Y — 
Cemal Yavuz 
Fehmi Yavuz 
Bahri Yazır 
Nüvit Yetkin 
Asım Yılmaz 
Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayrak-
Daniş Yurdakul 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

-,_. Z — 
Galip Kenan Zaimöğlu 



fi : İÛ 29. 3.196İ Ö : 1 
T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 

[Çekinserler] 
Hu ııhaıı A'kdağ 
Abd/ülkerim Akyüz 
Coşkun Kırca 

Orhan Köprülü 
İlhamı Soysal 
Celâl Sune-ur 

Zeki Tekiner 
Ferirlun üstün 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
[Oya katılmıy anlar] 

Cemal Gürsel (Dev. ve 
Hü. Bşk.) 

Ekrem Acuner (l.A.) 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı (l.A.) 

- ç -
Emanullah Çelebi 

_ E — 
Vehbi Ersü 

_ G — 
Suphi Gürsoytrak 

Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 

_- 0 — 
Sezai O'Kan (l.A.) 

~ Ö -
Melımet Özgün eş 

_ , V ~ 
Sıtkı Ulay (B.) 

_ y — 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer "Yurdakuler 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Oya katîhmycmlarj 

İsmail Küstü Aksal 
Muammer Aksoy 
Halil Akyavaş 
Sadık Aldoğan (î.) 
Nurettin Ardıeoğlu 
Verhaıı Arkam 
.Fuat,' Arna 
Fethi Aşkın 
Sırrı Atalay 
Raif Aybar 

_ B ~ 
Cihad Baban (B.) 
Adnan Başer 
Kemali Bayazıt 
Mehmet Baydur (B.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Hikmet Bdlnark 

- ç -
Nazif Çağatay (1.) 
Behçet Kemal Çağlar 
Rifat Çini 

- , D — 
Avni Doğan 
Necati Duman 

Cevat Dursunoğlıı 
— E -

Şerafettin Yaşar Eğin 
Şükûfe Ekitler 
Oktay Ekşi 
Zihni Erenein 
Alaettin tErgöneıiç. 
Kenan Esengin 
Cemal Reşit .Eyüboğlu 

Befclî Feyzioğlu 
Turhan Feyzioğlu ( t ) 
Yavuz Feyzioğlu 

— G — 
îsmet Giritli 
Mukbil Gök-doğan (B.) 
Rıza Göksu 
Turgut Göle 
Şahap Gürler 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 
Fernıh Güven 

— H — 
Melımet Hazer 

— 1 -

Ismail İnan 
M. Rauf İnan 
İsmet İnönü 

_ K — 
ftnver Ziya Karal . 
Yekta Karamııstafaoğiu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Enver Kirfcer 
Şahap Kitapçı 
Şahap Koeatopçu (B.) 
Tevfik Kâmü Koperler 
Kemal Kurdaş (B,) 

— L — 
Kaludi Laskaris 

— M — 
Orhan Mersinli (B.) 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

— N — 
Fazıl Nalbaritoğhı 

— O — 
Kâzım Orbay 

Foridun Şakir öğüne 
Rüştü özal (B..) 

Hal il özmen 
— P — 

Emin Paksüt 
Mahir Pamukçu 

— S — 
Neeip San 
İlham i Sancar 
Ragıp Sarıca 
Bahri Savcı 
Celâl Sait Siren 
Emin Soysal 

— T - , 
Cahit Talaş (B.) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
Abdülhadi Toplu 

— V-
Ragıp Üner (B.) 

— V — 
Âdil Vardarlı 

_ Y -
Cemal Yıldırım 

— Z — 
Cahit Zamangil 
Nasır Zeytinoğlu (B.) 



B : İÖ 29.3. İ961 6 : 1 
T. O. KURUCU MECLÎSİ 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - împort , Bank ile Hükümetimiz 
ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu arasında akdedilen 5,5 milyon dolarlık İstikraz An

laşmasının tasdiki hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
[Kanun, (9) Millî Birlik Komitesi üyesi ve (102) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyiyle 

onanmıştır.] 

T. O. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

• 

* 

— A — 
Refet Aksoyoğlu 

— K — 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekinserler : 

Oya katılmıyanlar : 
Açık üyelikler : 

23 
0 
9 
0 
0 

14 
0 

[Kabul edenler] 
Sami Küeük 

— M — 
Cemal Madanoğlıı 

— Ö -
Selâhattin Özgür 

Mehmet Şükran Özkaya 
_ T — 

Haydar Tunçkanat 
_ Y — 

Muzaffer Yurdakuler 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 

— A — 
Şevket Adala-u 
'liûtfi Akadlı 
Atalay Akan 
Ahmet Akar 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Necnü Akçasu 
Mebrııre Aksoley 
Münir Aktepe 
Sureti in Akyurt 
Ekrem AHcan 

Uye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

273 
169 
162 

0 
7 

104 
0 

[Kabul edenler] 
Osman Alişiroğlu 
Vehmi Alpaslan 
A bdurr ahm an A1 tuğ 
Babür Ardahan 
Vedat Arıkaıı. 
Âmil Artus 
Şevket Asbuzoğlu 
Hüseyin Ataman 
Ahmet Atılgan 
Doğan Avcıoğlu 
Ahmet Cevdet Aydın 

Şevki Aysan 
— B — 

Şeref Bakşik 
Ze'ki Baliaeıoğlu 
Cemil. Sait Barlas 
Kâmil Başaran 
Avni Başman 
1 \ e m ziye Batırbay gil 
Rauf Bayındır 
Bekir Sıtkı Baykal 
Sup ri Ikıylcam 

Fahri Belen 
Nihat Reşat Bel ger 
Mehmet Raşit Beşerler 
Sii 1 ey.m an 1 Vil gen 
Lûtfi Biran 
Aralan Bora 
E t em Boransü 

— C — 
Hızır Cengiz 
Ömer Samih Coşar 
Alev Coşkun 

- 3 9 



Esat Çağa 
İsmail Selçu/k Çaıkır-
oğîu 
Fethi Çelikbaş 
Bahri Çola'koğlu 
Mahmut Tekin Çullu 

— D — 
Bazını Dağlı 
Nef'i Demirlioğlu 
Vedat Dicleli 
Erol Dilek 
Mustafa Dinek'li 
V'ahap Dizdaroğiu 
Suphi Doğukan 

— E — 
* Bülent Ecevit 
Fethi Elgü/n 

xLûtfi' Engin 
Abdullah Ercan 
Saat Erdinç 
Ali Erel 
Feridun Engin 
Nedimi E r güven 
Halil Sezai Erkut 
Bahir Etfsoy 
A'dban Ertanık 
llh'an Esen 
Kenan Esengin 

— F — 
Fehim Fırat 

— G — 
Cevdet Gebio'loğlu 
Kemal Zeki Gençosman 
Vasfı Gerger 
Abdülka'dir Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mehmet Göîker 

B : 10 29.3 
Kasını Giilek 
Ferda Güley 
Şemsettin Günaltay 
Rahmi Günay 
Muhittin Günün 
Ferit Celâl Güven 

— H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Mehmet Salim Hazer-
dağlı 
Almıet Sırrı Hocaoğiu 

_ I _ 
Rıza Isıtan 

— I — 
Şefik İnan 
Abdullah İpşiroğlu 

— K — 
İhsan Kabadayı 
Kadirean Kaflı 
Hermine Kalüstyan 
Mümei Kapani 
Bedri Karafaîkıoğlu 
Ömer Karahasan 
Ahmet Karamüftüoğlu 
F. Lûtfi Karaosnıanoglu 
Nuri Kınık 
Muharrem İhsan Kızıl-
oğlu 
Dâniş Koper 
Enver KÖk 
Feyyaz Koksal 
Ahınet Köseoğlu 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 
Sahir Kurutluoğlu 
Muin Küley 
Hikmet Kümbetlioğlu 

. 1961 O : 1 
— L — 

Kaludi Laskaris 
— M — 

Ferid Melen 
— O — 

Alı m et Oğuz 
Zekâi O'Kan 
Abdülkadir Okyay 
İbrahim Saffet Omay 
Arif Hikmet Onat 
Hüseyin Onur 
Haindi Orhon 
Hüseyin Otan 

— Ö -
İhsan Ögat 
İbrahim öktem 
Halim önalj) 
Altan öymen 
Mehmet Özbay 
Şinasi özden oğlu 
Fakih özfakih 
Orhan Öztrak 
Seyfi Öztürk 

— p _ 
Fikret Pamir 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Firinçcioğlu 

— S — 
Nihat Sargı naip 
Kemal Satır 
Selâmi Savaş 
Hulusi Selek 
İbrahim Senil 
Ethenı Serim 
.Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
Dündar Soyer 

Mümtaz Soysal 
Enver Sökmen 

- ş -
Mehmet Şengün 
Mehmet Şişman 

— T — 
Salâhattin Tandal 
Re§at Tardıı 
Derviş Sami Taşman 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
Âdil Toköziü 
Vecihi Tönük 
Tarık Zafer Tunaya 
Bedrettin Tuncel 
Vahit Turhan 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğiu 

_ U — 
Hüseyin Ulusoy 

— V — 
Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu 

— Y — 
Cemal Yavuz 
P'elımi Yavuz 
Bahri Yazır 
Nüvit Yetkin 
Asım Yılmaz 
Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayrak 
Daniş Yurdakul 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

_ Z — 
Galip Kenan Zaimoğlu 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 

[Çekinserler] 
Abdülıke rim Akyüz 
Coşkun Kırca 
Orhan Köprülü 
İl hami Sovsal 

Celâl Sungur 

Zeki Tekiner 

Feridun Üstün 
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Cemal Gürsel (Dev. ve 
Hu. B§k.) 

— A — 
Ekrem Acuner (LA.) 
Mucip Ataklı (LA.) 

Emanullah Çelebi 

— A — 
Burhan Akdağ 
ismail Rüştü Aksal 
Muammer Aksoy 
Halil Akyavaş 
Muzaffer Alankuş (B.) 
Sadık Al'doğan 
Mehmet Alitmsoy 
Nurettin Ardrçjoğlu 
Tahsin Argun 
Ferhan Arkaın 
Fuat Arna 
Fethi Askın (B.) 
Sırrı Atalay 
Raiıf Aybar 

— B — 
Cihad Baban (B.) 
Adnan Başer 
Suphi Batur 
Kemali Bayazıt 
Mehmet Baydur (B.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Hakkı Kâmil Beşe 
Necip Bilge 
Abmelt Bilgin 
Hikmet BÜmark 
Osıman Bö'lükbaşı 
Ratıp Tahir Burak 

Nazif Çağatay 
Behçet Kemal Çağlar 
Rıfat Çini 
Ahmet Demiray 

B : 10 29,3. }961 O..: 1 
T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 

[Oya katilmtyanlar] 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 

— O — 
Sezai O'Kan (LA.) 

- ö -
Fahri özdilek 

. — E — 
Vehbi Ersü 

— G — ' 
Suphi Gürsoytrak 

— K — 
Kadri Kaplan 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 

Avni Doğan 
Necati Duman 
Cevat Dursunoğlu 

[Oya katilmtyarilar] 
- î-

îsmai'l înan . 
M. Rauf inan 
İsmet İnönü — E — 

Yusuf Adil Egeli 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Şükûfe Ekitler 
Oktay Ekşi 
Imaıdettin Elmas 
Sadi Erdem 
Zihni Erençin 
Sait Naci Ergin 
Alaettin Ergönenç 
Hamza Eroğlu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

_ p _ 
Beldi Feyzioğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 

— G — 
İsmet Giritli 
Ali İhsan Göğüs 
Mukbil Gökdoğan (B.) 
Rıza Göksu 
Turgut Göle 
Turan Güneş 
Şahap Gürler 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 
Ferruh Güven 

— H — 
Mehmet Hazer 

— K — 
Einver Ziya Karaİ 
Yekta Karamustafaoğlu 
Yakup Kadri Kâraos-
manoğlu 
Mustafa Kepir 
Enver Kırker 
Şahap Kitapçı 
Şahap Kocatopçu (B.) 
Tevfik Kâmü Koperler 
Mehmet Ali Kumhasar 
Kemal Kurdaş (B.) 

— M — 
Orhan Mersinli (B.) 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 
Ziya Müezzinoğlu 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

— O — 
Kâzım Orbay 

Atıf ödül-
Feridun Şakir öğünç 
Rüştü özal (B.) 
İlhan özdil 
Mazhar özkol 
Halil özmen 

Mehmet özgüneş 

— .ü' — 
Sıtkı Ulay (B.) 

_ y _ 
Ahmet Yıldız 

_ . P _ . 
Emin Paksüt 
Mahir Pamukçu 

_ g _ 
Adil Sağıroğlu 
Necip San 
llhami Sancar 
Ragıp Sarıca 
Selim Sarper (B.) 
Bahri Savcı 
Emin Soysal 

- ş -
Ahmet Şener 

— T — 
Ahmet Tahtakılıç (B.) 
Cahit Talaş (B.) 
Hasan Tez 
Sadettin Tokbey 
Abdülhadi Toplu 
Osman Tosun (B.) 
Ekrem Tüzemen (B.) 

— ü — ' 
İsmail Ulutaş 

- Ü -
Ragıp Üner (B.) 

— V — 
Adil Vardarlı 

— Y _ , 
Cemal Yıldırım 

• _ . * — • • • ' 

Cahit Zamangil 
Nasır Zeytihoğlu (B.) 



B : İO â9.3.196İ Ö : 1 
T. C. KURUCU MEOLÎSÎ 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export -. împort Bank ile Hükümetimiz 
ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu arasmda akdedilen 1 milyon dolarlık İstikraz An

laşmasının tasdiki hakkındaki Kanuna verilen oylann sonucu 
[Kanun, (10) Millî Birlik Komitesi üyesi ve (376) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyiyle 

onanmıştır.] 

— A — 
Mııeip Ataklı 

— G — 
Suphi Gnrsoytrak 

T. C. Millr Birlik Komitesi üyeleri 

Üye .sayısı ; 23 
Oy verenler : 10 

Kabul edenler : 10 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 13 
Açık üyelikler : (j 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

[Kabul edenler] 
K 

Suphi* Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Kiieük 

— M -
Cemal Madanoğiıı 

- ö~ 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 

Haydar Tunçkanat 
- Y -~ 

Muzaffer Yurdakuîe r 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 

~ A — 
Şevket Adalan 
Lutfi Akadlı 
Atol ay Akan 
Ahmet Akar 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Neemî A'keasu 
Mebrure Aksoîey 
Halil Akyavaş 
Nureffetin Akyurt 

üye saj 'isi : 7 3 
Oy verenler : 183 

Kabul edenler : 176 
Reddedenler : ö 

Çekinserler : 7 
Oya katılmıyanlar .- 90 

Açık üyelikler : (j 

[Kabul edenler] 
Osman Alişiroğiu 
Fehmi Alpaslan 
Abdurrahman Altuğ 
Babür Ardahan 
Vedat Arı kan 
ÂnriT Artus 
Şevket Asbuzoğlu 
Hüseyin Ataman 
Ahmet Atılgan 
Raif Aybar 

Ahmet Cevdet Aydın 
_ B — 

Şeref Bakşı'k 
Ze'lci Baltaeıoğru! 
Cemil Sait Barla s 
Kâim il Başaran 
Adnan Başer 
Avni Bakman 
Remziye Batırbaygal 
Suphi Batur 

! Rauf Bayındır 
1 Bekir Sıtkı Boy kal 

Suphi Bayk-am 
Fahri Belen 
Nihat; Reşat Belger 
Hakkı Kamil Beşe 
Mehmet RaşJt Beşerle! 
Necip Bilge 
Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilgin 

42 



Lîıtfi Biran 
Arslan Bora 
E t em Boransü 
Osman Böiükbagi 
Ratıp Tahir Burak 

— C — 
Hızır Cengiz 
Ömer Samiih Coşar 
Alev Coşkun 

Esat Çağa 
İsmail Selçuk Çatkı r-
oğilu 
Fethi Çelikbaş 
Bahri Çolakoğiu 
Mahmut Tekin Çulhı 

__ D — 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demiroğlu 
Vedat. Dicleli 
Erol. Dilek 
Mustafa Dinekli 
Yahap Dizdarüğtu 
Suphi Doğulum 
Cevat Dursunoğlu 

_ E — 
Bülent Eeevit 
Yusuf Adil Egeli 
Oktay Ekşi 
Fethi El gün 
Jjfıtfi Engin 
Abdullah Ercan 
Sadi Erdem 
Sait Erdinç 
Ali Erel 
Zihni Erenciıı 
Feridun Ergin 
Sait. Naci Ergin 
Nedim Ergüven . 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlu 
Bahir Ersoy 

1 : io 
İlhan Esen 
Kenan Esengin 

— p . _ 
Fehrm Fırat 

— G — 
Cevdet Geboloğiu 
Kemal Zeki Gençosman 
Vasfi Gerger 
Abdülkadir Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mehmet Göker 
Kasım Gül ek 
Ferda Güley 
Şemsettin Günaltay 
Rahmi Günay 
Muhittin Gürüm 
Ferit Celâl Güven 

— H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Mehmet Salim Hazer-
dağlı 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

— I ~ 
Rıza. Isıtan 

• - : t — • 

Şefik İnan 
Abdullah İpşiroğiu 

— K — 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Katlı 
Heıunine Kalüstyan 
Müııcî Kapanı 
Bedri Karafakıoğlu 
Ömer Karahasan 
Yekta Karamvtstafaoğlu 
Ahmet Karamüftüeğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğln 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Mustafa Kepir 
Nuri Kınık 

,3.1961 6 : 1 
Muharrem İhsan Kızıl-
oğlu 
Şahap Kitapçı 
Dâniş Koper 
Enver Kök 
Ahmet Köseoğlu 
Mehmet Ali Kumbasar 
Zeki Kumrıüu 
Alp Kuran 
Sahir Kurutluoğlu 
Muin Küley 
Hikmet Kümbetlioğiu 

~ L — 
Kaindi Laskaris 

— M — 
Ferid Melen 
Ziya Müezzinoğiû 

~ N — 
Fazıl Nalbant oğlu 

^ O — 
Zekâi O'Kan 
Abdülkadir Okyay 
İbrahim Saffet Omay 
Arif Hikmet Onat 
Hüseyin Onur 
Kâzım Orbay 
Hamdı Orhon 

— Ö — 
Atıf Ödül 
İhsan ögat 
İbrahim Öktem 
Halim önalp 
Mehmet Özbay 
İlhan Özdü 
Fakih Özfakih 
Orhan Öztrak 
Seyfi öztürk 

_ P — 
Fikret Pamir 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pirinecioğlu 

Adil Sağıroğlu 
Necip San 
Nihat Sargına İp 
Keınal Satır 
Seiâmi Savaş 
Bahri Savcı 
Hulusi Selek 
İbrahim Senil 
Ethem Serim 
Celâl Sait Siren 
Mustafa S irmen 

- ş -
Ahmet Şener 
Mehmet Şişman 

_ T — 
Salâhattin Tandal 
Reşat Tardu 
Derviş Sami Taşman 
Yusuf Kemal Teııgir-
şenk 
Âdil Toközlü 
Vecihi Tönük 
Tarık Zafer T una ya 
Bedrettin Tuncel 
Vahit. Turhan 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğiu 

_ U — 
Hüseyin Ulusoy 
İsmail Ulutaş 

— V — 
Hıfzı Veldet Velidcde-
oğlu 

- . Y — 
Cemal Yavuz 
Fehmi Yavuz 
Nüvit Yetkin 
Asım Yılmaz 
Daniş Yurdakul 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

_ Z — 
Galip Kenan Zaimoğlu 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Çehinserler] 

Abdıülkerim Akyüz 
(Orhan Köprülü 
Ragıp Sarıca 

Emin Soysal 
İlhami Soysal 

Zeki Tekiner 
Feridun Üstün 



B J 10 29.3.1961 O : 1 

Cemal Gürsel (Dev. ve 
Hü. Bşk.) 

— A — 
Ekrem Aeuner (Î.A.) 
Refet Aksoyoğlu 

- ç -
Emanullah Çelebi 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
[Oya hahlmıyanlar] ' 

— E — 
Vehbi Ersü 

•t 

— K -
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 

Sezai O'Kan (LA.) 

Fahri Özdilek (Başba
kan (yar.) 

Mehmet özgüneş 

_ U _-

Sıtkı Ulay (B.) 

— Y — 
Ahmet Yıldız 

T. O. Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Oya katılmayanlar] 

Bunhan Akdağ 
İsmail Rüştü Aksal 
Muammer Aksoy 
Münir Aktepe 
Muzaffer Alankuş (B.) 
Sadık Aldoğan (L) 
Ekrem Aliioan 
Mehmet Altınsoy 
Nurettin Ardi'çıoğlu 
Tahsin Argun . 
Ferhan Arkan 
Fuat Arna 
Fethi Aşkın (B.) 
Sırrı Atalay 
Doğan Avcıoğlu 
Şevki Aysan 

— B — 
Cihad Baban (B.) 
Kemali Bayazıt 
Mehmet Baydur (B.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Hikmet Biinark 

- ç -
Nazif Çağatay (L) 
Behçet Kemal Çağlar 
Rifat Çini 

— D — 

Hazım Dağlı 
Avni Doğan 
Necati Duman 

_ E — 
Şerafettin Yaşar Eıgin 
Şükûfe Ekitler 
îmadettin Elmas (1.) 
Alaetltin Ergönenç 
Ad'nan Ertanık 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

— F _ 
•Beidî Feyzioğlu 
Turhan Feyzioğlu (L) 
Yavuz Feyzioğlu 

•— G — 
İsmet Giritli 
Ali İhsan Göğüs 
Mukbil Gökdoğan (B.) 
Rıza Gölksu 
Turgut Göle 
Turan Güneş 
Şaıhap Gürler 
Abdurrahman Nafiz -
Gürman 
Ferruh Güven 

— H — 
Mehmet Hazer 

îsmail inan 
M. Rauf inan 
Ismelt inönü 

— K — 
Elüver Ziya Karal 
Coşkun Kırca 
Enver Kırker 
Şahap Kocatopçu (B.) 
Tevfik Kâmil Koperler 
Feyyaz Koksal 
Kemal"Kurdaş (B.) 

— M — 
Orhan Mersinli (B.) 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Hüseyin Otan 

_ ö -
Feridun Şakir öğüne, 
Altan öymen 
Rüştü özal (B.) 
Şinaşi özdenoğlu 
Mazhar özkol 
Halil özmen 

— p _ 
Emin Paksüt 
Mahir Pamukçu 

— S — 

Illıami Sancar 
Selim Sarper (B.) 
Dündar Soyer 
Mümtaz Soysal 
Enver Sökmen 
Celâl Sungur 

- Ş -
Mehmet Şengün 

— T — 
Ahmet Tahtakılıç (B.) 
Cahit Talaş (B.) 
Hasan Tez 
Sadettin Tokbey 
Abdülhadi Toplu 
Osman Tosun (B.) 
Ekrem Tüzemen (B.) 

- Ü -
Ragıp Üner (B.) 

— V -
Âdil Vardarlı 

~ Y — 
Bahri Yazır (LA.) 
Cemal Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayrak 

— Z — 
Cahit Zamangil 
Nasır Zeytinoğlu (B.) 



B : 10 29.3.1961 O : 1 
T. O. KURUCU MECLÎSİ 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - tmport Bank ile Hükümetimiz 
ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 15 milyon do

larlık İstikraz Anlaşmasının tasdikine dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
[Kanun, (8) Millî Birlik Komitesi üyesi ve (175) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyiyle 

onanmıştır.] 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

— A — 
Mucip Ataklı (l.A.) 

— G — 
Suphi CHirsoytrak 

— A — 
Şevket Adaları 
Atalay Akan 
Ahmet Akar 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Necmi Akçasu 
Bunhan A'kdağ 
Mebrure Aksoley 
Halil Akyavaş 
Nurettin Akyurt 
Osman Alişiroğlu 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayım 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMnserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

: 23 
: 8 
: 8 
: 0 

0 
15 
0 

[Kabul edenler] 

— K — 

Suphi Karaman 
1 Sami Küçük 

— M — 
i Cemal Madanoğlu 

- ö — 
[ Selânattin özgür 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı : 

Oy verenler : 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler : 

Oya katılmıyanlar : 
Açık üyelikler . 

273 
184 
175 

1 
8 

89 
0 

•[Kabul edenler] 
1 Abdurrahmaıı Altuğ 

Babür Ardahan 
Tahsin Argun 
Vedat Arıkan 
Âmil Artus 

l Şevket Asbuaoğlu 
Hüseyin Ataman 

i Ahmet Atılgan 
, Doğan Aveıoğlu 

Raif Aybar 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysan 

_- B — 
Şeref Bakşık 
Zeki Baltacıoğlu 
Cemil Sait Barlas 
Kamil Başaran ' 
Adnan Baışer 
Avni Başman 
Remziye Batırbaygil 
Suphi Batur 
Rauf Bayındır 
Bekir Sıtkı Baykal 
Supl ıi Baykam 

. 

I — T — 
Haydar Tunçkanat 

— Y — 
| Muzaffer Yurdakuler 

Fahri Belen 
Nihat Reşat Belger 
Mehmet Raşit Beşerte 
Necip Bilge 
Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilgin 
Lûtfi Biran 
Arslan Bora 
Et em Boransü 
Osman Bölükbaşı 
Ratıp Tahir Burak 

45 — 



_ c — 
Hızır Cengiz 
Ömer Şamili Coşar 
Alev Coşkun 

Esat Çağa 
İsmail Selçuk Çaikır-
oğlu 
Fethi Çelikbaş 
Bahri Çola'koğlu 
Mahmut Tekin Çullu 

Ahmet Demiray 
Nef'i Demirlioğlu 
Vedat Dicleli 
Erol Dildk 
Mustafa Dinekli 
Ya hap Dizdaroğiu 
Suphi Doğukan 
Cevat Dursunoğlu 

„ E — 
Bülent Ecevit 
Yusuf Adil Egeli 
Oktay Ekşi 
Fethi Elgün 
la ıı adet tin Elmas 
Lûtfi Engin 
Abdullalh E re cin 
Sait Erdinç 
Ali Erel 
Zihni Frencin 
Feridun Engin 
Sait Naci Ergin 
Nedim Ergüven 
Halil Sezai Eı-kut 
İlanıza Eroğlu 
Bahir Er*sf)y 
Adnan Ertanık 
İlhan Esen 
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_ F — 

Feh'rıu Fırat 

— G — 
Cevdet G-eboloğlıı 
Kemal Zeki Geneosman 
Yasfi Gerger 
Abdülkadir Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mehmet Göfcer 
•Kasım Gülek 
Ferda Güley 
Şemsettin Günaitay 
Rahmi Güuay 
Muhittin Gürün 
Ferit Celâl Güven 

_ H — 
Şevket Itaşit Hatiboğlu 
Mehmet Salim Hazer-
dağlı 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

— I _ , 
Hıza, İsıtan 

— î -
İsmail İnan 
Şefik İnan, 
Abdullah İpşiroğlu 

_ K ~ 
liman Kabadayı 
Kadirean Kafiı 
Henmine Kaliistyan 
Müne'i Kapanı 
Bed ri Kara fa'kıoğlu 
Ömer Ka.rahasan 
Yekta Karamust afaoğlu 
Alım et Karamüf tüoğlıı 
F. Lûtfi Karaosnıaııoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Mustafa Kepir 
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Muharrem İhsan Kızıl-
oğlıı 
Dâniş Koper 
Enver Kök 
Feyyaz Koksal 
Ahmet Köseoğlu 
Mehmet Ali Kuıribasar 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 
Muin Küley 
Hikmet Kümbetlioğlıı 

— L — 
Kaindi Laskaris 

— M — 
Ferid Melen 
Ziya Müezzinoğlu 

— N — 
i1 azıl Nalbantoğtıı 

_ O — 
Zekâi O'Kan 
Abdülkadir Okyay 
İbrahim Saffet Omay 
Arif Hikmet Onat 
Hüseyin Onur 
Ha m di Orlıon 
Hüseyin Otan 

— Ö -
İhsan Ögat 
İbrahim öktem 
Halim önalp 
Şiııasi Özdenoğlu 
İlhan özdil 
Fakih Özfakih 
Sey.fi Öztürk 

_ P _ 
Fikret Pamir 
Hayrettin Şakir Ferk 
Vefik Piriııgcioğlu 

— sİ~ 
Âdil Sağıroğlu 

Nihat Sargına!p 
Kemal Satır 
Selâmi Savaş 
Hulusi Selek 
Ethem Serim 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
Dündar Soyer 
Mümtaz Soysal 
Enver Sökmen ' 

Ahmet Şener 
Mehmet Şeugiin 
Mehmet Şişman 

— T — 
Salâhattin Tandal 
Reşat Tardıı 
Derviş Sami Taşman 
Hasan Tez 
Âdil Toközlü 
Tarık Zafer Tunaya 
Bedrettin Tuncel 
Valrt Turhan 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğlıı 

— U — 
Hüseyin Ulusoy 
İsmail Flutas 

_ v — 
Hıfzı Yeldet Velidede-
oğlu 

__ Y — 
Cemal Yavuz 
Fehmi Yavuz 
Nüvit Yetkin 
Asım Yılmaz 
Daniş Yurdakul 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

_ Z — 
Galip Kenan Zainıoğlu 

Abdülikeriın Akyüz 
Coşkun Kırca 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Reddedenler] 

Turan Güneş 

[Çckinserlerj 
Orhan Köprülü 
Ragıp Sarıca 

Emin Soysal 
İl ha m i Soysal 
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Zeki Tekine:.' 
Feridun Üstün 
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(..i om al. Gürsel (Dev. ve 
Hü. Bşk.) 

_ A — 
Ekrem Acuner (İ.A.) 
İRefet Aksoyoğlu 

_ Ç _ 
Emanullah (Celebi 
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T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 

/ Oya hatıl mı yan kır] 
— E — 

Vehbi Ersü 

— K - • 

Kadri Kaplan 
Kâmil Karaveüoğlıı 
Osman Koksal 

Fikret Kuytak 

Sezai O'Kan (İ.A.) 

_ . Ö — 
Fahri Ozdilek (B.) 
Mehmet özgünes 

Mehmet Şükran Özkaya 

— ü — 
Sıtkı El ay (B.) 

— Y — 
Ahmet Yıldız 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Oya katılınvı yanlar] 

— A — 
Lııti'i Akadlı 
İsmail Rüştü Aksal 
Mua.mmer Aksoy 
Münir Aktepe 
Muzaffer Alankuş (B.) 
Sadık Aldoğan (İ.) 
Ekrem Alacan 
.Mehmet Al'tınsoy . 
Xu ret t in A rdı<; oğlu 
Ferhan Arkanı 
Fuat, Ama 
Fethi Aşkın (B.) 
Sırrı Atalay 

— B — 
Fi had Baban (B.) 
Kemali Ba.yazft 
Mehmet Bay dur (B.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Hakkı Kâmil Beşe 
Hikmet Binai'k 

— Q -
Nazif Çağatay (î.) 
Behçet Kemal Çağlar 
Rii'at Çini 

Hazım Dağlı 
Avni Doğan 

N'eeati Duman 
— E — 

Serafettin Yasar Egiu 
ŞükûlV E kitle ı-
Sadi Erdem 
Alaeitin- Ergönenç 
İvenan Esendin 
Cemal Reşit Eyübuğlu 

_ F — 
Bedî Feyzi oğlu 
Turhan Feyzioğlıı (İ.) 
Ya.vıız Feyzioğlıı 

— G -
İsmet (liritli 
Ali. İhsan (ibğüş 
Mukbil Gökdoğan (B.) 
Rıza Cüksu 
Turgut (lüle 
Saha]) Uürler 
Abdurrahman Nafiz 
Oiirman 
Ferrulı Cilven 

— H — 
İM eh mel f lazer 

— İ — 
M. Rauf İnan 
ismet İnönü 

— K — 
liaver Ziya Kural 
Nuri Kınık 
Enver Kırker 
Şaha|) Kitapçı 
Şahap Koeatopçu (B.) 
Tevfik Kâmil Koperler 
Kemal Kurdaş (B.) 
Sahir Kurutluoğlu 

— M — 
Orhan .Mersinli (B.) 
Hayri Munıeuoğlıı (B.) 

— O — 
Alımel Oğuz 
Kâzım Orbay 

_ Ö — 
Atıf Ödül 
Feridun Ş,akir Öğüne 
A İtan Övmen 
Rüştü Özal (B.) 
Mehmet Özbay 
Alazhar-Özkol 
Halil Öznıen 
Orhan Öztrak 

_ p — 
[.imin Paksüt 
Afahir Pamukçu 

— S — 
Necip San 
İlhamı Sancar 
Selim Sarper (B.) 
Bahri. Savcı 
İbrahim Senii 
Celâl Sungur 

_ ' T — 
Ahmet Tahtakılıç (B.) 
Cahit Talaş (B.) 
Yusuf Kemal Teııgir-
şenk 
Sadettin Tokbey 
Abdülhadi Toplu 
Osman Tosun (B.) 
Yeeihi Töııük 
Ekrem Tüzemen (P>.) 

— Ü — 
Ragıp Üner (B.) 

_ V — 
Âdil Yardarlı 

— Y — 
Bahri Yazır „ 
Cemal Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Vıırdabayrak 

— Z — 
Cahit Zamangil' 
Nasır Zeytinoğlu (B.) 
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KURUCU MECLÎS 
Amerika Birleşik Devlotlerinin bir teşekkülü olan Export - împort Bank ile Hükümetimiz 
ve Etibank Umum Müdürlüğü arasında akdedilen 1 731 200 dolarlık İstikraz Anlaşmasının 

tasdiki hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 

[Kanun, (12) Millî Birlik Komitesi üyesi ve (176) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyiyle 
onanmıştır.] 

T. C. Millî Birlik Komitesi Üyeleri 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

— A — 
Refet Aksoyoğlu 

Üye sayısı : 23 
Oy verenler : 12 

Ka'hul edenler : 12 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : -0 

Oya katılmıyanlar : ı 1 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Mucip Ataklı (I.A.) 

Suphi 

Suphi 

— A — 
Şevket Adaları 
Lûtfi Aka'dlı 
Atallay Akan 

G-ürsoytrak 
~ K — 

Karaman 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Necmi A'kçasu 
Bunhan A'kdağ 
Mebrure Aksoley 

Haldi . 

Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 

— M — 
Cemal Madanoğlu 

- Ö -
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 

—. 

* 

T — 
Haydar Tunçkanat 

Sıtkı Ulay 

— 

ü — 

y — 
Muzaffer Yurdakuler 

Temsilciler Meclisi Üyeleri 
Üye sayısı : 273 

Oy verenler : 184 
Kabul edenler : 176 

Reddedenler ı 
Çekinserler : 7 

Oya katılmıyanlar 89 
Açık üyelikler 0 

[Kabul edenler] , 
ikyavaş 

Nurettin Akyurt 
Osman 
Fehmi 
Abdur 
Babür 

Al'işiroğlu 
Alpasilan 

rahman Altuğ 
Ardahan 

Tahsin Argun 
Vedat Arık va 

Âmil Artus 
Şevket Asbuzıoğlu 
Hüseyin Ataman 
Ahmet Atı'llgan 
Doğan Avcıoğlu 
Raif Aybar 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki' Aysaı ı 

— B — 
Şeref Bakşılk 
Ze'ki Balitacuoğlu 
Cemil Sait Barlas 
Kâmil Başaran 
Adnan Başer 
Avni Başman 
Remziye Batırbaygil 
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Suphi Batur 
Rauf Bayındır 
Bekir Sıtkı Baykal 
Suphi Baykam 
Nihat Reşat Belger 
Mehmet Raşit Beşerler 
Necip Bilge 
Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilgin 
Lûtfi Biran 
Arslan Bora 
Eteni Boransii 
Osman Bölükba§ı 
Ratıp Tahir Burak 

— O — 
Hızır Cengiz 
Ömer Sam'iih Coşar 
Alev Coşkun 

_ ç _ 
Esat Çağa 
İsmail Selçuk ÇaJkır-
oğlu . 
Bahri Çolakoğlu 
Mahmut Tekin Çullu 

_ D — 
Ahmet Demirây 
Nef'i Demirlioğlu 
Vedat Dicleli 
Erol Dilek 
Mustafa Dinekli 
Vahap Dizdaroğlu 
Suphi Doğukan 

— E — 
Bülent Ecevit 
Yusuf Adil Egeüi 
Oktay Ekşi 
Fethi Elgütti 
îmadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Abdullah Ercan 
Saat Erdinç 
Ali Er el 
Zihni Erençin 
Feridun Engin 
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Sait Naci Ergin 
Nedim Ergüven 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlu 
Bahir Ersoy 
Adnıan Ertanık 
ilhan Esen 
Kenan Esengin 

_ - F — 
Fehiım Fırat 

— G — 
Cevdet Geboloğhı 
Kemal Zeki Gençosman 
Vtasfi Gerger 
Abdülka'dir Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mehmet Göker 
Kasım Gülek 
Ferda Güley 
Şemsettin Günaltay 
Rahimi Günay 
Muhittin Gürüln 
Ferit Celâl Güven 

— H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Mehmet Salim Hazer-
dağlı 
Ahmet Sırrı Hocaoğiu 

— I — 
Rıza Isıtan 

— t -
ismail tnan 
Şefik tnan 
Abdullah Ipşiroğlu 

— K — 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaf lı 
Hermine Kalüstyan 
MüntclKapani 
Bedri Karafaikıoğlu 
öımer Karahasan 
Yekta Karamustafaoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 

.1961 O : 1 
Yakup Kadri Karaos
manoğlu 
Nuri Kınık 
Muharrem ihsan Kızıl-
oğlu 
Dâniş Koper 
Enver Kök 
Ahmet Köseoğlu 
Mehmet Ali Ktımbasar 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 
Kemal Kurdaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Hikmet Kümbetlioğlu 

. — L — . • 
Kaludi Laskaris 

— M — 
Ferid Melen 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

- , O — 
Zekâi O'Kan 
Abdülkadir Okyay 
ibrahim Saffet Omay 
Arif Hikmet Onat 
Hüseyin Onur 
Hamdi Orhon 
Hüseyin Otan 

ihsan ögat 
ibrahim öktem 
Halim önalp 
Şinasi özdenoğİu 
ilhan Özdü 
Fakih özfakih 

— P — 
Fikret Paımir 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pirinçcioğlu 

— S — 
Âdil Sağıroğiu 
Necip San 
Nihat Sargınalp 

Selim Sarper 
Kemal Satır 
Selâmı Savaş 
Hulusi. Selek 
ibrahim Senil 
Ethem Serim 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
Mümtaz Soysal 
Enver Sökmen 

- ş -
Ahmet Şener 
Mehmet Şengün • 
Mehmet Şişman 

— T — 
Ahmet Tahtakûıç 
Salâhattin Tandal 
Reşat Tardu 
Derviş Sami Taşman 
Âdil Toközlü 
Abdülhadi Toplu 
Osman Tosun 
Vecihi Tönük 
Tarık Zafer Tunaya 
Bedrettin Tuneel 
Valıit Turhan 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğlu 

— U — 
Hüseyin Ulusoy 
ismail Ulutaş 

— V — 
Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu 

— y — 
Cemal Yavuz 
Fehmi Yavuz 
Nüvit Yetkin 
Asım Yılmaz 
Daniş Yurdakul 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

— Z — 
Galip Kenan Zaimoğlu 

T. O. Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Reddedenler] 

Turan Güneş 
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T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 

[Çekin s erler] 
Abdül kerim Akyüz 
Coşkun Kırca 
Orhan Köprülü 
Ragıp Sarıca 

İlli a in i Soysal 

Zeki Tekine r 

Feridun Üstün 

T. O. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
[Oya katılmıy anlar] 

Cemal Gürsel (Dev. ve 
Hü. Bşk.) 

— A — 
Ekrem Aeuner (İ.A.) 

Emanullah Çelebi 

— E — 
Vehbi Ersü 

— K — 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 

— O — 
Sezai O'Kan (İ.A.) 

— Ö — 
Mehmet Özgüneş 
Mehmet Şükran Özkaya 

_ Y _ 
Ahmet Yıldız 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Oya kaUlmtyanlar] 

— A — 
Alhmet Akar 
İsmail Rüştü Aksal 
Muammer Aksoy 
Münir Aktepe 
Muzaffer Alankuş (B.) 
Sadık Aldoğan 
Ekrem Aılioan 
Mehmet Alltınsoy 
Nurettin Ardıcıoğlu 
Ferhan Arka.'iı 
Fuat Arna 
Fethi Aşkın (B.) 
Sırrı At al ay 

— B — 
Cihad Baban (B.) -

, Kemali Bayazıit 
Mehmet Baydur (B.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fahri Belen 
Hakiki Kâmil Beşe 
Hikmet B'inark 

- ç -
Nazif Çağatay 
Behçet Kemal Çağlar 
Fethi Çelikbaş 
Rifat Çini 

— D — 
Hazım Dağlı 

Avni Doğan 
Necati Duman 
Oevat Dursun oğlu • 

_ E — 
Şe raf ettin Yaşar Eğin 
Şükûfe Eki'tler 
Sadi Erdem 
Alaetfin Eı-gönene 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

— F ~ 
Beldi Feyzioğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 

_ G — 
İsmet Giritli 
AH İhsan Göğüs 
Mukbil Gökdoğan (B.) 
Rıza Gö'ksıı 
Turgut Göle 
Şalıap Gürler 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 
Ferruh Güven 

-* H — 
Mehmet Hazer 

— I -
M. Rauf |nan 
İsmet İnönü 

— K — 
Enver Ziya Karal 
Mustafa Kepir 
Enver Kırker 
Şahap Kitapçı 
Şahap Kocatopçu (B.) 
Tcvfik Kâmil Koperler 
Feyyaz Koksal 
Muin Küley 

— M — 
Orhan Mersinli (B.) 
Hayrı Mumeuoğlu (B.) 
Ziya Müezzinoğlu 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Kâzım Orbay 

— Ö — 
Atıf Ödül 
Feridun Şakir Öğüne 
Ait an Öymen 
Rüştü Özal (B.) 
Mehmet Özbay 
Mazhar Özkol a».. 
Halil Özınen 
Orhan Öztrak 
Seyfi Öztürk 

— ' P _ 
Emin. Paksüt 

Mahir Pamukçu 

— S — 
llhami San car 
Bahri Savcı 
Dündar Soy er 
Emin Soysal 
Celâl Sungur 

Cahit Talaş (B.) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
Hasan Tez 
Sadettin Tokbey 
Ekrem Tüzemen (B.) 

Ragıp Üner (B.) 

— V — 
Âdil Vardarlı 

— y _ 
Bahri* Yazır (Î.A. f 
Cemal Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük. 
Avni Yurdabayrak 

— Z — 
Cahit Zamangil. 
Nasır Zeytinoğlu (B.) 
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T. C. KURUCU MECLÎSİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında akdedilen Kültür Anlaşmasının tasdiki 
hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

ü [Kanun, (10) T. O, Millî Birlik Komitesi üyesi ve (176) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyiyle 
onanmıştır.] 

T. C. Millî Birlik Komitesi! üyeleri 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

— A — 
Mucip Ataklı 

- _ q _ 
Suphi Gürsoytrak 

# 

— A — 
Şevket Adala-n 
Lûtfi Akadlı 
Atailay Akan 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Neemi Akçasu 
Burhan Akdağ 
Mehrure Aksoley 
•Halil Akyavaş 
Nurettin Akyurt 
Osman Alişiroğlu 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı : 23 
Oy verenler : 10 

Kabul edenler : 10 
Eeddedenler s 0 

ı Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 13 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 
— K — 

Kâmil Karavelioğlu 
"Sami Küçük 

— M — 
Cemal Madanoğlu 

— Ö — 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 

— T — ' 
Haydar Tunçkanat 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı : 273 

Oy verenler : 178 
Kabul edenler : 176 

Eeddedenler : 0 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 94 
Açık üyelikler : l 

[Kabul edenler] 
Abdurrahman Altuğ 
Tahsin Argun 
Vedat Arıkan 
Âmil Artus 
Şevket Asbuzoğlu 
Ahmet Atılgan 
Doğan Avcıoğiu 
Eaif Aybar 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysan 

_ B — 
Şeref Bakşık , 

Ze'ki Baltaei'oğlu 
Cemil Sait Barlas 
Kârnıil Başaran 
Adnan Başer 
Avni Başman 
Eemziye Batırbaygil 
Suphi Batur 
Eauf Bayındır 
Bekir Sıtkı Baykal 
Suphi Bay kam i 
Nihat Eeşat Belger 
Hakkı Kâmil Beşe 

_ U — 
Sıtkı Ulay 

— Y — 
Muzaffer Yurdakuler 

Mehmet Eaşit BeşerLeı 
Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilıgin 
Lûtfi Biran 
Arslan Bora 
Etem Boransü 
Osman Bölükbaşı 
Eatıp Tahir Burak 

— C — 
Hızır Cengiz 
Ömer Şamili Coşar 
Alev Coşkun 
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- ç -
Esat Çağa 
İsmail Selçulk Çalkır-
oğüu 
Bahri Çola'koğlu 
Mahmut Tekin Çullu 

_ D — 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demirlioğlu 
Vedat Dicleli 
Erol Dilek 
Mustafa Dinekli 
Vahap Dizdaroğlu 
Suphi Doğukan 
Cevat Dursunoğlu 

— E — 
Bülent Ecevit 
Yusuf Adil Egeli 
Oktay Ekşi 
Fethi Elgün 
imadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Abdullah Ercan 
Sait Erdinç 
Ali Erel 
Zihni Erençin 
Feridun Ergin 
Sait Naci Ergin 
Nedim Ergüven 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlu 
Bahir Ersoy 
Adnıan Ertanık 
İlhan Esen 
Kenan Esenğin 

— F — 
Fehim Fırat 

_ G — 
Cevdet Geboloğlu 
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Kemal Zeki Gençosman 
Vasfi Gerger 
Abdülkadir Göğüs 
Rauf Qökçen 
Mehmet GÖker 
Kasım Gülek 
Ferda Güley 

' Şemsettin Günaltay 
Rahmi Günay 
Turan Güneş 
Muhittin Gürüln 

_ H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Mehmet Salim Hazer-
dağlı 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

— I — 
Rıza Isıtan 

— 1 -
İsmail İnan 
Abdullah Ipşiroğlu 

— K — 
Ihşaıı Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Hermine Kalüsltyaıı 
Müruci Kapanı 
Bedri Karafaikıoğlu 
Ömer Karabasan 
Yekta Karamustafaoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Yakup Kadri Karaos
manoğlu 
Mustafa Kepir 
Nuri Kınık 
Coşkun Kırca 
Muharrem İhsan Kızıl-
oğlu 
Dâniş Koper 
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Enver Kök 
Orhan Köprülü 
Ahmet Köseoğlu 
Mehmet Ali Kuınbasar 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 
Kemal Kurdaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— L — 
Kaludi Laskaris 

— M — 
Ferid Melen 
Ziya Müezzinoğlu 

— N — 
F-azıl Nalbantoğlu 

— O — 
Zekâi O'Kan 
Abdülkadir Okyay 
İbrahim Saffet Omay 
Arif Hikmet Onat 
Hüseyin Onur 
Haindi Orhon 
Hüseyin Otan 

- ö -
Atıf ödül 
İhsan ögat 
İbrahim öktem 
Halim önalp 
Şinasi özdenoğiu 
İlhan özdü 
Fakih özfakih 

— P — 
Fikret Pamir 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pirinçcioğlu 

— S — 
Adil Şağıroğlu 
Nihat Sargınalp 
Selim Sarper 

Kemal Satır 
Selâmi Savaş 
Hulusi Selek 
İbrahim Senil 
Ethem Serim 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
Mümtaz Soysal 
Enver Sökmen 

_ Ş -
Ahmet Şener 

— T — 
Salâhattin Tandal 
Reşat Tardu 
Derviş Sami Taşman 
Zeki Tekiner 
Âdil Toközlü 
Abdülhadi Toplu 
Vecihi Tönük 
Tarık Zafer Tunaya 
Bedrettin Tuncel 
Vahit Turhan 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğlu 

— U — 
Hüseyin Ulusoy 
İsmail Ulutaş 

Feridun Üstün 
— V — 

Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu 

Oemal Yavuz 
Fehmi Yavuz 
Nüvit Yetkin 
Asım Yılmaz 
Daniş Yurdakul 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

— Z ~ 
Galip Kenan Zaimoğlu 

T. O. Temsilciler Meclisi üyeleri 

[Çekinserler] 
Abdül'kerim Akyüz 
llhami Soysal 
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B : 10 29.3.1961 O : 1 
T. O. Millî Birlik Komitesi! üyeleri 

[Oya katilmıyarilar] 
Cemal Gürsel (Dev. ve 

Hü. Bşk.) 

— A — 
Ekrem Acuner (Î.A.) 
Refet Aksoyoğlu 

— A — 
Ahmet Akar 
İsmail Rüştü Aksal 
Muammer Aksoy 
Münir Aktepe 
Muzaffer Alankuş (B.) 
Sadık Aldoğan 
Ekrem Al&oan 
Mehmet Alltınsoy 
Babür Ardahan 
Nurettin Ardıçıoğlu 
Ferhan Arkaın 
Fuat Arna 
Fethi Aşkın.(B.) 
Sırrı Atalay 
Hüseyin Ataman 

— B — 
Cihad Baban (B.) 
Kemali Bayazıtt 
Mehmet Baydur (B.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fahri Belen 
Necip Bilge 
Hikmet Bünark 

- • « - ' 

Nazif Çağatay 
Behçet Kemal Çağlar 
Fethi Çelikbaş 
Rifat Çini 

- 9 -
Emanullah Çelebi 

_ E — 
Vehbi Ersü 

— K — 
Kadri Kaplan 

Suphi Karaman 
Osman, Koksal 
Fikret Kuytak 

_ O — 
Sezai O'Kan (Î.A.) 

T. O. Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Oya katılmvyanlar] 

— D — 
Hazım Dağlı 
Avni Doğan 
Necati Duman 

— E — 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Şükû^ Ekitler 
Sadi Erdem 
Alaeittdiiı Ergönenç 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

_ F • — 

Beldi Feyzioğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 

— G — 
İsmet Giritli 
Ali İhsan Göğüs 
Mukbil Gökdoğan (B.) 
Rıza Göksu 
Turgut Göle 
Şahap Gürler 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 
Ferit Celâl Güven 
Ferruh Güven 

— H — 
Mehmet Hazer 

- I -
M. Rauf înan 

Şefik iman 
İsmet İnönü 

Elııver Ziya Karal 
Enver Kırker 
Şahap Kitapçı 
Şahap Kocatopçu (B.) 
Tevfik Kâmil Koperler 
Feyyaz Koksal 
Muin Küley 

— M — 
Orhan Mersinli (B.) 
Hayri Mumeuoğlu (B.) 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Kâzım Orbay 

- Ö -
Feridun ŞaMr öğünç 
Altan övmen 
Rüştü özal (B.) 
Mehmet özbay 
Mazhar özkol 
Halil özmen 
Orhan öztrak 
Seyfi öztürk 

— P — 
Emin Paksüt 
Mahir Pamukçu 

S 
Necip San 

- Ö -
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 

— Y — 
Ahmet Yıldız 

illıami Sanear 
Ragıp Sarıca 
Bahri Savcı 
Dündar Soyer 
Emin Soysal 
Celâl Sungur 

- § -
Mehmet Şengün 
Mehmet Şişman 

— T — 
Ahmet Tahtakılıç (B.) 
Cahit Talaş (B.) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
Hasan Tez 
Sadettin Tokbey 
Osman Tosun (B.) 
Ekrem Tüzemen (B.) 

- Ü -
Ragıp Üner (B.) 

' — V — 
Âdil Vardarlı 

— Y — 
Bahri Yazır 
Cemal Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayrak 

— Z — 
Cahit Zamangü 
Nasır Zeytinoğlu (B.) 



B : 10 20. 3 . 1061 O : 1 

T. O. KURUCU MECLÎSİ 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
22 Eylül 1960 tarihinde Ankara'da imzalanan Veteriner Sözleşmesinin tasdiki hakkındaki Ka

nuna verilen oyların sonucu 

[Kanun, (10) Millî = Birlik Komitesi üyesi ve (175) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyiyle 
onanmıştır.] 

T. O. Mîllî Birlik Komitesi üyeleri 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

A 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 

' — G — 
Suphi Gürsoytrak 

— A — 
Şevket Adalan 
Lûtfi Akadlı 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Necmi A'kçasu 
Burhan A'kdağ 
Mebrure Aksoley 
Mün'ir Aktepe 
Halil Akyavaş 
Nurettin Akyurt 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

23 
10 
10 

0 
0 

13 
- o 

[Kabul edenler] 
K 

Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 

— M — 
Cemal Madanoğlu 

Ö 
Selâhattin özgür 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
ÇeMnserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

: 273 
: 178 
: 175 

0 
3 

05 
0 

[Kdbııl edenler] 
Osman Alişiroğlu 
Fehmi Alpaslan 
Abdurrafcman Altuğ 
Tahsin Argun 
Vedat Arıkan 
Âmil Aritus 
Şevket Asbuzoğlu 
Hüseyin Ataman ' 
Ahmet Atılgan 
Doğan Avcıoğlu 

Raif Aybar 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysan 

— B — 
Şeref Bakşfk 
Ze'ki Bal'tacuoğlu 
Cemil Sait Barlas 
Kâmil Başaran 
Avni Başman 
Rem ziye Batırfbaygdl 

— T — 
Haydar Tunçkanat 

— Y — 
Muzaffer Yurdakuler 

> 

Suphi Battır 
Rauf Bayındır 
Bekir Sıtkı Baykal 
Suphi Baykam 
Fahri Belen 
Nihat Reşat Belge r 
Hakkı Kâmil. Beşe 
Mehmet Raşit Beşerl'eı 
Necip Bilge 
Süleyman Bilgen 
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Ahmet Bilgili 
Lûtfi Biran 
Eteni Boransü 
Ratıp Tahir Burak 

— C — 
Hızır Cengiz 
Ömer Şamili Coşar 
Alev Coşkun 

- ç -
Esat Çağa , 
İsmail Selçuk Çakıroğla 
Bahri Çola'koğlu 
Mahmut Tekin Çullu 

— D — 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demirliöğlu 
Vedat Dicleli 
Erol Dilek 
Mustafa Dinekli 
Vahap Dizdaroğlu 
Suphi Doğukan . 
Cevat Dursunoğlu 

— E — 
Bülent Ecevit 
Yusuf Aıdil Egeli 
Oktay Ekşi 
Fethi Elgiin 
tımadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Abdullah Ercan 
Sait Erdinç . 
Ali Erel 
Zihni Erençin 
Feridun Eı-gin 
Sait Naci Engin 
Nedim Ergüven 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlu 
Bahir Ersoy 
Adnan Ertanık 
İlhan Esen 

B : 10 29.3 
Kenan Esengin 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

_ p _ 
Fehmi Fırat 

— G — 
Cevdet G'eboloğlu 
Kemal Zeki Gençosman 
V'asfi Gerger 
Abdülka'dir Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mehmet Göker 
Kasım Gülek 
Ferda Güley 
Şemsettin Günaltay 
Rahmi Günay 
Turan Güneş 
Muhittin Gürüm 
Ferit Celâl Güven 

— H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Mehmet Salim Hazer-
dağlı 
Ahmet Sırrı Hocaoğ'lu 

— I _ 
Rıza Isıtan 

- î -
îsnıail înan 
Abdullah Ipşiroğlu 

— K — 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Hermine Kalüstyan 
Münci Kapani 
Bedri Karafa'kıoğlu 
Ömer Karahasan 
Yekta Karamustafaoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Yakup Kadri Karaos
manoğlu 
Mustafa Kepir 
Nuri Kınık 

. 1961 O : 1 
Coşkun Kırca 
Muharrem İhsan Kızıl-
oğlu 
Dâniş ^Koper 
Enver Kök 
Orhan Köprülü 
Ahmet Köseoğlu 
Mehmet Ali Kumbaşar 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 
Sahir Kurutluoğlu 
Hikmet Kümbetlioğlu 

_ L — 
Kaludi LaskarLs 

— M — 
Ferid Melen 
Ziya Müezzinoğlu 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

_ O — 
Zekâi O'Karı 
Abdülkadir Okyay 
İbrahim Saffet Omay 
Arif Hikmet Onat 
Hüseyin Onur 
Hamdi Orhon 
Hüsevin Otan 

— Ö -
Atıf ödül 
İhsan ögat 
İbrahim Öktem 
Halim önalp 
Şinasi özdeııoğlu 
İlhan özdü 
Fakih özfakih 

• — P — 

Fikret Pamir 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pirinçcioğhı 

— S — 
Adil Sağıroğlu 
llhami Sancar 

Nihat Sargmalp 
Kemal Satır 
Selâmi Savaş 
Hulusi Selek 
İbrahim Senil 
Ethem Serim 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
Enver Sökmen 

- ş -
Ahmet Şener 
Mehmet Şengün 

— T — 
Salâhattin" Tandal 
Reşat Tardu 
Derviş Sami Taşman 
Âdil Toközlü 
Vecihi Tönük 
Tarık Zafer Tunaya 
Bedrettin Tuncel 
Vahit Turhan 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğlu 

— U — 
Hüseyin Ulusoy 
İsmail Ulutaş 

~ Ü -
Feridun Üstün 

— V — 
Hıfzı Aldet Velidede-
oğlu 

_ Y — 
Cemal Yavuz 
Fehmi Yavuz 
Nüvit Yetkin 
Cemal Yıldırım 
Asım Yılmaz 
Daniş Yurdakul 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

1, z — 
Galip Kenan Zaimoğlu 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Çekinserler] 

Abdülkerim Akyüz 
llhami Soysal 
Zeki Tekiner 
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Cemal Gürsel (Dev. ve 
Hü. Bşk.) 

A 
Ekrem Acuner (Î.A.) 

Emanullah Çelebi 

B : 10 29. 3.1961 O : 1 

T. 0, Millî Birlik Komitesi üyeleri 
[Oya katılmıy anlar] 

Fikret Kuytak — E — 
Vehbi Ersii 

K 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 

Sezai O'Kan (Î.A.) 

Ö 
Fahri özdilek 

Mehmet özgüneş. 
Mehmet Şükran özkaya 

— U — 
Sıtkı Ulay (B.) 

_~ Y — 
Aljmet Yıldız 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Oya katılmtyanlar] 

A 
Ataüay Akan 
Ahmet Akar 
.İsmail Rüştü Aksal 
Muammer Aks oy 
Muzaffer Alankuş 
Sadık Aldoğan 
Ekrem Alican 
Mehmet AUtmsoy 
Babür Ardahan 
Nurettin Arduçoğlu 
Ferhan Arkaaı 
Fuat ' Arna 
Fethi Aşjkm 
Sırrı Atalay 

• — B — 

Üihad Baban 
Adnan Başer 
Kemali Bayazıt 
Mehmet Baydur 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Hikmet Binark 
Arslan Bora 
Osman Bölükbaşı 

- Ç - ' 
Nazif Çağatay 
Behçet Kemal Çağlar 
Fethi Çelikbaş 
Rifat Çini 

— D — 
Hazım Dağlı 
Avni Doğan 
Necati Duman 

— E — 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Şükûfe Ekitler 
Sadi Erdem 
Alaettiu Ergonenç 

P 
Bodî Feyzioğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 

-~ G — 
İsmet Giritli 
Ali İhsan Göğüs 
Mukbil Gökdoğan 
Rıza Gö'ksu 
Turgut Göle 
Şahap Gürler 
Abdürrahman Nafiz 
Gürman 
Ferruh Güven 

_ H — 
Mehmet Hazer 

- î -
M. Rauf İnan 
Şefik İnan 
İsmet İnönü 

K 
Hlnver Ziya Karal 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Enver Kırker 
Şahap Kitapçı 
Şahap Kocatopçu 
Tevfik Kâmü Koperler 
Feyyaz Koksal 
Kemal Kurdaş 
Muin Küley 

— M — 
Orhan Mersinli 
Hayri Mumcuoğlu 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Kâznn Orbay 

Ö 
Feridun Şakir öğünç 
Altan öymen 
Rüştü özal 
Mehmet özbay 
Mazhar özkol 
Halü özmen 
Orhan öztrak 
Seyfi öztürk 

— P — 
Emin Paksüt 
Mahir Pamukçu 

S 
Necip San 

Ragıp Sarıca 
Selim Sarper 
Bahri Savcı 
Dündar Soyer 
Emin Soysal 
Mümtaz Soysal 
Celâl Sungur 

Mehmet Şişman 
— T — 

Ahmet Tahtakılıç. 
Cahit Talaş 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
Hasan Tez 
Sadettin Tokbey 
Abdülhadi Toplu 
Osman Tosun 
Ekrem Tüzemen 

— Ü -
Ragıp Üner 

— V — 
Âdil Vardarlı 

— Y — 
Bahri Yazır (Î.A.) 
Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayrak 

— Z — 
Cahit Zamangil 
Nasır Zeytinoğlu 



B : 10 29.3.1961 O : 1 
T. G. KURUCU MECLÎSİ 

İktisadî İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı Sözleşmesi ve eklerinin tasdiki hakkındaki kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

[Kanun, (12) Millî Birlik Komitesi üyesi ve (178) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyiyle 
onanmıştır.] 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
^Kanun kabul edilmiştir. 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya katılmıyanlar : 

Açık üyelikler : 

23 
12 
12 * 

0 
0 

1 1 
0 

[Kabul edenler] 
— A — 

Jiefet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 

— K — 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 

— A — 
Şevket Adalan 
Lfttt'i Akadlı 
Ahmet Akar ' 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Necmi Afeçasu 
Burihan Akdağ 
Mebrare Aksoîey 
Miufir Aktepe 

Sami Küçük 

— M — 
Cemal Madanoğlıı 

- Ö -
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 

' 

Mehmet Şükran özkaya 
ı>_>> T — 

Haydar Tunçkanat 
— ü — 

Sıtkı Ulay 
— Y — 

Muzaffer Yurdakuler 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı : 

Oy verenler : 
Kabul edenler : 

Reddedenler : 
Çekinserler : 

Oya katılmıyanlar : 
Açık üyelikler 

273 
180 
178 

0 
2 

93 
0 

[Kabul edenler] 
Halil. Akyavaş 
Nurettin Akyıııi: 
Abdsülkerim Akyüz 
Osman Atfşiroğlu 
Fehmi Alpaslan 
Abdurrahnıan Altuğ 
Babür Ardahan 
Tahsin Argun 
Vedat Arık au 

Amil Ant us 
Şevket Asbuauğlu 
Sırrı 
Hüse> 

Atalay 
in Ataman 

Ahmet Atıligan 
Doğan Avcıoğlu 
Raif Aybar 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysa n 

__ B — 
Şeref Bakşık 
Ze'ki Baltacroğlu 
Cemil Sait Barlas 
Kâmil Başaran 
Avni Başman 
Remziye Batırfoaygi 
Suphi Ba'tur 
Rauf Bayındır 
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Bekir Sıtkı Baykal 
Suphi Baykam 
Fahri Belen 
Nihat Reşat Be'lger 
Mehmet Basit Beşerle. 
Necip Bilge 
Ahmet Bildin 
Lûtfi Biran 
Etem Boransü 
Ratıp Tahir Burak 

— O — 
Hızır .Cengiz 
Ömer Samlı Coşar 
Alev Coşkun 

Esat Çağa 
ismail Selçuk Çakır-
oğlu 
Fethi Çelikbaş 
Bahri Çolakoğiu 
Mahmut Tekin Çullu 

• — D — 

Ahmet Demiray 
Nef'i Demirlioğlu 
Vedat Dicleli 
Erol Dilek 
Mustafa Diııekli 
Vahap D'izdaroğlu 
Suphi Doğukan 
Cevat Dursuııoğlu 

— E ~ 
Bülent Ecevit 
Yusuf Adil Egeli 
Fethi Elgüıı 
Lûtfi Engin 
Abdullah Ercan 
Sait Erdinç 
Ali Erel 
Zihni Erene/in 
Feridun Ergin 
Sait Naci Ergin 
Nedimi Ergüven 
Halil Sezai Erkut 

B : 10 29.3 
İlanıza Eroğl.u 
Bahir Ersoy 
A.'cÜman. Ertaııık 
İlhan Esen 
Kenan Esengiıı 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

—. F — 
Feh'iııu Fi rat 

- • _ G — 

Cevdet Gebo'loğlu 
Kemal Zeki Gençösman 
Vasfi Gergef 
Abdül kadir Göğüş 
Rauf Gökçen 
Mehmet Göker 
Kasımı Gü'lek 
Ferda Gül ey 
Şemsettin Günaltay 
Rahmi Güııay 
Turan Güneş 
Muhittin Gürün 
Ferit Celâl Güven 

— H — 
Şevket Raşit Ilatiboğlu 
Mehmet Salim Hazer-
daglı 
Ahmet Sırrı Hoca oğlu 

„ i _ 
Rıza Işı tun 

., — t — 
Şefik İnan 
Abdullah İpşiroğlu 

_ K ~ 
İhsan Kabadayı 
Kadirean Kafh 
Hermine Kalüs'tyan 
Mü'iiici Kapani 
Bedri Karafakıoğhı 
Ömer Karabasan 
Yekta Karamustafaoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğl u 
Mustafa Kepir 

,1061 O : 1 
Coşkun Kırca 
Muharrem Ilışan Kızıl-
oğlu 
Şahap Kitapçı 
D finiş Koper 
Orhan Kciprülü * 
Ahmet Köseoğlu 
Mehmet Ali Kum basar 
Zeki Kum ruhi 
Sahir Kurıiftluoğlu 
Hikmet Kümbeti i oğlu 

— L — 
Kaindi Laska-ris 

— M — • 

Ferid Melen 
Ziya Müezzinoğlu 

— N — 
Fa;zıl Naibantoğtu 

_ O — 
Zekâi O'Kan 
Abdülkad ir Okyay 
İbrahim Saffet Onıay 
Arif Hikmet Onat 
Hüseyin Onur 
Hamdi Orho'n 
Hüse^'iıı Otan 

Atıl' Ödül 
İhsan Ögat 
İbrahim öktem 
Halim Önalp 
Mehmet Özbay 
Şinasi Özdenoğlu 
İlhan özdü 
Fakih Özf akili 
Halil özmen 

_ p — 
Fikret Pamir 
Hayrettin Sakir Perk 
Vefik Pirinçcioğl ıı 

_ S' — 
Necip San 
Nihat Sargmalp 

Selim Sarper 
Kemal Satır 
Selâmı Savaş • • -
Hulusi Selek 
İbrahim Senil 
Ethem Serim 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
Emin Soysal 
Enver Sökmen 

- Ş -
Ahmet Şener 
Mehmet Şengün 

— T — 
Salâhattin Tandal 
Reşat Tardu 
Derviş Sami Taşman 
Zeki Tekiner 
Âdil Toközlü 
Osman Tosun 
Vocihi Tönük 
Bedrettin Tuııeel 
Vahit Turhan 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğlu 
Ekrem Tüzemen 

~ U — 
Hüseyin Ulusoy 
İsmail Flutaş 

Feridun Üstün 
— V — 

Hıfzı Yel de t. VeHdetfe-
oğlu 

— Y -
Cemal Yavuz 
Felimi Yavuz 
Cemal Yıldırım. 
Asım Yılmaz 
Daııiş Yurdakul. 
Yusuf Ziya Yüce.bilgiıı 

— Z ~ 
Gali]) Kenan ..Zaimoğlu 

KURUCU MECLİS 
[Çekıns erler] 

İI ha mi Soysal 
Celâl Sun mır 
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B : 10 29.3.1961 O : 1 
T. C. Mülî Birlik Komitesi üyeleri 

[Oya katılmıyanlar] 
Cemal Gürsel (Dev. ve 

Hü. Bşk.) 

Ekrem Aeuner (I.A.) 
~ ç -

Emanullah Çelebi 

— A — 
Atalay Akan 
İsmail Rüştü Aksal 
Muammer Aksoy 
Muzaffer Alankuş (B.) 
Sadık Aldoğan (I.) 
Ekrem Alican 
Mehmet Altmsoy 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ferhaıı Arkan 
Fuat Ama 
Fethi Aşkın (B.) 

—. B — 
Gihad Baban (B.) 
.Adnan Başer 
Kemali Bayazıt 
Mehmet Baydur (B.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Hakkı Kâmil Beşe 
Süleyman Bilgen 
Hikmet Biinark 
Arslan Bora 
Osman Bölükbaşı 

Nazif Çağatay (î.) 
Behçet Kemal Çağlar 
Rifat Çini 

— D — 
Hazım Dağlı 

Vehbi Ersü 

Suphi Gürsoytrak 

— K — 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 

— O — 
Sezai O'Kan (Î.A.). 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Oya katılmıyafitar} 

Avni Doğan 
Necati Duman 

- . E — 
Şeral'ettin Yaşar Eğin 
Şii küfe Ekitler 
Oktay Ekşi 
İmadettin Elmas (1.) 
Sadi Erdem 
Alaettm Ergönenc 

— F.; •—";; ; - . ; „ ; ' 

Be'dî Feyzioğlu ;. r , 
Turhan Feyzioğlu (î.) 
Yavuz Feyzioğlu 

— G — 
İsmet Giritli 
Ali İhsan Göğüs 
Mukbil Gökdoğan 
Kıza Göksu 
Turgut Göle 
Şahap Gürler 
Abdurrahm a n Nafiz 
Gürmaıı 
Fer ruh Güven 

— H — 
.Mehmet Ha zer 

— î — 
İsmail İnan 
M. Rauf İnan 
İsmet İnönü 

— K — 
Enver Ziya Karal 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Nuri Kınık 
Enver Kırker 
Şahap Kocatopçu (B.) 
Tevfik Kâmil Koperler 
Enver Kök 
Feyyaz Koksal 
Ajp Kuran 
Kişmâi: Kıirdaş (B.) 
Muin Küley 

__ M — 
Orhan Mersinli (B.) 
Hayri Mumcuoğlu 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Kâzım Orbav 

_ Ö — 
Feridun Şakir Öğüne 
Al tan övmen 
Rüştü Özal 
Mazhar özkol 
Orhan öztrak 
Seyfi öztürk 

— P — 
Emin Paksüt 
Mahir Pamukçu 

— S — 

Mehmet özgüneg 

_ y _ 
Ahmet Yıldız 

Adil Sağıroğiu 
İlhami Sancar 
Ragıp Sarıca 
Bahri Savcı 
Dündar Soyer 
Mümtaz Soysal 

- Ş -
Mehmet Şişman 

— T — 
Ahmet Tahtakılıç (B.) 
Cahit Talaş (B.) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
Hasan Tez 
Sadettin Tokbey 
Abdülhadi Toplu 
Tarık Zafer Tunava 

Ragıp Üner (B.) 
— V -

Adil. Vardarlı 
— Y — 

Bahri Yazır 
Xüvit Yetkin 
Abdülhâk Kemal Yörük 
Avni Yurdabayrak 

_ Z — 
Oahit Zamangil 
Nasır Zeytinoğlu (B.) 
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Kurucu Meclis S . S A Y I S I : | 7 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir te
şekkülü olan Export - tmport Bank of Washington (Eximbank) ara
sında imzalanan (157 943 000) liralık İstikraz Anlaşmasının tas
dikine dair kanun tasarısı ve Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu 

raporu (1 /36 ) 

18.1.1961 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kuracu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 9 .1 .1961 ta
rihinde kararlaştırılan «Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir teşekkülü 
olan Export - împort Bank of "Washington (Eximbank) arasında imzalanan 157 943 000 liralık 
İstikraz Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağb 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

1954 tarihinden bu yana, memleketimizde ihtiyaç duyulan bâzı gîda maddelerinin, «Zirai 
maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma» hakkındaki muaddel. Amerikan Kanununun 
birinci kısmı hükümlerinin bahşettiği imkândan istifade ile, Amerika Birleşik Devletlerinden 
ithalini teminen Amerikan Hükümeti ile mütaaîddit'anlaşmalar akdolunmuş ve mezkûr anlaşma
lar tasdika iktiran eylemiştir. 

Bu anlaşmalara giren emtianın bedelleri Hükümetimizce Türk parası ile ödenmekte ve Mer
kez Bankasındaki Amerikan Hükümeti hususi hesabında bu suretle teraküm eden karşılık Türk 
liralarının ne şekilde kullanılacağı yine aynı anlaşmalarla kararlaştırılmaktadır. 

Bu cümleden olarak, Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 22 Ara
lık 1959 tarihinde bir Zirai Mahsul Fazlalıklar?. Anlaşması imzalanmıştır, işbu Anlaşmanın ikinci 
maddesinin (e) fıkrasına göre, Anlaşma tahtında teraküm edecek Türk liralarından 17,5 mil
yon dolar karşılığı 157 943 000 T. L. sının Hükümetimize ikrazı ieabetmektedir. Bunu teminen 
Amerikan Hükümeti adına hareket eden Washiı»gton'daki Export - împort Bankası ile Hüküme
timiz arasında 17 Mayıs 1960 tarihinde Washing on'da bir Kredi Anlaşması imzalanmıştır. Yu
karda mezkûr meblâğ muhtelif kalkınma proje erimizin iç. finansman ihtiyacını karşılamak üze
re kullanılacaktır. 

Melfuf ikraz Anlaşması mülga 5436 sayılı Kanun hükümlerine göre imzalanmış bulunan 
ve bir Yardım Anlaşması mahiyetini taşıyan 22 Aralık 1959 tarihli Zirai Mahsul Fazlalıkları 
Anlaşmasının bir hükmünün tatbiki mahiyetinde olduğu cihetle, Hükümetimiz tarafından 7280 
sayılı Kanunla bahşedilen salâhiyete istinaden imzalanmış ve yürürlüğe konmuştur. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-1376/186 



Hükümetimize verilen kredi tutarının 30 sene zarfında tarafımızdan iadeten tediyesi gerek* 
mektedir. Anlaşma, kredinin Türk lirası veya dolar şeklinde ödenmesi hususunun Hükümeti
mizin ihtiyarına bırakmaktadır. Anlaşma ile Hükümetimiz, itfa edilmemiş resülmal üzerinden 
senelik % 4 nispetinde bir faiz tediye etmeyi taahhüdetmektedir. Resülmal 6 aylık taksitler 
halinde ve Eximbank tarafından Hükümetimizce ilk ödemenin yapıldığı anın nihayetinden iti
baren 4 sene sonra bağlamak üzere Anlaşmanın ekinde gösterilen miktarlarda te&iye edilecektir. 

Dışişleri Komisyonu rapora 
T. C. 

Kurucu Meclis &.&.İ$S3 
Dışişleri Komisyonu * 

Esas No. 1/56 
Karar No. % 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir teşekkülü olan Export - împort 
Bank Of Washington (Eximbank arasında imzalanan 157 943 000 liralık) istikraz Anlaşmasının 
tasdikma dair olan kanun tasarısı, ilgili bakanl k temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda gö
rüşüldü : 

Gerekçede belirtilen hususlar, komisyonumuzca da yerinde görülerek, tasarı aynen kabul edil
miştir. 

Kurucu Meclis Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kurucu Meclis 
Dışişleri Komisyonu 

Başkam Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Uatiboğlu Şevket Raşit Yurdakuler Muzaffer Hocaoğlu A. Sim Dfodaroğlu Vahap 

Üye Üye Üye Üye 
Barlas Cemü Sait Ecevit Bülent Egeli Yusuf Âdil Eroğlu Hamt a 

Üye Üye Üye Üye 
Göle Turgut Kaplan Kadri Turhan Vahit Türkoğlu Kemal 

( S- Sayısı: 17 ) 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetinin bir teşekkülü olan Export - Import 
Bank of Washington (Eximbank) arasında 
imzalanan 157 943 000 liralık İstikraz Anlaş

masının tasdikine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetimizle Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümetinin bir teşekkülü olan 
Export - Import Bank of Washington arasında 
17. 5 .1960 tarihinde imzalanan 157 943 000 li
ralık İstikraz Anlaşması kabul ve tasdik olun
muştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

9 .1 .1961 

Devlet Balkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
M. î. Kıztloğlu 

Maliye Bakanı 
K. Kurdaş 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. Üntr 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

Devlet Bakanı 
İV. Zeytinnğlu 

Millî Savunma Bakam 
M. Alanku§ 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarver 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Ba. 

Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı 
A. Tahtakılıç Ş. Kocatopçu 

- Ya. ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakam 
C. Baban T. Yavuz 

( & Sayısı : 17 ) 
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ANLAŞMA 

Bu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (aşağıda «Hükümet») diye anılacaktır) ile, 
Amerika Birleşik Devletleri. Hükümetinin (aşağıda «Birleşik Devletler» diye anılacaktır) resmî 
bir müessesesi olan Export - împort Bank of Washington (aşağıda «Eximbank» diye anılacaktır) 
arasında 17 Mayıs 1960 tarihinde akdedilmiş ve ayni tarihte meriyete girmiştir. 

TASDİK OLUNUR Kî 

Milletlerarası îş Birliği İdaresi Direktörü (aşağıda «Direktör» diye anılacaktır) muaddel 1954 
tarihli Zirai Ticareti Geliştirme ve Yardım Kanunu hükümlerine tevfikan ve 22 Aralık 1959 
tarihli Zirai Mahsul Fazlalıkları Anlaşması (aşağıda «Emtia Anlaşması» diye anılacaktır) hü
kümleri gereğince, Emtia Anlaşmasının III. maddesinde mutabık kalındığı şekilde yatırılan 
Türk liralarının yüzde ellisini (% 50) geçmemek üzere, yüz elli yedi milyon dokuz yüz kırk 
üç bin (Tl. 157 943 000) Türk liralık bir meblâğı, Emtia Anlaşmasının II maddesinin 1 (C) ve 
2. paragrafları tahtında kullanılabilir hale gelmiş olması şartiyle Hükümette ikraz etmeyi ka-
rarlaştırdığmdan,ve 

Direktör Eximbank'a kredi için fonlar tahsis ettiğinden ve «Milletlerarası Nakdî ve Malî Me
seleler Millî Danışma Konseyi» ile istişareden sonra, Eximbank'ın krediyi kullanma ve idare et
me şartlarını tasrih eylemiş bulunduğundan; 

AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA, mutabık kalmışlardır : 

1. Eximbank bu Anlaşma ile Hükümet lehine Hükümet ile Direktör arasında zaman za
man üzerlerinde muta,bık kalınacak olan projelerin veya diğer iktisadi kalkınma maksatları
nın finansmanına yardım etmek üzere Emtia Anlaşması tahtında tekevvün eden ve bu Anlaşma 
tahtında yüz elli yedi milyon dokuz yüz kırk üç bin (157 943 000) Türk lirası olarak tahmin 
edilen, Türk liralarının yüzde ellisini (% 50) aşmamak üzere bir kredi tesis eder. 

2. Hükümet bu Anlaşma ile Exim,bank'a veya haleflerine veyahut da göstereceği diğer kimse
lere, işbu kredinin resülmali olan yüz elli yedi milyon dokuz yüz kırk üç bin Türk lirası 
(157 943 000) veyafru resülmalden işbu krediye mukabil kendisine tediye edilmiş bulunan mikta
rı (A) eki olarak bu Anlaşmanın bir cüz'ü haline getirilmiş bulunan tediye plânında gösteri
len taksitlerle tediye etmeyi ve aşağıda tasrih edildiği veçhile itfa edilmemiş resülmal üzerin
den senelik yüzde dört (% 4) nispetinde bir faiz tediye etmeyi taalhhüdeder. Resülmal altı ay
lık taksitler halinde ve bu Anlaşma mucibince Direktör tarafından Hükümete ilk ödemenin ya
pıldığı ayın nihayetinden itibaren dört (4) sene sonra başlamak üzere (A) ekinde gösterilen mik
tar ve zamanlarda tediye edilecektir. Kullanılan miktar mezkûr resiilmal yekûnundan fazla 
olursa, (A) ekinde gösterilen taksitlerde aynı nispötte ayarlamalar yapılacaktır. Eğer kullanılan 
miktar resülmal yekûnuna nazaran resülmal* yekûnunun yüzde onu (% 10) nu aşan miktardan 
az. ise, (A) ekinde gösterilen taksitlerde ayni nispette ayarlamalar yapılacaktır. Eğer kullanı
lan miktar resülmal yekûnuna nazaran resülmal yekûnunun yüzde on (% 10) u veya daha. az 
bir miktarda noksan ise aşağıdaki fark (A) ekinde gösterilen son taksitten' veya taksitler
den tenzil edilecektir, ödenmemiş resülmal bakiyesi üzerinden faiz krediden ilk tediyenin ya
pıldığı ayın nihayetinde işlemeye başlıyacak ve faiz tediyesi bu tarihten altı (6) ay sonra baş
lamak üzere altı ayda bir yapılacaktır. Resülmal veya faizin tam olarak ve zamanında tedi
yesinde kusur edilmesi halinde ödenmemiş resülmal ve faizin tamamı Eximıbank'm talebi üze
rine vacibüttediye olacaktır. Eximbank'ın bu hakkını her hangi bir zamanda kullanmaması bu 
hakkından feragatini tazammum etimiyecektir. 

3. Hükümet hesabına kullanılan meblâğlar Emtia Anlaşmasının I I I . maddesi hükmü tah
tında yatırılan ve Anlaşmanın II. maddesinin 1 (E) ve 2. paragrafları hükümlerine göre kredi ola
rak istimal edilmek üzere tahsis olunan Tihk liralarından sarf edilecektir. Direktör tarafın-

( S- Sayısı : 17 ) 
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dan zaman zaman yapılacak bu tediyeler, Direktörler tarafından bu gibi tediyelerin yapıldı
ğına dair Hükümete ve E^imbanka muayyen devreler sonunda tevdi edilecek hesap hulâsalarının 
tarihi itibariyle bu kredi tahtında yapılmış avanslar teşkil edecektir. Eximbank bu anlaşma üzeri-

4 ne bu şekilde avans verilen Türk liraları hakkında meşruhat verecektir. 

4. Hükümet tarafından Eximbank'a bu Anlaşma tahtında yapılacak faiz ve resülmal tediyesi 
Türk lirası veya Hükümetin isteği ile Birleşik Amerika doları ile yapılacaktır. Hükümetin dolarla 
tediyeyi tercih etmesi halinde bu kabilden bir tediyenin miktarı, tediye zamanında aşağıdaki esas
lara göre tesbit edilecek Türk lirası borca muadil olarak hesaplanacaktır. 

a) Bu Anlaşmaya taraf olanlar diğer bir rayicin doğru ve mâkul olacağı hususunda anlaşamama
ları ve Türk lirası için fiilî rayicin, bu para için Beynelmilel Para Fonu ile mutabık kalman itiba
ri kıymetten yüzde bir (% 1) den fazla inhiraf etmesine Hükümet tarafından müsaade olunmaması 
kaydiyle Birleşik Devletler dolarlarının Türkiye'de mukim şahıslara, hariçteki tediye vecibelerini 
yerine getirmek üzere Türk lirası mukabilinde satılmış olduğu fiilî rayiç; 

b) Veyahut zaman zaman ta raflarca üstünde mutabık kalınacak rayiçtir. 
Faiz ve resülmal Washington D. C. deki Eximbank Bürosuna ödenecektir. Eximibank tarafın

dan kabul edilen Türk lirası Amerikan Maliye Nâzın tarafından tâyin edilecek Amerikan memur 
veya memurlarınca muhafaza edilmek üzere Birleşik Devletler Maliye Nazırına devredilecektir. 

5. Hükümet, ceza ve prim ödemeksizin bu borcun resülmaline karşılık vâdesinden önce Türk 
lirası ile veya Hükümet istediği takdirde, 4. kısımdaki hükümlere uygun olarak hesaplanacak vâde
sinden önce yapılan tediye tarihinde ki rayiç üzerinden Birleşik Devletler doları ile tediyede bulu
na bilir. Hükümet tarafından yapılan her hangi bir vâdesinden önce tediye (A) ekinde gösterilen 
resülmal taksitlerinden vâdesi en geç hulul edenlere karşılık sayılacaktır. 

6. Hükümet bu Anlaşma tahtında temin 'edilen meblâğlardan hususi teşebbüse veya fertlere ve
ya kâr sağlayan tipteki âmme teşebbüslerine yapacağı ikrazata Türkiye'deki buna mümasil ikrazata 
tatbik edilmekte olana hemen hemen müsavi bir faiz nispeti tatbik etmeyi kabul eder. Hükümet kâr 
sağlayan tipteki âmme teşebbüslerine yapacağı ikrazat hariç., bu ikraz Anlaşması tahtında temin 
edilen meblâğlardan her hangi bir kısmının kâr sağlayan tipteki âmme teşebbüslerine doğrudan doğ
ruya veya dolayısiyle tahsis veya transfer edileni iyeceğini keza kabul eder. 

7. Hükümet yukarıdaki 4 ve 5 nci paragraflar tahtında Birleşik Devletlere tediye olunan Türk 
liralarının Birleşik Devletler tarafından Türkiye veya ona bağlı topraklardaki Birleşik Devletlere 
ait bir masraf veya tediyede kullanılabileceğini kabul eder. Keza bu paralar, üzerinde Taraflar ara
sında mutabık kalınacak başka sahalarda kullanılabilir veya başka paralara, tahvil edilebilir. Birleşik 
Devletler bu Anlaşma tahtında ikraz edeceği Türk liralarının kullanılmasında Türkiye'nin ekonomik 
durumunu nazarı itibara almayı kabul eder. 

8. Hükümet, Birleşik Devletlerin bu Anlaşma tahtında ihraz edeceği sarf edilmemiş bakiyeleri 
faiz getiren tahvillere veya Türk parası ile gösterilen mevduat olarak yatırabileceğini kabul eder. Bir
leşik Devletler, Hükümetin Birleşik Devletler tarafından diğer bir şekilde bağlanmamış olan sarfedil-
memiş bakiyenin tamamını veya her hangi bir kısmını o tarihte mutabık kalınacak Kambiyo rayici 
üzerinden Birleşik Devletler doları ile mubayaa edebileceğini kabul eder. 

9. Bu Anlaşmaya Taraf olanlar bu Anlaşmanın her hangi bir hükmünü tadil etmenin karşılıklı 
menfaatleri icaibı olduğuna karar verdikleri takdirde, mutabakatlarının yazılı olarak ifade suretiyle, 
resülmal ve faizin her hangi bir kısınma veya tamamına şâmil olmak üzere, bu kabilden bir tadilâtı 
Taraflar arasında mutabık kalınacak (a) her hangi bir vesikayı veya (b) diğer her hangi muteber 
bir mütalâayı Amerika Birleşik Devletlerine tevdi suretiyle icra edebilirler. 

10. işbu krediden yapılacak ilk tediyeden önce ve bu tediyeye mütekaddim bir şart olarak aşağj-
daki vesikalar Exim!bank'a tevdi edilecektir : 

(a) Bu Anlaşmayı imza eden şahsın salahiyetli olduğunu ve bu kredi mevzuunda Hükümetin 
temsilcisi olarak hareket ettiğini gösteren vesaik; 

( S. Sayı«ı : 17 ) 
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(b) Hükümetin Anayasa T© kanunlarına göre bu Anlaşma tahtında krediyi almak için îcabedeıı 

bütün muameleleri icra etmiş bulunduğunu ve bu Anlaşmanın ahkâmı gereğince, Hükümet için mu
teber ve bağlayıcı bir vecibe teşkil ettiğini Eximbank tarafından tatminkâr bulunacak bir şekilde 
gösteren Adliye Vekâletinin veya Eximbank tarafından kabul edilecek bir hukuk müşavirinin mü
talâası. 

YUKARDAKÎ HUSUSLARI TASDÎKAN, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Export - Import 
Bank of Washington işbu Anlaşmayı iki nüsha olarak Amerika Birleşik Devletlerinde Distriet of Co-
lumbia'da Washington şehrinde yukarda mezkûr tarihte usulü veçhile imzalamışlardır. 

Türkiye Cumhuriyeti adına Export - împort Bank of Washington adına 
Melih Esenlel* Edward S. Couger 

EK «A> 

Tediye Plânı 

Tediye Resülmal Resülmal tediyesinden 
tarihi tediyesi sonra kalan bakiye 

1) Krediden ilk tediyenin yapıldığı ayın so- (Türk Lirası) 
nundan itibaren geçecek 4. yılın, takvim 
ayının 1. günü : Aşağıda gösterilen bakı- 110,372 
ye taksitler bu tarihten itibaren altı§ar 
ayda bir tediye edilecektir. 

% 220,744 
8 331,116 
4 441,488 
5 ' 551,860 
6 662,232 
7 772.604 
8 882,976 
9 993,348 
10 1.103,720 
11 1.214,092 
12 1.324,464 
18 1.434,836 
14 1.545,208 
15 1.655,580 
16 1.765,952 
17 1.876,324 
18 1.986,696 
19 - . 2.097,068 
20 2.207,440 
21 2.317,812 
22 2.428,184 
m 2.538,556 

(S- Say»: 17) 



Tcdîyt Resülmal Itesülmal tediyesinde» 
tarihi tediyesi ionra kalan bakiye 

(Türk Lirası) 

24 
25 
26 
27 
28 
20 
80 
31 
82 
83 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

: 5 1 . 
52 
M 

2.648,925 
2.759,300 
2.869,672 
2.980,044 
3.090,416 
3.200,788 
3.311,160 
3.421,532 
3.531,904 
3.642,276 
3.752,648 
3.863,020 
3.973,392 
4.083,764 
4.194,136 
4.304,508 
4.414,880 
4.525,252 
4.635,624 

~ 4.745,996 
4.856,368 
4.966,740 
5.077,112 
5.187,484 
5.297,856 
5.408,228 
5.510,600 
5.628,972 
5.739,344 
5.850,384 

157.943,000 

( S . Sayısı: 17 ) 
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Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - Import 
Bank ile Hükümetimiz ve Orman Umum Müdürlüğü arasında akde
dilen 4 milyon dolarlık istikraz Anlaşmasının tasdikine dair kanun 

tasarısı ve Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu raporu ( 1 / 3 7 ) 

30.1.1961 

Kuruca Meclis Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 28.1.1961 tari
hinde kararlaştırılan «Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - Import Bank 
ile Hükümetimiz ve Orman Umum Müdürlüğü arasında aktedilen 4 milyon dolarlık İstikraz An
laşmasının tasdikine dair kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Geçen yıl zanlıma Amerikan Malî Müesseselermueu jcJxport - Import Bank ve Kalkınma ikraz 
Fonundan temin olunan kredilerin istimali hususunda Hükümetimizce uygun görülen projeler adı 
geçen teşekküllere intikal ettirilmişti. 

Export - împort Banka tevdi edilmiş olan projelerimizden Orman Umum Müdürlüğüne ait 
projede tasvibolunmuş ve bu projenin dış finansmanını karşılamak üzere, adı geçen Umum Mü
dürlüğe 4 milyon dolar ikrazı kararlaştırılmıştır. Bu maksatla mezkûr Banka İdaresiyle Hüküme
timiz ve Orman Umum Müdürlüğü arasında 6 Aralık 1960 tarihinde bir mukavele aktedilmiştir. 

Mezkûr Anlaşmayla açılan kredi, 15 Aralık 1963 tarihinde başlamak suretiyle birbirine takri
ben müsavi ve birbirini takibeden* altışar aylık sekiz taksitte ödenecektir. Fiilî gün üzerinden ve 
bu ödemeden sonra tahassül edecek ödenmemiş esas bakiye üzerinden her sene % 5,75 nispetinde 
faiz hesaplanacak ve hesaplanacak bu faiz her sene 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde ödenecek
tir. Gerek resülmal ve gerekse faiz Amerika Birleşik Devletlerinin kanuni parası ile tediye edile
cektir. 

Alman kredi ile; ormanların iman, korunması, ağaçlandırılması, orman mahsullerinin rasyo
nel bir şekilde istihsali ve tüketim merkezlerine ulaştırılmasını sağlamak için lüzumlu orman yol
ları bir an evvel ikmal edilecek ve bu suretle ithalâtı azaltarak döviz tasarrufu temin etmek 
mümkün olacaktır. 

1. Amenajman plânları ve orman haritalarının ikmali ile ormanlarımızdan çıkarılacak haki
ki verimin tesbiti 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1373/326 



2. Ormanların korunması, ağaçlandırılması ve verimin çıkarılarak tüketim merkezlerine sür
atle ulaştırılması için lüzumlu yol şebekesinin ucuz bir şekilde ve bir an evvel ikmali. 

3. istihsalde zayiatı azaltarak rantabiliteyi temin etmek ve mevcut kereste fabrikalarını tak
viye ederek kapasitelerini yükseltmek. 

4. Orman yangınlarına daha süratle ve zamanında müdahale ederek yangın zararlarını azaltmak 
için. lüzumlu haber alma ve ulaştırma cihazlarını temin suretiyle yangınlarla mücadeleyi daha 
müessir bir şekilde sağlamak, 

5. Orman içi ve orman dışı açıklık sahalarda yapılacak ağaçlandırma sahalarına lüzumlu fi
danları temin etmek üzere mevcut fidanlıkları teçhiz ve takviye ederek senelik kapasitelerini asgari 
200 milyon fidana yükseltmek. 

6. Ağaçlandırma sahalarında ekonomik toprak hazırlığını sağlamak ve bu sahalara dikilecek 
fidanları zamanında mahalline ulaştırarak ağaçlandırma programını tahakkuk ettirmek. 

7. Elde edilecek tohumun zamanında temini ve saklanmasını teminen lüzumlu tesisleri kurmak. 
8. Ağaçlandırma, istihsal, koruma ve kıymetlendirmede müspet rol oynıyacak olan araştırmala

rın süratle ikmalinde bahis mevzuu 4 milyon dolarlık kredinin istimali ile sağlanmış olacaktır. 
Bu anlaşma gereğince yapılan avanslar dolayısiyle Orman Umum Müdürlüğünün Eixport - îm-

port Banka karşı tahassül eden borcun resülmal ve faizlerinin vaktinde ödeneceği, 7280 sayılı Ka
nunla bahşedilen salâhiyete istinaden, Anlaşma Hükümetimiz namına da imzalanmak suretiyle te
min edilmiştir, ilişik bulunan mezkûr Anlaşma Teşri Organın tasdikine arz olunur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

10.3.1961 

Yüksek Başkanlığa 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - Import Bank ile Hükümetimiz ve Or
man Umum Müdürlüğü arasında akdedilen 4 milyon dolarlık îsıtikraz Anlaşmasının tasdikine dair olan 
kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede belirtilen hususlar, komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve Hükümet tasarısı aynen 
kaJbul edilmiştir. 

Kurucu Meclis Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Kurucu Meclis 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Eatihoğlu Şevket Basit YurdaikuUr Muzaffer HocaoğluA. Sırrı Dkdaroğlu Vahap 

Üye Üye Üye Üye 
Barlas Cemil Sait Ecevit Bülent Egeli Yusuf Âdil Söz hakkım mahfuzdur 

Eroğlu Hamza 
Üye Üye Üye 

Kaplan Kadri Turhan Vahit Türkoğlu Kemal 

T. C. 
Kurucu Meclis 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No: 1/37 
Karar No: 3 

(S. Sayım : 18) 



— 3 — 
HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü 
olan Export • Import Bank ile Hükümetimiz ve 
Orman Umum Müdürlüğü arasında akdedilen 4 
milyon dolarlık istikraz Anlaşmasının tasdikine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Amerika Birleşik Devletleri
nin bir teşekkülü olan Export - împort Bank ile 
Hükümetimiz ve Orman Umum Müdürlüğü ara
sında 6 Aralık 1960 tarihinde "imzalanan 4 mil
yon dolarlık istikraz Anlaşması kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

28 . 1 . 1961 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
ff. Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

içişleri Bakanı 
M. î. Kızıloğlu 

Maliye Bakanı 
K. Kurdaş 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
E. Üner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankyş 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Askın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Çalışma Bakanı 
A. Tahtakılıç 

Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopcu 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı imar ve iskân Bakanı 
C. Bahan F. Yavuz 

(S. Sayıa: 18) 
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ANLAŞMA 
, 13.10. 1960 

Türkiye Cumhuriyeti (Bu anlaşma metninde «Türkiye» olarak zikredilecektir.) Türkiye'nin 
bir teşkilât uzvu olan Türkiye Orman Umum Müdürlüğü (bu anlaşma metninde «Türkiye Orman 
Umum Müdürlüğü» olarak zikredilecektir.) ve Amerika Birleşik Devletlerinin bir ajanı olan Ex-
port - Import Bank of Washington (bu anlaşma metninde «Eximbank» olarak zikredilecektir.) 
tarafından ve aralarında 1960 senesinin Aralık ayının 6. gününde meriyete konulan bu Anlaşma 
ile; 

TASDİK OLUNUR Kî 

12 Eylül 1958 tarihli bir Anlaşma i?e Eximbank, Türkiye tarafından sarih ve detaylı plânla
ra, etüdlere ve masraf tahminlerine binaen teklif edilen ve Eximbank tarafından mezkûr Anlaş
ma ahkâmına uygun olarak tesis edilecek münferit kredi tahsisleri (aşağıda «Proje kredileri» 
olarak zikredilecektir.) tahtında finanse edilmesi muvafık görülen ve Türkiye'nin iktisaden inki
şafında âzami ehemmiyet taşıyan âmme sektörü ve hususi sektöre ait projelerin finanse edilme
sinde Türkiye'ye yardım gayesi ile, Türkiye lehine otuz yedi milyon beş yüz bin dolan 
($ 37 500 000) tecavüz etmiyen bir kredi silsilesi tesis olduğu veçhile; ve 
' Türkiye'nin orman kaynaklarını geliştirmek gayesine matuf programla alâkalı olarak, Orman 

Umum Müdürlüğünce talebedilen makina ve ekipman ve bunlarla alâkalı servisi deruhte edecek 
olan Birleşik Devletlere mensup mühendis ve teknisiyenlerin Birleşik Devletlerden tedarik edilip 
Türkiye'ye gönderilmesini finanse etme işinde Türk Orman idaresine yardım gayesiyle, mezkûr 
esaslar dâhilinde, dört milyon dolarlık ($ 4 000 000) bir proje kredisi tesis edilmesi halen Türki
ye tarafından Eximbankdan talebedilmiş olduğu veçhile; ve 

Türkiye, Türkiye Orman Umum Müdürlüğünün talebettiği proje kredisinden ve emre muhar
rer senet (Bono) veya senetlerle deruhte edilen borçlarına ait resülmal ve faizlerini ödemeyi ka
yıtsız şartsız garantilediğini kabul ettiği veçhile, ve 

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Vekâletinin bir uzvu olan Karayolları Bürosunun (Aşa
ğıda «Karayolları Bürosu» olarak zikredilecektir.). Amerika Birleşik Devletleri Ziraat Vekâletinin 
bir uzvu olan Orman İdaresinin tavsiye ve yardımları ile, mezkûr orman kaynaklarının geliştiril
mesi programının inkişaf ve tatbikine Birleşik Devletlere mensup mühendis ve teknisiyenlerin yar
dımlarını temin etmesini ve, Türkiye Orman Umum Müdürlüğü talep ve tasdikini mütaainben bu 
işe münasip makina ve ekipmanı seçip satmalnıasmı ve sigortalayıp Türkiye'ye nakletmesini sağ-
lıyacak bir Anlaşma yapılması Türkiye Orman Umum Müdürlüğü tarafından teklif edildiği 
veçhile; ve 

Böyle bir kredi silsilesinin tesisi Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında ihracat ve 
ithalâtı ve emtia mübadeelsini teshil edeceğe veçhile; ve 

Taraflar, yukarda mezkûr hususlar ve bu Anlaşma metninde mevcut karşılıklı taahhütleri na
zara alarak tarafları aşağıda belirtilen şekilde Anlaşmaya varmıştır : 

; Madde — I. 

Kredi silsilesi 

Eximbank Türkiye Orman Umum Müdürlüğü lehine dört milyon doları ($ 4 000 000) teca
vüz etmiyen bir kredi silsilesi tesis eder, ve bu kredi silsilesine karşılık, Türkiye'nin orman 
kaynaklarının geliştirilmesi projesi (aşağıda «Preje» olarak zikredilecektir) ile alâkalı olarak 
Eximbank tarafından tasdik edilecek ve Türkiye Orman idaresi tarafından talebolunaeak ma
kina ve ekipman ve bunlarla alâkalı servisi deruhde edecek olan Birleşik Devletlere mensup 
mühendis ve teknisiyenlerin Birleşik Devletlerden tedariki ile Türkiye'ye ihracını finanse etme 
işinde Türkiye Orman idaresine yardım gayesine matuf olmak üzere eximbank, münferiden ve-

( & Sayışı : 18) 
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ya bir veya birkaç Birleşik Devletler ticari bankası yasıtasiyle zaman zaman ve aşağıda belir
tilen şart ve ahvale uygun olarak ödemeler yapmayı deruhde eder. Böyle bir kredi silsilesi, 
Eximbank ve- Türkiye arasındaki mezkûr 12 Eylül 1958 tarihli Anlaşma dâhilinde, münferit bir 
kredi tahsisi teşkil edecektir. 

Madde — II. 

ödeme şartları - Bonolar 

Türkiye Orman Umum Müdürlüğü taksit taksit ve âtide temin edilecek avansların heyeti mecmua
sını; ve 365 gün faktörünü kullanarak ve fiilî gün üzerinden ve her ödemeden sonra tahassül 
edecek ödenmemiş esas bakiye üzerinden her sene yüzde beş ve üç çeyrek (% 5 - 3/4) nispetin
de faiz hesaplamayı ve hesaplanacak bu faizi her sene 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde, öde
meyi taahhüt ve kabul eder. Gerek resülman gerekse faizi Amerika Birleşik Devletlerinin Ka
nuni parası ile tediye edilecektir. Avansların heyeti mecmuası altı aylık taksitler halinde öde
necek, 15 Aralık 1963 te başlamak suretiyle taksitlerin sonuncusu hariç her biri beş yüz bin do
lar ($ 500 000) tutarında olacak, sonuncu taksit avansların heyeti mecmuasının ödenmesini ta-
mamlıyacak miktarda olmak üzere beş yüz bin dolar ('$ 500 000) veya daha az olacaktır. An
cak, Türkiye Orman Umum Müdürlüğü senetlerin mübadelesi mevzuunda işbu madde II de te
min edilen tercih hakkını kullanacak olursa avansların heyeti mecmuası 15 Aralık 1963 te baş
lamak suretiyle birbirine takriben müsavi ve birbirini taMbeden sekiz (8) altı aylık taksit ha
linde ödenecektir. 

Aşağıda temin olunan kredinin ilk kullanılışından evvel ve bu ilk kullanılışı mümkün kıla
cak şart olarak ve Türkiye Orman Umum Müdürlüğü aşağıdaki avanslar dolayısiyle Eximbank'a 
karşı mükellefiyetini tasrih gayesine matuf olarak Türkiye Orman Umum Müdürlüğü Exim-
bank'a dört milyon dolar ($4 000 000) ana yekûnunda bir ciro edilebilir emre muharrer bono 
çıkaracak ve tevdi edecektir; anc'ak, bu bono, yalnız o zamana kadar tevdi edilen avanslar 
ve bu avansların faizlerinin heyeti umumiyesi kadar bir miktar için muteber olacaktır. Bono 
Türkiye'nin bonoda mezkûr resülmalin ve ona ait faizlerin bono şartlarına uygun olarak öden
mesi hususunda tam hüsnüniyet ve itibarını taahhüt eden kayıtsız şartsız bir garanti mahiyeti
ni taşıyacaktır. 

Bononun resülmali 15 Aralık 1963 te başlamak suretiyle birbirine takriben müsavi ve birbi
rini takibeden sekiz (8) altık aylık taksitte ödenecektir. Bono 365 gün faktörünü kullanılarak 
ve fiilî gün üzerinden ve her ödemeden sonra tahassül edecek ödenmemiş esas bakiye üzerin
den her sene yüzde beş ve üç çeyrek (% 5 - 3/4) nispetinde hesaplanan faizi muhtevi bulunacak 
ve bu faizler her sene 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde ödenecektir. Bononun çıkarıldığı ta
rihten itibaren faiz tediyesi icabedecekşe de yalnız kredi silsilesi dâhilinde verilen avansların te
diye tarihlerinden itibaren tahakkuk ettirilip hesaplanacak faizlerin ödenmesi için lüzumlu ayarlama
lar yapılacaktır. 

Bono çıkarıldığı günün tarihini taşıyacak, gerek resülmal gerekse faizi Eximbank veya göstereceği 
şahıs veya şahıslar emrine Birleşik Devletlerde Eximbank'm muvafık bulacağı bir ticarî bankada 
Amerika Birleşik Devletlerinin kanuni parası ile tediye edilecektir. Bono ve garanti İngilizce lisanın
da baskı veya litoğrafi ile yazılmış olacak, Eximbank tarafından şekli ve metni tatminkâr bulunacak, 
esas itibariyle işfbu Anlaşmaya leffedilmiş bulunan ve 'bundan böyle işbu Anlaşmanın ibir 'kısmı olan 
(A) ekine uygun olacaktır. 

Madde VI nm sonuncu paragrafında belirtilen esaslar dâhilinde yapılan resülmal tediyesi çıkarıl
dıktan sonra, kredi dâhilinde fiilen verilen avansların heyeti mecmuası bononun resülmal muhteva
sından az olduğu takdirde, Madde IX da belirtilen esaslar dâhilinde, avans verilmesinin son günün
den itibaren 90 gün zarfında Türkiye Orman Umum Müdürlüğünün yapacağı talep üzerine Exim-
bank, bonoya verilen avansların heyeti mecmuasından resülmal tediyeleri tenzil edildikten sonra ka-

(S . Sayısı: 18) 
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lan miktara müsavi resülmali muhtevi yeni bir bonoya karşılık Türkiye Orman Umum Müdürlüğü
ne teslim edecektir. Bonoların mübadelesi ite beraber Türkiye Orman Umum Müdürlüğü, Exim-
ibank tarafından teslim edilen bonoda tahakkuk ettirilip ödenmemiş olan bütün faizlerin yeni bono
nun tarihine kadar olan miktarını Eximbank'a ödiyeeektir. Türkiye Orman Umum Müdürlüğü tara
fından mezkûr doksan 90 gün zarfında böyle bir 'bono mübadelesi talep edilmediği takdirde Exim-
bank resülmal tefazulünu, orijinal bononun resü im alinin vâdesi gelen ilk taksitinin matlubuna geçi
recektir. 

Türkiye Orman Umum Müdürlüğü, bu Anlaşmaya uygun olarak çıkarılan her hangi bir bononun 
resülmalinin kâffeısini veya h#r hangi bir cüz'ünü, ceza veya prim mevzuulbahsolmaksızın, her hangi 
bir zaman, vâde tarihinden önce ödeme hakkına sahip olacak ve böyle bir peşin ödeme ile birlikte pe
şin edeme tarihine kadar olan faizleri de ödiyeeektir. Bu kabîl bütün peşin Ödemeler bononun resül
malinin vâdesi gelen ilk taksitine tatbik edilecektir, 

Türkiye Orman Umum Müdürlüğünün bundan böyle verilecek avanslardan meydana gelecek borç
larının kâffesini veya her hangi bir cüz'ünü veya bu borçları tevsik eden 'bono veya bonoları Exim-
bank'm her hangi bir zaman ve zaman zaman sata'bileceği, devredebileceği, ciro edebileceği, üzerinden 
ortaklık tesis edebileceği veya her hangi Ibir şekilde elden çıkarabileceği anlaşılmış ve kabul edilmiş
tir. 

Madde — III . 

Garanti 

Türkiye Orman Umum Müdürlüğünün burada mezkûr avanslar sebebiyle Eximbank'a olan 
borçlarına ait resülmal ve faizlerini ödemeyi Anlaşma şartları gereğince kayıtsız şartsız ve tanı 
hüsnüniyet ve itibarını taahhüdeder şeklinde garanti eder. 

Madde — IV. . ' T ' 

Bono Mübadelesi 

Bundan böyle verilecek avanslar için madde I X da belirtilen son tarihten veya kredinin tama
men sarf edildiği tarihten sonra, hangisi daha evvel tahakkuk ederse, Eximbank'm her .hangi bir 
zaman veya zaman zaman yapacağı talepleri müteakiben, Türkiye Orman Umum Müdürlüğü Exim-
bank'a, şu andan o zamana kadar Eximbank'a çıkarılmış olup ayni ödenmemiş resülmal miktarını 
muhtevi bir veya birkaç bonoya mukabil, ve her hangi bir faiz kazanç veya zararını veya faiz öde
melerinin tecil ve her hangi bir faiz kazanç veya zararını veya faiz ödemelerinin tecil veya tehiri
ni tevlidetmiye^ek bir tarihi hâmil, yeni bir veya birkaç bono çıkaracaktır. Mezkûr yeni bono ve
ya bonolar Eximbank'm talebedeeeği mahiyette olacak ve, şayet Eximbank isterse, o vakte 'kadar 
karşılık olarak teslim edilen bono veya bonoların resülmallerinin her taksidinin kâffesi veya her 
hangi bir cüzü, veya o zamana kadar karşılık olarak teslim edilen iki veya daha fazla bononun re
sülmallerinin ayni mahiyette vâdesi gelmiş olan taksitlerinin kâffesi yeni bir veya birkaç bono ile 
ayrı ayrı tasrih edilecek şekilde çıkarılacaktır. Mezkûr hususata uygun olarak çıkartılacak her ye
ni bono madde I I deki ahkâma uygun olaöak ve esasen işbu Anlaşmanın (A) ekinde gösterilen 
şekilde olacak, ancak işbu madde IV de mevcut şartları tatbik mevkiine koymak gayesiyle Exim-
bank'm tâyin edeceği değişiklikler yapılacaktır. 

Madde — V. 

Döner fon 

Kredinin ilk kullanılışına takaddüm eden şartlar tamamen tahakkuk ettikten sonra, Eximbank 
Türkiye'nin talebi üzerine yüz bin doların ($ 100 000) katlarından birini teşkil eden ve her 
halükârda üç yüz bin doları ($ 300 000) geçmiyen bir miktarı Türkiye Orman Umum 
Müdürlüğü avans olarak verecektir. Bu avans Birleşik Devletlerde Türkiye'nin tâyin ede-

( S. Sayısı : 18) 
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ceği ve Bximbank ,ın tatminkâr bulacağı bir ticari bankaya Türkiye Orman Umum Müdürlüğü he
sabına yatırılacak, ve bu şekilde iihdas edildikten ve zaman zaman sarf olan para aşağıda madde 
VI da mezkûr şekilde tekrar yatırıldıktan sonra yalnız ve yalnız proje ile alâkalı ve tecviz edil
miş masaraflarm Birleşik Devletler doları olan kısmını finanse etmek maksadiyle, Türkiye tarafın
dan kullanılacak bir fon (aşağıda «döner fon» olarak zikredilecektir) teşkil edecektir. 

Madde — VI. 

Döner fondan sarf olunan paranın tekrar yatırılması 

Eximttank'm Madde V de mezkûr avansı vermesini mütaakip ve bu şekilde tesis edilen döner fo
na, proje ile alâkalı munzam Birleşik Devletler doları masraflarını finanse etmek maksadiyle yeni
den pa?a yatırılması gerektiğinde Eximbank, aşağıda belirtilenler kendisi bakımından tatminkâr 
şekil ve mahiyette olmak üzere eline geçtikten sonra döner fona yeni avanslar verilecektir. 

(a) Yüz bin dolardan ($ 100 000) az olmıyacak ve işbu maddenin (b) fıkrasında belirtilen 
müfredatlı beyannamede gösterilen sarfiyat * yekûnu geçmiyecek bir miktardaki avans için Türkiye 
Orman Umum Müdürlüğünün salahiyetli bir mümessilinin imzasını hâmil bir talepname; 

(b) Türkiye Orman Orman Umum Müdürlüğünün salahiyetli bir mümessilinin imzasını hâmil 
bir müfredatlı beyanname (bu Anlaşma metninde müfredatlı beyanname olarak zikredilecektir); 
bu beyannamede şu hususlar belirtilecektir : Türkiye Orman Umum Müdürlüğü tarafından 
Döner Fondan Proje ile alâkalı ve Birleşik Devletler doları olarak yapılan1 ve tecviz edilmiş 
olup evvelki müfredatlı Beyannamede belirtilmiyerı masraflar. Müfredatlı beyannamede bu çeşit 
masrafların her biri için tarih, maksat ve miktar ve satıcının isim ve adresi tasrih edilecek ve 
Eximbank'ın normal olarak talebedebileceği evrakı nîüsbite eklenecektir. 

m 

(c) Türkiye Orman Umum Müdürlüğünün salahiyetli bir mümessilinin vesikası (1) Müfre 
datlı beyannamede gösterilen bütün masrafların Proje ile alâkalı olarak yapıldığını bildiren bir 
vesikası; (2) Müfredatlı beyannamede tadadedilen kalemlere aidolarak aynı beyannamede be
lirtilen meblâğların tam olarak ödendiği, ve bu meblâğların mezkûr kalemlerin temini dolayı-
siyle yapılan ve yapılacak olan bütün iskonto, tenzilât, para iadesi veya diğer ödemeleri ihtiva 
ettiği; *(3) Bu sarfiyatın yapıldığı bütün makina, teçhizat ve hizmetin Birleşik Devletler ma-
mulâtı veya menşeinden olduğu; ve (4) Madde XIV deki hükümler yine aynı maddede cevaz 
verildiği veçhile değiştirilmediği takdirde, bu masrafların yapıldığı bütün makina ve teçhiza
tın mezkûr madde ahkâmına uygun olarak nakledildiği veya nakledileceği. 

(d) Müfredatlı beyannamede belirtilen her makina, teçhizat veya servisi tedarik eden kimse 
tarafından, tedarik ettiği kalemlerin Birleşik Devletler muamelâtı veya menşeinden olduğunu 
ve şahadetnamede belirtilenler haricinde ve mezkûr emtianın satışı veya satışmı temin edecek 
bir kontrat tedariki ile alâkalı olarak hakiki veya hükmi her hangi bir şahsa (müşarünileyhin) 
normal ve daimî olarak yanında çalışan müdür, memur ve müstahdeminin normal ücretleri hari
cinde) her hangi bir iskonto, tenzilât, eksiltme veya diğer bir ödeme yapmadığını veya yap
mayı taahhüdetmediğini 'bildiren bir vesika. V . 

(e) Eximbank'm zaman zaman mâkul ıolarak istiyebileceği ilâve vesaik ve malûmat. 
Bu maddenin (a) fıkrası hükmüne rağmen ve işbu madde VI tahtında Türkiye Orman 

Umum Müdürlüğünün talebedeceği son avans aşağıda gösterilen iki durumdan hangisi daha 
az ise onu geçmiyecektir : (1) Böyle bir talebe esas teşkil edecek olan müfredatlı beyannamede 
gösterilen masraf mecmuu veya (2) işbu Anlaşmanın VII. maddesi gereğince Eximbank'm ve
receği taahhütlerin tevlidedeeeği bakiyeler hesaba katılarak, Türkiye Orman Umum Müdürlüğü 
tarafından kullanılmış olan kredi mecmuu. 

Verilecek son avansın tarihini mütaakip doksan (90) gün zarfında Türkiye Orman Umum Mü
dürlüğü, Döner Fondan Proje ile alâkalı ve Birleşik Devletler Doları olarak yapılan ve evvelki 
her hangi bir müfredatlı beyannamede gösterilmiyen bütün masraflar için işbu maddenin (b) fık-

( & Sayısı : 18) ' 



rasmda istenen şekilde bir müfredatlı beyanname ile işbu maddenin (c) ve (d) fıkralarında iste
nen şahadetnameleri, Eximbank'a teydi edecektir. Şayet bu şekilde bildirilen masraflar evvelki 
Müfredatlı Beyannamelerde bildirilen masraflara ilâve edildikten sonra Döner Fonun ihdası ve 
idamesi için yatırılan avansların yekûnuna müsavi değil ise, Türkiye Orman Umum Müdürlüğü 
Eximbank'a derhal bu farka müsavi bir yekûn ile icabeden faizini ödiyeeek, bu ödeme ve faiz 
işbu Anlaşmanın madde H sinde mezkûr şekilde bonolar için yapılacak peşin ödemeler gibi mua
mele görecektir 

..',,,.:,, Madde — VII. 
. . , . . . . , , . . . . * *> 

Teçhizatın satmalmması 
Kredinin ilk kullanılışına takaddüm eden şartların tamamen yerine getirilmesini mütaakıp Tür

kiye Orman Umum Müdürlüğü zaman zaman, akdedilecek bir kontrat mucibince, finansmanı işbu 
Anlaşma ile tecviz edilmiş bulunan makina ve teçhizatın satmalmması için Karayolları Bürosu ta 
rafından yapılacak ödemeleri karşılamak için mezkûr büroya avans verilmesi maksadiyie, Exim-
bankdan taahhütname çıkarılmasını talebetmek suretiyle dahi krediden istifade edebilir. Eximbank 
aşağıda belirtilenler kendisi bakımından tatminkâr şekil ve mahiyette olmak üzere bunların tev
diini mütaakıp çıkaracaktır. 

(a) Kontratı ve bu kontrat mucibince satınalınacak emtiayı tasrih eden Türkiye Orman 
Umum Müdürlüğünün salahiyetli bir mümessilinin imzasını hâmil bir talepname Eximbanka yu
karda zikredilen şekilde taahhütname çıkartma salâhiyeti verecek, ve satınalınacak kalem veya 
kalemlerin proje ile alâkalı masraflar teşkil ettiğini tasdik edecektir. 

(b) Kontratın Karayolları Bürosunun salahiyetli bir mümessili tarafından imzalanmış ve Tür-
*kiye Orman Umum Müdürlüğünün salahiyetli bir mümessili tarafından tasdik edilmiş, musaddak 

bir kopyası. 

(c) Eximbankm zaman zaman ve makûl olarak istiyebileceği diğer munzam vesaik ve malû
mat. , ' 

Yukarda belirtilenleri kendi bakımından tatminkâr şekil ve mahiyette olmak üzere aldıktan 
sonra, Eximbank yukarda mezkûr olduğu veçhile, Karayolları Bürosu için taahhütname çıkara
caktır. Ancak böyle bir taahhütname izdarmm işbu Anlaşma ile tesis olunan krediden kontratta
ki yekûna müsavi bir tevdiatı istilzam edecek ve Eximbankın böyle bir taahhütname mucibince 
Karayolları Bürosuna yapacağı tediyeler krediden verilen avanslar mahiyetini haiz olacaktır. Bu 
kabilden taahhütname, çıkartılmasının ve bu taahhütnameler mucibince Karayolları Bürosuna öde
meler yapılmasının Eximbankı, Karayolları Bürosunun kontratı tatbik mevkiine koymakta veya 
kontrat mucibince ödemeler yapmakta veya bu vesile ile her hangi bir faaliyet göstermekte ihti
yar edeceği fiiller veya ihmaller dolayısiyle her hangi bir mesuliyet altına sokmıyacaktır. 

Yukarıda izah edilen şekilde krediden verilecek avansların her biri için avansın Eximbank 
tarafından Karayolları Börosuna verildiği tarihten itibaren faiz tahakkuk ettirilecektir 

Madde — VIIL 

Avanslara ait tahditler 

Eximbank j»eczı ile hilafina muvafakat etmedikçe, kredi tahtında verilecek avansların işbu 
Anlaşma tarihinden 30 Haziran 1961 tarihine kadar olanının heyeti mecmuası bir milyon altı yüz 
kırk beş bin doları ($1 645 0Ö0) geçmiyeeek. ve kredi tahtında verilecek avansların işbu Anlaş
ma tarihinden 30 Haziran 1962 tarihine kadar olanının heyeti meemuusı üç milyon dört yüz alt
mış dokuz bin doları ($ 3 469 000) geçmiyeeektir. 

(S- Sayın : 18 ) 
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. . . . .. , 

Madde — IX. 

Kredinin mevcudiyeti, taliki ve iptali 
Eximıbank yazı ile hilâfına muvafakat etmedikçe 30 Haziran 1963 tarihinden sonra kredi 

tahtında avans verilmiyeeektir. 
Gerek Türkiye Orman Umum Müdürlüğü gerekse Eximbank'm bu kredinin kullanılmamış kıs: 

mim, mukabil tarafa yazı ile bildirmek suretiyle, her hangi bir zamanda talik veya iptal ede
bileceği anlaşılmış ve kabul edilmiştir; ancak böyle bir talik veya iptalin yapılması tarihin
den evvel Türkiye Orman Umum Müdürlüğü tarafından taahhüt altına girilen veya Türkiye 
Orman Umum Müdürlüğünün mezkûr tarihten evvel talep ve tasdik etmesi üzerine Karayol
ları Bürosu tarafından taahhüt edilen satınalmalarla alâkalı ve işbu Anlaşmanın IV, V ve VI. 
maddeleri gereğince verilecek olan kredi tahtmdaki avansları almaya devam etme hakkının 
Türkiye Orman Umum Müdürlüğüne tanınması; ve bundan başka, böyle. bir talik veya iptal
den önce veya sonra verilmiş avanslar dolayısiyle Türkiye Orman Umum Müdürlüğü ve Exim-
bank'ın hak ve mükellefiyetlerinin bozübnamasi şarttır 

Madde — X. 

Tediyede kusur 

Bu Anlaşma tahtında çıkarılacak her hangi bir senedin resülmal ^pya faizinin taksitlerinden 
her hangi birini vaktinde ve tam olarak ödemekte kusur edildiği takdirde, bu Anlaşma' tah
tında verilecek bütün avansların ve bonoların resülmalkri ile bunlara ilâveten ödeme gününe 
kadar tahakkuk ettirilecek faizleri Ezimbank'm isteği üzerine Eximbank tarafından Türkiye 
Orman Umum Müdürlüğü bu maksatla verilecek bir ihbarname ile derhal muaceeliyet kesbede-
eektir. Ve böyle bir bononun hâmiline verilmiş olan veya hâmili tarafından temin edilmiş bulunan 
her çeşit teminat derhal kabili icra olacaktır. 

Madde -—XI. 

Müktesebai plânlan 

Eximbank önceden yazı ile hilâfına muvafakat etmedikçe, Türkiye Orman Umum Müdürlü
ğünün Proje kredisi için yaptığı müracaatin bir kısmını teşkil eden Eximbank,a evvelce tak
dim edilmiş bulunan proje ile alâkalı olarak istenen makina ye teçhizatın ana maddelerinin 
Birleşik Devletlerde tedariki için yapılan plânlarda hiçbir değişiklik veya mezkûr plânlara 
hiçbir ilâve yapmayacağını Türkiye tasdik ve kabul eder. 

Madde — XII. ; \ .; . 

Raporlar v teftişler 
1. Raporlar. 

Türkiye Orman Umum Müdürlüğünün tam salahiyetli bir mümessilinin tasdikini havi veya mezkûr 
tasdiki eklice muhtevi olan ve şekil, şümul ve muhteva bakımından Eximbank,ın tatminkâr bula
cağı aşağıdaki raporları Eximbank'a tevdi etmeyi Türkiye Orman Umum Müdürlüğü kabul eder: 

(a) Üç aylık terakki raporları : îşbu Anlaşmanın taşıdığı tarihi mütaakıben, takvim yılının 
dörtte birini teşkil eden üçer aylık müddetlerin ilkinin bitimini taki'beden (30) gün zarfında ve 
finanse edilen bütün teçhizat çalışır duruma gelinceye kadar, geçen müddet zarfında Türkiye 
Orman Umum Müdürlüğü Eximbank'a bir amelî çalışma terakki raporu takdim edecek ve bu 
raporda, teçhizatın tedarikinde, inşaatlarda, teçhizatın montajı, tecrübesi ve işletmesinde kayde-
düea ilerlemeler gösterilecektir. Bu raporlar, Projenin bütün yeni faaliyet ve kolaylıklar hak-
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kında bütün ve tam malûmatı ilhtiva edecek ve muhtelif paralarla yapılan bütün masrafları 
gösterecektir. Raporlar, bunlara ilâveten, evvelce Exim'bank'a takdim edilmiş bulunan veya son
radan değiştirildiği şekle nazaran plânlar, masraf tahminleri ve işletme ve inşaat programlan ile 
mukayeseleri dahi ihtiva edecek ve Ecimbank'm zaman zaman istiyeceği tablo, fotoğraf veya di
ğer terakki rakamları dahi leffedilmiş olacaktır. 

(b) Teknik işletme raporları : îşbu Anlaşmanın taşıdığı tarihte başlamak ve bu Anlaşma 
tahtında çıkarılacak her hangi bir bono ödenmeden kaldığı müddetçe devam etmek üzere ve 30 
Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde hitam bulan bu altı aylık devreyi takibeden otuz (30) gün zar
fında veya Eximbank'm münasip göreceği her hangi bir tarihte Türkiye Orman Umum Müdür
lüğü Eximbank'a Türk Orman idaresinin bu müddetler için mûtat istihsal ve işletme raporla
rının bir ingilizce tercüme veya hülâsasını verecek ve bu raporlar kesim, kereste fabrikaları, 
ağaçlandırma, inşaat, araştırma, eleman eğitimi, yangın ihasarı, istihsal ve satış rakamları, mali
yet rakamlar ve bunlar gibi Eximbank'ın talebedeceği diğer malûmatı ihtiva edeceklerdir. 

(c) Faaliyet programı ve bütçe : 
işbu Anlaşmanın taşıdığı tarihte başlamak ve bundan böyle çıkarılacak her hangi bir bono 

ödenmeden kaldığı müddetçe devam etmek üzere ve her takvim yılının başlanmasını mütaakiben 
otuz (30) gün zarfında veya Eximbank'm münasip göreceği her hangi bir tarihte Türkiye Orman 
Umum Müdürlüğü Türk Orman idaresinin o sene için Türkiye tarafından kabul edilmiş mutad 
faaliyet programı ve bütçe bir ingilizce tercümesi veya hülâsası ile herbirine ekli olarak lüzumlu 
cetvelleri Eximbank'a tevdi edecektir. 

(d) Malî raporlar : İ şM Anlaşmanın taşıdığı tarihe ait Türkiye Orman Umum Müdürlüğü 
malî senesinde başlamak ve bu anlaşma tahtında çıkarılacak bonoların sonuncusunun ödendiği 
malî seneye kadar devam etmek üzere, her malî yılın hitamından itibaren yüz seksen (180) gün zar
fında, Türkiye Orman Umum Müdürlüğü Eximbank'a Türk Orman idaresinin mezkûr malî sene 
için hazırlıyacağı bilançonun ve kâr ve zarar hesaplarının birer nüshasını tevdi edecektir. 

2. Teftişler : 
Bundan böyle çıkarılacak her hangi bir senet ödenmeden kaldığı müddetçe Eximbank zaman 

zaman tâyin edeceği mümessil veya mümessiller vasıtasiyle projenin mühendislik, inşaat ve işletil
mesini ve bunlara mütaallik hesap ve kayıtları teftişe salahiyetli olacaktır. Eximbank'm mezkûr ma
hiyetteki mümessillerinden her biri münasip zamanlarda, proje ile alâkalı bütün arazi, emlâk, bi
na ve müştemilâta ve alâkalı bütün plân, şartname, kayıt ve hesaplara serbestçe tekarrübedilecek ve-
bu münasebetle Türkiye'nin memurları, müstahdemini, ve organları ile tamamen teşriki mesai ede
cek ve bunların azamî yardımlarını görecektir. 

Madde — XIII. 

Hususi beyan, teminat ve mukaveleler 

(a) Türkiye'nin veya Türkiye Orman Umum Müdürlüğünün kredinin ihdası ile alâkalı iş gö
ren memur, müstahdem, mümessil, vekil veya müşavirlerinden hiçbirinin 30 Haziran 1959 (Exim-
bank'm krediyi kabul ettiği tarih) 

Tarihinden bir sene evvelinden beri Eximbank'ta müdür, memur, veya müstahdem olmadığını 
Türkiye'ye beyan ve temin eder. 

(b) Gerek Türkiye ve gerekse Türkiye Orman Umum Müdürlüğü (1) Eximbank'ta, yukarda 
mezkûr tarihten bir sene evvelinden itibaren her hangi bir zaman müdür, memur veya müstahdem 
olarak çalışmış veya (2) böyle bir istihdam ameliyesinin veya istihdam ameliyesine mütaallik bir anlaş
manın cereyan ettiği zamanda Eximbank'ta müdür vaya müstahdem olan bir kimseyi 30 Haziran 1959 ta
rihinden itibaren iki sene müddetle istihdam etmiyecek ve istihdam etmeye mütaallik bir Anlaşma yapmı-
yacak; ancak her iki halde de böyle bir münasebetin zuhura ile alâkalı bütün hakikatler Eximbank'a 
tamamen izah edildikten sonra Eximbank böyle bir istihdama yazı ile muvaffakat edebilin 

( S. Sayısı Î 18 ) 
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(c) Türkiye ve Türkiye Orman Umum Müdürlüğü kredinin ihdası veya işletmesi ile alâ

kalı olarak hiçbir hakiki veya hükmi şahsa (Türkiye'nin ve Türkiye Orman Umum Müdürlüğü
nün normal ve devamlı memur ve müstahdeminin normal ücretleri haricinde) her hangi bir ko-
müsyon, ücret veya diğer bir çeşit ödemede bulımmadağmı, ödemeyi taahhüdetmediğini, veya 
ödenmesini sağlamadığını beyan ve temin ile mezkûr mahiyette ödemeleri yapmıyaeağım* öde
meyi taahhüdetmiyeceğini veya ödenmesini sağlamıyaeağmı taahhüdeder. 

Madde — XIV. 

Deniz nakliyatı ve sigorta 

Satınalmması bu Anlaşma tahtında finanse edilecek ve Birleşik Devletlerden gemi ile nakle
dilecek olan bütün makina ve teçhizat Birleşik Devletlerinin 73. Kongresinin 17 numaralı Kara
rı mucibince, ve mezkûr kararın müsaade ettiği değişiklikler haricinde,' Birleşik Devletlere ka
yıtlı gemilerle naklolunacaklardır. 

Bu Anlaşmaya göre finanse edilecek ve Türk limanlarına girecek olan Birleşik Devletler ma- , 
kina ve teçhizatının deniz ve transit kazalarına karşı sigortalanması için ödenecek ücretler an
cak Birleşik Devletler doları ile ödenebilen ve Birleşik Devletler piyasasında muteber olan si
gorta poliçelerine karşılık bu krediden finanse edilebileceklerdir. -

Madde — XV. 

Rüçhan hakları, permiler ve lisanslar 

Birleşik Devletler Hükümetinin her hangi bir uzvu veya vekâleti tarafından Türkiye'nin' 
işbu Anlaşma mucibince satmalmak veya finanse etmek istiyeceği her hangi bir" makina veya 
teçhizatın imalâtı, istihsali, satınalmması, satılması, kontrata bağlanması veya ihracı hakkında 
Birleşik Devletlerin cari veya âtide cari olabilecek her hangi bir kanun veya Birleşik Devletle
rin her hangi bir uzvunun cari veya âtide cari olabilecek her hangi bir kaide veya nizamı mu
cibince talebedebilecek rüçhan hakkı,- tahsis, permi veya lisanslardan ötürü Eximbank her 
hangi bir mükellefiyet veya mesuliyet kabul etmez ve kabul etmiyecektir. 

Madde — XVI. ' 

Masraflar 

Bu Anlaşma mucibince Eximbank'a tevdi edilecek bütün bonolar, beyannameler, raporlar, 
şahadetnameler, mütalâlar ve diğer vesaik veya malûmat Eximbank'a masraf tahmil etmeden 
tevdi olunacaktır. Kredinin işletilmesi ile alâkalı olarak Eximbank tarafından mâkul olarak ta
hakkuk ettirilecek bütün masrafları, ve bu Anlaşmaya ait veya bu Anlaşmaya uygun olarak 
çıkarılacak bonolara ait Eximbank'm hak veya alacaklarını takip, müdafaa veya muhafaza et-
meya matuf olarak Eximbank tarafından tahakkuk ettirilecek, mâkul kanuni ücretler dâhil ol
mak üzere bütün masraflar ve harçları, yapılacak talep üzerine Türkiye Orman Umum Mü
dürlüğü Eximbank'a ödiyecektir. 

Madde — XVII 

Vergiler ^ 

Bu Anlaşma ile alâkalı olarak- çıkarılacak her hangi bir bononun resülmali ve faizi, Tür
kiye ve Türkiye'nin siyasi veya vergi almaya salahiyetli bir uzvu tarafından mezkûr senet ve
ya hâmiline cari veya ileride cari olabilecek vergi, rüsum; ücret veya diğer mükellefiyetler do-
layısiyle her hangi bir indirmeye mâruz kalmaksızın ödenecektir. 

( S- Sayı» : 18) 
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Madde - XVIII. 

Karayolları Bürosu 

Kredinin ilk kullanılışından evvel ve bu ilk kullanılışı mümkün kılacak ilâve bir şart olarak 
Türkiye Orman Umum Müdürlüğü Eximbank'ın tatminkâr bulacağı aranjmanlar yapacak ve bu 
aranjmanlar tahtında Karayolları Bürosu, projenin inkişaf ve tatbik edilmesini sağlamak üzere 

' Birleşik Devletler Orman İdaresinin tavsiye ve muvafakatinden faydalanmak suretiyle Birleşik 
Devletlere mensup mühendis ve teknisiyenlerin çalışmalarını temin edecek ve Türkiye Orman Umum 
Müdürlüğünün talep ve tasdiki üzerine projeye uygun makina ve teçhizatı seçecek ve mubayaa ede
cek ve bunların sigortalanıp Türkiye'ye naklolunmasını sağlıyacaktır. 

Madde — XIX. 

Mahalli para teminatı 

Kredinin ilk kullanılışından evvel ve bu ilk kullanılışı mümkün kılacak ilâve bir şart olarak Tür
kiye Projenin mahallî para masraflarını karşılamağa Türkiye'nin hazır olduğunu gösteren ve Exim-
bankm tatminkâr fbulacağı teminatı ibraz edecektir. 

Madde — XX. 

Hukuki mütalâa ve diğer vesaik 

Kredinin ilk kullanılmasından evvel ve ilâve bir şart olarak, Türkiye Orman Umum Müdürlüğü 
aşağıdakileri Exim'bank bakımından tatminkâr şekil ve mahiyette olmak üzere Eximbank'a tevdi ede
cektir. 

(a) Exi.m!bank Hukuk Müşavirinin veya onun tâyin edeceği her hangi bir hukuk müşavirinin 
tatminkâr olacağı şekilde tanzim edilmiş Türkiye Maliye Vekâleti Hukuk Müşavirinin ve münasip 
gördüğü takdirde Türkiye Orman Umum Müdürlüğünün Hukuk Müşavirinin mütalâası veya müta
lâalarını. 

1. Türkiye Orman Umum Müdürlüğünün bu anlaşmayı yürütmesi, mutasavver borcu deruhde et
mesi, Exihıbank'a verilmesi gereken bono veya bonoları tanzim ederek vermesi için kanunen kendisi
ne tanınan bütün yetkileri kullanacağı ve 

2. Türkiye'nin bu Anlaşmayı yürütmesi, burada yazılı olduğu şekilde kayıtsız şartsız garanti ver
mesi ve icraatı tekeffül etmesi için kanunlarının kendisine tanıdığı bütün yetkileri kullanacağı ve 

3. Bu Anlaşmanın Türkiye ve Türkiye Orman Umum Müdürlüğü adına muteber şekilde imzala
yıp tatbike konulduğu ve ahkâmına uygun olarak Türkiye'yi ve Türkiye Orman Umum Müdürlüğü
nü mükellefiyet altına sokacağı ve 

4. işbu Anlaşmadaki madde II. mucibince çıkarılacak Ibononun muteber şekilde çıkarıldığı ve 
Eximbanka tevdi edildiği vakit o zamana kadar verilen avansların heyeti mecmuası ve buna ait faiz
lerin şümulü dâhilinde ve muteber ve kanuni şekilde, Türkiye Orman Umum Müdürlüğünün ahkâ
mına uygun olarak mükellefiyet altına sokacağını gösteren ve 

5. Adı veçen bont>da Türkiye tarafından verilen garantinin meşru olarak icra edildiğini ve mu
teber olduğunu ve Anlaşma şartları gereğince Türkiye'ye kanuni mükellefiyetler yüklediği; Bu mü
talâa veya mütalâalar Anayasadaki veya diğer kanunlardaki hükümler hususi kanunlar, kararname
ler, nizamnameler, içtihatlar ve idare-uzuvlarının sair faaliyetleri, vekâletnameler ve diğer vesaik 
zikrolunmak suretiyle tevsik edilecek yukarıda zikredilenlerden Eximbank tarafından mâkul olarak 
talebedilebilecek olanların birer suretleri leffedilecektir. 

(b) Aşağıda belirtilenlerin her birinin salâhiyetlerini tasrih eden bir vesika ile iki suret halinde 
mevsuk imza örnekleri : 

(& Sayısı ; 18 ) 
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1. işbu Anlaşmayı Türkiye Orman Umum Müdürlüğü namına imzalıyan şahıs veya eşhas; 
2. işbu Anlaşmanın madde II si mucibince çıkarılacak bonoların tarihini atacak ve imzalıya-

cak şahıs veya eşhas; 
3. Adı gQqen bonoda Türkiye adına garantiyi imzalıyan şahıs veya şahıslar ve 
4. işbu Anlaşma ile alâkalı olarak Eximbank'a tevdi edilecek beyanname, rapor, şahadetname ve 

diğer vesikaları, imzalıyacak ve kredinin kullanılmasında Türkiye Orman Umum Müdürlüğünün tem
silcisi ve temsilcileri olarak faaliyet gösterecek şahıs veya eşhas. 

Ayrıca zaman zaman Eximbank'm mâkul olarak istiyebileceği Hukuk Müşavirinin mütalâası ve sa
lâhiyet tasrihleri, mevsuk imza örnekleri, diğer vesaikler malûmatı Eximbank'a tevdi edecektir. 

işbu Anlaşmada istenilen bütün hukuki mütalâalar ve diğer vesaik ingilizce lisanında olacak ve
ya şayet Türkçe lisanında ise tasdikli bir ingilizce tercümesi leffedilecektir. 

Yutardaki hususatı tasdikan Tarafeyn işbu Anlaşmayı Washington, D. C. 'da, ve yukarda ilk 
zikredilen tarihte üç nüsha olarak.tanzim ettirmişlerdir. 

Şahit : TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
adına 

Ekrem Alican 
Şahit : 

— TÜRKIYE ORMAN UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
adına 

Ali Karaağaç 

EXPORT - IMPORT BANK OF WASHİNGTON 
adına 

Samel C. Wangl 

Müdür 
Export - Import Bank adına 

tasdik eden 
Eduard S. Conger 

Sekreter 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
BONO 

No. 
$. • —.19 

Alman miktar için, Türkiye Orman Umum Müdürlüğü Export - Import Bank of Washing-
ton'a veya .— daki emrine dolarlık 
($ ) Resülmal yekûnu Amerika Birleşik Devletlerinin kanuni parası ile ve, 
ilki dolar ($ • ) miktarında ve 15 Aralık 1962 tarihinde 
ödenecek olan, birbirine takriben müsavi sekiz (8) altışar aylık taksitte ödemeyi, ve geriye 
kalan = dolarlık ($ ) bakiyenin, her birini altı aylık tak-
sitlerle ödemeyi; ve her sene 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde işbu senedin ödenmemiş esas 
bakiye üzerinden senede yüzde beş ve üç çeyrek (% 5-3/4) nispetinde tahakkuk ettirilecek fa
izi aynı cins para ile ödemeyi taahhüdeder. Bu faizler fiilî gün üzerinden ve 365 gün faktörünü 
kullanarak hesaplıyaeaktır. 

(S. Sayısı * 18) 
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işbu bononun resülmali ve buna mütaallik f sizler, Türkiye Cumhuriyeti veya onun Türkiye' 

nin siyasi veya vergi almaya salahiyetli bir uzvu tarafından işbu bono veya hâmiline yüklene 
eek cari veya ileride cari olabilecek vergi, rüsum, ücret veya diğer mükellefiyetler dolayısiyle. 
her hangi bir indirmeye mâruz kalmaksızın ödenecektir. 

Türkiye Orman Umum Müdürlüğü işbu bononun resülmalinin kâffesini veya her hangi bir 
cüzünü, ceza veya pirim mevzuubahsolmaksızm, her hangi bir zaman, peşinen ödeme hakkına 
sahiptir ve böyle bir peşin ödeme ile birlikte peşin ödeme tarihine kadar olan faizleri de ödiye-
cektir. Bu kabîl bütün peşin ödemeler resülmalin vâdesi gelen, ilk taksidine tatbik edilecektir. 

îşbu bononun resülmal veya faizine ait taksitlerden her hangi birinin vaktinde ve tam ola
rak ödenmesinde kusur edildiği takdirde hâmilinin talebi üzerine bononun bütün muhtevası ve 
ödeme tarihine kadar olan faizi derhal vacibüttediye olur. 

Hâmilinin işbu bono ile sahibolduğu hak1 arı her hangi bir belirli zamanda kullanmayışı o za
man için ve o zamandan sonra hakkında feragat mahiyeti taşımıyaeaktır. -

işbu bono Türkiye'nin bu bonoda kayıth resülmal yekûnu ve faizlerini bonoda kayıtlı şartla
ra uygun olarak ödiyeeeği hakkındaki tam hüsnüniyet ve itibarını kullanacağını tazarumun 
eden umumi bir borcunu teşkil etmektedir. 

Türkiye Orman Umum Müdürlüğü 
tarafından 

Garanti 

. Alman miktar için, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Vekâleti, Türkiye Cumhuriyeti adına za
manı geldiğinde, işbu bononun resülmali ve buna mütaallik faizleri anlaşma şartlarına uygun 
olarak tediye etmeyi Türkiye'nin tam hüsnüniyet ve itibarını taahhüdeder şekilde garanti 
eder, yukarda adı geçen emre mukarrer senedin hâmiline karşı her hangi bir talep, itiraz veya 
ikazda bulunmamayı ve mezkûr emre mukarrer senedin yenilenmesi veya vâdesinin uzatılması
na itiraz etmemeyi kabul eder. 

Maliye Vekili Hazine Umum Müdürlüğü 

• < * • » I • 

(S. Sajun: W) 
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Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - İmport 
Bank ile Hükümetimiz ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ara
sında akdedilen 5,5 milyon dolarlık İstikraz Anlaşmasının tasdikine 

dair kanun tasarısı ve Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu 
raporu (1 /38 ) 

T. C. 
Başbakanlık 30.1.1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1373/327 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 28 . 1 . 1961 ta
rihinde kararlaştırılan «Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - import Bank ile 
Hükümetimiz ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu arasında akdedilen 5,5 milyon dolarlık İstik
raz Anlaşmasının tasdikine dair kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

G E R E K Ç E 

Geçen yıl zarfında Amerikan malî müesseselerinden Export - import Bank ve Kalkınma ikraz Fo
nundan temin olunan kredilerin istimali hususunda Hükümetimizce uygun görülen projeler adı ge
çen teşekküllere intikal ettirilmişti. 

Expor -,import Banka tevdi edilmiş olan projelerimizden Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu ta
rafından deruhde edilmiş bulunan Garp Linyitle»* işletmesi ocaklarının cari amenajman programı 
ile alâkalı makina ve ekipman mubayaasına, mütedair proje, adı geçen banka tarafından tasvibolu-
narak bu projenin dış finansmanını karşılamak üzere, Türkiye Kömür işletmeleri Kurumuna 5,5 mil
yon dolar ikrazı kararlaştırılmış ve bu maksatla mezkûr Banka idaresiyle Hükümetimiz ve Türkiye 
Kömür işletmeleri Kurumu arasında 27 Eylül 1960 tarihinde bir mukavele akdedilmiştir. 

Mezkûr Anlaşmayla açılan kredi, 31 Aralık 1962 tarihinde başlamak suretiyle birbirine takriben 
müsavi ve birbirini takilbeden altışar aylık sekiz taksitte ödenecektir. Fiilî gün üzerinden ve her öde
meden sonra tahassul edecek ödenmemiş esas bakiye üzerinden her sene % 5,75 nispetinde faiz he
saplanacak ve hesaplanacak bu faiz her sene 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde ödenecektir. Gerek 
resülmal ve gerekse faiz Amerika Birleşik Devletlerinin kanuni parası ile tediye edilecektir. 

Alınan kredi ile, Garp Linyitleri işletmesinin yılda 1,7 milyon tona ulaşmış olan satılabilir is
tihsalini 2,2 milyon tona, çıkarmak ve bilhassa ikmal edilmek üzere bulunan Kütahya Azot Sanayii 
tesisleri ihtiyacını karşılamak ve yeniden işletmeye açılacak olan Seyitömer linyit havzasında yılda 
1 milyon tonluk istihsal kapasitesi meydana getirmek kabil olacaktır. 
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Bu Anlaşma gereğince yapılan avanslar dolayısiyle Türkiye Kömür işletmeleri Kurumunun Ex-

port - Import Bank'a karşı tahassul eden borcun res'ilmal ve faizlerinin vaktinde ödeneceği, 7280 sayılı 
Kanunla 'bahşedilen salâhiyete istinaden, Anlaşma Hükümetimiz namına da imzalanmak suretiyle te
min edilmiştir, ilişik bulunan mezkûr Anlaşma Teşri Organının tasdikine arz olunur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 
T. C. 

Kurucu Meclis 10.3.1961 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/38 
Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - Import. Bank ile Hükümetimiz ve 
Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu arasında akdedilen 5,5 milyon dolarlık istikraz Anlaşmasının 
tasdikma dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda gö
rüşüldü : 

Gerekçede, etraflıca izah edilen hususlar ve ilgili Bakanlık temsilcisinin vermiş olduğu tamam
layıcı malûmat neticesinde, mevzuu komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve tasarı aynen ka'bul 
edilmiştir. 

Kurucu Meclis Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kurucu Meclis 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı 
Hatiboğlu Şevket Rasit 

Üye 
Barlas Cemil Sait 

Üye 
Kaplan Kadri 

Başkanvekili 
Yurdakuler Muzaffer 

Üye 
Ecevit Bülent 

üye 
Turhan Vahit 

Sözcü Kâtip 
Hocaoğlu A. Sim Dizdaroğlu Vahap 

Üye Üye 
Egeli Yusuf Âdil Söz hakkım mahfuzdur. 

Eroğlu Hamza 

Üye 
, Türhoğlu Kemal 

( S- Sayısı : 19 ) 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü 
olan Export - Import Bank ile Hükümetimiz 
ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu arasında 
akdedilen 5,5 milyon dolarlık İstikraz Anlaşma

sının tasdikine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Amerika Birleşik DevletVri-
nin bir teşekkülü olan Export - Import Bank 
ile Hükümetimiz ve Türkiye Kömür İşletme
leri Kurumu arasında 27 Eylül 1960 tarihinde 
imzalanan 5,5 milyon dolarlık İstikraz Anlaş
ması kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

28 .1 .1961 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
/ / . Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

içişleri Bakanı 
M. î. Kızıloğlu 

Maliye Bakanı 
K. Kurdaş 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. Üner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
A. Tdhtakılıç 

Devlet Bakanı ve ' 
Başb. Yardımcısı 

Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarpcr 

Milli Eğitim Bakanı V. 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı 
§. Kocatopçu 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı imar ve iskân Bakanı 
C. Baban F. Yavuz 

( S- Sayısı : 19 ) 
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TÜRKÎYE CUMHURİYETİ 

ve 

TÜRKÎYE KÖMÜR İŞLETMELERİ 

ve 

EXPORT - ÎMPORT BANK OF WASHİNGTON 

arasında * 

KREDÎ ANLAŞMASI 
ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti (bu Anlaşma metninde «Türkiye» olarak zikredilecektir) ve Türkiye'
de bir iktisadi Devlet Teşekkülü olan Türkiye Kömür işletmeleri (TKÎ) (bundan sonra TKl di
ye anılacaktır) ile Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - Import Bank of 
Washington (bu Anlaşma metninde «Eximbank» olarak zikredilecektir) tarafından ve arala
rında 1960 senesinin Eylül ayının 27. gününde meriyete konulan bu Anlaşma ile; 

TASDİK OLUNUR Kİ 

12 Eylül 1958 tarihli bir Anlaşma ile Eximbank, Türkiye tarafından sarih ve detaylı plân
lara, etüdlere ve masraf tahminlerine müsteniden teklif edilen Eximbank tarafından mezkûr 
Anlaşma ahkâmına uygun olarak tesis edilecek münferit kredi tahsisleri (aşağıda «Proje Kre
dileri» olarak zikredilecektir) tahtında finanse edilmesi muvafık görülen, ve Türkiye'nin ik-
tisaden inkişafında âzami ehemmiyet taşıyan âmme sektörü ve hususi sektöre ait projelerin fi
nanse edilmesinde Türkiye'ye yardım gayesi ile, Türkiye lehine otuz yedi milyon beş yüz bin do
ları ($ 37 500 000) tecavüz etmiyen bir kredi silsilesi tesis ettiğinden; ve, • 

Türkiye (İLİ ocaklarının câri amenajıman programı ile alâkalı olarak, TKl tarafından tale-
bedilen makina ve ekipmanın Birleşik Devletlerden tedarik edilip Türkiye'ye gönderilmesini 
finanse etmesi işinde, beş ' buçuk milyon dolarlık ($ 5 500 000) bil Proje Kredisinin tesis edil
mesini halen Eximbank'tan talebetmiş olduğundan Türkiye, talebedilen proje kredisini ve borçlan
mayı tevsik eden bono veya bonolardan mütevellit TKl nin borcuna ait ana para ile faizinin 
vâdesi geldiğinde tediyesini temin için bilâkaydüşart bir garanti vermeyi teklif ettiğinden ve 
böyle bir kredi silsilesinin tesisi Amerika Birle şile. Devletleri ve Türkiye arasında iıhrlacat ve 
ithalâtı ve emtia mübadelesini teşkil edeceğinden, 

Taraflar, yukarda mezkûr hususlar ve bu Anlaşma metninde mevcut karşılıklı taahhütten na
zara alarak aşağıda belirtilen şekilde anlaşmaya varmıştır : 

Madde — I 

Kredi silsilesi 

Eximbank TKl lehine beş buçuk milyon doları ($5 500 000) tecavüz, etmiyen bir kredi sil
silesi tesis eder, ve bu kredi silsilesine karşılık GLt ocaklarının câri amenajman programı 
(badema «Proje» olarak zikredilecektir ile ilgil olarak Eximbank tarafından tasdik edilecek ve 
TKl tarafından talebolunacak makina ve ekipnanm Birleşik Devletlerden tedariki ile Türkive'ye 
ihracını finanse etme işinde TKİ ye yardım gayesine matuf olmak üzere Eximbank, münferiden 
veya bir veya birkaç Birleşik Devletler Ticari Bankası vasıtasiyle zaman zaman ve aşağıda be
lirtilen şart ve ahvale uygun olarak ödemeler japmayı deruhte eder. Böyle bir kredi silsilesi, Ex-
imbank ve Türkiye arasındaki mezkûr 12 Eylül "1938 tarihli anlaşma dâhilinde, münferit bir kre
di tahsisi teşkil edecektir. 

( S. Sayısı : 19 ) 



Madde — II. 

ödeme şartlan - Bonolar 

TKÎ, taksit taksit ve âtide temin edilecek avansların heyeti mecmuasını; ve 365 gün faktörü
nü kullanarak ve fiilî gün üzerinden ve her ödemeden sonra tahassul edecek ödenmemiş esas ba
kiye üzerinden her sene yüzde beş ye üç çeyrek (% 5-3 /4) nispetinde faiz hesaplamayı ve he
saplanacak bu faizi her sene 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde Eximbank'a ödemeyi taahhüt 
ve kabul eder. Gerek resülmal, gerek faizi Amerika Birleşik Devletlerinin kanuni parası ile tediye 
edilecektir. Avansların heyeti mecmuası altı aylık taksitler halinde ödenecek, 31 Aralık 1962 de 
başlamak suretiyle taksitlerin sonuncusu hariç her biri altı yüz seksen yedi bin beş yüz dolar 
($ 687 500) tutarında olacak, sonuncu taksit avansların heyeti mecmuasının ödenmesini tamam
layacak miktarda olmak üzere altı yüz seksen yedi bin beş yüz dolar ($ 687 500) veya daha az ola
caktır; ancak, TKÎ senetlerin mübadelesi mevzuunda işbu madde II de temin edilen tercih hak
kını kullanacak olursa avansların heyeti mecmuası 31 Aralık 1962 de başlamak suretiyle birbiri
ne takriben müsavi ve birbirini takibeden sekiz (8) altı aylık taksit halinde ödenecektir. 

Aşağıda temin olunan kredinin ilk kullanılışından evvel ve bu ilk kullanılışı mümkün kılacak 
şart ve TKÎ nin aşağıdaki avanslar dolayısiyle Eximbank'a karşı mükellefiyetini tasrih gayesine 
matuf olarak TKİ Eximbank'a beş buçuk milyon dolar ($ 5 500 000) ana yekûnunda bir ciro edi
lebilir emre muharrer senet isdar ve tevdi edecektir; ancak, bu bono, yalnız o zamana kadar veri
len avanslar ve bu avansların faizlerinin heyeti umumiyesi kadar bir miktar için muteber olacak
tır. Bono, Türkiye'nin Bonoda mezkûr resülmalin ve ona ait faizlerin Bono şartlarına uygun ola
rak ödenmesi hususunda tam hüsnüniyet ve itibarını taahhüdeden umumi bir borç mahiyetini ta
şıyacaktır. 

Bononun resülmale 31 Aralık 1961 de başlamak suretiyle birbirine takriben müsavi ve birbirini 
takibeden sekiz (8) altı aylık taksitte ödenecektir. Bono, 365 gün faktörü kullanılarak ve fiilî 
gün üzerinden ve her ödemeden sonra tahassüledecek ödenmemiş esas bakiye üzerinden her se
ne yüzde beş ve üç çeyrek (% 5-3 /4) nispetinde hesaplanan faizi muhtevi bulunacak ve bu fa
izler her sene 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde ödenecektir. Bononun izdarı tarihinden itiba
ren faiz işletilmesi icabedecekse de, yalnız kredi silsilesi dâhilinde verilen avansların tediye ta
rihlerinden itibaren tahakkuk ettirilip hesaplanacak faizlerin tediyesi için lüzumlu ayarlamalar ya
pılacaktır. 

Bono isdarı tarihini taşıyacak, gerek resülmal gerekse faizi Eximbank veya göstereceği şahıs 
ve şahıslar emrine Birleşik Devletlerde Eximbank'm muvafık bulacağı bir ticari bankada Amerika 
Birleşik Devletlerinin kanuni parası ile tediye edilecektir. Bono ve garanti İngilizce lisanında baskı 
veya litografi ile yazılmış,olacak, Eximbank tarafından şekli ve metni tatminkâr bulunacak, esas 
itibariyle işbu Anlaşmaya leffedilmiş bulunan ve bundan böyle işbu Anlaşmanın bir kısmı olan A 
ekine uygun olacaktır. 

Madde VI nın sonuncu paragrafında belirtilen esaslar dâhilinde yapılan resülmal tediyesi çıka
rıldıktan sonra, kredi dâhilinde fiilen verilen avansların heyeti mecmuası bononun resülmal muh
tevasından az olduğu takdirde, madde VIII de belirtilen esaslar dâhilinde, avans verilmesinin son 
gününden itibaren doksan (90) gün zarfında TKÎnin yapacağı talep üzerine Eximbank, bonoyu- ve
rilen avansların heyeti mecmuasından resülmal tediyeleri tenzil edildikten sonra kalan miktara mü
savi resülmali muhtevi yeni bir bonoya karşılık TKÎ ye teslim edecektir. Bonoların mübadelesi ile 
beraber TKÎ, Eximbank tarafından teslim edilen bonoda tahakkuk ettirilip ödenmemiş olan bütün 
faizlerin yeni bononun tarihine kadar olan miktarını Eximbank'a ödiyecektiir. TKÎ tarafından mez
kûr doksan (90) gün zarfında böyle bir bono mübadelesi talebedilmediği takdirde Eximbank, re
sülmal tefazülünü, orijinal bononun resülmalinin vâdesi gelen ilk taksidinin matlubuna geçirecek
tir. 

( S. Sayısı : 19) 
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TKÎ, bu Anlaşmaya uygun olarak çıkarılan her hangi bir bonounun resülmalinin kâffesini veya 

her hangi bir cüz'ünü, ceza veya prim mevzuubahsolmaksızm, ara sıra ve her hangi bir zaman, vade 
tarihinden önce ödemek hakkına sahibolacak ve böyle bir peşin ödeme ile birlikte peşin ödeme ta
rihine kadar olan faizleri de ödiyecektir. Bu kabîl bütün peşin ödemeler bononun resülmalinin en 
geç vâdesi gelen taksidine tatbik edilecektir. 

TKÎ nin bundan böyle verilecek avanslardan meydana gelecek borçlarının kâffesini veya her 
hangi bir cüz'ünü veya bu borçlan tevsik eden bono veya bonoları Eximbank'm her hangi bir za
man ve zaman zaman satabileceği, devredilebileceği, ciro edebileceği, üzerimden ortaklık tesis edebi
leceği veya her hangi bir şekilde elden çıkarabileceği hususu anlaşılmış ve kabul edilmiştir. 

Madde — III. 

Garanti 

Türkiye, bu vesile ile, işbu Anlaşma gereğince yapılan avanslar dolayısiyle TKÎ nin Eximbank'a 
karşı tahassul eden borcun resülmal ve faizlerini, bu Anlaşmaya tevfikan vakti merhumunda ödemeyi 
hüsnüniyet ve şerefi üzerine bilâkaydüşart temin eder. 

Madde — IV.. 

Bono mübadelesi 

Bundan böyle verilecek avanslar için madde VIII de belirtilen son tarihten veya kredinin tama
men sarfedildiği tarihten sonra, hangisi daha evvel tahakkuk ederse, Eximbank'm her hangi bir za
man veya zaman zaman yapacağı talepleri müteakiben, TKÎ Eximbank'a şu andan o zamana kadar 
Eximbank'a çıkarılmış olup aynı ödenmemiş resülmal miktarını muhtevi bir veya birkaç bonoya muka
bil, ve her hangi bir faiz kazanç veya zararın veya faiz ödemelerinin tecil veya tehirini tevlit etmî  
yecek bir tarihi hâmil, yeni bir veya birkaç bono çıkaracaktır. Mezkûr yeni bono veya bonolar 
Eximbank'm talebedeceği mahiyette olacak ve şayet Eximbank isterse, o vakte kadar karşılık olarak 
teslim edilen bono veya bonoların resülmallerinin her taksitinin kâffesi veya her hangi bir cüz'ü, ve
ya o zamana kadar karşılık olarak teslim edilen iki veya daha fazla bononun resülmallerinin aynı ma
hiyet vâdesi gelmiş olan taksitlerinin kâffesi yeni bir veya birkaç ibono ile ayrı ayrı tasrih edilecek şe
kilde çıkarılacaktır. Mezkûr hususata uygun olarak çıkarılacak her yeni bono madde II deki ahkâma 
uygun ve esasen işbu Anlaşmanın (A) ekinde gösterilen şekilde olacak, ancak ishu madde IV te mev
cut şartları tatbik mevkiine koymak gayesiyle Eximbank'ın tâyin edeceği değişiklikler yapılacaktır. 

Madde — V. 

Döner Fon 

Kredinin ilk kullanılışına takaddüm eden şartlar tamamen tahakkuk ettikten sonra, Eximbank 
TKÎ nin talebine uyarak beş yüz hin doları geçmiyen ($ 500 000) bir veya birkaç yüz bin dolarlık 
($ 100 000) Ibir meblâğı TKÎ ye avans olarak verecektir. Bu avans, Birleşik Devletlerde TKÎ nin tâ
yin edeceği ve Eximbank'ın tatminkâr bulacağı bir ticari bankaya yatırılacak, ve bu şekilde ihdas edil
dikten ve zaman zaman sarf olan para aşağıda, madde V te mezkûr şekilde tekrar yatırıldıktan sonra 
yalnız ve yalnız proje ile alâkalı ve tecviz edilmiş masrafların Birleşik Devletler doları olan kısmını 
finanse etmek maksadı ile, TKÎ tarafından kullanılacak Ibir fon (aşağıda «Döner Fon» olarak zikredir 
lecektir) teşkil edecektir. 

( S. S&ym••: 19 ) 
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Madde — VI. 

Döner fondan sarf olunan paranın tekrar yatırınlması 

Eximban'm madde V de mezkûr avansı vermesini mütaakıp ve bu şekilde tesis edilen döner 
fona, proje ile alâkalı munzam Birleşik Devletler Doları masraflarını finanse etmek" maksadı ile 
yeniden para yatırılması gerektiğinden Eximbank, aşağıda belirtilenler kendisi bakımından tat
minkâr şekil ve mahiyette olmak üzere bunların bankaya tevdiini mütaakıp döner fona avanslar 
verecektir. 

(a) Yüz bin dolardan ($ 100 000) az olmıyaeak, ve işbu maddenin (b) fıkrasında belirtilen 
müfredatlı beyannamede gösterilen sarfiyat yekûnunu geçmiyecek bir miktardaki avans için 
TKÎ nin salahiyetli bir mümessilinin imzasını hâmilbir talepname; 

(b) TKÎ nin salahiyetli bir mümessilinin imzasını hâmil bir müfredatlı beyanname (bu An
laşma metninde «Müfredatlı Beyanname» olarak zikredilecektir); bu beyannamede şu hususlar 
belirtilecektir; TKÎ tarafından döner fondan proje ile alâkalı ve Birleşik Devletler Doları olarak 
yapılan ve tecviz edilmiş olup evvelki müfredatlı beyannamede belirtilmeyen masraflar müfredatlı 
beyannamede bu çeşit 'masrafların her biri için tarih, maksat ve miktar ve satıcının isim ve adresi 
tasrih edilecek ve Eximbank'ın normal olarak talebedileceği evrakı müsbite eklenecektir. 

(c) (1) müfredatlı beyannamede gösterilen bütün masrafların proje ile alâkalı olarak ya
pıldığı (2) müfredatlı beyannamede tadadedilen kalemlere aidolmak aynı beyannamede belirti
len meblâğların tam olarak ödendiği, ve bu meblâğların mezkûr kalemlerin temini dolayısiyle ya
pılan ve yapılacak olan bütün iskonto, tenzilât, para iadesi veya diğer ödemeleri ihtiva ettiği; 
(3) bu sarfiyatın yapıldığı bütün makina, teçhizat ve hizmetin Birleşik Devletler mamulâtı veya 
menşeinden olduğu; ve (4) madde IX daki hükümler yine ayni maddede cevaz verildiği veçhile 
değiştirilmediği takdirde, bu masrafların yapıldığı bütün makina ve teçhizatın mezkûr madde 
ahkâmına uygun olarak nakledildiği veya nakledileceği, TKÎ nin salahiyetli bir mümessilinin ve
sikasında belirtilecektir. 

(d) Müfredatlı beyannamede belirtilen her makina, teçhizat veya servisi veren kimse tara
fından, tedarik ettiği kalemlerin Birleşik Devletler mamulâtı veya menşeinden olduğunu ve şaha
detnamede belirtilenler haricinde ve mezkûr kalemlerin satışı veya satışını temin edecek bir 
kontrat tedariki ile alâkalı olarak hakiki veya hükmi her hangi bir şahsa (müşarünileyhin nor
mal ve daimî olarak yanında çalışan müdür memur ve müstahdeminin normal ücretleri haricin
de) her hangi bir iskonto, tenzilât, eksiltme veya diğer bir ödeme yapmadığını veya yapmayı 
taaihhüdetmediğini bildiren bir vesika. 

(e) Eximbank,m zaman zaman mâkul olacak isteyebileceği ilâve vesaik ve malûmat. 
Bu maddenin (a) fıkrası hükmüne rağmen ve işbu madde VI tahtında Türkiye'nin talebede-

ceği son avans aşağıda gösterilen iki durumdan hangisi daha az ise onu geçmiyecektir : 
(1) Böyle bir talebe esas teşkil edecek olan Müfredatlı Beyannamede gösterilen masraf mecmuu 
veya (2) îşbu Anlaşmanın VII. maddesi gereğince Eximbank'm vereceği taahhütlerin tevlilede-
ceği bakiyeler hesaba katılarak, TKÎ tarafından kullanılmamış olan kredi mecmuu. 

Verilecek son avans tarihini mütaakıp doksan (90) gün zarfında TKÎ, döner fondan proje ile 
alâkalı ve Birleşik Devletler doları olarak yapılan ve evvelki her hangi bir müfredatlı beyan
namede gösterilmiyen bütün masraflar için işbu maddenin (b) fıkrasında istenen şekilde; bir 
müfredatlı beyanname ile işbu maddenin (e) ve (d) fıkralarında istenen şahadetnameleri, Exim-
bank'a tevdi edecektir. Şayet bu şekilde bildiribn masraflar evvelki müfredatlı beyannameler
de belirtilen masraflara ilâve edildikten sonra, döner fonun ihdası ve idamesi için yatırılan 
avansların yekûnuna müsavi değil ise, TKÎ Eximbank'a derhal bu farka müsavi bir yekûn ile 
icabeden faizini ödiyecek, bu ödeme ve faiz işbu Anlaşmanın madde II sinde mezkûr şekilde bo
nolar için yapılacak peşin ödemeler gibi rrmamtb görecektir. 

( S- Sayısı t 19) 
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Madde — VII. 

Akreditifler 

Kredinin ilk kullanılışına takaddüm eden şartların tamamen yerine getirilmesini mütaakıp 
TKÎ zaman zaman, finansmanı işbu Anlaşma ile tecviz edilmiş bulunan proje ile alâkalı Ameri
ka Birleşik Devletleri dolar masraflarının finanse edilmesi için TKÎ nin talebi üzerine açılmış 
bulunan akreditifin lehtarına bir Amerika Birleşik Devletleri ticarî bankası tarafından yapı
lan ödemeleri karşılamaya matuf olarak mezkûr bankaya avans verilmesi veya yapılan masraf 
larm iadesi maksadiyle Eximbank'tan taahhütrame çıkartılmasını talebetmek suretiyle dahi kre
diden istifade edebilir. Eximbank bu gibi taahhütnameleri, şekil ve mahiyet itibariyle tatmin
kâr bulacağı aşağıdaki vesaikin kendisine tevdiini mütaakıp çıkaracaktır : 

a) Teklif edilen akreditifle mubayaası finanse edilecek olan emtiayı tasrih eden ve mezkûr 
taahhütnamenin bununla alâkalı olarak ısdarı hususunda Eximbank'a yetki veren TKÎ'nin sa
lahiyetli bir mümessilinin imzasını hâmil bir talepname, böyle bir talepname : (1) Bu gibi emtia 
mubayaasının proje ile alâkalı masraflardan olduğunu, (2) Bu gibi pozisyon veya pozisyon
ların Birleşik Amerika Devletleri mamulü veya menşeli olduğu ve (3) Mezkûr akreditifle yapı
lacak tediyatı tevsikan İbraz olunacak faturalarda hesaplanan Iskonto, tenzilât ve sair ödemeler hariç, 
TKÎ nin bu gibi emtia mubayaası dolayısiyle hiçbir Iskonto, tenzilât ve sair ödeme almadığını ve alma
yı kabul etmediğini tasdik edecektir. 

b) Tarih ve imza hariç her hususta noksansız olan ve Eximbank vazı ile hilâfına muvafakat et
medikçe en geç 31 Mayıs 1961 de hitam bulan bahis konusu akreditifin üç iş sureti. Mezkûr akre
ditif, emtiayı satan firmanın işbu Anlaşmanın VI. maddesinin (d) paragrafında aranılan şartlara uy
gun vesika veya vesaiki Eximbanka ibraz edeceği, şartını ihtiva eyliyecektir. 

c) Daha önce ibraz edilmemişse, alâkalı siparişin veya satış mukavelesinin fair sureti. 
d) Eximbank'm yukarıki hususlara mütaallik ve mâkul olarak istiye'bileceği diğer munzam vesa

ik ve malûmat. 
Muteber olduğu müddetçe böyle bir taahhütnamenin işbu Andaşma mucibince akreditifin esas tuta

rına müsavi bir miktar üzerinden tesis olunan kredi fonları için rüçhanlı bir mubayaa taahhüdü teş
kil edeceği; işbu Anlaşma tahtında verilen taahhütnameler mecmuu ile Anlaşmanın V. ve VI. maddele
rine göre yapılan avanslar mecmuunun toplanmasiyle hâsıl olan yekûnun I. maddedeki kredi silsilesine 
ait miktarı hiçbir surett-e tecavüz etmiyeceği; bu gibi taahhütnameler mucibince Eximbank'm bir 
Amerika Birleşik Devletleri Ticarî Bankasına yapacağı tediyatm kredi üzerinden verilmiş avanslar 
mahiyetini haiz olacağı; ve bu kabîl taahhütnameleri ısdar -etmek ve ibunlara göre ödemeler yapmakla 
Amerika Birleşik Devletleri Ticarî Bankasının böyle bir akreditifi tesiısi ve bu akreditife uygun olarak 
yapacağı ödemeler sırasında ihtiyar edeceği fiiller veya ihmaller dolayısiyle Eximbankı hiçbir mesu
liyet altına sokmıyacağı anlaşılmıştır. 

Yukarda izah olunan şekilde krediden verilecek avanslar için (1) Amerika Birleşik Devletleri Ti
carî Bankasına yapılan tediye tarihinden itibaren;veya (2) Böyle bir tediye masraf iadesi suretiyle 
ifa olunmuşsa, Amerika Birleşik Devletleri Ticarî Bankasının Akreditif lehtarına alâkalı ödemeyi 
yapmış olacağı tarihten itibaren faiz tahakkuk ettirilecektir. 

Madde — VIII . 

Kredinin mevcudiyeti, taliki ve İptali 

Eximbank yazı ile hilâfına muvafakat etmedikçe 30 Haziran 1961 tarihinden sonra kredi tahtında 
avans vermek veya yazılı şartlara göre hitam bulan akreditiflerle alâkalı olarak 31 Mayıs 1961 tari
hinden sonra taahhütnameler isdarı ile mükellef değildir. 

Gerek TKÎ, gerekse Eximbank'm bu kredinin kullanılmamış kısmını, mukabil tarafa yazı ile 
bildirmek suretiyle, her hangi bir zamanda talik veya iptal edebileceği anlaşılmış ve kabul edil-

( S. Sayısı : 1 9 ) 
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mistir; ancak, böyle bir talik veya iptalin yapılması tarihinden evvel TKÎ tarafından taahhüt al
tına girilen satmalmalarla alâkalı ve işbu Anlaşnanın VI. maddesi gereğince verilecek olan kre
di tahtmdaki avansları almaya devam hakkının TKİ ye tanınması; ve böyle bir talik veya ipta
lin işbu Anlaşmanın VII. maddesi gereğince aç lan banka akreditiflerine mütaallik bakiye taah
hütnamelerin muteberliğine halel getirmemesi; ve bundan başka, böyle bir talik veya iptalden ön
ce veya sonra verilmiş avanslar dolayısiyle TKÎ ve Eximbank'm hak ve mükellefiyetlerinin bozul
maması şarttır. 

Madde — IX. 

Tediyede kusur 

Bu Anlaşma tahtında çıkarılacak her hangi bir senedin resülmal veya faizinin taksitlerinden 
her hangi birini vaktinde ve tam olarak ödemekte kusur edildiği takdirde, bu Anlaşma tahtında 
verilecek bütün avansların ve bonoların resülmalleri ile bunlara ilâveten* ödeme gününe kadar 
tahakkuk ettirilecek faizleri, Eximbank'm isteği üzerine Eximbank tarafından TKÎ ye bu maksat
la verilecek bir ihbarname ile derhal muacceliyet kesbedecektir, ve böyle bir bononun hâmiline ve
rilmiş olan veya hâmili tarafından temin edilmiş her çeşit teminat derhal kabili icra olacaktır. 

Madde — X. 

Müktesebat plânları 

Eximbank önceden yazı ile hilâfına muvafakat etmedikçe, Türkiye'nin proje kredisi için yap
tığı müracaatin bir kısmını teşkil eden Eximbank'a evvelce takdim edilmiş bulunan proje ile alâ
kalı olarak istenen makina ve teçhizatın ana maddelerinin Birleşik Devletlerde tedariki için yapı
lan plânlarda hiçbir değişiklik veya mezkûr plânlara hiçbir ilâve yapmıyacağmı TKÎ tasdik ve 
kabul eder. 

Madde — XI. 

Mahallî para üzerinden verilecek teminat 

Kredinin ilk istimalinden evvel ve bunun munzam bir şartı olarak işbu Anlaşma ile finanse 
edilecek makina ve ekipmanın serian ve müessir bir şekilde kullanılmasını mümkün kılmak üzere 
kâfi miktarda majıallî para hazır bulundurulacağı hususunda Türkiye Eximbank'a tatminkâr te
minat verecektir. 

Madde — XII. 

Raporlar ve teftişler 

1. Raporlar, TKÎ nin taun salahiyetli bir mümesilinin tasdikini havi veya mezkûr tasdiki 
eklice muhtevi olan ve şekil, şümul ve muhteva bakımından Eximbank ,ın tatminkâr bulacağı 
aşağıdaki raporları Eximibank'a tevdi etmeği TKÎ kabul eder : 

a) Üç aylık terakki raporları : îşbu Anlaşmanın taşıdığı tarihi mütaakıp, takvim yılının 
dörtte birini teşkil eden üçer aylık müddetlerin ilkinin bitimini takibeden (30) gün zarfında 
ve finanse edilen bütün teçhizat çalışır duruma gelinceye kadar, geçecek müddet zarfında TKÎ 
Eximbank'a bir Amelî Çalışma Terakki Raporu takdim edecek ve bu raporda, teçhizatın te
darikinde, müşterek tesislerin inşaatı, teçhizatın montajı, ön tecrübe veya işletmesinde kaydedi
len ilerlemeler gösterilecektir. Bu raporlar projenin bütün yeni faaliyetleri ve muhtevası hak
kında tam malûmatı ihtiva edecek ve muhtelif paralarla yapılan bütün masrafları gösterecek
tir. Raporlar bunlara ilâveten, evvelce Exi;mbank'a takdim edilmiş bulunan veya sonradan de-
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ğiştirildiği şekle nazaran plânlar, masraf tahminleri ve montaj ve işletme terminleri ile muka
yeseleri dahi ihtiva edecek ve Eximbank'ın zaman zaman istiyeceği tablo, fotoğraf veya diğer 
terakki rakamları dahi leffedilmiş olacaktır. 

b) Teknik işletme raporları : İşbu Anlaşmanın taşıdığı tarihte başlamak ve bu Anlaşma tah
tında çıkarılacak her hangi bir bono ödemeden kaldığı müddetçe devam etmek üzere ve 30 Ha
ziran ve 31 Aralık tarihlerinde hitam bulan her altı aylık devreyi takibeden otuz (30) g)ün. 
zarfında veya Eximban'm münasip göreceği her hangi bir tarihte TKİ Eximbank'a (İLİ lin-
yint faaliyetlerine ait mûtat istihsal ve işletme raporlarının bir İngilizce tercüme ve hulâsasını 
verecek ve bu raporlar maden işletmesi, kârı, istihsali, satışları, maliyetleri, personel eğitimi 
(ocak tahlisiye ve ilk yardım eğitimi dâhil) ve bunlar gibi Eximbank'm talebedeceği diğer ma

lûmatı ihtiva edecektir. 
c) Faaliyet programı ve bütçe : İşbu Anlaşmanın taşıdığı tarihte başlamak ve bundan 

böyle çıkarılacak her hangi bir bono ödemeden kaldığı müddetçe devam etmek üzere ve her 
takvim, yılının başlamasını mütaakıp otuz (30) gün zarfında veya Eximbank'm münasip görece
ği her hangi bir tarihte TKİ, GLl-liny.it faaliyetlerine ait o sene için Türkiye tarafından kabul 
edilmiş mûtat faaliyet programı ve bütçenin bir İngilizce -tercümesi veya hulâlasası ile her bi
rine ekli olarak lüzumlu cetvelleri Eximbank'a tevdi edecektir. 

d) Malî raporlar : İşbu Anlaşmanın taşıdığı tarihe ait TKİ malî senesinde başlamak ve bu 
Anlaşma tahtında çıkarılacak bonoların sonuncusunun ödendiği malî seneye kadar devam etmek 
üzere, her malî yılın hitamından itibaren yüz seksen (1.80) gün zarf nida, TKİ Eximbank'a TKİ nm 
GLİ Linyit faaliyetlerine ait mezkûr malî sene için hazırlıyacağı bilançonun ve kâr ve zarar hesapla
rının birer nüshasını tevdi edecektir. 

2. Teftişler : Bundan böyle çıkarılacak her hangi bir senet ödenmeden kaldığı müddetçe 
Eximbank zaman zaman tâyin edeceği mümessil veya mümessiller vasıtasiyle projenin mühendis
lik, inşaat ve işletilmesini ve bunlara mütaallik hesap ve kayıtları teftişe salahiyetli olacaktır. 
Eximbank'm mezkûr mahiyetteki mümesillerinden her biri münasip zamanlarda, proje ile alâkalı 
bütün arazi, emlâk, bina ve müştemilâta ve alâkalı bütün plân, şartname, kayıt ve hesaplara ser
bestçe tekarrübedebilecek ve bu münasebetle TKİ ve Türkiye'nin memurları, müstahdemini, ve or
ganları ile tamamen teşriki mesai edecek ve bunların azamî yardımlarını görecektir. 

Madde — XIII. 

Hususi beyan, teminat ve mukaveleleri : 

a) Türkiye ve TKİ nin, kredinin ihdası ile alâkalı iş gören memur, müstahdem, mümessil, ve
kil veya müşavirlerinden hiç birinin 21 Temmuz 1959 (Eximbank'm krediyi kabul ettiği tarih) 

Tarihinden bir sene evvelinden beri Eximbank'ta, müdür, memur veya müstahdem olmadığını 
Türkiye ve TKİ beyan ve temin ederler. 

b) Türkiye ve TKl (1) Eximbank'ta yukarda mezkûr tarihten bir sene evvelinden itibaren her 
hangi bir zaman müdür, memur veya müstahdem olarak çalışmış veya (2) böyle bir istihdam ame
liyesinin veya istihdam ameliyesine mütaallik bir Anlaşmanın cereyan ettiği zamanda Eximbank'ta 
müdür, memur veya müstahdem olan bir kimseyi 21 Temmuz 1959 tarihinden itibaren iki sene 
müddetle istihdam etmiyecek veya istihdam etmeye mütaallik bir Anlaşma yapmıyaeaklardır; an
cak her iki halde de böyle bir münasebetin zuhuru ile alâkalı bütün hakikatler Eximbank'a tamamen 
izah edildikten sonra, Eximbank böyle bir istihdama yazı ile muvafakat edebilir. , 

c) Türkiye ve TKİ, kredinin ihdası veya işletilmesi ile alâkalı olarak hiçbir hakiki veya hük
mî şahsa (Türkiye'nin ve TKİ nin normal ve devamlı -memur ve müstahdeminin normal ücretleri 
haricinde) her hangi bir komisyon, ücret veya diğer bir çeşit ödemede bulunmadığını, ödemeyi 
taahhüdetaıediğini, veya ödenmesini sağlamadığını beyan ve temin ile mezkûr mahiyette ödeme
leri yapmayacağını, ödemeyi taahhüdetmiyeceğini veya ödenmesini sağlamıyacağmı taahhüdederler. 

( S . Sayısı: 19) 
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Madde — XIV. 

Deniz nakliyatı ve sigorta 

Satmalınması bu Anlaşma tahtında finanse edilecek ve Birleşik Devletlerden gemi ile nakle
dilecek olan bütün makina ve teçhizat Birleşik Devletlerin 73. kongresinin 17 numaralı kararı 
mucibince, ve mezkûr kararın müsaade ettiği değişiklikler haricinde, Birleşik Devletlere kayıtlı 
gemilerle naklolunacakiardır. 

Bu Anlaşmaya göre finanse edilecek ve Türk limanlarına girecek olan Birleşik Devletler ma
kina ve teçhizatının deniz ve transiz kazalarına karşı sigortalanması için ödenecek ücretler ancak 
Birleşik Devletler Doları ile ödenebilen ve Birleşik Devletler piyasasında muteber olan sigorta 
poliçelerine karşılık bu krediden finanse edilebileceklerdir. 

Madde — XV. 

Rüçhan haklan, permiler ve lisanslar 

Birleşik Devletler Hükümetinin iher hangi bir uzvu veya vekâleti tarafından Türkiye'nin işbu 
Anlaşma mucibince satmalmak veya finanse etmek istiyeceği her hangi bir makina veya teçhiza
tın imalâtı, istihsali, satılması, kontrata bağlanması veya ihracı hakkında Birleşik Devletlerin cari 
veya âtide cari olabilecek her hangi bir kanunu veya Birleşik Devletlerin her hangi bir uzvunun 
cari veya âtide cari olabilecek her hangi 'bir kanunu veya Birleşik Devletlerin her hangi ıbir uz
vunun cari veya âtide cari ola'bilecek her hangi bir kaide veya nizamı mucibince taİebedilecek 
rüçlhan hakkı, taihsis, permi veya lisanslardan ötürü Exim'bank 'her hangi bir mükellefiyet veya 
mesuliyet kabul etmez ve kaibul etmiyecektir. 

Madde — XVI. 
Masraflar 

Bu Anl<a§ima mucibince Eximbank'a tevdi edilecek bütün bonolar, beyannameler, raporlar, şa
hadetnameler, mütalâalar ve diğer vesaik veya malûmat Eximbank'a masraf tahmil etmeden 
teydi olunacaktır. Kredinin işletilmesi ile alâkalı olarak Eximbank tarafından mâkul olarak ta
hakkuk ettirilecek bütün masrafları ve bu An aşmaya ait veya bu Anlaşmaya uygun olarak çı
karılacak bonolara ait Eximlbak'm hak veya alacaklarını takip, müdafaa veya muhafaza etmeye 
matuf olarak Eximbank tarafından tahakkuk ettirilecek, mâkul kanuni ücretler dâhil olmak üze
re, 'bütün masraf ve harçları, yapılacak talep üzerine, TKÎ Eximb'ank'a ödiyecektir. 

Madde — XVII. 

Vergiler 

Bu Anlaşma ile alâkalı olarak çıkarılacak her hangi bir bononun resülmali ve faizi, Tür
kiye veya Türkiye'nin siyasi veya vergi almaya salahiyetli bir uzvu tarafından mezkûr senet 
veya hâmiline cari veya ileride cari olabilecek vergi, rüsum, ücret veya diğer mükellefiyetler 
dolayısiyle, her hangi bir indirmeye mâruz kalmaksızın ödenecektir. 

Madde — XVIII. 

Hukuki mütalâa ve sair vesika 

Kredinin, istimaline tekaddüm eden munzam bir şart olarak, TKÎ, şeklen ve mahiyeten şaya
nı memnuniyet bir tarzda ihzar edilmiş aşağıdaki vesaiki Eximbank'a sunacaktır : 

(a) Türkiye Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri, ve gerekiyorsa TKÎ Hukuk îşleri Âmiri 
tarafından Eximbank Umumî Müşaviri adlîsinin veya onun intihabedeceği başka bir adlî mü
şavirin memnuniyetini mucibolacak şekilde aşağıdaki hususatı tevsik edecek hukuki bir mütalâa 
itası : 

( S- Sayısı : 19 ) 
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1. TKÎ nin işbu Mukaveleyi ifaya, musamm?m borçlanmaya girişmeye ve işbu Anlaşma ge

reğince Eximbank'a verilmesi icabeden bono veya bonoları itaya yetki sahibi olması için kanu
nen mültezem bütün icapları yerine getirdiği; 

2. Türkiye'yi, işbu Mukaveleyi icraya ve işbu Anlaşmada derpiş edildiği üzere muteber ve 
bilâkaydüşart garanti itasına yetkili kılacak, kendi kanunlarının bütün icaplarını Türkiye'nin 
yerine getirdiği; . • 

3. İşbu Anlaşmanın Türkiye ve TKÎ namına nizam ve kaidesine uygun surette imzalandığı ve 
meriyete girdiği ve ihtiva ettiği ahkâm gereğince her birini bililzam bağlantı altına soktuğu; 

4. işbu Mukavelenin II. maddesine tevfikan ısdar edilen bononun muteberen çıkarıldığı, 
Eximbank'a tevdi edildiği zaman, o bonoya istinaden yapılan avanslar mecmu yekûnu haddi 
dâhilinde, mezkûr madde ahkâmı gereğince TKÎ nin muteber ve kanunen onu bağlıyan vecibe
sini teşkil edeceği; ve 

5. Türkiye'nin mezkûr bonoya ait garantisinin muteber bir senette icra edildiği ve ahkâ
mına tevfikan muteber ve kanunen Türkiye'yi mükellefiyet altına soktuğu. 

Bu çeşit hukuki mütalâa veya mütalâalar, ai ıyasa, tüzük ve yönetmelikler, hususi kanunlar, 
kararnameler, nizamnameler, Meclis kararları ve idare makamlarının işlem fezlekeleri, vekâletna
meler ve zikri geçen mevzulara uygun olabilecek sair vesaikle mesnetlendirileceği gibi Eximbank-
m mâkûl olarak yapacağı talebi üzerine, mezkûr müstenidatm musaddak suretleri, bu rmitalâata 
terfik edilecektir. 

(b) Aşağıdaki şahıslardan her birinin yetkisinin tevsikiyle beraber musaddak imza numune
lerinden iki adedi: 

1. Türkiye ve TKÎ namına işbu Anlaşmayı imza eden şahıs veya şahıslar; 
2. İşbu mukavelenin II. maddesine tevfikan isdar edilen emre muharrer bonoyu tarihleyip 

imzalıyan şahıs veya eşhas; 
3. Türkiye namına mezkûr emre muharrer bonoya ait garantiyi imzalıyan şahıs veya şahıs

lar; ve 
4. İşbu mukaveleye tevfikan Exirmbank'a verilecek beyanname, rapor, sertefika ve sair vesa

iki imzalıyan ve TKl nin kredi muamelâtiyle ilgili mümessil veya mümessilleri olarak hareket eden 
şahıs veya çahıslar. 

Bunlardan sonra da, Eximbank'a onun zaman zaman, mâkûlen istiyebileceği, bunlar gibi, mun
zamı müşavir mütalâanameleri, yetki tevsiknameleri, imza numuneleri, sair vesaik ve malûmat da 
ita edilecektir. 

Tasdikan bilmeal: Taraflar, buraya kadar olan işbu Anlaşmanın, yukarda bahsi geçen tarihte, 
Birleşik Amerika Devletlerinin, Columbia bölgesinde, "VVashington'da üç nüsha olarak usulü dai
resinde tanzim ve imzalanmasını sağladılar. 

Şahitler : TÜRKİYE CUMHURİYETİ için 
İmza : Ekrem Alican 

Şahitler • TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ için 
imza: Hamza Batıh Nevzat Yerdel 

EXPORT - IMPORT BANK OF WASHİNGTON 
için 

imza: Samuel C. MVangt 
REİS 

Tasdikan 
Edmond 8. Conger 

Sekreterlik 
N. 1037 - D 

(S- Sayısı; 19) 
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örnekler : (A) Vesikası 

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİNİN EMRE MUHARRER BONOSU 

No : 
$ : 19 . . 
Alman para mukabilimde : (zirde TKİ diye tesmiye edilen) Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), 

işbu bono ile Export - Import Bank of Washington'a veya emrühavalesine, de 
dolar ($ :—) resülmali, Birleşik Amerika Devletleri kanuni akçesiyLe altışar aylık sekiz tak
litte ödemeyi ve bunun ilk taksidi ( $ : :— ) dolar olup vâdesi 31 Aralık 1962 
de hulul ederek o tarihte ödemeyi ve bakiye ( —• ( $ ) doları da bu tarih
ten itibaren altışar taksitlerle ödemeyi; işbu bono tarihinden itibaren, bu bononun, vakit vakit te-
ahhurda kalıp ödenmiyen resülmal bakiyesi üzerinden, senevi yüzde beş üç çeyrek (% 5 - 3/4) rayiciyle 
faiz tahakkuk ettirerek her yılın 30 Haziran ve 31 Aralık aylarında, aynı para ile tediye etmeyi vâ-
deder. Böyle bir faiz, 365 gün faktörü istimali suretiyle yani bir sene 365 gün hesabiyle fiilî adedi 
eyyam üzerinden hesaplanacaktır. 

Bu bononun resülmali ve ona ait faiz, bunlara veya işbu bononun hâmiline, Türkiye Cumhuriye
ti veya onun her hangi bir tâli, siyasî veya vergi şubesi tarafından, halen tarh edilmiş veya ilerde 
tarh edilecek tekâlif, vergi, rüsum, hare, ücret ve sair masarif tenzil edilmeden ödenecektir. 

TKİ, işibu bono ile, her hangi bir zamanda ve vakit vakit, nakdî cezasız veya primsiz, hu (bono
nun resülmalinin tamamını veya her hangi bir kısmını, peşinen ödenen resülmal üzerinden, peşin 
ödeme tarihine kadar tahakkuk eden faiziyle birlikte, peşin ödemek hakkını muhafaza eder. Böyle 
bir peşin ödeme, bu bonodaki resülmalin taksitleri bakiyesine de, onların vâdelerine makûs bir sıra 
dâhilinde tatbik edilebilecektir. 

İşbu bono hâmili tarafından, işbu mukaveleye tevfikan haiz olduğu hukukun her hangi hususi bir 
halde âdemi istimali (bu halde veya onu takilbedecek her hangi diğer bir halde de, o haklardan fera
gat etmiş olmayı tazammun etmiyecektir. 

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ 
İmza : 
Unvan : 

Garanti 

Alman para için: Türkiye Cumhuriyeti namına, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı, işbu 
garanti vesikası ile, mezkûr emre muharrer bononun vâdesi hululünde resülmal ve faizini, ora
da tasrih edilen şartlar altında ödemeye ve bu gayeye matuf en Türkiye'nin tam bir hüsnüniyet 
ve itibarına müstenit söz verdiğini ve ne şekilde olursa olsun, bu konuda mutalebatta, pro
testoda bulunmaktan feragat ettiğini, ve mezkûr emre muharrer senedi istar edene karşı onun 
hâmilinin haiz olduğu her hangi bir hakkından, veya her hangi bir dâvasından sarfınazar et
mesi hakkında her hangi bir mutalebede bulunmıyacağmı bilbeyan, mezkûr emre muharrer 
bononun veya onun yenilenmiş olanının her hangi bir temdidine rıza göstermeyi kabul eder. 

j r >» -\ <* - *' 

't'^İ Maliye Bakanı Hazine Umum Müdürü 

İ l « • • I I 

(S . Sayısı: 19) 
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Kurucu Meclis S. S A Y I S I : 2 0 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - tmport 
Bank ile Hükümetimiz ve Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu ara
sında akdedilen 1 milyon dolarlık İstikraz Anlaşmasının tasdikine 

dair kanun tasarısı ve Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu 
raporu ( 1 / 3 9 ) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 1 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1373/328 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 28 . 1 . 1961 tari
hinde kararlaştırılan «Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - İmport Bank ile 
Hükümetimiz ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu arasında akdedilen bir milyon dolarlık İs
tikraz Anlaşmasının tasdikine dair kanun tasarısı» gerekçesi ve ilisikleriyle birlikte 'bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkam ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Geçen yıl zarfında Amerikan malî müesseselerinden Export - import Bank ve Kalkınma ik
raz Fonundan temin olunan kredilerin istimali hususunda Hükümetimizce uygun görülen proje
ler adı geçen teşekküllere intikal ettirilmişti. 

Export - import Bank'a tevdi edilmiş olan projelerimizden Türkiye Kömür işletmeleri Ku
rumu tarafından deruhde edilmiş bulunan Ereğli Kömürleri işletmesi ocaklarının câri ame-
najman programı ile alâkalı makina ve ekipman mubayaasına mütedair proje, adı geçen banka 
tarafından tasvibolunarak bu projenin dış finansmanını karşılamak üzere, Türkiye Kömür iş
letmeleri Kurumuna 1 000 000 dolar ikrazı kararlaştırılmış ve bu maksatla mezkûr banka idare
siyle Hükümetimiz ve Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu arasında 27 Eylül 1960 tarihinde bir 
mukavele akdedilmiştir. 

Mezkûr Anlaşmayla açılan kredi, 31 Aralık 1962 tarihinde başlamak suretiyle birbirine 
takriben müsavi ve birbirini takibeden altışar aylık sekiz taksitte ödenecektir .Fiilî gün üzerin
den ve her ödemeden sonra tahassul edecek ödenmemiş esas bakiye üzerinden her sene % 5,75 
nispetinde faiz hesaplanacak ve hesaplanacak bu faiz her sene 15 Haziran ve 1 Aralık talihle
rinde ödenecektir. Gerek resülmal ve gerekse faiz Amerika Birleşik Devletlerinin kanuni pa
rası ile tediye edilecektir, 



— 2 — 
Taşkömür havzamızın istihsalini yılda 4,5 milyon ton satılabilir kömüre çıkartmak için ge« 

rekli bulunan 15,5 milyon doların 14,5 milyonu Kalkınma İkraz Fonu Kredisinden temin edil
miştir. Bu Anlaşmayla sağlanan bir milyon dolar ile 15,5 milyon dolar ihtiyacı tamamlanacak 
ve mâruz programın tatbiki imkân dâhiline girmiş olacaktır. 

Bıı Anlaşma gereğince yapılan avanslar dolayısiyle Türkiye Kömür işletmeleri Kurumunun 
Export - Import Bank'a karşı talıassul eden borcun resülmal ve faizlerinin vaktinde ödeneceği 
7280 sayılı Kanunla bahşedilen salâhiyete istinaden, Anlaşma Hükümetimiz namına da imzalan
mak suretiyle temin edilmiştir. 

ilişik bulunan mezkûr Anlaşma Teşriî Organın tasdikine arz olunur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. C. 
Kurucu Meclis 10 . 3 . 1961 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/39 

Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - Import Bank ile Hükümetimiz ve 
Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu arasında akdedilen 1 milyon dolarlık istikraz Anlaşmasının 
tasdikine dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda gö
rüşüldü : 

Gerekçede tafsilen izah edilen (hususlar, komisyonumuzca da yerinde görülerek, tasarı aynen 
ka'bul edilmiştir. 

Kurucu Meclis Genel Kuruluna, arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kurucu Meclis 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı Başkanvekili * Sözcü 
Hatiboğlu Şevket Raşit Yurdakuler Muzaffer Hocaoğlu A. Sırrı 

üye Üye 
Barlas Cemil Sait Ecevit Bülent 

üye Üye Üye 
Kaplan Kadri Turhan Vahit Türkoğlu Kemal 

Kâtip 
Dizdaroğlu Vahap 

Üye Üye 
Söz hakkını mahfuzdur. 

Egeli Yusuf Âdil Eroğlu Hamza 

( S- Sayısı : 20 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü 
olan Export - Import Bank ile Hükümetimiz ve 
Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu arasında 
akdedilen bir milyon dolarlık istikraz Anlaş

masının tasdikine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. —• Amerika Birleşik Devletleri
nin bir teşekkülü olan Export - Import Bank 
ile Hükümetimiz ve Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu arasında 27 Eylül 1960 tarihinde im
zalanan bir milyon dolarlık İstikraz Anlaşması 
kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

hükümlerini Ba-MADDE 3. — Bu kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

28 .1 .1901 
Devlet Bakam ve Devlet Başkanı vo 

Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Baltanı 
H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 

E. Tüzemen 
İçişleri Bakanı 
M. î. Kıziloğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdeş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakam 

R. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

A. Tahtakilıç 
Ba. - Ya. ve l'nrizm Bakam 

C. Baban 

Başb. Yardımcısı 

Devlet Bakanı 
İV. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakam 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarpar 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakan, 
F. Aşktn 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatonçu 

İmar v̂e İskân Baltanı 
F. Yavuz 
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TÜBKÎTE CUMHURİYETİ 

ve 

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KÜRÜMÜ 
ve 

EXPORT - İMPORT BANK OP WASHİNGTON 
arasında 

KREDÎ ANLAŞMASI 
ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti (bu Anlaşma metninde «Türkiye» olarak zikredilecektir.) ve Türkiye'
de bir iktisadi Devlet Teşekkülü olan Türkiye Kömür İşletmeleri (TKÎ) (bundan sonra TKÎ diye 
anılacaktır) ile Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - Import Bank of 
Washington (bu Anlaşma metninde «Eximbank» olarak zikredilecektir) tarafından ve aralarında 
1960 senesinin Eylül ayının 27 nci gününde meriyete konulan bu Anlaşma ile; 

TASDİK OLUNUR Kİ 
12 Eylül 1958 tarihli bir Anlaşma ile Exiiınbank, Türkiye tarafından sarih ve detaylı plan

lara, etüdlere ve masraf tahminlerine müsteniden teklif edilen ve Eximbank tarafından mezkûr 
Anlaşma ahkâmına uygun olarak tesis edilecek münferit kredi tahsisleri (aşağıda «Proje Kre 
dileri» olarak zikredilecektir.) tahtında finanse edilmesi muvafık görülen, ve Türkiye'nin ikti-
saden inkişafında âzami ehemmiyet taşıyan âmme sektörü ve hususi sektöre ait projelerin finanse 
edilmesinde Türkiye'ye yardım gayesi ile, Türkiye lehine otuz yedi milyon beş yüz bin doları 
($ 37 500 000) tecavüz etmiyen bir kredi silsilesi tesis ettiğinden; ve 

Türkiye TKÎ ocaklarının cari amenajman programı ile alâkalı olarak, TKÎ tarafından ta-
lebedilen makina ve ekipmanın Birleşik Devletlerden tedarik edilip Türkiye'ye gönderilmesini 
finanse etmesi işinde TKÎ ye yardım gayesiyle, mezkûr esaslar dâhilinde, bir milyon dolarlık 
($ 1 000 000) bir proje kredisinin tesis edilmesini halen Eximbank'taıı talebetmiş olduğundan 
Türkiye, talebedilen proje kredisini ve borçlanmayı tevsik eden bono veya bonolardan mütevel
lit TKÎ nin borcuna ait ana para ile faizinin vâdesi geldiğinde tediyesini temin için bilâkaydü-
şart bir garanti vermeyi teklif ettiğinden ve böyle bir kredi silsilesinin tesisi Amerika Birle
şik Devletleri ve Türkiye arasında ihracat ve ithalât ve emtia mübadelesini teşkil edeceğinden, 

Taraflar, yukarda mezkûr hususlar ve bu Anlaşma metninde mevcut karşılıklı taahhütleri 
nazara alarak aşağıda belirtilen şekilde anlaşmaya varılmıştır : 

Madde — I. 

Kredi silsilesi 

Eximbank TKÎ lehine bir milyon doları ($ 1 000 000) tecavüz etmiyecek bir kredi silsilesi 
tesis eder, ve bu kredi silsilesine karşılık Zonguldak Taşkömür Havzası amenejman programı 
(badema «Proje» olarak zikredilecektir.) ile ilgili olarak Eximbank tarafından tasdik edile
cek ve TKÎ tarafından talebolunacak makina ve ekipmanın Birleşik Devletlerden tedariki ile Tür
kiye'ye ihracını finanse etme işinde TKÎ ye yardım gayesine matuf olmak üzere Eximbank, mün
feriden veya bir veya birkaç Birleşik Devletler Ticari Bankası vasıtasiyle zaman zaman ve aşağı
da belirtilen şart ve ahvale uygun olarak ödemeler yapmayı deruhte eder. Böyle bir kredi silsilesi, 
Eximbank ve Türkiye arasındaki mezkûr 12 Eylül 1958 tarihli anlaşma dâhilinde, münferit bir 
kredi tahsisi teşkil edecektir. 
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Madde — H. 

ödeme şartlan - Bonolar 

TKÎ, taksit taksit ve âtide temin edilecek avansların heyeti mecmuasını; ye 365 gün faktörü
nü kullanarak ve fiilî gün üzerinden ve her ödemeden sonra tahassul edecek ödenmemiş esas ba
kiye üzerinden her sene yüzde beş ve üç çeyrek (% 5-3 /4 ) nispetinde faiz hesaplamayı ve hesap
lanacak bu faizi her sene 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde Eximbanka ödemeyi taahhüt ve 
kabul eder. Gerek resülmal, gerek faizi Amerika Birleşik Devletlerinin kanuni parası ile tediye 
edilecektir. Avansların heyeti mecmuası altı aylık taksitler halinde ödenecek, 31 Aralık 1982 de 
başlamak suretiyle taksitlerin sonuncusu hariç her biri yüz yirmi beş bin dolar ($ 125 000) tuta
rında olacak, sonuncu taksit avansların heyeti mecmuasının ödenmesini tamamlıyacak miktarda ol
mak üzere yüz yirmi beş bin dolar (125 000) veya daha az olacaktır; ancak TKÎ senetlerin mü
badelesi mevzuunda işbu madde II de temin edilen tercih hakkını kullanacak olursa avansların 
heyeti mecmuası 31 Aralık 1962 de başlamak suretiyle birbirine takriben müsavi ve birbirini ta-
kibeden sekiz (8) altı aylık taksit halinde ödenecektir. 

Aşağıda temin olunan kredinin ilk kullanılışından evvel ve bu ilk kullanılışı müm
kün kılacak ön şart ve TKÎ nin aşağıdaki avanslar dolayısiyle Eximbank'a karşı mükel
lefiyetini tasrih gayesine matuf olarak, TKÎ Eximbank'a bir milyon dolar ($ 1 000 000) ana 
yekûnunda bir ciro edilebilir emre muharrer bono ısdar ve tevdi edecektir; ancak, bu bono, yal
nız o zamana kadar verilen avanslar ve bu avansların faizlerinin heyeti umumiyesi kadar bir mik
tar için muteber olacaktır. Bono, Türkiye'nin boıoda mezkur resülmalin ve ona ait faizlerin bono 
şartlarına uygun olarak ödenmesi hususunda tara hüsnüniyet ve itibarını taahhüdeden umumi bir 
borç mahiyetini taşıyacaktır. 

Bononun resülmali 31 Aralık 1962 de başlamak suretiyle birbirine takriben müsavi ve birbiri
ni takibeden sekiz (8) altı aylık taksitte ödenecektir. Bono, 365 gün faktörü kullanılarak ve fiilî 
gün üzerinden ve her ödemeden sonra tahassul edecek ödenmemiş esas bakiye üzerinden her se
ne yüzde beş ve üç çeyrek (% 5-3/4) nispetinde hesaplanan faizi muhtevi bulunacak ve bu fa
izler her sene 15 Haziran ve 1 Aralık tarihlerinde ödenecektir. Bononun ısdarı tarihinden itiba
ren faiz işletilmesi icabedecekse- de, yalnız kredi silsilesi dâhilinde verilen avansların tediye tarih
lerinden itibaren tahakkuk ettirilip hesaplanacak faizlerin tediyesi için lüzumlu ayarlamalar yapı
lacaktır. 

Bono ısdarı "tarihini taşıyacak, gerek resülmal gerekse faizi Eximbank veya göstereceği şahıs 
ve şahıslar emrine Birleşik Devletlerde Eximbank'm muvafık bulacağı bir ticari bankada Amerika 
Birleşik Devletlerinin kanuni parası ile tediye edilecektir. Bono ve garanti İngilizce lisanında baskı 
veya litografi ile yazılmış olacak, Eximbank tarafından şekli ve metni tatminkâr bulunacak, esaa 
itibariyle işbu Anlaşmaya leffedilmiş buluunan ve bundan böyle işbu Anlaşmanın bir kısmı olan (A) 
ekine uygun olacaktır. 

Madde VI nm sonuncu paragrafında belirtilen esaslar dâhilinde yapılan resülmal tediyesi çıka
rıldıktan sonra, kredi dâhilinde fiilen verilen avansların hej^eti mecmuası bononun resülmal muhteva
sından az olduğu takdirde, madde VIII de belirtilen esaslar dâhilinde, avans verilmesinin son gü
nünden itibaren doksan (90) gün zarfında TKÎ nin yapacağı talep üzerine Eximbank, bonoyu ve
rilen avansların heyeti mecmuasından resülmal te üyeleri tenzil edildikten sonra kalan miktara mü
savi resülmali muhtevi yeni bir bonoya karşılık TKÎ ye teslim edecektir. Bonoların mübadelesi 
ile beraber TKİ ye teslim edecektir. Bonoların mübadelesi ile beraber TKÎ, Eximbank tarafından 
teslim edilen bonoda tahakkuk ettirilip ödenmemiş olan bütün faizlerin yeni bonunun tarihine kadar 
olan miktarını Eximbank'a ödiyecektir. TKÎ tarafından mezkûr doksan (90) gün zarfında böyle 
bir bono mübadelesi talebedilmediği takdirde Eximbank, resülmal tefazulunu, orijinal bononun re-
sülmalinin vâdesi gelen ilk taksidinin matlubuna geçirecektir. 

TKÎ, bu Anlaşmaya uygun olarak çıkarılan her hangi bir bononun resülm-alinin kâffesini veya 
her hangi bir eüz'ünü ceza veya prim mevzuubahsolmaksızm, arasıra ve her hangi bir zaman, vâdo 
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tarihinden önce ödemek hakkına saMbolacak ve 'böyle bir peşin ödeme ile birlikte peşin ödeme tarihine 
'kadar olan faizleri de ödiyecektir. Bu kabîl bütün peşin ödemeler bononun resülmalinin en geç vâdesi 
gelen taksitine tatbik edilecektir. 

TKl nin bundan böyle verilecek avanslardan meydana gelecek borçlarının kâffesini veya her 
hangi bir cüz'ünü veya bu borçları tevsik eden bono veya bonoları Eximbank'm her hangi bir za
man ve zaman zaman satabileceği, devredebileceği, ciro edebileceği, üzerinden ortaklık tesis edebile
ceği veya her hangi bir şekilde elden çıkarabileceği hususu anlaşılmış ve kabul edilmiştir. 

Madde — m . 

Garanti 

Türkiye, bu vesile ile, işbu Anlaşma gereğince yapılan avanslar dolayısiyle TKÎ nin Eximbank'a 
karşı tahassul eden borcun resülmal ve faizlerini, bu Anlaşmaya tevfikan vakti merhununda öde
meyi hüsnüniyet ve şerefi üzerine bilâkaydüşart temin eder. 

Madde — IV. 

Bono mübadelesi 

Bundan böyle verilecek avanslar için madde VIII de belirtilen son tarihten veya kredinin 
tamamen sarf edildiği tarihten sonra, hangisi daha evvel tahakkuk ederde, Eximbank'm her 
hangi bir zaman veya zaman zaman yapacağı talepleri mütaakıben, TKÎ Eximban'a şu andan 
o zamana kadar Eximbank'a çıkarılmış olup aynı ödenmemiş resülmal miktarını muhtevi bir 
veya birkaç bonoya mukabil, ve her hangi bir faiz, kazanç veya zararın veya faiz ödemelerinin 
tecil veya tehirini tevlidetmiyecek bir tarihi hâmil,' yeni bir veĵ a birkaç bono çıkaracaktır. Mez
kûr yeni bono veya bonolar Eximbank,m talebedeceği mahiyette olacak ve şayet Eximbank 
isterse, o vakte kadar karşılık olarak teslim edilen bono veya bonoların resülmallarınm her 
taksidinin kâffesi veya her hangi bir cüz'ü veya o zamana kadar karşılık olarak tesilm edi
len iki veya daha fazla bononun resülmallarınm aynı (mahiyet vâdesi gelmiş olan taksitleri
nin kâffesi yeni bir veya birkaç bono ile ayrı ayrı tasrih edilecek şekilde çıkarılacaktır. Mez
kûr hususata uygun olarak çıkarılacak her yeni bono madde II deki ahkâma uygun ve esasen 
işbu Anlaşmanın (A) ekinde gösterilen şekilde olacak, ancak işbu madde IV de mevcut şart
ları tatbik mevkiine koymak gayesiyle Eximıbank'm tâyin edeceği değişiklikler yapılacaktır . 

Madde — V. . 

Döner fon 

Kredinin ilk kullanılışına tekaddüm eden şartlar tamamen tahakkuk ettikten sonra Eximbank 
TKÎ nin talebine uyarak elli bin- dolarlık ($ 50 000) veya yüz bin dolarlık ($ 100 000) bir 
meblâğı TKÎ ye avans olarak verecektir. Bu avans, Birleşik Devletlerde TKÎ nin tâyin edeceği 
ve Eximbank'ın tatminkâr bulacağı bir tieari bankaya yatırılacak, ve bu şekilde ihdas edildikten 
ve zaman zaman sarf olan para aşağıda madde VI da mezkûr şekilde tekrar yatırıldıktan 
sonra yalnız ve yalnız proje ile alâkalı ve tecviz edilmiş masrafların Birleşik Devletler doları 
olan kısmını finanse etmek maksadı ile, TKÎ tarafından kullanılacak bir fon (aşağıda «Döner 
Fon» olarak zikredilecektir) teşkil edecektir. 

Madde — VI. 

Döner fondan sarf olunan paranın tekrar yatırılması 

Eximbank'm madde V de mezkûr avansı vermesini mütaakkıp ve bu şekilde tesis edilen dö
ner fona proje ile alâkalı munzam Birleşik Devletler dolan masraflarım, finanse etmek maksa-
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di ile yeniden para yatırılması gerektiğinden Exim<bank, aşağıda belirtilenler kendisi bakımın
dan tatminkâr şekil ve mahiyette olmak üzere bunların bankaya tevdiini mütaakıp döner fona 
avanslar verecektir. 

(a) Elli bin dolardan ($50 000) az olmıracak ve işbu maddenin (b) fıkrasında belirtilen 
müfredatlı beyannamede gösterileri sarfiyat yekûnunu geçmiyecek bir miktardaki avans için 
TKÎ nin salahiyetli bir mümessilinin imzasını hâmil bir talepname; 

(b) Tki nin salahiyetli bir mümessilinin imzasını hâmil bir müfredatlı beyanname (bu an
laşma metninde «Müfredatlı Beyanname» olarak zikredilecektir); Bu beyannamede şu husus
lar belirtilecektir; TKİ tarafından döner fondan proje ile alâkalı ve Birleşik Devletler Dolan 
olarak yapılan ve tecviz edilmiş olup evvelki müfredatlı beyannamede belirtilmiyen masraflar, -
müfredatlı beyannamede bu çeşit masrafların her biri için tarih, maksat ve miktar ve satıcı
nın isim ve adresi tasrih edilecek ve Eximbak,m normal olarak talebedebileceği evrakı müsbite 
eklenecektir. 

(c) (1) Müfredatlı Beyannamede gösterilen bütün masraflann proje ile alâkalı olarak yapıldı
ğı, (2) Müfredatlı Beyannamede tadad'edilen kalemlere aidolarak aynı beyannamede belirtilen 
meblâğların tam olarak ödendiği, ve bu meblâğların mezkûr kalemlerin temini dolayısiyle-yapı
lan ve yapılacak olan bütün iskontb, tenzilât, para iadesi veya diğer ödemeleri ihtiva ettiği, (3) 
Bu sarfiyatın yapıldığı bütün makina, teçhizat ve hizmetin Birleşik Devletler mamulâtı veya 
menşeinden olduğu, ve (4) madde XIII deki hükümler yine aynı maddede cevaz verildiği veç
hile değiştirilmediği takdirde, bu masrafların yakıldığı bütün makina ve teçhizatın mezkûr mad- • 
de ahkâmına uygun olarak nakledildiği veya nakledileceği, TKÎ nin salahiyetli bir mümessilinin 
vesikasında belirtilecektir. 

(d) Müfredatlı Beyannamede belirtilen her makina, teçhizat veya servisi veren kimse tara
fından, tedarik ettiği kalemlerin Birleşik Devletler mamulâtı veya menşeinden olduğunu ve şa
hadetnamede belirtilenler haricinde ve mezkûr kalemlerin satışı veya satışını temin edecek bir. 
kontrat tedariki ile alâkalı olarak hakiki, veya hükmi her hangi bir şahsa (müşarünileyhin nor
mal ve daimî olarak yanında çalışan müdür, memur ve müstahdeminin normal ücretleri haricin
de) her hangi bir ıskonto, tenzilât, eksiltme veya diğer bir ödeme yapmadığını veya yapmayı ta-
ahhüdetme'diğini bildiren bir vesika. 

(e) Eximbank,m zaman zaman mâkul olarak istiyebileceği ilâve vesaik ve malûmat. 
Bu maddenin (a) fıkrası hükmüne rağmen ve işfbu madde VI tahtında Türkiye'nin talebede-

ceği son avans aşağıda gösterilen iki durumdan hangisi daha az ise onu geçmiyecektir: (1) Böy
le bir talebe esas teşkil edecek olan müfredatlı beyannamede gösterileri masraf mecmuu veya 
(2) işbu Anlaşmanın VII. maddesi gereğince Eximbank'ın vereceği taahhütlerin tevlidedeceği 
bakiyeler hesaba katılarak, TKÎ tarafından kullanılmamış olan kredi mecmuu. 

Verilecek, son avans tarihini mütaakıp doksan (90) gün zarfında TKl, döner fondan proje ile 
alâkalı ve Birleşik Devletler Doları olarak yapılan ve evvelki her hangi bir müfredatlı beyan
namede gösterilmiyen bütün masraflar için işbu maddenin (b) fıkrasında istenen şekilde bir müf
redatlı ile işbu maddenin (c) ve (d) fıkralarında istenen şahadetnameleri, Eximbank'a tevdi edecektir. 
Şayet bu şekilde bildirilen masraflar evvelki müfredatlı (beyannamelerde belirtilen masraflara ilâve 
edildikten sonra, Döner Fonun ihdası ve idamesi için yatırılan avansların yekûnuma müsavi değil ise, 
TKÎ Eximbanka derhal bu farka müsavi bir yekûn ile icap eden faizini ödeyecek, bu ödeme ve faiz 
işbu anlaşmanın madde II sinde mezkûr şekilde bonolar için yapılacak peşin ödemeler gibi muamele 
görecektir. 

Madde — VII. 

Akreditifler 

Kredinin ilk kullanılışına takaddüm eden şartların tamamen yerine getirilmesini mütaakıp TKÎ 
zaman zaman, finansmanı iştm Anlaşma ile tecviz edilmiş bulunan proje ile alâkalı Amerika Birle-
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şik Devletleri dolar masraflarının finanse edilmesi için TKİ nin talebi üzerine açılmış bulunan ak
reditifin lehdarma bir Amerika Birleşik Devletleri Ticarî Bankası tarafından yapılan ödemeleıi 
karşılamaya matuf olarak mezkûr bankaya avans verilmesi veya yapılan masrafların iadesi maksa-
diyle Eximbanktan taahhütname çıkarılmasını talep etmek suretiyle dahi, krediden istifade edebi
lir. Eximbank bu gibi taahhütnameleri, şekil ve mahiyet itibariyle tatminkâr bulacağı aşağıdaki 
vesaikin kendisine tevdiini mütaakıp çıkaracaktır: 

a) Teklif edilen akreditifle mubayaası finanse edilecek olan emtiayı tasrih eden ve mezkûr 
taahhütnamenin bununla alâkalı olarak ısdarı hususunda Eximbanka yetki veren TKÎ nin salahi
yetli bir mümessilinin imzasını hâmil bir talepname, böyle bir talepname: (1) Bu gibi emtia mu
bayaasının proje ile alâkalı masraflardan olduğunu, (2) Bu gibi pozisyon veya pozisyonların Bir
leşik Amerika Devletleri mamulü veya menşeli olduğu ve (3) Mezkûr akreditifle yapılacak tediya-
tı tevsikan ibraz olunacak faturalarda hesaplanan ıskonto, tenzilât ve sair ödemeler hariç, TKÎ nin 
bu gibi emtia mubayaası dolayısiyle hiçbir Iskonto, tenzilât ve sair ödeme almadığını ve almayı ka
bul etmediğini tasdik edecektir. 

b) Tarih ve imza hariç her hususta noksansız olan ve Eximbank yazı ile hilâfına muvafakat 
etmedikçe en geç 30 Kasım 1960 da hitam bulan bahis konusu akreditifin üç (3) sureti, mezkûr 
akreditif, emtiayı satan firmanın işbu anlaşmanın VI. maddesinin (d) paragrafında aranılan şart
lara uygun vesika veya vesaiki Eximbanka ibraz edeceği, şartını ihtiva eyliyecektir. 

c) Daha önce ibraz edilmemişse, alâkalı siparişin veya satış mukavelesinin bir sureti. 
d) Eximbank'm yukarıki hususlara mütaalli'k ve mâkul olarak istiyebileceği diğer munzam Âe-

saik ve malûmat. 
Muteber olduğu müddetçe böyle bir taahhütnamenin işbu Anlaşma mucibince akreditifin esas tu

tarına müsavi bir miktar üzerinden tesis olunan kredi fonları için rüchanlı bir mübayaıa taahhüdü 
teşkil edeceği; işbu Anlaşma.tahtında verilen taahhütnameler mecmuu ile Anlaşmanın V. ve VI. 
maddelerine göre yapılan avanslar mecmuunun toplanmasiyle hâsıl olan yekûnun 1. maddedeki 
kredi silsilesine ait miktarı hiçbir surette tecavüz etmiyeceği; bu gibi taahhütnameler mucibince 
Eximbank'm bir Amerika Birleşik Devletleri Ticarî Bankasına yapacağı tediyatm kredi üzerinden 
verilmiş avanslar mahiyetini haiz olacağı; ve bu kabil taahhütnameleri ısdar etmek ve bunlara 
göre ödemeler yapmakla Amerika Birleşik Devletleri Ticari Bankasının böyle bir akreditifi, tesisi 
ve bu akreditife uygun olarak yapacağı ödemeler sırasında ihtiyar edeceği fiiller veya ihmaller do
layısiyle Eximbank'ı hiçbir mesuliyet altına sokmıyacağı anlaşılmıştır. 

Yukarda izah olunan şekilde krediden verilecek avanslar için (1) Amerika Birleşik Devletleri Ti
carî Bankasına yapılan tediye tarihinden itibaren; veya (2) böyle bir tediye masraf iadesi suretiyle ifa 
olunmuşsa, Amerika Birleşik Devletleri Ticarî Bankasının akreditif lehtanna alâkalı ödemeyi yapmış. 
olacağı tarihten itibaren faiz tahakkuk ettirilecektir. 

Madde — V I I I . 

Kredinin mevcudiyeti, taliki ve iptali 

Eximbank yazı ile hilâfına muvafakat etmedikçe 31 Aralık, 1961 tarihinden sonra kredi tahtın
da avans vermek veya yazılı şartlara göre hitam bulan akreditiflerle alâkalı olarak 30 Kasım 1960 
tarihinden sonra taahhütnameler ısdarı ile mükellef değildir. 

Gerek TKÎ, gerekse Eximbank'm bu kredinin kullanılmamış kısmım, mukabil tarafa yazı ile 
bildirmek suretiyle, her hangi bir zamanda talik veya iptal edebileceği anlaşılmış ve kabul edil
miştir; ancak, böyle bir talik veya iptalin yapılması tarihinden evvel TKÎ tarafından taahhüt al
tına girilen satmalmalarla alâkalı ve işbu Anlaşmanın VI. maddesi gereğince verilecek olan kredi 
tahtmdaki avansları almaya devam hakkının TKÎ ye tanınması, ve böyle bir talik veya iptalin işbu 

(*) T. C. Hükümetinin talebi üzerine bu tarih 30 Nisan 1.961 olarak değiştirilmiştir. 
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Anlaşmanın VII. maddesi gereğince açılan banka akreditiflerine mütaallik bakiye taahhütnamele
rin muteberliğine halel getirmemesi, ve bundan başka, böyle bir talik veya iptalden önce veya son
ra verilmiş avanslar dolayısiyle TKl ve Eximban-k'm hak ve mükellefiyetlerinin bozulmaması şart
tır. 

Madde — IX. 

Tediyede kusur 

Bu Anlaşma tahtında çıkarılacak her h^ngi bir senedin resülmal veya faizinin taksitlerinden 
her hangi birini vaktinde ve tam olarak ödemekte kusur edildiği takdirde, bu Anlaşma tah
tında verilecek bütün avansların ve bonoların resülmalleri ile bunlara ilâveten ödeme gününe 
kadar tahakkuk ettirilecek faizleri, Eximoank'm isteği üzerine Eximbank tarafından TKÎ ye 
bu maksatla verilecek bir ihbarname ile derhal muacceliyet kesbedecektir, ve böyle bir bono
nun hâmiline verilmiş olan veya hâmili tarafından temin edilmiş her 'çeşit teminat derhal ka
bili icra olacaktır. 

Madde — X . 

Müktesebat plânlan 

Eximbank önceden yazı ile hilâfına muvafakat etmedikçe, Türkiye'nin proje kredisi için 
yaptığı müracaatın bir kısmını teşkil eden Eximbank'a evvelce takdim edilmiş bulunan proje ile 
alâkalı olarak istenen makina ve teçhizatın ana maddelerinin Birleşik Devletlerde tedariki için 
yapılan plânlarda hiçbir değişiklik veya mezkûr plânlara hiçbir ilâve yapmıyacağmı TKİ tasdik 
ve kabul eder. 

Madde — X I . 

Raporlar ve teftişler 

1. Raporlar,. TKÎ nin tam salahiyetli bir mümessilinin tasdikini havi veya mezkûr tasdiki 
eklice muhtevi olan ve şekil, şümul ve mahteva bakımından Eximbank'm tatminkâr bulacağı 
aşağıdaki raporları Eximbank'a tevdi etmeyi TKÎ kabul eder : 

a) Üç aylık terakki raporları : işbu Anlaşmanın taşıdığı tarihi mütaakıp, takvim yılının 
dörtte birini teşkil eden üçer aylık müddetlerin ilkinin bitimini takibeden (30) gün zarfında 
ve finanse edilen bütün teçhizat çalışır durumagelinceye kadar, geçecek müddet zarfında TKÎ 
Eximbank'a bir Amelî Çalışma Terakki Raporu takdim edecek .ve bu raporda, teçhizatın teda
rikinde, . müşterek tesislerin inşaatı, teçhizatın montajı, ön tecrübe veya işletmesinde kaydedilen 
ilerlemeler gösterilecektir. Bu raporlar projenin bütün yenî faaliyetleri ve muhtevası hakkında 
tam malûmatı ihtiva edecek ve muhtelif par.ılarla yapılan bütün masrafları gösterecektir, 
Raporlar bunlara ilâveten, evvelce Eximbank'a takdim edilmiş bulunan veya sonradan değiş
tirildiği şekle nazaran plânlar, masraf tahminleri ve montaj ve işletme terminleri ile mukaye
seleri dahi ihtiva edecek ve Eximbank'm zaman zaman istiyeceği tablo, fotoğraf veya diğer 
terakki rakamları dahi leffedilmiş olacaktır. 

!b) Teknik işletme raporları : îşbu Anlaşmanın taşıdığı tarihte başlamak ve bu Anlaşma tah
tında çıkarılacak her hangi bir bono ödemeden kaldığı müddetçe devam etmek üzere ve 30 Ha
ziran ve 31 Aralık tarihlerinde hitam bulan her altı aylık devreyi takibeden otuz (30) gün zar
fında veya Eximbank'm münasip göreceği her hangi bir tarihte TKÎ Eximbank'a Zonguldak 
Taşkömür faaliyetlerine ait mûtat istihsal ve işletme raporlarının bir İngilizce tercüme ve hulâ
sasını verecek ve bu raporlar maden işletmesi, kârı, istihsali, satışları, maliyetleri, personel eğiti-

( S- Sayısı : 20 ) 



~ 10 — • . 
mi (ocak tahlisiye ve ilk yardım eğitimi dâhil) ve bunlar gibi Eximbank'in talebedeceği diğer 
malûmatı ihtiva edecektir. 

c) Faalyie't programı ve bütçe : işbu Anlaşmanın taşıdığı tarihte başlamak ve bundan böy
le çıkarılacak her hangi bir 'bono ödemeden kaldığı müddetçe devam etmek üzere ve her takvim 
yılının başlamasını mütaakıp otuz (30) gün zarfında veya Eximbank ,ın münasip göreceği her 
hangi bir tarihte TKl Zonguldak Taşkömür faaliyetlerine ait o sene için Türkiye tarafından ka
bul edilmiş mûtat faaliyet programı ve bütçenin 'bir İngilizce tercümesi veya hulâsası ile her bi
rine ekle olarak lüzumlu cetvelleri Eximibank'a tevkii edecektir. 

d) Malî raporlar : işbu Anlaşmanın taşıdığı tarihe ait TKİ malî senesinde başlamak ve bu 
Anlaşma tahtında çıkarılacak (bonoların sonuncusunun ödendiği malî seneye kadar devam etmek 
üzere, her malî yılın hitamından itibaren yüz seksen (180) gün zarfında, TKl Eximbank'a TKl 
hin Zonguldak Taşkömür faaliyetlerine ait mezkûr malî sene için Vhazırlıyacağı bilançonun ve 
kâr ve zarar hesaplarının 'birer nüshasını tevdi edecektir. 

2. Teftişler : Bundan böyle çıkarılacak her hangi bir senet, ödemeden kaldığı müddetçe 
Eximbank zaman zaman tâyin edeceği mümessil veya mümessiller vasıtasiyle projenin mühen
dislik, inşaat ve işletilmesini ve 'bunlara mütaallik Ihesap ve kayıtları teftişe salahiyetli olacaktır. 
Exim'bank'ın mezkûr mahiyetteki mümessillerinden her biri münasip zamanlarda, proje ile alâkalı 
•bütün arazi, emlâk, bina ve müştemilâta ve alâkalı bütün plân, şartname, kayıt ve hesaplara ser
bestçe tekarrübedebilecek ve hu münasebetle Tkl ve Türkiye'nin memurları, müstahdemini, ve or
ganları ile tamamen teşriki mesai edece/k ve bunların âzami yardımlarını görecektir. 

«Madde - - XII. 

Hususi beyan, teminat ve mukaveleler 

. a) Türkiye ve TKİ nin, kredinin ihdası ile alâkalı iş gören memur, müstahdem, mümessil, 
vekil veya müşavirlerinden hiçbirinin 21 Temmuz 1959 (Eximbank'ın krediyi kabul ettiği tarih) 
tarihinden bir sene evvelinden beri Eximibank'ta müdür, memur veya müstahdem olmadığını Tür
kiye ve TKİ beyan ve temin ederler. 

b) Türkiye ve TKİ (1) Eximbank'ta, yukarıda mezkûr tarihten bir sene evvelinden itiba
ren her hangi bir zaman müdür, memur veya müstahdem olarak çalışmış veya (2) ıböyle bir 
istihdam ameliyesinin veya istihdam ameliyesine mütaallik bir Anlaşmanın cereyan ettiği za
manda Eximban'ta müdür, memur veya müstahdem olan bir kimseyi 21 Temmuz 1959 tarihin
den itibaren iki sene müddetle istihdam etmiyecek veya istihdam etmeye mıütaallik bir Anlaş 
ma yapmayacaklardır. Ancak, her iki halde de böyle bir münasebetin zuhuru ile alâkalı bii 
tün hakikatler Eximbank'a tamamen izah edildikten sonra, Eximibank böyle bir istihdama yazı 
ile muvafakat edebilir. 

c) Türkiye ve TKl, kredinin ilidası veya işletilmesi ile alâkalı olarak hiçbir hakiki veyci 
hükmî şahsa (Türkiye'nin ve TKİ nin normal ve devamlı memur ve müstahdeminin normal, üc
retleri haricinde) her hangi bir komisyon, ücret} veya diğer bir çeşit Ödemede bulunmadığını,' 
ödemeyi taahhüdetmediğini, veya ödenmesini sağlamadığını beyan ve temin ile mezkûr mahiyet
te ödemeleri yapmayacağını, ödemeyi taahhüdetmiyeceğini veya ödenmesini sağlamayacağını taah-
hüdederler. 

Madde - XIII. 

Deniz nakliyatı ve sigorta 

Satınalıııması bu Anlaşma tahtında finanse edilecek ve Birleşik Devletlerden gemi ile nakle
dilecek olan bütün makina ve teçhizat Birleşik Devletlerin 73. Kongresinin 17 numaralı Kararı 
mucibince, ve mezkûr kararın müsaade ettiği değişiklikler haricinde, Birleşik Devletlere kayıtlı 
gemilerle naklolunacaklardır. 
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Bu Anlaşmaya göre finanse edilecek ve Türkütuanlarma girecek olan Birleşik Devletler ma
kin a ve teçhizatının deniz ve transit kazalarına karşı sigortalanması için ödenecek ücretler an
cak Birleşik Devletler doları ile ödenebildi ve Birleşik Devletler piyasasında muteber olan si
gorta poliçelerine karşılık bu krediden finanse edilebileceklerdir. 

Madde — XIV. 

Rüçhan hakları, permiler ve lisanslar 

Birleşik Devletler Hükümetinin her hangi bir uzvu veya vekâleti - tarafından Türkiye'nin 
işbu Anlaşma mucibince satmalına k veya finanse" etmek isteyeceği her hangi bir makina veya 
teçhizlıtm imalâtı, istihsali, satılması, kontrata bağlanması veya ihracı hakkında Birleşik Devlet
lerin cari veya âtide cari olaibilecck her hangi bir kanunu veya Birleşik Devletlerin her hangi bir 
uzvunun cari veya âtide cari olabilecek her hangi bir kaide veya nizamı mucibince talebedilecek 
rüçhan hakkı, tahsis, permi veya lisanslardan Ötürü Eximbariik her hangi bir mükellefiyet veya me
suliyet kabul etmez ve kabul etmiyecektir. 

Madde — XV. 

Masraflar 

Bu Anlaşma mucibince Ex4mbank'a tevdi edilecek bütün bonolar, beyannameler, raporlar, şahadet
nameler, mütalâalar ve diğer vesaik A'eya malûmat Eximbank'a masraf tahmil etmeden tevdi oluna
caktır. Kredinin işletilmesi ile alâkalı olarak Eximbank tarafından mâkul olarak tahakkuk ettirilecek 
bütün masrafları, ve bu anlaşmaya ait veya bu anlaşmaya uygun olarak çıkarılacak bonolara ait 
Eximbank'm hak veya alacaklarını takip, müdafaa veya muhafaza etmeye matuf olarak Exiıribank 
tarafından tahakkuk ettirilecek, mâkul kanuni ücretler dâhil olmak üzere, bütün masraf ve 'harçları, 
yapılacak talep üzerine, TKÎ Eximbank'a ödeyecektir. 

Madde —' XVI. 

Vergiler 

Bu anlaşma ile alâkalı olarak çıkarılacak her hangi bir bononun resülmali ve faizi, Türkiye veya 
Türkiye'nin siyasî veya vergi almaya salahiyetli bir uzvu tarafından mezkûr senet hamiline cari veya 
ileride cari olabilecek vc-rgi rüsum, ücret veya diğer mükellefiyetler dolayısiyle, her hangi bir indir
meye mâruz kalmaksızın ödenecektir. 

Madde — XVII. 

Hukuki mütalâa ve sair vesaik 

Kredinin istimaline tekaddüm eden munzam bir şart olarak, TKİ, şeklen ve ınahiyeten .şayanı mem
nuniyet bir tarzda ihzar edilmiş, aşağıdaki vesaiki Eximbank'a sunacaktır. 

(a) Türkiye Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri, ve gerekiyorsa TKİ Hukuk işleri Âmiri ta
rafından Eximbank Umumi Müşaviri Adlisinin veya onun intihabedeceği başka bir adlî müşavirin 
memnuniyetini mucip olacak şekilde aşağıdaki hususatı tevsik edecek hukuki bir mütalâa itası: 

1. TKÎ nin işbu mukaveleyi ifaya, musammem borçlanmaya girişmeye ve işim anlaşma gereğince 
Eximbank'a verilmesi icabeden bono veya bonoları itaya yetki sahibi olması için kanunen mültezem 
bütün icapları yerine getirdiği; 

2. Türkiye'yi, işbu Mukaveleyi icraya ve işbu Anlaşmada derpiş edildiği üzere muteber ve bilâ-
kaydüşart garanti itasına yetkili kılacak, kendi kanunlarının bütün icaplarını Türkiye'nin yerine ge
tirdiği; 
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3. işbu Anlaşmanın Türkiye ve TKİ nıamıına n izam ve kaidesine uygun surette imzalandığı ve 

meriyete girdiği ve ihtiva ettiği ahkâm gereğince 'her birini bili'lzam hağlantı altına soktuğu; 
4. İşbu mukavelenin II.' maddesine tevfikan. ısdar edileni bononun muteheren çıkarıldığı, Exim-

bank'a tevdi edildiği zaman, o bonoya istinaden yapılan avanslar mecmu yekûnu haddi dâhilinde, mez
kûr madde ahkâmı gereğince TKÎ nin muteber ve kanunen onu bağlıyan vecibesini teşkil edeceği; ve 

5. Türkiye'nin mezkûr bonoya ait garantisinin muteber bir senette icra edildiği ve ahkâmına tev
fikan muteber- ve kanunen Türkiye'yi mükellefiyet altına soktuğu. 

Bu çeşit hukuki mütalâa veya mütalâalar, Anayasa, tüzük ve yönetmelikler, hususi kanunlar, ka
rarnameler, nizamnameler, Meclis kararları ve idare makamlarının işlem fezlekeleri, vekâletnameler 
ve zikri geçen mevzulara uygun olaibilecek sair vesaikle mesnetlendirileceği gibi Eximbanknn mâkul 
olarak yapacağı talebi üzerine, mezkûr müstenddatın musaddak suretleri, bu mütalâata tefrik edilecek
tir. 

('b) Aşağıdaki şahıslardan her birinin yetkisinin tevsikiyle beraber musaddak imza numunele
rinden. iki adedi : 

1. Türkiye ve TKÎ namına işbu Anlaşmayı imza 'öden şahıs veya şahıslar; 
2. işbu mukavelenin II . maddesine tevfikan ısdar edilen emre muharrer bonoyu tarihleyip imza-

lıyan şahıs veya eşhas; 
3. Türkiye namına mezkûr emre muharrer bonoya ait garantiyi ihızalıyan şahıs veya şahıslar; 

ve 
4. işbu mukaveleye tevfikan Eximbank'a verilecek beyanname, rapor, sertifika ve sair vesaiki inı-

tfalıyan ve TKl nin kredi rauamelâtiyle ilgili mümessil veya mümessilleri olarak hareket eden şahıs 
veya şahıslar. 

Bunlardan sonra da, Eximbank'a onun zaman zaman, mâkul en istiyehileceği, bunlar gibi, munzam 
müşavir mütalâanameleri, yetki tevsiknameleri, imza numuneleri sair vesaik ve malûmat da ita edi
lecektir. 

Tasdikan bilmeal : 
Taraflar, buraya kadar olan işbu Anlaşmanın, yukarda bahsi geçen tarihte, Birleşik Amerika 

Devletlerinin Columbia bölgesinde, Washington'da üç nüsha olarak usulü dairesinde tanzim ve im
zalanmasını sağladılar. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ için 
Şahitler . înıza : Ekrem Alican 

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ için 
Jmza : Hanım Batuk Nevzat Yer del 

EXPORT - IMPORT BANK OF WASHİNGTON 
için 

İmza ; Samuel C. Wangl 

REİS 
Tasdikan 

Edvard S. Conger 

Şahitler : 
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örnekler : (A) Vesikası 

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİNİN EMRE MUHARRER BONOSU 

No : 
$ . 19 . . 
Alman para mukabilinde : (zirde TKİ diye tesmiye edilen) Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), 

işbu bono ile Expprt - Import Bank of Washington'a veya emrühavalesine, de* 
dolar ( $ ) resülmali, Birleşik Amerika Devletleri kanuni akçesiyle altışar aylık sekiz tak
sitte ödemeyi ve bunun ilk taksidi — - ( $ )" dolar olup vâdesi 31 Aralık 1962" 
de hulul ederek o tarihte ödemeyi ve bakiye ( ( $ — ) doları da bu tarih
ten! itibaren altışar taksitlerle ödemeyi; işbu bono tarihinden itibaren, ibu bononun, vakit vakit te-
ahhurda kalıp ödenmiyen resülmal bakiyesi üzerinden, senevi yüzde beş üç çeyrek (% 5 - 3/4) rayieiyle 
faiz tahakkuk ettirerek her yılın 30 Haziran ve 31 Aralık aylarında, aynı para ile tediye etmeyi vâ-
deder. Böyle bir faiz, 365 gün faktörü istimali suretiyle yani bir sene 366 gün hesabiyle fiilî adedi 
eyyam üzerinden hesaplanacaktır. 

Bu bononun resülmali ve ona ait faiz, bunlara veya işhu bononun hâmiline, Türkiye Cumhuriye
ti veya onun her hangi bir tâli, siyasî veya vergi şubesi tarafından, halen tarh edilmiş veya ilerde 
tarh edilecek tekâlif, vergi, rüsum, hare, ücret ve sair masarif tenzil edilmeden Ödenecektir. 

TKl, işhu bono ile, her hangi bir zamanda ve vakit vakit, nakdî cezasız veya primsiz, 'bu bono
nun resülmalinin tamamını veya her hangi bir kısmını, peşinen ödenen resülmal üzerinden, peşin 
ödeme tarihine kadar tahakkuk eden faiziyle birlikte, peşin ödemek hakkını muhafaza eder. Böyle 
bîr peşin ödeme, bu bonodaki resülmalin taksitleri bakiyesine de, onların vâdelerine makûs bir sıra 
dâhilinde tatbik edilebilecektir. 

işbu bono hâmili tarafından, işibu mukaveleye tevfikan haiz olduğu hukukun her hangi hususi bir 
halde âdemi istimali (bu halde veya onu takiMecek her hangi diğer bir halde de, o haklardan fera
gat etmiş olmayı tazamımun etmiyecektir. 

TÜRKIYE KÖMÜR IŞLETMELERI 
•''- v '-• •<*>>-' -•• •< - i m z a : • 
• •i . f • ? " * , - ' U n v a n : • 

GARANTİ 

Alınan para için: Türkiye Cumhuriyeti namına, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı, işbu ga
ranti vesikası ile, mezkûr emre muharrer bononun vâdesi hululünde resülmal ve faizini, orada 
tasrih edilen şartlar altinda ödemeye ve" bu gayeye mâtufen Türkiye'nin tam bir hüsnüniyet ve 
itibarına müstenit söz verdiğini ve ne şekilde olursa olsun, bu konuda mutalebatta, protestoda 
bulunmaktan feragat ettiğini, ve mezkûr emre muharrer senedi ısdar edene karşı onun hâmilinin 
haiz olduğu her hangi bir hakkından veya her hangi bir dâvasından sarfınazar etmesi hakkın
da her hangi bir mütalebede bulunmıyacağmı bilbeyan, mezkûr emre muharrer bononun veya 
onun yenilenmiş olanının her hangi bir temdidine rıza göstermeyi kabul eder. 

Maliye Bakanı Hazine Umum Müdürü 

++—^mmm-mm+ 
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S. S A Y I S I : 21 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - İmport 
Bank ile Hükümetimiz ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü arasında imzalanan 15 milyon dolarlık İstikraz Anlaş

masının tasdikine dair kanun ta sarısı Ve Kurucu Meclis Dışişleri 
Komisyonu raporu (1 /41 ) 

T. C. 
Başbakanlık 30,1,1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt : 71*1373/325 ' 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kumcu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 28 .1.19G1 ta
rihinde kararlaştırılan «Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - împort Bank 
ile Hükümetimiz ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında imza1 anan 
15 milyon dolarlık İstikraz Anlaşmasının tasdikine dair kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle 
birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Geçen yıl zarfında Amerikan malî müesseselerinden Export - İmport Bank ve Kalkınma îbraz 
Fonundan temin olunan kredilerin istimali hususunda Hükümetimizce uygun görülen projeler ad
ları geçen teşekküllere intikal ettirilmişti. 

Export - İmport Bank'a tevdi edilmiş olan projelerimizden Türkiye Demir ve Çelik İşletme
leri Umum Müdürlüğüne aidolan Karabükte kâin Demir ve Çelik tesisleri ve Divriği'deki demir 
madenlerinin tevsiine (mütedair proje, adı geçen banka tarafından tasvibolunarak bu projenin 
dış finansmanını karşılamak üzere, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğüne 15 
milyon dolar ikrazı kararlaştırılmış ve bu maksatla mezkûr banka idaresiyle Hükümetimiz ve 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğü arasında 27 Eylül 1960 tarihinde bir mu
kavele akdedilmiştir. 

Mezkûr Anlaşmayla açılan kredi, 15 Haziran 1963 tarihinde banlamak suretiyle, birbirini ta-
kibeden altışar aylık 23 müsavi taksitte ödenecektir. 

Fiilî gün üzerinden ve bononun tesviye edilmemiş bakiyesinden her sene % 5,75 nispetinde 
faiz hesaplanacak, bu faiz her senenin 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde ödenecektir. Gerek 
resülmal ve gerekse faiz Amerika Birleşik Devletlerinin kanuni parası ile tediye edilecektir. 

Export - İmport Bankasından temin edilen 15 000 000 dolarlık kredi ile Karabük'te yapıl
ması tasarlanan tesisler: 

Kurucu Meclis 
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1. Divriği Demir madenlerinin tevsiati: 
Halen montajı yapılmakta olan üçüncü yüksek fırının 1961 yılında ikmali ile Karabük'ün pik 

istihsali senelik 240 000 tondan 600 000 tonun üzerine çıkacak ve buna muvazi olarak da de
mir cevheri ihtiyacı, senelik 550 000 tondan 1 100 000 tona çıkarılacaktır. Artan bu cevher ihtiya
cını kar§ılam.ak ütfere Divriği Demir Madenlerinin tevsii gerekmektedir. Tevsiatı. esas itibariyle istih-
sal ve demiryoluna kadar nalgl imkânlarının artı ninnisi ve muhtelit maden makinalarının temini 
şekli ııdeidir. ' 

2. Pik ve (jelik parya dökümhaneleri : 
Halen Karabük'te senelik istihsali 5 000 ton olan bir pik dökümhanesi ve çelikhane sahası içeri

sine kurulmuş olup senelik istihsali 500 ton civarında olan bir çelik parça dökümhanesi, mevcuttur. 
Pik dökümhanesinde işletmelerimizin yedek parçaları, ile çe'likhanenin ihtiyacı olan ingot kalıpları ve 
plâkaları dökülmektedir. Çelik d ölâimih ailesinde ise haddehanenin ihtiyacı olan merdaneler!;1 yine 
işletmelerimize ait yedek parçalar dökülmektedir. 

Tevziatla beraber gerek pik ve gerekse çelikten• mamul, yedek parça ihtiyacımızın artacağı tabiîdir. 
Ayrıca tevsiattan sonra çelildıanenin ingot kalıbı vn plâkası ihtiyacı 15 000 tonun, üzerine çıkacaktır. 

Halen ye!r ve tesisat kifayetsizliği dol a yi siyi e ancak bir kısmını dökebildiğim i/ -ve büyük bir kıs
mını ithal ettiğimiz merdeyeni yapılacak dökümhanelerde dökülmesi plântaştırılmıştır. 

Çelikhane tevsiatının tamamlanabilmesi için mevcut çelik parça dökümhanesinin kaldırılması 
gerekmektedir. 

Kurulacak olan pik dökümhanesinin senelik kapasitesi ;55 000 ton,(-elik dökümhanesinin ise sene
lik kapasitesi 7 000 ton olacaktır. 

•'). Haddehane ve çelikhane için gereken teknolojik su tesislerinin yapılması : 
Tevsiatının % 00 tan fazlası tamamlanmış, olan çelikhanenin su ihtiyacı 1 400 nr/dakikadır. 

Halen çalışmakta olan ve kurulacak olan haddehane tesislerinin su ihtiyacı ise 4 500 m''/dakika
dır. 

Mevcut su tesisatı yukarda bahsedilen su ihtiyacının miktar itibariyle ancak yarısını karşılıya-
bilecek bir durumda olduğu gibi sistem olarak da demode bir durumdadır. Şöyle ki, halen eelik-
hanede ve haddehanede kullanılan sular fabrika kenarından geçen dereden alınmakta ve yine de
reye veya fabrika içindeki havuza iade edilmektedir. Bu durum fezeyan aylarında işletmeyi çok 
müşkül durumlara sokmakta ve çamurlu gelen suların boruları tıkaması ile yanan tesisler her 
sene işletmeyi büyük zararlara uğratmaktadır. 

Kurulacak olan tesislerle sular temizlenip devridaim yaptırılacak ve enerji imkânlarında 14 da
kikalık bir rezerv temin edilecektir. 

4. Haddehanenin noksan teçhizatının tamamlanması : 
Karabük'te mevcut ve kurulacak olan haddehane tesisleri kısaca şunlardır : 
28" lik blok ve profil, haddeleri : Mevcut 
1 fi" .lık ve (2" lik) ince profil haddeleri : Mevcut 
<'>4" İlik blok haddesi : 195!) tarihinde işletmeye açıldı. 
28" lik profil haddeleri : Montaj halinde 
Kontinii band profil ve çubuk haddeleri : Montaj halinde 
Yukarda zikredilen haddehaneler* manzumesi birbirine bağlı üniteler olup hepsi beraber (-alış

tığı zaman 600 000 ton külçe çeliği, işüyebilecektir. Ancak, bu haddehanelerin 600 000 tonu işli-
yebilmesi için noksan olan bâzı rejimlerin tamamlanması gerekmektedir. IVoksan olan kısımların 
başlıcaları şunlardır : 

a) Tngot sıyırma holü ve vinci : 
Mevcut sıyırma holü ve vinci 400 000 ton için düşünülmüş olup 000 000 ton külçe çeliğin sıy

rılması için ilâve bir tesisata ihtiyaç vardır. 
b) Üçüncü tav çukurlarının ikmali : 
600 000 ton çeliğin tavlanabilin esi için tuğla aksamı ikmal edilmiş fakat, mekanik ak.'aıuı 

noksan olan üçüncü tav çukurlarının ikmali gerekmektedir. 

( S- Sayısı : 21) 
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c) Doğrultma makinaları : 
600 000 tonluk istihsalde imal edilecek nlan profillerin doğrultulabilmesi için en az iki aded 

doğrultma makinasına ihtiyaç vardır. 
d) Yeni 28" lik haddeden kontinü haddehaneye kütük nakil tesisatı : 
28" lik haddelerde imal edilen kütükleri hammadde olarak kullanacak olan kontinü hadde

haneye bu kütüklerin geçmesi gerekmektedir. Bu geçmeyi temin için iki haddehane arasına bir 
konveyör konulması lâzımdır. 

e) Yeni 28" lik haddeler için gerekli makas ve testereler : 
Yeni 28" lik haddeleri rantable ve devamlı çalışmalarını temin için bu haddehaneye bir so

ğuk testere ve bir soğuk makas konulması gerekmektedir. 
f) Stok sahası vinçleri : 
600 000 ton istihsalde halen mamul ambarda nıecvudolan vinçleL' kifayet etnıiyeeeği için bu 

sahanın yeniden iki vinçle takviyesi gerekmektedir. 
g) Hidrolik akünıülâtör : 
Yeni 28" lik haddelerin rantable bir şekilde işliyebilmesi için mevcut hidrolik akümülâtör-

lerin tevsii gerekmektedir. 
5. Çelik koııstrüksiyon atelyesi : 
Karabük Demir ve Çelik İşletmelerinin tevsiat ında, memlekette imali mümkün olan her türlü 

aksam yerli olarak imal edilmiş ve böylece dışarıya giden döviz asgaride tutulmuştur. Bu me-
yaııda tevsiat için lüzumlu olan çelik konstı-üksiyon elde mevcut imkânlar dâhilinde ve muvak
kat tesislerde Karabük'te imâl edilmiştir. 

Memlekette kurulmasına başlanan ve kurulacak olan tesislerin bilhassa fabrika, köprü, ka
zan v. s. gibi çelik aksamın memleket dâhilinde imali ile büyük bir döviz tasarruf edilecektir. 
Karabük'te kurulması tasarlanan çelik konstı-üksiyon atetyesi bu gayeye hizmet için yapılacak
tı r. Kurulacak çelik- konstı-üksiyon atelyesinin senelik kapasitesi lf> 000 ton olacaktır, 

Bu anlaşma gereğince yapılan avanslar dolayısiyle Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum 
Müdürlüğünün Export - İmport Bank'a karşı olan borcunun resülmai ve faizlerinin vâdelerinde 
ödeneceği, 7280 sayılı Kanunla bahsedilen salâhiyete istinaden, Anlaşma Hükümetimiz namı
na da imzalanmak suretiyle temin edilmiştir. Jlişik bulunan mezkûr Anlaşma teşriî organın tas
dikine arz olunur, 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. C. 
Kurucu Meclis 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No: 1/41 
Karar Tl o; 6 

10 . 3 . 1961 

Yüksek Başkanlığa 

Amerika Birleşik Devletlerinin ıbir teşekkülü olan Export - împort Bank ile Hükümetimiz ve Tür
kiye Demir ve Çelik îşletmeleri Umum Müdürlüğü arasında imzalanan 15 milyon dolarlık istikraz 
Anlaşmasının tasdikine dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonu
muzda görüşüldü : 

Gerekçede serd edilen hususlar, komisyonumuzca da uygun mütalâa olunarak tasarı aynen kabul 
edilmiştir. 

Kurucu Meclis Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kurucu Meclis Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Başkanvekili 

Hatiboğlu Şevket Raşit Yurdakuler Muzaffer 

Üye 
Barlas Cemil Sait 

Üye 
Kaplan Kadri 

Üye 
Ecevit Bülent 

Üye 
Turhan Vahit 

Sözcü 
ffocaoğlu A. Sırrı 

' Üye 
Egeli Yusuf Âdil 

Üye 
Türkoğlu Kemal 

Kâtip 
Dizdaroğlu Vahap 

Üye 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Eroğlu Hamza 
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HÜKÜMETİN TEKLM 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü 
olan Export - İmport Bank ile Hükümetimiz ve 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Mü
dürlüğü arasında imzalanan 15 milyon dolarlık 

İstikraz Anlaşmasının tasdikine dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Amerika Birleşik Devletlerinin 
bir teşekkülü olan Export - İmport Bank ile 
Hükümetimiz ve Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Umum Müdürlüğü arasında 27 Eylül 1960 
tarihinde imzalanan 15 milyon dolarlık İstikraz 
Anlaşması kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

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

28.1.1961 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel „ 

Devlet Bakam 
H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 

E. Tüzemen 
İçişleri Bakanı 
M. î. Kıziloğlu 
Maliye Bakam 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakam 

M. Göhdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

B. tiner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 
A. Tahtaktlıç 

Devlet Bakam 
İV. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakam 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakam 
C. Baban F. Yavuz 
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MUKAVELE 

Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve onun .bi*. teşekkülü "olan Türkiye Demir ve Çelik 
İşletmeleri Umum Müdürlüğü ile diğer taraftan. Amerika Birleşik Dövleilerinin bir teşekkülü olan 
HLxport - İmport Bank of Washinğtoıı; arasında, aşağıda yazılı şartlarla, 27 Eylül 1960 tarihinde, bu 
mukavele akdedilmiştir. Mukavelede Türkiye Cumhuriyeti Türkiye, Demir ve Çelik işletmeleri tşlet
mekler, Bxport - împort Bank of Washington'da Eximbank diye ifade edilmiştir. 

' Exi'mbank'ın, mukavelede Proje; Kreplileri diye ifade edilecek, miuıferıit kredi tahsislerinden 
finanse' edilmeye müstahak görerek tasvibettıği Türkiye tarafından teklif olunmuş muayyen ve tefer
ruatlı. plânlar, etüdler ye maliyet tahminJlerine müsteniden Türkiye'nin iktisadi gelişmesinde 
'ehemmiyeti birinci derece olan resmî ve hususi sektör projelerinin tahakuku için Türkiye'ye yardım 
etmek üezere, 12 Eyilûl 1958 tarihli Anlaşma mııcibitace, otuz yedi milyon beş yüz bin doları 
($37 500 000) aşmamak kaydı ile, Türkiye lehine bir kredi serisi akmayı Exsimhank kabul etmiştir. 

Türkiye'de, Karabük'te kâin demir ve çelik tesisi eri ve Divriği'deki demir madenleri tevsi at 
programı mucibince, İşletmelerin ihtiyacı bulunduğu makina, teçhizat ve teknik hizmetlerin Ameri
ka'da tedarik ve Türkiye'ye1 ihracının finansmanında işletmelere yardım olmak üzere, yukarda zikre
dil diği şekilde, on'beş milyon dolar ($15 000 000) miktarda bir proje kredisi, küşadını Türkiye Kxiın-
bauk'tah t alebet mistir. 

Türkiye, talebediJen. Proje Kredisi dolayyısiyle tahassui (ilecek İşletmeler borcunun ve bu borcu 
müeyyit bona veya bonolar -resülmal ve faizinin vâdelerinde (»deneceğini mübeyyin kayıtsız ve şart
sız teminat vermeyi tekjif etmiştir. 

Böyle bir kredi selisinin tesisi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında ihracat ve itha
latı ve emtia mübadelesini kojaylaştrraeağındaıı, zikr^lııman sebeplere ve ,bu mukavelede derpiş olu
nan karşılıklı taahhütlere istinaden taraflar aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır, 

M a d d e — T. • , . . . . . • • " • '• 

Açılacak kredi 

Türkiye'de, Karabük'te kâin demir ve çelik fabrikaları ile, Divriği'deki demir cevheri made
ninin bu mukavelede proje diye ifade olunacak tevsiat programı için işletmelerin lüzum göreceği 
ve Exinıbank'm tasvibeyliyeceği makina, teçhizat, ve teknik hizmetlerin Amerika Birleşik Devlet
lerinde tedarikinin ve Türkiye'ye ihracının finansmanı hususunda işletmelere yardım için Rxim-
bank doğrudan doğruya veya bir veya mütaaddit Amerika Ticari bankaları vasıtasiyle, bu mukave
lede zikrolunân kayıt ve şartlarla, zaman zaman avans ita etmek üzere işletmeler lehine, mecmuu 
on beş milyon doları ($ 15 000 000) aşmamak kaydı ile, bir kredi küşadını Exsiımbanik kabul* eder. 
Bu kredi serifei, Eximbank ile Türkiye arasında'ıiıünakit yukarda zikri geçen 12 Eylül 1958 ta
rihli mukavelede derpiş olunan münferit, kredi tahsisatını teşkil eder. 

•Madde — 11. 

Borcun ödenmesi - Bonolar 

Bu mukavelede1 zikrolunân bilûmum avansların toplamını,* miktarları aşağıda feshi t olunan tak
sitlerle, ,Eximbank'a tesviye, etmeyi ve henüz iade olunmamış resülmal bakiyesi için de 365 gün 
faktör esasına göre, fiilî gün adedi üzerinden, senede yüzde beş ve üç çeyrek (5 3 /4 '%) faiz öde
meyi işletmeler kabul ve taahhüdeder. Faiz vâdesi her senenin 15 Haziran ve 15 Aralık tarih
lerinde hulul eder ve ödenir. Merck resülmal, gerekse faiz ödemeleri Amerika Birleşik Devletleri 
kanuni parasiyle yapılacaktır. 15 Haziran 1.9&3 tarihinde başlamak üzere, avansların toplamı altı 
aylık taksitlerle ödenece'k ve her bir taksit on beş milyon doların (.$ 15 000'000) takriben yirmi 
üçte birini (1/23) teşkil edecektir. Ancak, son taksit, avans yekûnunu kapatmak üzere daha az bir 
paraya lüzum gösteriyorsa, o miktarda ödenir. Mamafih, Türkiye, işbu TT. maddede mezkûr bo-
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no tebdiline ait tercih hakkını istimal eylediği takdirde, avansların mecmuu, 15 Haziran 1963 ta
rihinde başlamak üzere, birbirini takibeden yirmi üç (23) müsavi altışar aylık taksitler halinde 
(idenecektir. 

işbu mukavelede derpiş olunan kredinin kullanıl masından evvel ve bir kullanma şartı olarak, 
İşletmelerin Eximbank'a karşı mevzuubahis avanslardan dolayı tahaddüs edecek mükellefiyetine 
bir delil olmak üzere, İşletmeler resülnıali teşkil eden on beş milyon dolarlık ($ 15 000 000) ciro 
edilebilir, bonosunu ısdar ve Eximbank'a tevdi edecektir; mamafih, bu bononun, ancak karşılı
ğında verilen avansların mecmuu ve bu avansların faiz tutarı kadar muteber ve kabili enfaz ol
ması mukarrer bulunmaktadır. Bono, Türkiye'nin kayıtsız ve şartsız garantisini havi olacak ve 
resülmal ve faizinin bono şartlarına uygun olarak ödeneceği hususunda Türkiye'nin tam hüsnüni
yet ve itibarını tazammun edecektir. 

Bononun resülmali, 15 Haziran 1963 te başlamak üzere, birbirini takibeden altışar aylık yirmi 
üç (23) takriben müsavi taksitlerle ödenecektir. Bononun tesviye edilmemiş bulunan resülmal ba
kiyesi 365 gün faktörüne göre, fiilî gün adedi üzerinden, senede yüzde beş ve üç çeyrek (5. 3/4 %) 
faize tâbi olacak ve faiz her senenin 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde tahakkuk ettirilecek ve 
ödenecektir. Bono, tarihinden itibaren faize tâbi olacağını nâtık bulunacak, fakat kredi serisi al
tında yapılacak avansların tarihleri ayrı ayrı nazarı itibara alınmak suretiyle tashihat yapılarak 
faiz tahakkuk ettirilecek ve ödenecektir. 

Bono ihracındaki tarihi taşıyacak, gerek resülmali, gerekse faizi Eximbank emrine veya onun 
tâyin edeceği nam veya namlara Amerika Birleşik Devletleri kanuni parasiylc ve Eximbank ta
rafından tasvibolunaeak Amerika Birleşik Devletlerindeki bir ticari bankada ödenemk üzere 
tanzim edilmiş olacaktır. Bono ve garanti ingiliz lisanında tabı veya litografla ihzar olunacak ve 
ge"rek şekil, gerekse metin itibariyle Exinıbank tarafından tatmin edici'görülecek ve mukavelenin 
bir cüz'ünü teşkil eden «A» Ekinin esaslı bir surette benzeri olacaktır. 

VIT. maddenin son paragrafı mucibince, resülmale mahsuben ödenmiş -paralar mevcut bu
lunduğu takdirde, bunlar krediden fiilen yapılan avanslar tutarından tenzil edildikten sonra, '-ba
kiye şayet bono ana bedelinden daha az kalırsa. IX. madde uyramca avansların verilmesi için 
tesbit edilen son tarihi takibeden doksan (90) gün zarfında eğer işletmeler talebederse, avans
lar mecmuundan resülmal tediyeleri tenzil edildikten sonra, bakiye resülmal için tanzim edilmiş 
bir yeni bono mukabilinde. Eximbank bonoyu berayı tebdil işletmelere iade edecektir. 

Bononun tebdili esnasında, Eximbankm iade ettiği bono için tebdil tarihine kadar tahakkuk edip 
henüz Ödenmemiş bulunan bütün faizleri İşletmeler Eximbank'a tesviye edecektir. Eğer mezkûr doksan 
(90) gün zarfında İşletmeler bononun tebdil; için talepte bulunmamış ise, RVımbank artan resülmal; 
orijinal bononun son hulul eden resülmal taksitine mah.-nbedecektir. 

İşbu mukavele gereğince ısdar eylemiş olduğu her hangi bir bononun resülmalini, hiçbir ecza veya 
prime-tâbi olmaksızın, dilediği zaman, vâdesinden evvel, kısmen veya tamamen ödemeye İşletmelerin 
hakkı olacak ve bu takdirde ödeme tarihine kadar tahakkuk ettirilecek resülmal faizini de birlikte 
tesviye edecektir. Bu gibi tediyatın her biri bono ır.sül m alinin vâdesi en son hulul eden tafesitiyle 
mahsubu yapılacaktır. 

Bu mukavele gereğince İşletmeler için tahassul edecek borçlar veya bu gibi borçları tevsik eden bo
no veya bonoların hepsini veya bir kısmını, Eximbank'm dilediği anda ve zaman zaman satma, devir 
ciro ve üzerinde ortaklık tesis etme, veya tekmilini veya bir kısmını elden çıkara/bilme hakkına sahib-
olacağı kabul edilmiştir. 

Madde — III. " 

Bu mukavelede derpiş olunan avanslardan dolayı İşletmelerin Eximbaıık'a olan borcunun resülmal 
ve faizini mukavele şartlarına göre, vâdesi geldikçe, Ödemeyi, Türkiye kayıtsız ve şartsız olarak ga
ranti eder ve bu kefalet Türkiye'nin tam hüsnüniyet ve itibarını tazammun eder. 

( S- Sayısı : *21) 
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. ' • . " • Madde — IV. 

Bonoların tebdili 
IX. madde gereğince, avans itası için tâyin olunan son tarihi mütaakıp vöya kredinin tamamen te

diyesi tarihinden.sonra, bunlardan hangisi daha evvel vâki ise, Eximbank dilediği zaman yapacağı ta
lep üzerine, Eximbank'a ita eylemiş bulunduğu bono resülmalinin henüz ödenmemiş kısmına tekabül 
etmek ve fazla veya eksik faiz tahakkukunu tevlid veya faizin ödenmesini tacil veya tehir ettirmiye-
cek surette tarih taşıyacak yeni bono veya bonoları İşletmeler ihzar ederek Eximbanka tevdi edecek
tir. Mezkûr bono veya bonolar Eximbankm talebedeceği kıymet vahitlerine (denominations) göre 
tertibedilecek ve, yine Eximbank isterse, bu suretle iade olunan bono veya bonoların ihtivaettiğı re-
sülmal taksitlerinin tamamı veya bir kısmı yerine, veya iade edilen eşit vadeli her hangi iki veya da
ha fazla adedde bononun her biri yerine ayrı ayrı yeni bono veya bonolar ikame olunacaktır. Bu şe
kilde çıkarılacak her yeni bono mukavelenin İL maddesindeki icaplara uygun olacak, şekil itibariyle 

de, IV. maddesindeki kayıtlara göre Eximbank'm talebedeceği tadilât hariç, mukavelenin bir cüz'ünü 
teşkil eden (A eki) nin esaslı bir benzeri olacaktır. 

Madde — V. 

Müşavir mühendis ve proje plânları 

işbu mukavelenin mevzuunu teşkil eden kredinin istimalinden evvel ve istimal şartlarına ilâveten 
işletmeler aşağıdaki hususları, şekil ve muhteva itibariyle şayanı kabul olmak kaydı ile, Eximbank'a 
tevsik edecektir : 

(a) Projenin tahakkuku için lüzum görülen makina ve teçhizatın Amerika'dan mubayaasına ait 
programın tatbikinde işletmelere yardım ve tavsiyelerde bulunmak ve mezkûr mubayaa programını 
umumi proje plânları ile koordine için işletmelerin, Eximbank'ı tatmin edecek şekilde, bir Amerikan 
Müşavir Mühendislik firmasını istihdam etmek üzere bir anlaşma akdetmiş olduğunu ve, 

(b) Yukarda (a) fıkrasında mevzuubahis müuvir mühendislik firmasının tasdik veya tasvibim 
taşıyan projenin şümullü plânları, inşaat temrinleri ve maliyet tahminlerinin ibrazı. 

«b»1 fıkrasında zikorlunan plânlar, terminler ve maliyet tahminlerinin Eximbank'ça tasvibini 
mütaakıp, sözü geçen makina, teçhizat ve teknik hizmetlerin Birleşik Devletler doları ile aşağıdaki şe
kilde finansmanı mümkün olabilecektir. Tasvipten sonra, Eximbank'ın yazılı müsaadesini istihsal et
meden, işletmeler bu plânlarda, terminlerde ve tahminlerde hiçbir esaslı tadil yapamıyacaktır. 

Madde — VI. 

Döner fon 

Kredinin ilk kullanılışından evvel yerine getirilmesi icabeden şartların tahakkukunu mütaakıp, 
işletmelerin talebedeceği meblâğı Eximbank yüz bin doların ($ 100 000) muzaafı olmak ve bir mil
yon doları ($ 1. 000 000) aşmamak üzere işletmelere avans olarak öder. Bu avans Eximbank tarafın
dan işletmelerin tâyin ve Eximbank'ın tasvibettiği Birleşik Devletlerde bir ticari bankaya yatırılır ve 
bundan böyle Döner Fon diye ifade olunacak fonu teşkil eder. Bu suretle ihdas olunan fon VII. madde 
uyarınca muhtelif zamanlarda ikmal edilecek olup, işletmeler tarafından münhasıran proje ile ilgili 
ve Birleşik Devletler doları ile usulü veçhile yapılacak sarfiyatın karşılanmasında kullanılacaktır. 

Madde — VII. 

Döner fonun ikmali 

VI. madded* zikrolunan aransın Eximbank tarafından itasından sonra, proje ile ilgili olarak 
/ mütaakıben yapılacak sarfiyat için lüzumlu Birleşik Devletler dolarını teminen döner fonun ikmali 

( S. Sayısı : 21) 
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gerekeceğinden, aşağıdaki vesaikin gerek şekil, gerekse muhtevası itibariyle kendisini tatmin ede
cek surette ibrazında Exımbank döner fona yeni avanslar ilâve edecektir : 

(a) Yüz bin dolardan ($ 100 000) az olmamak "ve aşağıda (b) fıkrasında lüzum gösterilen 
müfredatlı sarfiyat cetveli yekûnunu aşmıyacak bir avansın tediyesi için işletmelerin salâhiyettar 
bir mümessili tarafından imzalı bir talepname. 

(b) Proje ile ilgili olarak İşletmelerin döner fondan Amerika doları ile icra eyledikleri ve ev
velki cetvellerin hiçbirisine dâhil etmedikleri bilamum kabule şayan sarfiyatı ihtiva eden ve işlet
melerin salahiyetli bir mümessili tarafından imza edilmiş bulunan, işbu mukavelede müfredatlı sar
fiyat cetveli, diye ifade edilen, bir cetvelin tevdii. Bu gibi sarfiyatın her kalemi için müfredatlı 
sarfiyat cetvelinde, sarf tarihi, ne için sarf edildiği, tutarı ve satıcının isim ve adresi zikredilecek, 
ve tutarının alındığını nâtık şerhi ihtiva eden faturalar ile Eximbank'ın mâkul olarak talebedece-
ği sair vesaik bu cetvele eklenmiş bulunacaktır. 

(c) Aşağıdaki hususları teyiden, işletmelerin salahiyetli bir mümessili tarafından imza edilmiş 
bir tasdikname : 

(1) Müfredatlı sarfiyat cetvelinde gösterilen bilûmum sarfiyatın proje ile ilgili olarak yapıl
dığı ; (2) Müfredatlı sarfiyat cetveline dercedilmiş olan kalemler için yalnız kayıtlı bedellerin 
ödendiği ve bu bedellere, karşılığı malzemenin mubayaasında yapılmış veya yapılacak olan her tür
lü tenzilât ve sair şekilde para iadelerinin de dâhil bulunduğu; (3) Sarf olunan paraların karşı
lığı bilûmum makina, teçhizat ve hizmetlerin Birleşik Devletlerden tedarik edildikleri veya Bir
leşik Devletler menşeli oldukları; (4) XIII. madde hükümlerinin kaldırılmış bulunduğu veya 
ilerde kaldırılması halinde, bu sarfiyatın yapıldığı bilûmum makîna ve teçhizatın mezkûr madde
de tasrih edildiği şekilde nakledilmiş bulunduğu veya nakledileceği. 

' (d) Müfr'edatlı sarfiyat cetvelinde gösterilen hizmetler veya makina ve teçhizatı, temin edecek 
her mütaahhit tarafından, tedarik edilecek kalem veya kalemlerin Amerika Birleşik Devletler ma 
mulü veya menşeli olduğunu ve tasdiknamede tasrih edilenler haricinde mezkûr malzeme veya mal
zemelerin satışı ile ilgili olarak veya satış mukavelesini elde etmek için her hangi bir kimse veya di
ğer bir teşekküle (müteahhidin nizami ve devamlı olarak istihdam ettiği müdür, memur ve müstah-
demînin ücretleri haricinde) her hangi bir tenzilât, komisyon, ücret, verilmediğini veya tediye edilme
diğini ve verilmesi veya tediye hususunda bir anlaşmaya varılmadığını veya verdirilmediği veya te
diye ettirilmediğini bildirir bir vesika. 

(e) Eximbank'm zaman zaman mâkul olarak istiyebileceği ilâve vesaik ve malûmat. 
Bu maddenin (a) fıkrası hükümlerine rağmen, VII. maddeye göre işletmeler tarafından talebolu-

nacak nihai avans şu miktarlardan en az olanını aşmaması şartiyle, her hangi bir miktarda olabilir. (1) 
Talebin istinadettiği Müfredatlı sarfiyat cetvelinde gösterilen sarfiyatın mecmuu, veya (2) o esnada 
henüz tesviye edilmemiş bulunan her hangi bir taahhüt bakiyesini de nazarı dikkate almak suretiyle, 
bu mukavelenin VIII. maddesi mucibince Exımbank tarafından ita olunan krediden İşletmeler tara
fından sarf edilmemiş bulunan miktarı. 

Anlaşma gereğince verilecek son avans tarihini mütaakıp doksan (90) gün içerisinde işletmeler bu 
maddenin (b) fıkrasında belirtilen ve döner fondan, proje ile ilgili olarak İşletmeler tarafından 
Amerika Birleşik Devletler doları olarak yapılan ve daha evvelki müfredatlı sarfiyat cetvellerinin 
hiçbirinde gösterilmiven bütün masraflar için bir müfredatlı sarfiyat cetvelini, (c) ve (d) fıkra
ları gereğince istenilen takdiknameleri Eximbank'a tevdi.edecektir. Bu tarzda bildirilen masraflar ile 
daha evvelki müfredatlı sarfiyat cetvelinde gösterilen masraflar yekûnu, döner fonu tesis etmek veya 
karşılamak üzere yatırılmış olan avanslar yekûnuna eşit olmazsa,- işletmeler fark kadar bir meblâğı, 
icabeden faizi ile birlikte, derhal Eximbank'a ödiye^ek ve bu muamele'anlaşmanın I I . maddesinde be
lirtilen bonoların peşin ödenmesi hükümlerine tâbi olacaktır. 

( & Sayısı : 2 1 ) 
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. . . . . . Madde — V.UL ! 

Akreditifler 

Kredinin ilk kullanılmasına takaddüm eden. bütün şartların yerine getirilmesini mütaakıp, tasvib-
edilen proje ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri doları ile yapılan masrafların işbu Anlaşma 
gereğince finansmanı gayesiyle İşletmelerin isteği üzerine bir- Amerikan ticarî bankasında açılan ak
reditiften lehtara yapılan ödemeleri karşılaması için mezkûr bankaya avans verilmesi veya masrafla
rını iade etmesi hususunda işletmeler Eximbank'tan taahhütname vermesini talebetmek suretiyle kredi
den zaman zaman istifade edebilir. Eximbank bu gibi taahhütnameleri, şekil, ve muhtevası itibariyle 
şayanı kaibul bulacağı aşağıdaki vesaikin tevdiini mütaakıp verir. 

(a) işletmelerin salahiyetli bir mümessili tarafından imza edilen ve arzu edilen akreditif ile mu
bayaası finanse edilecek kalem veya kalemleri gösterir ve bununla ilgili olarak Eximbank'a yukarda 
belirtilen taahhütnameyi vermeye yetkili kılan bir talepname. Böyle bir talepname (1) bu kalem veya 
kalemlere ait mubayaanın Projeye ait masraflardan olduğunu, (2) bu kalem veya kalemlerin Ameri
ka Birleşik Devletleri mamulü veya menşeli olduğunu; (3) mezkûr akreditifle yapılacak ödemeleri 
tevsikan .ibraz- edilecek faturalarda nazarı dikkate alınacak varsa iskontıo her türlü tenzilât ve ödeme
ler hariç, işletmelerin bu gibi kalem veya kalemlerin mubayaası ile alâkalı olarak her hangi bir iskon-
to, tenzilât ve sair her hangi bir para almadığını ve almayı kabul etmediğini tasdik edecektir. 

(b) Tarih ve imza hariç her bakımdan noksansız Eximbank hilâfına muvafakat etmedikçe en geç 
30 Kasım 1962 de hitam bulacak teklif edilen akreditiften üç (3) suret. Mezkûr akreditif, kalem ve
ya kalemleri verecek mütaahhidin Anlaşmanın Madde VII. (d) fıkrasındaki hükümlere uygun tas
diknameyi Eximbank'a ibraz etmesinin icabettiği şartını ihtiva edecektir. 

(c) • Daha önce ibraz edilmemişse, alâkalı siparişin veya satın mukavelesinin bir .nüshası. 
(d) Eximbank'm yukardaki hususlarla ilgili ve makûl olarak istiyeceği diğer munzam vesaik ve 

malûmat. 
Muteber kaldığı müddetçe bu gibi taahhütlerin akreditif esas meblâğına eşit olmak üzere işbu An

laşma gereğince açtırılmış olan kredi fonlarına ait rüçhanlı bir mubayaa taahhüdünü teşkil edeceği; 
Anlaşmanın VI. ve VII. maddelerine uygun olarak verilen avanslar toplamı yekûnunun hiçbir suretle 
Anlaşmanın I. maddesinde tasrih edilen kredi serisi meblâğını tecavüz edemiyeceği; bu gibi taahhüt
nameler gereğince Eximbankın Amerika Birleşik Devletlerinde ticari bir bankaya yapacağı ödemelerin 
bu kredi tahtında verilen avansları meydana getireceği; işbu Anlaşma mucibince taahhütnameler 
vermek ve ödemelerde bulunmak suretiyle Eximbankın, mezkûr Amerika Birleşik Devletlerinde bir 
ticari bankaya böyle bir akreditif açma veya kredi tahtında yapacağı ödemede göstereceği ihmal ve
ya her hangi bir fiilinden dolayı hiçbir mesuliyet yüklenemiyeeeği kabul edilmiştir. 

Bu krediye göre yukarda izah edildiği veçhile verilecek avanslar (1) Amerikan ticari bankasına 
ödemenin yapıldığı veya (2) böjde bir tediye iade suretiyle ifa edilmişse akreditif lehdarına Ame
rika Birleşik Devletleri ticari bankasının ilgili ödemeyi yaptığı tarihlerden hangisi erkense bu ta
rihten itibaren faiz tahakkuk ettirilecektir. 

Madde — IX. . 

Krediden istifade imkânı, kredinin durdurulması ve iptali 

Ekimbank yazılı olarak hilâfına muvafakat etmedikçe, bu kredi tahtında, 31 Aralık 1962 tarihin
den sonra avans vermeye veya şartlarına göre 30 Kasım 1962 den sonra vâdesi hitam bulacak akredi
tifle ilgili taahhütnameler vermeye mecbur tutulamaz. 

Mukabil tarafa yazılı olarak bildirmek suretiyle işletmeler veya Eximbank'ın bu kredinin henüz 
kullanılmıyan kısmını dilediği zaman talik veya iptal etme hakkına sahibolacağı kabul edilmiştir. An
cak bu durumda talik veya iptalin yürürlüğe gireceği tarihten evvel işletmeler tarafından mukave
leye bağlanmış mubayaalarla ilgili ve işbu Anlaşmanın ödeme şartlarına ve Anlaşmanın VII. mad
desindeki hükümlere göre bu kredi tahtında İşletmelerin avanslar alma hakkını muhafaza etmesi; 

( S. Sayısı. : 21)' ' 
rr. r . 
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Anlaşmanın VIII. maddesi hükümlerine uygun olarak açılan akreditiflerle ilgili bakiye taahhütname
lerin mûtebeıiiğine halel gelmemesi; ve ayrıca bu gibi talik veya iptalden evvel- veya sonra verilen 
avanslara ait İşletmeler ve EKİmbank'm mükellefiyetlerinin bozulmaması şarttır. 

Madde — X. 

Tediyede kusur 

Bu mukavele şartlarına göre ödenmesi gereken her hangi bir resülmal taksitinin veya tahakkuk 
eden faizinin veya yine mukavele uyarınca^ ısdar edilen her hangi bir bononun zamanında ve tam 
olarak tesviyesinde kusur vâki olduğu takdirde, Anlaşma hükümlerine göre verilen avans ve bono
ların bilûmum resülmalleri ile, ödeme tarihine kadar tahakkuk edecek faiziyle birlikte, Eximbank 
dilediği takdirde ve Bximbank tarafından işletmelere tebliğ edildiğinde, tesviyesi vacibolacak ve bu 
gibi bono hâmillerine verilmiş veya hâmilleri tarafından alınmış teminat varsa buna derhal el kona
bilecektir. 

Madde— XI. . . — -- • • - * ! 

Raporlar v teftişler 

1. Raporlar : Şekil, şümul ve muhteva bakımından Eximbank'm tatminkâr bulacağı, işlet
melerin tam salahiyetli bir mümessilinin tasdikini havi veya böyle bir tasdikin ekleneceği, 
aşağıdaki raporları -Eximbank'a tevdi etmeyi işletmeler kabul eder. 

(a) Montaj faaliyet raporları : Bu anlaşma tarihinden itibaren ve finanse edilen tekmil in
şaat işleri tamamen ikmal edilinceye kadar devam etmek üzere, her ay sonunda veya Exim-
bank'm uygun bulacağı tarihlerde, işletmeler Eximbank'a evvelki ay içerisinde; proje işleri, 
teçhizatın temini, inşaat ihzar tesisleri, teçhizatın montajı, ön deneme veya işletmesinde kay
bedilen terakkiyatı gösterir bir iş raporunu takdim edecektir. Bu raporlar, proje ile ilgili bü
tün yeni faaliyetler ve ihzar tesisleri hakkında tanı bilgiyi ihtiva edecek ve muhtelif dövizler
le yapılan bütün masrafları gösterecektir. Raporlar bundan başka, Eximbank'a daha evvel 
orijinal olarak verilen veya bilâhara tadil ve tasdik edilen plân, maliyet tahmini inşaat ve işlet
me terminleriyle mukayeseleri de ihtiva edecek ve bunlara Eximbaulr*ın zaman zaman istiyeceği 
grafik, fotoğraf ve ilerlemelere ait diğer teferruat eklenecektir. 

(b) Teknik işletme raporları : Anlaşma tarihinder başlamak ve anlaşma tahtında verilen 
her hangi bir bono ödenmemiş olarak kaldığı müddetçe devam etmek üzere, her üç aylık dev
reyi takibeden otuz (30) gün içerisinde veya Eximbank'm münasip göreceği tarihlerde, Kara-
bükteki Demir ve Çelik Fabrikaları ve Divriği'deki demir madeni ile ilişiği olan İşletmelerin, mû
tat imalât ve işletme raporlarının ingilizce bir tercümesi veya hulâsası ile İşletmelerin ücretle. 
tuttuğu müşavir mühendislik firmalarından her hangi birinin raporları ve maden işletmesi, de
mir ve çelik fabrika işletmeleri, hammaddeler maliyet masrafları, satışlar hakkında bilgi ve 
Eximbank'm istiyeceği diğer malûmatı işletmele Eximbank'a tevdi edecektir. 

(e) Malî raporlar : işbu Anlaşmanın taşıdığı tarihe ait İşletmelerin malî .senesinde başlamak 
ve bu Anlaşma tahtında çıkarılacak bonoların sonuncusunun ödendiği malî seneye kadar devam 
etmek üzere, her malî yılın hitamından itibaren yüz seksen (180) gün zarfında, İşletmeler Exim-
banik'a, işletmelerin mezkûr malî seneye ait Karabük'teki Demir - Çelik Fabrikaları ve Divriği'deki 
demir madeni ile ilgili yıllık bilançolarının, kâr. ve zarar hesaplarının birer nüshalarını tevdi ede
cektir. 

2.. Teftişler : Bu Anlaşma gereğince çıkarılacak her hangi bir bono ödenmemiş olarak kaldığı 
müddetçe Eximbank tâyin edeceği mümessil veya mümessillerle zaman zaman projenin mühendis
lik, inşaat, işletme hususlarını teftiş ve bununla ilgili bütün kayıt ve hesaplarını murakabe etme 
hakkına sahübolacaktır. Eximibanlk'm bu gibi temsilcilerinden her hangi biri münasip zamanlarda 
proje ile ilgili her hangi bir müesseseye serbestçe girebilecek ve proje ile ilgili bütün plân, spesifi-

( S. Sayısı : 21) 
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kasyon, kayıt ve hesaplan serbestçe tetkik edebilecek ve bu hususta Türkiye'nin ve işletmelerin 
memur, müstahdem ve organlarının tam bir iş birliği ve müzaheretine mazhar olacaktır. 

Madde — XII. 

Hususi beyan, teminat ve mukaveleler 

(a) Kredinin ihdası ile ilgili hizmetlerde vazife alan Türkiye'nin veya İşletmelerin memur, 
müstahdem, mümessil, vekil veya müşavirlerinden hiçbirinin 25 Kasım 1959 (Eximbank'm krediyi 
tasdik ettiği tarih) tarihinden bir sene evvelki bir müddetten beri Eximbank'a müdür, memur veya 
müstahdem olmadığını Türkiye ve İşletmeler beyan ve temin eder. 

(b) Aşağıdaki durumlarla münasebettar gördüğü bütün hakikatler kendisine tamamiyle açık
landıktan sonra böyle bir istihdam için Eximbank yazılı olarak muvafakatini bildirmedikçe; ne 
Türkiye ne de İşletmeler; (1) Yukarda zikredilen tarihten bir sene evvelki bir müddet esnasın
da Eximbank'ta müdür, memur veya müstahdem olarak çalışmış; (2) Böyle bir istihdam fiili ve
ya istihdamla ilgili Anlaşmanın cereyan ettiği sırada Eximbank'ta müdür, memur veya müstahdem 
olan bir şahsı 25 Kasım 1959 tarihini mütaakıp iki senelik bir müddet esnasında istihdam etmi-
yecek veya bu hususta bir Anlaşma yapmıyacaktır. 

(c) Türkiye ve İşletmeler,' işbu kredinin açılması, işletilmesi ile ilgili olarak hiçbir hakiki ve
ya hükmi şahsa (Türkiye'nin ve İşletmelerin asil veya devamlı memur ve müstahdeminin normal 
ücretleri haricinde) her hangi bir komisyon, ücret veya başka ödemede bulunmadığını, böyle bir 
ödemeyi taahhüdetmediğini, veya ödenmesini sağlamadığını beyan ve temin ile bu mahiyette bir 
ödeme yapmıyacağmı, bu hususta bir taahhütte bulunmıyacağını veya ödeme sağlamıyacağmı ta
ahhüt ve beyan ederler. 

Madde — XIII. 

Deniz nakliyatı ve sigorta 

Mubayaası bu Anlaşma tahtında finanse edilen ve Birleşik Devletlerden gemi ile ihracedilecek 
bilûmum makina ve teçhizat, Birleşik Devletler 73. Kongresinin 17 numaralı Kararı mucibince; 
ve mezkûr kararın müsaade ettiği değişiklikler haricinde, Birleşik Devletlere kayıtlı gemilerle 
nakledilecektir. 

Bu Anlaşmaya göre finanse edilecek ve Türk limanlarına girecek Birleşik Devletler makina ve 
teçhizatının deniz ve transit kazalarına karşı sigorta edilmesi için ödenecek prim; ancak Birleşik 
Devletler doları ile ödenebilen ve Birleşik Devletler piyasasında muteber olan sigorta poliçelerine 
karşılık bu krediden finanse edilebileceklerdir. 

Madde — XIV. 

Rüçhan haklan, permiler ve lisanslar 

Türkiye'nin satınalmayı ve bu Anlaşma tahtında finanse edilmesini arzu ettiği her hangi bir 
ma'kina veya teçhizatın imal, istihsal, satınalma, satış, kiralama veya ihracı için Amerika Birleşik 
Devletlerinin mer'i veya âtide kabul edeceği kanunlar, veya Birleşik Devletlerin her hangi bir 
teşkilâtı veya dairesinin mer'i veya âtide vaz'edeeeği kaide ve nizamların gerektirdiği rüçhan 
hakkı, tahsis, permi veya lisansın her hangi bir Amerika Birleşik Devletleri teşkilât veya devairinden 
istihsali hususunda Eximbank hiçbir mükellefiyet ve mesuliyet kabul etmez ve etmiyecektir. 

Madde — XV. 

Masraflar 

Bu Anlaşma, gereğince Eximbank'a tevdi edilecek bütün bonolar, beyannameler, raporlar, tasdik-

( S- Sayısı : 2 1 ) 
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nameler, mütalâalar diğer vesaik veya malûmat Eximbank'a bir masraf tahmil edilmeksizin verilecek
tir. Bu Anlaşma tahtında çıkaracağı bonolara ait mütalebe ve haklarını takip, müdafaa veya muha
faza etmek için Eximbank tarafından ihtiyar edilecek bütün masraflar ve mâkul mahkeme masraf
ları dâhil, Eximbank'ın bu kredinin yürütülmesi ile ilgili olarak yaptığı bütün masrafları Exim-
bamk'm talebi üzerine İşletmeler kendisine ödiyecektir, 

Madde — XVI. 

Vergiler 

* Türkiye veya Türkiye'nin siyasi veya vergi tahsil etmeye salahiyetli bir teşkilâtı tarafından senet 
veya hâmiline; cari veya âtide cari olabilecek vergi, rüsum, hare veya diğer mükellefiyetlerin tah*. 
mili veya tarhı dolayısiyle bu Anlşma tahtında çıkarılacak her hangi bir bononun resülmali ve faizi 
bir indirmeye tâbi tutulmaksızın ödenecektir, 

Madde — XVII. 

Hukuki mütalâa ve diğer vesaik 

Kredinin ilk kullanılmasından evvel ve ilâve bir şart olarak, şekil ve mahiyet itibariyle Exim-
bank'ı tatmin edecek aşağıdaki vesaiki İşletmeler, Eximbank'a tevdi edecektir. 

(a) Türkiye Maliye Bakanlığı Başhu'kuk Müşaviri ile, eğer muvafık ise, İşletmelerin Başhukuk 
Müşaviri tarafından, Exımbank Başhukuk Müşavirinin veya onun intihabedeceği diğer bir hukuk 
Müşavirinin tatminkâr addedebileceği aşağıdaki hususlara ait mütalâa veya mütalâalar : 

(1) İşbu mukavelenin imza ve tatbik mevkiine konması, düşünülen borçlanmaya girişilmesi, ve 
Anlaşma mucibince Eximbank'a tevdi edilecek bono veya bonoların tanzim ve itası için salâhiyet iktisa
bı zımnında İşletmelerin kanunun tâyin ettiği her türlü icapları yerine getirmiş olduğu hususunda; 

(2) İşbu mukaveleyi imza ve tatbik ve Anlaşmada derpiş olunan kayıtsız ve şartsız garantiyi 
ita etmek üzere Türkiye'nin kendi kanunlarının lüzum gösterdiği bütün icapları yerine getirmiş 
olduğu hususunda; 

(3) İşbu-mukavelenin Türkiye ve İşletmeler namlarına usulüne uygun olarak akit ve ihtiva ettiği 
ahkâma göre mukavelenin her ikisini de ilzam eylediği hususunda; 

(4) Mukavelenin II. maddesi mucibince ısdar edilecek bononun usulüne uygun olarak ihracedil-
diği ve Eximbank'a tevdi edildiği zaman, karşılığında tediye edilen avansların mecmuu ve tahakkuk 
eden faizlerle ile birlikte, Anlaşma hükümlerine göre, İşletmelerin kanuni ve ilzam edici vecibelerini 
teşkil edeceği hususunda; ve 

(5) Mezkûr bono için Türkiye'nin vereceği garantinin, mukavele şartlarına göre kanuni olduğu 
ve Türkiye'yi ilzam edeceği hususunda» 

Bu mütalâa veya mütalâalar; Anayasa ve diğer kanunlar ahkâmına, hususi kanunlara, kararname
lere, talimatnamelere, nizamnamelere ve Devlet idare organlarının koydukları mevzuata, vekâletname
lere ve ilgili sair evraka atıf olunmak suretiyle desteklenecek ve Eximbank'm mâkul olarak talebede-
ceği mezkûr evraktan bâzılarının tasdikli birer kopyası da eklenecektir. 

Madde — XVII. 

Hukuki mütalâa ve diğer vesaik 

Kredinin ilk kullanılmasından evvel ve ilâve bir şart olarak, şekil ve mahiyet itibariyle Eximbank'ı 
tatmin edecek aşağıdaki vesaiki İşletmeler, Eximbank'a tevdi edecektir. 

(a) Türkiye Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ile, eğer muvafık ise, İşletmelerin Başhukuk 
Müşaviri tarafından, Eximbank Başhukuk Müşavirinin veya onun intihabedeceği diğer bir hukuk mü
şavirinin tatminkâr addedebileceği aşağıdaki husiKİara ait mütalâa veya mütalâalar ; 

( S. Sayısı: 21) 
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(1) İşbu mukavelenin imza ve tatbik mevkiine [konması, düşünülen borçlanmaya ."girişilmesi, ve 

anlaşma mucibince Eximbank'a tevdi edilecek bono veya bonoların tanzim ve itası için saiâihiyet ikti
sabı zjmmnda İşletmelerin kanunun tâyin ettiği her türlü icapları yerine getirmiş olduğu hususunda; 

(2) iş/bu mukaveleyi imza ve tatbik ve anlaşmada, derpiş olunan kayıtsız ve şartsız garantiyi ita 
etmek üzere Türkiye'nin kendi kanunlarının lüzum .gösterdiği bütün icapları yerim1 getirmiş olduğu 
hususıınida; 

(3) İşbu -mukavelenin" Türkiye ve İşletmeler namlarına usulüne uygun olarak akit ve ihtiva et
tiği ahkâma göre mukavelenin her ikisini de ilzam eylediği hususunda; 

(4) (Mukavelenin II. maddesi mucibince ısdar edilecek bononun usulüne uygun olarak ihracedil-
diği ve Eximbank'a tevdi edildiği zaman, karşılığında tediye edilen avansların mecmuu ve 'tailıakkıfk 
eden faizlerle birlikte, anlaşma hükümlerine göre, İşletmelerin kanuni ve'ilzam edici vecibelerini teş
kil edeceği hususunda; ve 

(5) Mezkûr bono için Türkiye'nin vereceği garantinin, mukavele şartlarına göre kanuni'oldu
ğu ve Tünkiyeyi ilzam edeceği hususunda. 

Bu mütalâa veya mütalâalar; anayasa ve diğer kanunlar ahkâmına, hususi kanunlara, kararname 
lere, talimatnamelere, nizamnamelere ve Devlet idare organlarının koydukları mevzuata, vekâlet na
melere ve ilgili sair evraka atıf olunmak .suretiyle desteklenecek ve Eximba,uk'ın mâkul olarak taleb-
edeceği mezkûr evraktan bâzılarının tasdikli birer, kopyası da eklenecektir. 

Şahit Türkiye Cumhuriyeti adına 
Ekrem Alican 

Sabit 
Türkiye'Demir ve Çelik İşletmeleri l.v Md. adına 

Ccvat-Sîiberk . D. Kalabalık 

Exporl; - İnıport Bank of Wasthingtoü adına 
Samûel (\ W<mc/I 

Omum Müdür 
Kxport - l'mport Bankası adına 

tasdik eden 
Kdumrd *S'. (Umacf 

Sekreter 

( S . Sayım : 21) 
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Ek «A» 

TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

B O N 0-
No . . . , . . . , 19 . . . 
* • • 

Kıymeti tahsil edilmiş olma"kk, işbu bonoda İşletmeler diye ifade edilecek olan Türkiye Demir 
ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğü tarafından, ilk taksiti Dolar. ($.*.. . . ) 
olup vâdesi 15 Haziran, 1963 tarihinde, bakiyesi beheri Dol (ir ($ . . ' . . ) 
olmak üzere altışar ay aralı taksitlerle Export - İmport Bank of Washington'a veya emrü hava
lesine, da, resülmal meblâğını teşkil eden Dolar( $ . . .) 
yirmi üç. (23) altışar aylık taksitler halinde ve Amerika Birleşik Devletleri kanunu parası ile öde
necek, ve bono tarihinden sonra, her yılın 15 Haziran ve* 15 Aralık tarihlerinde işbu bononun öden
memiş resülmal bakiyesi üzerinden, aynı cins para İle, vâdelerinde, senevi yüzde 5 ve üç çeyrek 
(5, 3/5 %) faiz tesviye edilecektir. Faizler 365 gün faktörü' kullanılarak fiilî gün'üzerinden he
saplanacaktır.. 

İşbu bononun resülmali ve buna ait faizleri, Türkiye Cumhuriyetinin veya onun siyasi organ
ları veya vergi daireleri tarafından bu meblâğ veya bu bonoya veya hâmiline tatbik edilebilecek 
mevcut veya âtide vaz'olunaeak vergi, rüsum, hare ve sair masraflar tenzil edilmeksizin ödene
cektir. 

• İşletmeler işbu bononun resülmalini kısmen veya tamamen, dilediği zaman veya zamanlarda, 
hiçbir ceza veya prime tâbi olmaksızın, vâdesinden evvel öd'iyebileeektir. Bu takdirde fiilî öde
me tarihine kadar tahakkuk edecek faizi de, bu suretle iade ettiği resülmal ile birlikte tesviye 
edecektir. Bu. şekilde vâdesinden evvel yapılacak ödeme, bononun bakiye resülmal taksitlerine vâde 
tarihlerine göre ters sıra takibetmek suretiyle ınasubediliir. 

İşbu bononun her hangi bir resülmal taksiti veya faizi zamanında ve tam olarak ödenmediği tak
dirde, bononun resülmalinin tümü ve ödeme tarihine kadar olan 'faiziyle birlikte, hâmili arzu ve ta-
lebederse, derhal vacibüttediye olur. 

Hâmilinin işbu bononun kendisine bahşettiği haklardan her hangi birisini her hangi bir halde 
kullanmamış olması, o hal için veya-mütaakıp hallerde bu haklarından tamamen sarfınazar etmi's 

' sayılmıyacaktır. 
Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri 

Umum Müdürlüğü 
• . * . • ' " * ' " - ' • ' • • • - • İ m z a . 

Unvanı . . : . . . . 

GARANTİ 

Bedeli ah iz ve kabzolıınan işbu bononun muhtevası olan resülmal ve faizini, vâdesinin hululünde, 
kabul olunan şartlar dairesinde ödemeyi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına Türkiye Cumhu
riyeti Maliye Vekâleti, Türkiye'nin ahde sadakat ve malî itibarını karşılık göstermek suretiyle tekefül 
ve taâhihüdeder. Aynı zamanda ve bu maksatla, bono hâmMini işbu bononun keşidesine karşı her ne şekil 
ve surette olursa olsun taki'bait, nıutalebat ve protestoda bulunmak, kanuni haklarını kullanmak 
veya kanuni tedbirler almak mecburiyet ve vecibelerinden ilbra ve işbu "bono müddetinin temdidine 
veya bononun tecdidine işbu vesika ile muvaffaka! eder. 

Maliye Bakanı Hazine Umum Müdüür 

( S- Sayısı : 21 ) 





Kurucu Meclis S. S A Y I S I 22 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan £xport - İmport 
Bank ile Hükümetimiz ve Etibank Genel Müdürlüğü arasında akde
dilen 1 731 200 dolarlık İstikraz Anlaşmasının tasdikine dair Ka
nun tasarısı ve Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu raporu (1 /42 ) 

T. C. 
Başbakanlık 30 .1.1961 

Kanunlar've Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Say% : 71 - 1373/324 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 28 .1 .1961 tarihin
de kararlaştırılan «Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - împort Bank ile Hü
kümetimiz ve Etibank Umum Müdürlüğü arasında akdedilen (1 731 200) dolarlık İstikraz Anlaşma
sının tasdikine dair kanun tasarısı»1 gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Geçen yıl zarfında Amerikan malî müesseselerinden -Export - İmport Bank ve Kalkınma İkraz 
Fonundan temin olunan kredilerin istimali hususunda Hükümetimizce uygun görülen projeler adı ge
çen teşekküllere intikal ettirilmişti. 

Export - İmport Bank'a tevdi edilmiş olan projelerimizden Etibank Umum Müdürlüğü tarafın
dan deruhde edilmiş bulunan Ergani'de kâin bakır madeni tesislerinin programı ile alâkalı makina ve 
ekipman mubayaasına mütedair proje, adı geçen Banka tarafından tasvibolunarak bu projenin dış 
finansmanım karşılamak üzere, Etibank Umum Müdürlüğüne 1 731 200 dolar ikrazı kararlaştırılmış 
ve bu maksatla mezkûr Banka İdaresiyle Hükümetimiz ve Etibank Umum Müdürlüğü arasında 
27 Eylül 1960 tarihinde bir mukavele akdedilmiştir. 

Mezkûr Anlaşmayla açılan kredi, 31 Aralık. 1962 tarihinde başlamak suretiyle birbjrine müsavi ve 
birbirini takibeden altışar aylık sekiz taksitte ödenecektir. Fiilî gün ve ödenmemiş resülmal bakiyesi 
üzerinden her sene % 5,75 nispetinde faiz hesaplanacak ve hesaplanacak bu faiz her sene 30 Hazi
ran ve 31 Aralık tarihlerinde ödenecektir. Gerek resülmal ve gerekse faiz Amerika Birleşik Devletle
rinin kanuni parası ile tediye edilecektir. 

Ergani Bakır İşletmesi 1939 yılından beri çalışmakta olup, esas itibariyle, yüksek dereceli bakır 
cevherlerini işlemek üzere tesis edilmiş ve takriben % 10 bakır ihtiva eden bu nevi cevherlerin mua-
melesiyle istihsal seviyesi son yıllarda 18 000 ton blister bakır seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. 

Son on yıldan beri yapılan mütemadi aramalar neticesi büyük miktarda yeni rezervler bulunmuş 
ise de bunlar düşük dereceli olduklarından, eski tesislerde muameleleri müşkül ve verimsiz olacağın
dan, mevcut yüksek dereceli cevherlerin 1962 yılı sonunda tükeneceği hesaplanmış, bu tarihten 
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sonra düşük dereceli cevherlerin, mevcut tesislerde işlenmesine devam edildiği takdirde yıllık istih
sal miktarının 18 000 tondan 4 000 tona kadar düşeceği ve bittabi istihsal maliyetinin de şimdi
kinin kat kat üstüne çıkacağı tesbit edilmekle işin rantabl olmayacağı «görülmüştür. 

Bu durum muvacehesinde Ergani Bakır İşletmesinde mevcut flotasyon tesislerinin tevsii, izabe 
tesislerinin kısmen tadil ve büyük çapta yemlenmesi suretiyle istihsal seviyesinin muhafaza edil
mesine karar verilmiştir. 

işbu yeni tesisleri sağlamak için 9 000 000 dolar dış yatırıma ve takriben 60 000 000 lira iç ya
tırıma ihtiyaç olduğu hesaplanmış, dış yatırım' için Amerikan Export - Import Banktan kredi 
alınması iç yatırımın da kendi menabiimizden karşılanması hususları plânlanmıştır. 

EKİmbank'tan alınacak mevzuuDahis krediden 1 731 200 dolarının maden ocağı tesislerine baki
yesinin de diğer tesislerin tevsiine sarf edileceği derpiş edilerek ilk kademe maden tesisleri için 
lüzumlu kredi mukaveleye bağlanmıştır. 

Fabrika tesisleri için lüzumlu teklifler getirilmiştir. Bunlarını mukayeseleri icra edilerek hakla
rımda bir karar verilmek üzeredir. Çok yakın zamanda bu hususun da intacedileceği ve gereken dış 
finansmanın da mukaveleye bağlanarak siparişe geçileceği ümidedilmefctedir. 

Bu anlaşma gereğince yapılan avanslar dolayısiyle Etibank Umum Müdürlüğünün Export -
Import Bank'a karşı tahassul eden borcum resul mal ve faizlerinin vaktinde ödeneceği, 7280 sayılı 
Kanunla bahşedilen salâhiyete istinaden, Anlaşma Hükümetimiz namına da imzalanmak suretiyle te
min edilmiştir. İlişik bulunan mezkûr Anlaşma Teşri Organın tasdikine arz olunur. 

Dışişleri Komisyonu rapora 

T. C. 
Kurucu Meclis 10 . 3 . 1961 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No: 1/42 
Karar No: 7 

Yüksek Başkanlığa 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - Import Bank ile Hükümetimiz ve Eti
bank Umum Müdürlüğü arasında akdedilen 1 731 200 dolarlık istikraz Anlaşmasının tasdikine dair 
olan kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede belirtilen hususlar, komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve tasarı aynen kabul edil
miştir. 

Kurucu Meclis Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kurucu Meclis Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 

Hatiboğlu Şevket Basit Yurdakuler Muzaffer Hocaoğlu A. Sırrı Dizdaroğlu Vdhap 

Üye Üye Üye Üye 
Barlas Cemil Sait Ecevit Bülent Egeli Yusuf Âdil Söz hakkım mahfuzdur. 

Eroğlu Hamza 

Üye Üye Üye :; 
Kaplan Kadri Turhan Vahit Türkoğlu Kemal 

İ S. Sayısı: 22 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü 
olan Export • tmport Bank ile Hükümetimiz ve 
Etibank Umum Müdürlüğü arasında akdedilen 

1 731 200 dolarlık İstikraz Anlaşmasının 
tasdikine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Amerika Birleşik Devletleri
nin bir teşekkülü olan Export - İmport Bank ile 
Hükümetimiz ve Etibank Umum Müdürlüğü 
arasında 27 Eylül 1960 tarihinde imzalanan 
1 731 200 dolarlık İstikraz Anlaşması kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

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

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Develt Bakanı 
H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
M. t. Kızıloğlii 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

B. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

A. Tahtaktlıç 

28 . 1 . 1961 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

Devlet Bakanı 
İV. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. AlankiLş 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
T, Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Boydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Ba. - Ya. ve Turz. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
C. Baban F. Yavuz 

( S. Sa&m : "22 ) 
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TÜRKÎYE CUMHURİYETİ 

ve 

ETİBANK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

ile 

EXPORT - ÎMPORT BANK OF WASHİNGTON 
arasında 

KREDİ ANLAŞMASİ 
Muhtevası 

Madde M e v z u u 

Mukavele 
I Açılacak kredi 

I I Borcun ödenmesi - Bonolar 
III Kefalet 
IV Bono mübadelesi 
V Döner fon 

VI Döner fonun ikmali 
VII Akreditifler ' 

VIII Krediden istifade im'kânı 
Kredinin durdurulması ve iptali 

IX Tediyede kusur 
X Mubayaa plânları 

X I Mahallî para teminatı 
XI I Raporlar ve teftişler 

1. Raporlar 
a) Üç aylık terakki raporları 
b) Teknik faaliyet raporları 
c) îş programı ve masraf revizyonu 
d) Malî raporlar 

2. Teftişler 
XII I Hususi beyan, 'teminat ve mukaveleler 
XIV Deniz nakliyatı ve sigorta 
XV Rüçhan hakları, permiler ve lisanslar 

XVI Masraflar 
XVII Vergiler 

XVIII Hukuki mütalâa ve diğer vesaik 
Ek «A» 
Etibank Umum Müdürlüğü bonosu 
Garanti 
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MUKAVELE 

Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve onun bir teşekkülü olan Etibank Umum Müdür
lüğü ile diğer taraftan Amerika Birlaşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Washington'da kâin Ex-
port - împort Bankası arasında, aşağıda yazılı şartlarla, 27 Eylül 1960 tarihinde, bu mukavele ak
dedilmiştir. Mukavelede Türkiye Cumhuriyeti Türkiye, Etibank Umum Müdürlüğü Etibank ve 
Washington'da kâin Export - împort Bankası da Eximbaıık diye ifade edilmiştir. 

Eximbank'm, mukavelede Proje. Kredileri diye ifade edilecek, münferit kredi tahsislerinden finan
se edilmeye müstahak görerek tasvibettiği Türkiye tarafından teklif olunmuş muayyen ve teferru
atlı plânlar, etüdler ve maliyet tahminlerine müsteniden Türkiye'nin iktisadî gelişmesinde ehem
miyeti birinci derecede olan resmî ve hususi sektör projelerinin tahakkuku için Türkiye'ye yar
dım etmek üzere 12 Eylül 1958 tarihli Anlaşma mucibince otuz yedi milyon beş yüz bin doları ($ 37 
500 000) aşmamak,kaydiyle, Türkiye lehine bir kredi açmayı Eximbank kabul etmiştir. 

Türkiye'de, Ergani'de kâin Bakır Madeni tesislerinin cari tevsiat ve inkişaf programı mucibince 
Etibank tarafından istenen makina ve teçhizatın Amerika'da tedarik ve Türkiye'ye ihracının finans
manında Etibank'a yardım olmak üzere, yukarda zikredildiği şekilde bir milyon yedi yüz otuz bir 
bin iki yüz dolar ($ 1 731 200) miktarında bir Proje Kredisi küşadım Türkiye Eximbank'tan taleb-
etmiştir. 

Türkiye, tale'bedilen Proje Kredisi dolayısiyle tahassül edecek Etibank borcunun ve bu borcu mü-
eyyit bono veya bonolar resülmal ve faizinin vâdelerinde ödeneceğini1 mübeyyin kayıtsız ve şartsız 
teminat vermeyi teklif etmiştir. 

Böyle bir kredinin açılması Amerika. Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında ihracat ve ithalâtı 
ve emtia mübadelesini kolaylaştıracağından, zikrolunan sebeplere ve bu mukavelede derpiş olunan 
karşılıklı taahhütlere istinaden taraflar aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır: 

Madde — 1. 

Açılacak kredi 

Türkiye'de, Karabük'te kâin Demir ve Çelik Fabrikaları ile, Divriği'deki demir cevheri made
ninin bu mukavelede Proje diye-ifade olunacak tevsiat programı için Etibankm lüzum göreceği 
ve Etibankın tasvibeylilyeceği makina ve teçhizatın Amerika Birleşik Devletlerinde tedarikimin 
ve Türkiye'ye ihracının finansmanı hususunda Etibanka yardım için Eximbank doğrudan doğruya 
veya bir veya mütaaddit Amerika Birleşik .Devletleri ticarî bankaları vasıtasiyle, bu mukavelede 
zikrolunan kayıt ve şartlarla, zaman zaman avans ita etmek üzere Etibank lehine, mecmuu bir mil
yon yedi yüz otuz bir bin iki yüz ($ 1, 731 200) aşmamak kaydı ile, bir kredi küşadım Eximbank 
kabul eder. Açılan bu kredi Eximlbank ile Türkiye arasında münakit yukarda zikri geçen 12 Eylül 
1958 tarihl'i mukavelede derpiş olunan münferit kredi tahsisatından birini teşkil eder. 

• Madde — II. 

Borcun ödenmesi - Bonolar 

Bu mukavelede zikrolunan bilûmum avansların toplamını, miktarları aşağıda tesbit olunan taksit
lerle, Eximbank ,a tediye etmeyi ve henüz iade olunamamış resülmal bakiyesi için de 365 gün faktör 
esasına göre fiilî gün adedi üzerinden, senede yüzde beş ve üç çeyrek (5 3/4,5) faiz ödemeyi Eti
bank kabul ve taahhüdeder. Faiz vâdesi her senenin 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde hulul 
eder ve ödenir. Gerek resülmal gerekse faiz ödemeleri Amerika Birleşik Devletleri kanuni paşası ile 
yapılacaktır. 31 Aralık 1962 tarihinde başlamak üzere, avansların toplamı altı aylık taksitlerle öde
necek ve sonuna kadar her bir taksit iki yüz on altı bin dört yüz ($ 216 400) dolar olarak, ancak 
son taksit avanslar heyeti mecmuasının tediyesini tamamlamak üzere iki yüz on altı bin dört yüz 
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($ 216 400) dolar veya daha az olabilecektir. Mamafih Türkiye işbu II. maddede mezkûr bono 
mübadelesine ait tercih hakkını istimal eylediği takdirde, avansların mecmuu, 31 Aralık 1962 tari
hinde başlamak üzere, birbirini takdbeden sekiz (8) müsavi altışar aylık taksitler halinde ödene
cektir. 

îşbu mukavelede derpiş olunan kredinitn kullanılmasimdan evvel ve bir kullanma şartı olarak, 
Btibankın, Exim!bank'a karşı mevzuübahis avanslardan dolayı tahaddüs edecek mükellefiyetine bir 
deldi olmak üzere, Etibank resüimali teşkil eden 'bir milyon yedi yüz otuz bir bin iki yüz 
($ 1 731 200) dolarlık ciro edilebilir bonosunu ısdar ve Exiimbank'a tevdi edecektir; mamafih, bu 
bononun, ancak karşılığında verilen avansların mecmuu ve bu avansların faiz tutarı kadar mute
ber ve kabili infaz olması mukarrer bulunmaktadır. Bono, Türkiye'nin kayıtsız ve şartsız garantisini 
havi olacak ve resülmal ve faizinin bono şartlarına uygun olarak ödeneceği hususunda Türkiye'nin 
tam hüsnüniyet ve itibarını tazammun edecektir. 

Bononun resüimali, 31 Aralık 1962 de başlamak üzere, birbirini takibeden altışar aylık sekiz (8) 
takriben müsavi taksitlerle ödenecektir. Bononun tesviye edilmemiş bulunan resülmal bakiyesi 365 gün 
faktörüne göre, fiilî gün adedi üzerinden, senede yüzde beş ve üç çeyrek (5 3/4 %) faize tâbi olacak 
ve faiz her senenin 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde tahakkuk ettirilecek ve ödenecektir. Bono, 
tarihinden itibaren faize tâbi olacağını nâtık bulunacak, fakat açılan kredi altında yapılacak avans
ların tarihleri ayrı ayrı nazarı itibara alınmak suretiyle tashihat yapılarak faiz tahakkuk ettirilecek 
ve ödenecektir. 

Bono ihracındaki tarihi taşıyacak, gerek resüimali, gerekse faizi Eximbank emrine veya onun tâ
yin edeceği nam veya namlara Amerika Birleşik Devletleri kanuni parasiyle ve Eximbank tarafından 
tasvibolunacak Amerika Birleşik Devletlerindeki bir ticari bankada ödenmek üzere tanzim edilmiş 
olacaktır. Bono ve garanti ingiliz lisanında tabı veya litografya ihzar olunacak ve gerek şekil, gerekse 
metin itibariyle Eximbank tarafından tatmin edici görülecek ve esas itibariyle mukavelenin bir cü
zünü teşkil eden «A»' ekinin benzeri olacaktır. 

VI. maddenin son paragrafı mucibince, resülmale mahsuben ödenmiş paralar mevcut bulunduğu 
takdirde, bunlar krediden fiilen yapılan avanslar tutarından tenzil edildikten sonra, bakiye şayet bo
no ana bedelinden daha az kalırsa, VIII . madde uyarınca avansların verilmesi için tesbit edilen son 
tarihi takibeden doksan (90) gün zarfında eğer Etibank talebederse, avanslar mecmuundan resülmal 
tediyeleri tenzil edildikten sonra bonoya Eximbank bakiye resülmal için tanzim edilmiş yeni bir bono 
mukabilinde Etibank'a iade edecektir. Bono mübadelesi esnasında, Eximbank'm iade ettiği bono için 
mübadele tarihine kadar tahakkuk edip henüz ödenmemiş bulunan bütün faizleri Etibank Eximbank'a 
tediye edecektir. Eğer mezkûr doksn (90) gün zarfında Etibank bononun tebdili için talepte bulun
mamış ise, Eximbank artan resüimali orijinal bononun son hulul eden resülmal taksitine mahsubede-
cektir. 

işbu mukavele gereğince ısdar eylemiş olduğu her hangi bir bononun resülmalini, hiçbir ceza ve
ya prime tâbi olmaksızın, dilediği zaman vâdesinden evvel, kısmen veya tamamen ödemeye Eti-
bank'm hakkı olacak ve bu takdirde ödeme tarihine kadar tahakkuk ettirilecek resülmal faizini de 
birlikte tesviye edecektir. Bu gibi tediyatm her biri bono resülmalinin vâdesi en son hulul eden tak-
sitiyle mahsubu yapılacaktır. 

Bu mukavele gereğince Etibank için tahassul edecek borçlar veya bu gibi borçları tevsik eden bono 
veya bonoların hepsini veya bir kısmını, Eximbank'm dilediği anda ve zaman zaman satma, devir, ciro 
ve üzerinde ortaklık tesis etme, veya tekmilini veya bir kısmını elden çıkarabilme hakkına sahib-
olacağı kabul edilmiştir. 

Madde — ITT. * 

Kefalet 

Bu mukavelede derpiş olunan avanslardan dolayı Etibankm Eximlbank,a olan borcunun resul-
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mal ve faizini mukavele şartlarına göre, vâdesi geldikçe, ödemeyi Türkiye kayıtsız ve şartsız ola
rak garanti eder ve bu kefalet Türkiye'nin tanı hüsnüniyet ve itibarım tazammum eder. 

Madde — IV. 

Bono mübadelesi 

VIII. •madde gereğince, avans itası için tâyin olunan son tarihi mütaakıp veya kredinin tama
men tediyesi tarihinden sonra, bunlardan hangisi daha evvel vâki ise, Eximbank dilediği zaman 
yapacağı talep üzerine, Eximbank'a ita eylemiş bulunduğu bono resülmalinin henüz ödenmemiş, 
kısmına tekabül etmek ve fazla veya eksik faiz tahakkukunu tevlit veya faizin ödenmesini tacil 
veya tehir ettirmiyecek surette tarih taşıyacak yeni bono veya bonoları Etibank ihzar ederek 
Eximbank ,a tevdi edecektir. Mezkûr bono veya bonolar Eximban'k'm talebedeeeği nominal mik
tarlarda tertibedilecek ve, yine Eximbank isterse, bu suretle iade olunan bono veya bonoların ih
tiva ettiği resülmal taksitlerinin tamamı veya bir kısmı yerine, veya iade edilen eşit vadeli her 
hangi iki veya daha fazla adedde bononun her biri yerine ayrı ayrı yeni'bono veya bonolar ika
me olunacaktır. Bu şekilde çıkarılacak her yeni bono mukavelenin II. maddesindeki icaplara uy
gun olacak, şekil itibariyle de, IV. maddedeki kayıtlara göre Eximban'k'm talebedeeeği tadilât ha
riç, mukavelenin bir cüzünü teşkil eden (A eki) ııin bir benzeri olacaktır. 

Madde — V. 

Döner fon 

Kredinin ilk kullanılışından evvel yerine getirilmesi ieabeden şartların tahakkukunu mütaakıp, 
Etibankm talebedeeeği meblâğı Eximbank elli bin doların (.$ 50 000) misli olmak ve yüz elli bin 
doları ($ 150 000) aşmamak üzere Etibanka avans olarak öder. Bu avans Exim'bank tarafından 
Etibankm tâyin ve Eximbank'ııı tasvi'be'ttiği Amerika Birleşik Devletlerde bir ticari bankaya yatı
rılır bu ve bundan böyle döner fon, diye ifade olunacak fonu teşkil eder. Bu suretle ihdas olu
nan fon VI. madde uyarınca muhtelif zamanlarda ikmal edilecek olup, Etibank tarafından münha
sıran proje ile ilgili ve Birleşik Devletler doları ile usulü veçhile yapılacak sarfiyatın karşılan
masında kullanılacaktır. 

Madde — VI. 

Döner fonun ikmali 

V. maddede zikroiunan avansın Eximbank tarafından itasından sonra, proje ile ilgili olarak 
mütaakıben yapılacak sarfiyat için lüzumlu Birleşik Devletler dolarını teminen döner fonun ik
mali gerekeceğinden, aşağıdaki vesaikin gerek şekil, gerekse muhtevası itibariyle kendisini tat
min edecek surette ibrasında Exim)bank döner fona yeni avanslar "ilâve edecektir. 

(a) Elli bin dolardan ($ 50 000) az olmamak ve aşağıda (b) fıkrasında lüzum gösterilen müfre
datlı sarfiyat cetveli yekûnunu aşmıyacak bir avansın tediyesi için Etibank'm salâhiyettar bir mümes
sili tarafından imzalı bir talepname. 

(b) Proje ile ilgili olarak Etibankm döner fondan Amerika doları ile icra eyledikleri ve evvelki 
cetvellerin hiçbirisine dâhil etmedikleri bilûmum kabule şayan sarfiyatı ihtiva eden ve Etibankm sa
lahiyetli bir mümessili tarafından imza edilmiş bulunan, işbu mukavelede müfredatlı sarfiyat eetveli 
diye ifade edilen, bir cetvelin tevdii. Bu gibi sarfiyatın her kalemi için müfredatlı sarfiyat cetvelinde, 
sarf tarihi, ne için sarf edildiği, tutarı ve satıcının isim ve adresi zikredilecek, ve tutamım alındığını 
natık şerhi ihtiva eden faturalar ile Eximbank'm mâkul olarak talebedeeeği sair ilgili vesaik bu cet
vele eklenmiş, bulunacaktır. 
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(c) Aşağıdaki hususları teyidcn, Etibankm salahiyetli bir mümessili tarafından imza edilmiş 

bir tasdikname : (1) Müfredatlı sarfiyat cetvelinde gösterilen bilûmum sarfiyatın proje ile ilgili 
olarak yapıldığı; (2) Müfredatlı sarfiyat cetvelinde dereedilmiş olan kalemler için yalnız kayıtlı be
dellerin ödendiği ve bu bedellere, karşılığı malzemenin mubayaasında yapılmış veya yapılacak olan her 
türlü tenzilât ve sair şekilde para iadelerinin de dâhil bulunduğu; (3) Sarf olunan paraların kar
şılığı alman bilûmum makina ve teçhizatın Birleşik Devletlerden tedarik edildikleri veya Birleşik 
Devletler menşeli oldukları; (4) XIV. madde hükümlerinin kaldırılmış bulunduğu veya ilerde kal
dırılması hali hariç, bu sarfiyatın yapıldığı bilûmum makina ve teçhizatın mezkûr maddede tasrih 
edildiği şekilde nakledilmiş bulunduğu veya nakledileceği. 

(d) Müfredatlı sarfiyat cetvelinde gösterilen hizmetler veya makina ve teçhizatı temin edecek 
her mütaahhit tarafından, tedarik ettiği kalem veya kalemlerin Amerika Birleşik Devletler mamulü 
veya menşeli olduğunu ve tasdiknamede tasrih edilenler haricinde mezkûr malzeme veya malzemele
rin satışı ile ilgili olarak veya satış mukavelesini elde etmek için her hangi bir kimse veya diğer bir 
teşekküle (Mütaahhidin nizami ve devamlı olarak istihdam ettiği müdür, memur ve müstahdeminin 
ücretleri haricinde) her hangi bir tenzilât, komüsyon, ücret verilmediğini veya tediye edilmediğim 
ve verilmesi veya tediye hususunda bir anlaşmaya varılmadığını veya verdirilmediği veya tediye 
ettirilmediğini bildirir bir vesika. 

(e) Eximbank'm zaman zaman mâkul olarak istiyebileeeği ilâve vesika ve malûmat. 
Bu maddenin (a) fıkrası hükümlerine rağmen, VI. nci maddeye göre Etibank tarafından taleb-

olunacak nihai avans âtideki miktarlardan en az olanını aşmaması şartiyle, her hangi bir miktarda 
olabilir. (1) Talebin istinadettiği müfredatlı sarfiyat cetvelinde gösterilen sarfiyatın mecmuu, ve
ya (2) O esnada henüz tesviye edilmemiş bulunan her hangi bir taahhüt bakiyesini de nazarı dik
kate almak suretiyle, bu mukavelenin VIT. maddesi mucibince Eximbank tarafından ita olunan 
kredinin Etibank tarafından sarf edilmemiş bulunan miktarı. 

Anlaşma gereğince verilecek son avans tarihini mütaakıp doksan (90) gün içerisinde Etibank bu 
maddenin (b) fıkrasında belirtilen ve döner fondan, proje ile ilgili olarak Etibank tarafından Ame
rika Birleşik Devletler doları olarak yapılan ve daha evvelki müfredatlı sarfiyat cetvellerinin hiçbi
rinde gösterilmiyen bütün masraflar için bir müfredatlı sarfiyat cetvelini ve (e) ve (d) fıkraları 
gereğince istenilen tasdiknameleri Eximbank'a tevdi edecektir. Bu tarzda bildirilen masraflar ile da
ha evvelki müfredatlı sarfiyat cetvelinde gösterilen masraflar yekûnu, döner fonu tesis etmek veya 
ikmal etmek üzere yatırılmış olan avanslar .yekûnuna eşit olmazsa, Etibank fark kadar bir meblâğı, 
icabeden faizi ile birlikte, derhal Eximbank'a ödiyeeek ve bu muamele anlaşmanın TT. maddesinde 
belirtilen bonoların peşin ödenmesi hükümlerine tâbi olacaktır. 

Madde — VII. 

Akreditifler 

Kredinin ilk kullanılmasına tekaddüm eden bütün şartların yerine getirilmesini mütaakıp, tasviıb-
edilen proje ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri doları ile yapılan masrafların işbu Anlaşma 
gereğince finansmanı gayesiyle Etibankm isteği üzerine bir Amerikan ticarî bankasında açılan akre
ditiften lehtara yapılan ödemeleri karşılaması için mezkûr bankaya avans verilmesi veya masraflarını 
iade etmesi hususunda Etibank Eximbank'dan taahhüdünün teyidini talebetmek suretiyle krediden 
zaman zaman istifade edebilir. Exim!bank bu gibi taahhütnameleri, şekil ve muhtevası itibariyle şa
yanı kabul bulacağı aşağıdaki vesaikin tevdiini mütaakıp teyideder. 

(a) Etibankın salahiyetli bir mümessili tarafından imza edilen ve arzu edilen akreditif ile muba
yaası finanse edilecek kalem veya kalemleri gösterir ve bununla ilgili olarak Eximbank yukarda be
lirtilen taahhütnameyi vermeye yetkili kılan bir talepname, böyle bir talepname (1) bu kalem veya 
kalemlere ait mubayaanın projeye ait masraflardan olduğunu, (2) bu kalem veya kalemlerin Amerika 
Birleşik Devletleri mamulü veya menşeli olduğunu;(3) mezkûr akreditifle yapılacak ödemeleri tevsi-
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kan ibraz edilecek faturalarda nazarı dikkate alınacak ıskonto ve her türlü tenzilât ve ödemeler hariç, 
Mibankiiı bil gibi kalem veya kalemlerin mulbayaası ile alâkalı olarak her hangi bir iskonto, tenzilât ve 
sair her hangi bir para almadığımı ve almayı kabul etmediğini tasdik edecektir. 

(b) Rramfoank başka türlü istemediği takdirde, tarih ve imza hariç her bakımdan noksansız ve en 
geç 31 Mayıs 1961 dB hitam buiaeak şekilde teklif edilen akreditiften üç(3) suret. Mezkûr akreditif 
mateeme ve teçhizatı verecek mütaahihidin anlaşmanın madde VI. (d) fıkrasındaki hükümlere uygun 
bir veya birkaç tasdiknameyi Eximbank'a ibraz etmesi şartını ihtiva edecektir. 

(c) Daha önce ibraz edilmemize, alâkalı siparişin veya satış mukavelesinin bir nüshası. 
(d) Eximibajtık'ın yukardaki hususlarla, ilgili ve mâkul olarak istîyeceği diğer munzam vesaik ve 

malûmat. 
Muteber kaldığı müddetçe bu gibi taahhütlerin akreditif esas meblâğma eşit olmak üzere işbu An

laşma gsseğlitece aejfcınlmış olan. kredi fonlarına ait rüıçhanlı bir mubayaa taathıhüdünû teşkil edeceği; 
aalögmaıiın V ve VI. maddelerine uygun olarak verilen avanslar toplamı yekûnunun hiçbir suretle 
Aıdaşraanm I. maddesinde tasrih edilen kredi meblâğını tecavüz edemiyeeeği; bu gibi taahhütnameler 
gereğince Eximlbank'm Amerika Birleşik Devletlerinde ticarî bir bankaya yapacağı ödemelerin bu 
kredi tahtında verilen avansları meydana getireceği; Mm Anlaşma mucibince taahhütnameler vermek 
ve ödemelerde bulunmak suretiyle Eximbank,m, mezkûr Amerika Birleşik Devletlerinde bir ticarî 
bankaya böyle bir akreditif açma veya kredi, tahtında yapacağı ödemede göstereceği ihmal veya her 
hangi bir fiilinden dolayı hiçbir mesuliyet yüklen miyeceği kabul edilmiştir. 

Ba krediye göre yakarda izah edildiği veçhile verilecek avanslara; (1) Amerikan ticari ban
kasına ödemenin yapıldığı veya (2) Böyle bir tediye iade suretiyle ifa edilmişse akreditif lehta-
rma Amerika Birleşik Devletleri ticarî bankasının ilgili ödemeyi yaptığı tarihlerden hangisi erken
se bu tariften iti&arem faiz tahak'kuk ettirilecektir. 

Madde — VIII. 

Krediden istifade imkâm, kredinin durdurulması ve iptali 

Ehritnbank yazıh olarak hilâfına muvafakat etmedikçe, bu lâ-edi tahtında, 30 Haziran 1961 tari
hinden sonra avans vermeye veya şartlarına göre 31 Mayıs 1961 den sonra vâdesi hitam bulacak 
akreditifle ilgili alarak taahhütnameler vermeye nıeebur tutulamaz. 

Mnkai&il tarafa yazılı -olarak bildirmek suretiyle Etibankm veya Eximbarik'ın bu kredinin he
nüz knllanıimryân kısmını dilediği zaman talik veya iptal etme hakkına sahibolacağı kabul edil -
mistir. Ancak, fîm durumda talik veya iptalin yürürlüğe gireceği tarihten evvel Etübank tarafın-
dan mukaveleye bağlanmış mubayaalarla ilgili ve işbu Anlaşmanın ödeme şartlanna ve Anlaşma
nın VI. maddesindeki hükümlere göre bu kredi tahtındaJEtibankm avanslar alma hakkını muha
faza etmesi; Anlaşmanın VII. maddesi hükümlerine uygun olarak açılan akreditiflerle ilgili baki
ye taahhütnamelerin mutefoerliğine halel gelmemesi; ve ayrıca bu gibi talik veya iptalden evvel veya 
sonra verilen avanslara ait Etibank ve E^imbank'ın mükellefiyetlerinin bozulmadan devam etmesi 
şarttır. 

Madde — IX * •; 

Tediyede kusur 

Bu mufeavele şartlanma göre ödenmesi gereken ıher hangi bir resülmal taksitimin veya tahakkuk 
eden tfafeinin veya yiıne mukavele uyarınca ısdar edilen her hangi bir bononun zamanında .ve tam 
olarak tesfviyesinde kusur vâki olduğu takdirde, anlaşma hükümlerine göre verilen avans ve bono
ların %nûmııim resülmalleriı, ödeme tarihine kadar tahakkuk edecek faiziyle birlikte, Eximbank dile
diği ve bı* Eximbank taraifmdan Etibanka tebliğ edilmek suretiyle derhal tesviyesi vacibolacak ve 
bu gibi %ono hâmillerine verilmiş veya hâmilleri tarafından alınmış teminat varsa buna da el kona-
bitteeekftir. 

( S- Sayısı : 22 ) 
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Mubayaa plânları 

Exiımbankin önceden yazılı olarak muvafakat edeceği haller hariç, Etibank Türkiye'nin, müra-. 
caat ettiği Proje Kredisinin bir rüknü olarak Eximbank'a ibraz edilen bu Proje ile ilgili esas mal
zeme, makama ve teçhizatın Amerika Birleşik Devletlerinden mubayaa edilmesine mütaallik plânda 
ne maddî bir tadilât, ne de ilâveler yapacaktır. 

Madde — XI. 

Mahallî para teminatı 

Kredinin ilk kullanılmasına takaddüm etmek ve 'bunun munzam bir şartı olmak üzere, bu Arılaş
ma ile finanse edilecek makina ve teçhizatın derhal ve fiilen kullanılmasını mümkün kılmak için 
miktarı kâfi malıallî paranın emre hazır bulundurulacağına dair Türkiye Eximbank'a şayanı kabini 
teminat ibraz-edecektir. 

Madde — XII. . " ' . . : r 

Raporlar ve teftişler 

1. uKaporlar : Şekil, şümul ve muhteva 'bakımından Exknibank'ın tatminkâr bulacağı Etıibankın 
tam salahiyetli, bir mümessilinin tasdikini havi veya böyle bir tasdikim ekleneceği,aşağıdaki rapor
ları Exiimbank'a teıvdi etmeyi Etiibank kabul eder. 

(a) Üç aylık terakki raporları : Bu anlaşma tarihinden itibaren her çeyrek takvim yılının hita
mını takibeden otuz (30) gün zarfında ve finanse edilen bütün teçhizat işler duruma gelinceye ka
dar geçecek müddet içinde Etibank, Eximbank'a bir montaj faaliyet raporu takdim edecek ve bu 
raporda teçhizatın tedarikinde, montaj ve ilk işletmesinde kaydedilen ilerlemeler gösterilecektir. Bıı 
raporlar, Proje ile ilgili bütün tesisler hakkında tam bilgiyi İhtiva edecek ve muhtelif dövizlerle 
yapılan bütün masrafları gösterecektir. Eaporlar bundan başka, !Eximbank'a bidayette ibraz edilen 
veya biiâhara tadil edilen plân ve maliyet tahminî mukayeselerini de ihtiva edecek ve bunlara Exim-
bank'ın 'zaman zaman istiyeeeği grafik, fotoğraf ve ilerlemelere ait diğer teferruat eklenecektir. 

('b) Teknik faaliyet raporları : Anlaşma tarihinden başlamak ve anlaşma tahtımda verilen her
hangi bir bono ödenmemiş olarak kaldığı müddetçe devam etmek üzere, mütaakiben 30 Haziran ve 
31 Aralıkta hitam bulan her altı (6) aylık devreyi takibeden otuz (30) gün içerisinde ve Exkn-
bank'm münasip göreceği tarihlerde Ergani Bakır Madeni ile ilgili olarak 'hazırlanan mûtat istihzalar 
ve işletme raporlarının İngilizce bir tercümesi veya hulâsası ile maden işeltmesi, cevher hazırlama 
ve 'zenginleştirilmesi, izabe, istihsalât, maliyet masrafları ve satışlar hakkında bilgi ve Eximbank']n 
istiyeeeği diğer malûmatı Etibank Eximbank'a tevdi edecektir. 

(c) İş programı ve masraf prevüzyonu : işbu Anlaşmanın taşıdığı tarihten başlamak ve bu 
Anlaşma tahtında çıkarılacak bonoların sonuncusunun Ödendiği tarihe kadar devam etmek üzere 
her takvim yılının ilk gününü takibeden (30) otuz gün zarfında veya Eximbank'm tasvibede-
eeği sair zamanlarda, Etibankm Ergani Bakır Madenine ait mûtat iş programı ve masraf pre-
vizyonunun Türkiye tarafından tasdikli ve her biri bilcümle lüzumlu ekleri raeifuf İngilizce bir 
tercümesini veya hulâsasını Etibank Eximbank'a tevdi edecektir. 

(d) Malî raporlar : İşbu Anlaşmanın taşıdığı tarihe ait Etibankm malî senesinde başlamak ve 
bu Anlaşma tahtında çıkarılacak bonoların sonuncu sunun ödendiği malî seneye kadar devam etmek 
üzere ber malî yılın hitamından itibaren yüz seksen (180) gün zarfında Etibank Eximban'a Eti
bankm mezkûr malî seneye ait Engani Bakır Madeni ile ilgili yıllık bilanço ve kâr ve zarar hesap
larının birer nüshalarını tevdi edecektir, 

2. Teftişler : Bu Anlaşma gereğince çıkarılacak (her hangi bir bono ödenmemiş olarak kaldığı 
müddetçe Eximbank tâyin edeceği mümessil veya mümessilleri e zaman zaman projenin mühendıs-

( S. Sayısı : 22 ) 
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iik, inşaat, işletme hususlarını teftiş ve bununla ilgili bütün kayıt ve hesaplarını murakabe et
me hakkına sahibolacaktır. Eximbank'm bu gibi temsilcilerinden her hangi biri münasip zamanlar
da proje ile ilgili her hangi bir müesseseye serbestçe girebilecek ve proje ile ilgili bütün plân, spe-
sifikasyon, kayıt ve hesapları şerbetçe tetkik edebitecek ve bu hususta Türkiye'nin ve Etübankm 
memur, müstahdem ve organlarının tam bir iş birliği ve müzaheretine mazhar olacaktır. « 

; Madde — XIII. * ' - * T ; 

» • ' " " • • • • Hususi beyan, teminat ve mukaveleler 

(a) Kredinin ihdası ile ilgili hizmetlerde vazife alan Türkiye'nin veya İşletmelerin nıemurr 
müstahdem, mümessil, vekil veya müşavirlerinden hiçbirinin 30 Haziran 1959 (Eximbank,m krediyi 
tasdik ettiği tarih) tarihinden bir sene evvelki bir müddetten beri Eximbarik'a müdür, memur veya 
müstahdem olmadığım Türkiye ve Etibank beyan ve temin eder. 

(b) Aşağıdaki durumlarla «ıünasebattar gördüğü bütün hakikatler kendisine tamamiyle açık
landıktan sonra böyle bir istihdam için Eximibank yazılı olarak muvafakatini bildirmedikçe; ne 
Türkiye, ne de-Etibank; (1) Yukarda-zikredilen tarihten bîr sene evvelki bir müddet esnasında 
Eximbank'ta müdür, memur veya (müstahdem olarak çalışmış; (2) Böyle ibir istihdam fiilî veya 
istihdamla ilgili Anlaşmanın cereyan ettiği sırada Eximbank'ta müdür, memur veya müstahdem 
olan bir şahsı 30 Haziran 1959 tarihini mütaakıp iki senelik bir müddet esnasında istihdam etmi-
yecek veya bu hususta bir Anlaşma yapmıyaeaktır. 

(e) Türkiye ve Etibank, işbu kredinin açılması veya işletilmesi ile ilgili olarak hiçbir hakîkî 
veya hükmî .şahsa (Türkiye'nin ve Etibankın. asîl veya devamlı memur ve müstahdeminin normal 
ücretleri haricinde) her hangi bir komüsyon, ücret veya başka ödemede bulunmadığını, böyle bir 
ödemeyi taahhüdetmediğini ,veya ödenmesini sağlamadığını beyan ve temin ile bu mahiyette bir 
ödeme yapmıyaeağmı, bu hususta bir taahhütte bulunmıyacağını veya ödeme sağiaamyaeağmı ta-
aihhüt ve beyan 'ederler. . . . . - . , • 

Madde — XIV. * ^ : - - , * . ? . 

Deniz nakliyatı ve sigorta 

Mubayaası bu Anlaşma tahtında finanse edilen ve Birleşik Devletlerden gemi ile ihracedilecek 
bilûmum makina ve teçhizat, Amerika Birleşik Devletleri 73. Kongresinin 17 numaralı kararı mu
cibince; ve mezkûr kararın müsaade ettiği değişiklikler harieinde, Birleşik Devletlere kayıtlı ge
milerle nakledilecektir. . . . . . . . 

Bu Anlaşmaya göre finanse edilecek ve Türk limanlarına girecek Birleşik Devletler makina ve 
teçhizatının deniz ve.transit kazalarına karşı sigorta edilmesi için ödenecek prim; ancak Birleşik 
Devletler doları ile ödenebilen ve Birleşik Devletler piyasasında muteber olan sigorta poliçelerine 
karşılık bu krediden finanse edilebileceklerdir. 

• • - . " ' v ' 

Madde — XV. ' 

Rtiçhan hakları, permiler ve lisanslar 

Türkiye'nin satmalımayı ve bu Anlaşma tahtında finanse edilmesini arzu ettiği her hangi bir 
makina veya teçhizatın imal, istihsal, satmalına; satış, kiralama veya ihracı için Amerika Birleşik 
Devletlerin mer'î veya âtide kabul edeceği kanunlar, veya Birleşik Devletlerin her hangi bir teşki
lâtı veya dairesinin mer'î veya âtide vaz'edeceği kaide ve nizamların gerektirdiği rüçhan hakkı. 
tahsis, permi veya lisansın her hangi bir Amerika Birleşik Devletleri teşkilât veya devairinden is
tihsali hususunda Eximibarik hiçbir mükellefiyet ve mesuliyet kabul etmez ve etmiyecektir. 

( S- Sayısı ; 22 •) 
./ 



- 12 -
• ^ . ' . ' ' *;-•"• ' fc ' "••?"H'W: MM* — X V I . 

Masraflar , . 

•Biı- Anlaşma gereğince Esiıaban'a tervdi edUeeefebasta®^bMuc t̂r, beyannameler, rakorlar, tasdik
nameler, m^alâalar di§er v<Bs«ifc ^ efat^fein verilecek
tir. Bu Anlaşma taihtında çıkaracağı bonolara ait mütalebe ve haklarını takıp, müdafaa veya muha
faza etmek için Eximbank tarafından, ihtiyar ediieeeic %SMn masraflar ve mâkul mahkeme masrafları 
dâhil, Eximlbank'ın bu kredinin vıüı^bülmesi ile iltgili olarak yaptığı bütün masrafları Exim!bank\n 
talebi üzerine Etiıbank kendisine ödiyeeektir. 

ManMe — XVII 

Vergiler 

M$riy© v«ya Tuf*â|fs%ân sây»sî veya vergi &&$$ etaiye sâilMyetli bit' te^îât t taî^iKİan senet 
veya rtym&ü»*, ©esri v$ya M&& çmi olöfcliecek vergi, ffomm, îmm v^a^dipr î«üli!eîl$iî^^ 
•̂̂ HtMAH #^^TiiyJb burAniaşMea *a&taıda (şkarîlaeaîk her h«.fs^ bif* bononun r«s^n«tî ve iüaki bir 

i«itttraeye tffltâ <tııta&ttdfeıiH& Meı*eeefetir. 

' • ^ v u - • -• •• '. ' ' M t t ^ e — m r m . 
Hukuki mütalâa ve diğer vernik 

Kı^itiin ^ veliln«--Mr--^Bt'';tJİİwBİkİ;'̂ s^:v« mahiyet itibariyle Eximfeank'ı 
ta*»ni» e*&e«*t a p ^ 

(a | l^fldye Maliye Bâtkaadığı B^jhıiaıfe MSlşaviti ile, e§«r' nrayafit ise, 39tâMk&ı Baışbukuk 
üi$a$*viim^tmÜMhi;' Ibtiftttofc Bai$®kuk M ^ ^ intfftafĉ eeğ'i••*<&&* bir fevktik mü
şavirinin tatminkâr addedilebileceği aşağıdaki hususlara ait mütalâa veya müföHMtar • 

(1) işbu mukavelenin imza ve tatbik mevkiine konması, düşünülen borçlanmaya girişilmesi, vc> 
anlaşma mucibince Eximbank'a tevdi edilecek bono yeya'bonoların tanzim ve itası için salâhiyet ik
tisabı zımnında Etibankın -kanunun tâyin ettiği her 1#rM icapları yerine getirmiş olduğu hususunda • 
, (2) îşfbu mukaveleyi imza ve tatbik ve anlaşmada derpiş olunan kayıtsız ve şartsız garantiyi ita 

«ga^'ftfere Türkiye'nin kendi fcawanlawnın lüzum ıgo^befdlği bütün icapları yerme getirmiş olduğu 

•(•S)- tşbu ı»tflcaveienin Türkiye ve Efcifeank namlarma ıtsttfüıa© uygun olarak âktd ve ihtiva ettiği 
ahkâma göre mukavelenin her ikisini de ilzam eylediği hususunda; 

(4) Mukabelenin II. maddesi mueibince ısdar edilecek h&mmmı usufüne ıryıgutı olarak, ihraeedil-
diğâ ve Eximfeank'a tevdi edildiği zaman, fearşıhğmda teâiye edilen avân#arın mecıAtra ve tjteafâcök . 
ede» fa^«rte Mıiikte, anlaşma hükümlerine göre, Etibankın kanuni ve i t a n ed,iei vecifbeterini teşkil 
edeceği liususunda ve 

(5)* Mezkûr bono için Türkiye'nin vereceği garantinin, mukavele şartlarına göre kanuni olduğu 
ve Türkiye'yi ilzam edeceği hususunda. 

Bu mütalâa veya mütalâalar; Anayasa ve diğer kanunlar ahkâmın*, hususi kanunlara, kararname
lere, talimatnamelere, nizamnamelere ve Devlet idare organlarının koydukları mevzuata, vekâletname
lere veügfli sair evraka atıf olunmak sııretiyie desteklenecek AT« Eximbank'iTi mâkul olarak t*Npede-
eeği Mezkûr evraktan bazadarmın tasdikli birer kopyası da eMe«ee«k$ir. 

(b) Aşağıdaki şjBhıstain sftlffciy^âemi tensik ede» bir vesika ile tasdikti iki mmü, örneği : 
(1) İşbu ımıka^eleyi Türkiye ve EtiJmnk namına kaza edea sa ta veya şahtsîftr. 
(2) Mtıfcaydenin II. maddesi uyarmm e^kanla^ak bonoya tarik koyop imm& eden şahıs veya şa

hıslar. 
(3) Mezkûr bononun Türkiye namına garantisini imza eden şahıs A'eya şahıslar. 

(S- S&ywı: 22) 
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i 4)Mukavele hükümlerine göre Eximbank'a tevdi edilecek hesap cetvelleri, raporlar, tasdikname

ler ve sair evrakı imza edecek ve kredinin tatbikinde Etibank'm mümessil veya mümessilleri olarak 
hareket edecek şahıs veya şahıslar. 

Ayrıca zaman zaman Eximbank'm mâkul olarak ayrıca talebedebileceği hukuk müşaviri müta
lâaları, ilâve salâhiyet tevsiki, tasdikli imza örnekleri, ve sair vesik ve malûmat Eximbank'a tevdi 
edilecektir. 

Bu Anlaşmaya müsteniden bütün mütalâalar ve vesaik İngilizce alacak, ve Türkçe lisanında oldu
ğu takdirde ise bir nüsha tasdikli îngüiaee tercümesi eklenecektir. 

Taraflar bu Anlaşmayı Amerika Birleşik Devletlerinde Washington D. C. şehrinde usulüne n$gu& 
olarak yukarda itte bildirilen tarihte üç nüsha olarak tanzim ve imza etmiaierdir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına 
Şft^it Ekrem Alican 

Türkiye Etibank Umum Müdürlüğü adrna 
Şahit "% J Suphi Yanarca Tahsin Yı&abtl 

Kxport - Irapoıt Baak Of WaahİBgton zviımı 

Umum Müdür '% 
Exfx>rt-İmport Bankası adına * 

Tasdik eden 
v Edmrâ '&. -Chnger 

Sekreter ';. *.'^ 

(S . Sayısı: 22) 
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ETİBANK UMUM M Ü H Ü R L Ü ^ 

l' JİONV) 

N ö . — : — - ^ - - - - " ' ' _ • . — . : — . : _ :_•: , î < » -..— 
V _ L ^ _ _ J _ I _ I ; - • ' - • • • • • • - ' • • ; - • 

Kıymeti tahsil edilmiş olmakla, işbu bonoda Etibank, diye ifade edilecek •olan Etibank Umum 
Müdürlüğü tarafından, ilk taksiti —-—, ——•—: dolar ($ • — ) olup vâdesi 
31 Aralık 1962 tarihinde, bakiyesi beheri — — ^ dolar ($ -.— ~ ) , olmak 
üzere altışar ay aralık taksitlerle Export - împort Bank of Washington'a veya ömrü havalesine^ 

<ja? resülmal meblâğını teşkil eden dolar ($ ) 
sekiz (8) altışar aylık taksitler halinde ve Amerika Birleşik Devletleri kanuni parası ile ödenecek, 
ve bono tarihinden sonra, her yılın 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde işbu bononun ödenmemiş 
resülmal bakiyesi üzerinden, aynı cins para ile, vâdelerinde, senevi yüzde 5 ve üç, çeyrek 
(5 3/5 %•). faiz tesviye edilecektir. Faizler ,365 - gün faktörü kullanılarak fiilî gün üzerinden he
saplanacaktır.. 

fşbıı bononun resülmali ve buna ait faizleri, Türkiye Cumhuriyetinin veya onun siyasî organ
ları veya vergi daireleri tarafından bu meblâğ veya, bu bonoya veya hâmiline tatbik edilebilecek 
mevcut veya âtide , vaz'oluuacak vergi, rüsum, hare ve sair masraflar tenzil edilmeksizin ödene
cektir. 

Etibaıık işbu bononun resülmal in i kısmen veya tamamen, dilediği zaman veya zamanlarda, hiç
bir ceza veya prime tâbi olmaksızın, vâdesinden evvel ödiyebileeekfir. Bu takdirde fiilî ödeme ta
rihine kadar tahakkuk edecek faizi de, bu suretle ia.de ettiği resülmal ile birlikte tesviye edecektir. 
Bu şekilde vâdesinden evvel yapılacak ödeme, bononun bakiye1 resülmal taksitlerine vâde tarihle
rine göre ters sıra takibe'tmek suretiyle mahsııbedilir. 

işbu bononun hor hangi bir resülmal taksiti veya faizi zamanında ve tam olarak ödenmediği 
takdirde, bononun resülmalinin tümü ve ödeme tarihine kadar olan faiziyle birlikte, hâmili arzu 
ve talebederse, derhal vacibüttediye olur. 

Hâmilin işbu bononun kendisine bahşettiği haklardan her hangi birisini her hangi bir halde 
kullanmamış olması, o bal için veya mütaakıp hallerde bu haklarından tamamen sarfınazar et
miş sayılmıyaeaktır. 

Etibank Umum Müdürlüğü 
İmza 

c , . , •",'': - ". " Unvanı — - — 

GARANTİ 

Bedeli ,ahiz ve kabzolunan işbu bononun muhtevası olan resülmal ve faizini, vâdesinin hululün
de, kabul olunan şartlar dairesinde ödemeyi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına Türkiye 
Cumhuriyeti Maliye Vekâleti garanti eder ve hu Türkiye'nin tam hüsnüniyet ve itibarını ta zam-
mim edip bilcümle takdim, talep, protesto ve her 'türlü notaları ve hâmilinin her hangi bir hak
kından veya yukarda mezkûr bono sahibine karşı açacağı her hangi bir dâvadan vazgeçmesi şart
larından ve bu bononun yenilenmesi veya altındaki tarihinin uzatılmasından feragat ettiğini tas
dik eder. 

( S- Sayısı .:. 22 ) 
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Kurucu Meclis S. S A Y I S I : 2 3 

Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında akdedilen Kül
tür Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun tasarısı ve Kurucu Meclis 

Dışişleri Komisyonu raporu (1/44) 

T. C. 
Başbakanlık 11 . 2 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1385/453 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 3 . 2 . 1 9 6 1 tari
hinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında akdedilen Kültür Anlaş
masının tasdiki hakkınca kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiği ile birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Devletlerarasındaki dostlukların sağlamlığı bakımından bu dostlukların kültür temellerine da
yanmasının önem arz ettiğini göz önünde tutan hükümetimiz dost Holânda Kırallığı ile kültürel 
temasların gelişmesine daima gayret sarf etmiş bulunmaktadır. 

Holânda Kırallığı ile memleketimiz arasında halen mevcut sıkı kültürel temaslara ahdî mahiyet 
vermek üzere bir Kültür Anlaşması imzalanmasına tevessül olunmuş ve Anlaşma 12 Mayıs 1960 ta
rihinde Ankara'da imzalanmıştır. 

Anlaşma, mahiyeti itibariyle bugüne kadar Hükümetimizin diğer Devletler ile akdetmiş olduğu 
Küjtür Anlaşmalarına benzemektedir. ^ 

Anlaşmada, karşılıklı olmak üzere, eğitim fikir, ilim ve güzel sanatlar sahasındaki münasebetle
rin geliştirilmesi, üniversite profesörleri ve ilim adamı mübadelesi, iki Devlet ülkesinde kültürel 
müesseseler ihdası, iki memleket vatandaşlarının yekdiğerinin eğitim müesseselerinden faydalan
maları hususları derpiş olunduğu gibi, iki memleketin kültürünü biribirine tanıtmak gayesiyle muh
telif kollardaki temasların teşvik edilmesi kabul edilmiş ve iki tarafın da diğer memleketle ilgili 
tarih ve coğrafya kitaplarının yeniden tetkiki meselesine hususi bir itina gösterecekleri hususu 
da Anlaşmada derpiş edilmiştir. 

Anlaşmanın tatbikine mütaallik meseleleri incelemek ve hükümete telkinlerde bulunmak üzere 
her iki memlekette bir komisyon kurulacaktır. 

Memleketimiz ile Holânda Kırallığı arasındaki kültürel münasebetlerin bundan böyle daha ziyade 
gelişmesine yardım edecek olan işbu Kültür Anlaşmasının onanması yüksek tasviplerine arz olunur, 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

*;? 

T. G. 
Kurucu Meclis 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No: 1/44 
Karar No: 8 

10 1961 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyetti ile Holânda Kırallığı arasında akdedilen Kültür Anlaşmasının tasdiki hak
kındaki kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede belirtilen hususlar, komisyonumuzca da uygun mütalâa olunmuş ve tasarı aynen kabul 
edilmiştir. 

Kurucu Meclis Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kurucu Meclis Dışişleri Başkamvekili 
Komisyonu Başkanı Yurdakuler Muzaffer 

Hatiboğlu Şevket Raşit 

Üye 
Barlas Cemil Sait 

Üye 
Kaplan Kadri 

Üye 
Ecevit Bülent 

tnızada bulunmadı 

Üye 
Turhan Vahit 

iSözcü 
Hocaoğlu A. Sırrı 

Üye 
Egeli Yusuf Âdil 

Üye 
Türkoğlu Kemal 

Kâtip 
Dizdaroğlu Vahap 

Üyfe 
Eroğlu Hamza 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Krallığı 
arasında akdedilen Kültür Anlaşmasının 

tasdiki hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ho
lânda Kırallığı arasında 12 Mayıs 1960 tarihin
de Ankara'da imza olunan ilişik Kültür Anlaş
ması kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 

Orn. C. Gürsel 
DoTriot Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankuş 

3 . 2 . 1961 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

içişleri Bakanı 
M. î. Kızıloğlu 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

# Ulaştırma Bakanı ve 
İmar ve İskân B. V. 

O. Mersinli 
Sanayi Bakanı Ba. 
§. Kocatopçu 

Maliye Bakanı 
K. Kurdaş 

Bayındırlık Bakam 
M. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakam 
E. tfner 

Tarım Bakam 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
A. Tahtakıltç 

-Ya. ve Turizm Bakanı 
C. Baban 

İmar ve İskân Bakanı 

( S- Sayısı: 23 ) 



TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HOLÂNDA KIRALLIĞI ARASINDA KÜLTÜR ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hol ânda Kıraliyet Hükümeti, * 
Çeşitli kültürel münasebetlerini geliştirmek suretiyle, iki memleket arasında esasen mevcut 

bulunan mesut dostluk bağlarını daha ziyade tiıkviye etmeyi arzu ederek, bu maksatla bir An
laşma akdini kararlaştırmışlar ve tam yetkili olarak tâyin ettikleri temsilciler aşağıdaki husus
lar üzerinde mutabık kalmışlardır. 

Madde — 1. 

Âkıd Taraflar, eğitim, fikir, ilim ve güzel sanatlar sahasındaki münasebetlerini imkân nis
petinde geliştireceklerdir. 

Madde— 2. ^ 

Âkıd Taraflar, ' birinci maddede derpiş olunan gayelere ulaşmak maksadiyle ve mümkün 
olduğu takdirde burslar tahsisi suretiyle, üniverste profesörleri ve eğitim, ilim ve kültür mü
esseseleri üyelerinin mübadelesini kolaylaştıracaklardır:* 

Taraflar, diğer memleketin kültürü ile ilgili sergiler, konserler, konferanslar gibi güzel 
sanatlara mütaallik gösterileri ve sinema, radyo ve spor alanlarındaki kültürel mübadeleleri teş
vik edeceklerdir. ' 

Madde — 3. 

Her Âkıd Tarafın, diğerinin ülkesinde o memlekette yürürlükte olan mevzuata uymak şar-
tiyle ilim ve kültür müesseseleri kurmasına müsaade edilir. x 

Madde — 4. 

Âkıd Taraflar, diğer memleketle ilgili tarih ve coğrafya kitaplarının yeniden incelenmesi 
meselesine hususi bir itina göstereceklerdir. 

Taraflar, her memlekette yürürlükte olan mevzuata uymak şartiyle. bu işle uğraşan teşek
küllere ve şahsiyetlere hassaten bütün kolaylıkları göstereceklerdir. 

Madde — 5. 

Âkıd Tarafların yetkili makamları, yukardaki maddelerin hükümlerinin uygulanması için gerekli 
teferruat tedbirlerini müştereken kararlaştıracaklardır. Bu maksatla, işbu Anlaşmanın uygulanmasına 
taallûk eden hususlarda Hükümete telkinlerde bulunmak üzere her memlekette bir komisyon kurula
caktır. Diğer Âkıd Tarafın diplomatik temsilcisi, bu komisyonun müzakerelerine katılmaya davet olu
nacaktır. 

Madde — 6. , 

Holânda Kırallığı bakımından işbu Anlaşma Avrupa'daki ülkesine uygulanacaktır. 

Madde -r- 7. 
< 

İşbu Anlaşma onanacak ve onama belgeleri mümkün olan en kısa zamanda La Haye'de teati olu- v 
nacaktır. -

Anlaşma, onama belgelerinin teati edildiği tarihte yürürlüğe (girecektir. 

( S- Sayısı: 23) 



Madde — '8. 

İşbu Anlaşma, beş senelik bir süre için yürürlükte kalacaktır. 
Anlaşma, bitimi tarihincten altı ay evvel Taraflardan biri tarafından fesihi ihbar edilmediği tak

dirde, Âkıd Taraflardan her birinin altı ay evvelden bir ihbarda bulunmak suretiyle anlaşmayı her 
an feshetme hakkı saklı kalmak üzere, zımnen uzatılacaktır. 

Keyfiyeti tasdikan, usulüne uygun olarak yetkili kılınmış olan temsilciler işlbu anlaşmayı imzala
mışlar ve mühürlemişlerdir. 

Ankara'da on iki Mayıs bin doku? yüz altmış tarihinde Fransızca dilinde iki nüsüiıa halindıe tanzim 
edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Kolanda K.ıraliyet 
Hükümeti adına Hükümeti adına 

»•<< 

(ek Sayısı : 23 ) 
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Kurucu Meclis S. S A Y I S I : 2 4 

«Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma» hakkın
daki muaddel Amerikan Kanununun hükümleri gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında akdolunan 22 Aralık 1959 tarihli Anlaşmanın tasdikine 

dair kanun tasarısı ve Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/45) 

T. a 
Başbakanlık 15 . 2 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 • 1411/522 . ' ' -
Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 8 . 2 . 19&1 tari
hinde kararlaştırılan «Ziraî Maddeler Ticaretinir Geliştirilmesi ve Yardımlaşma hakkındaki muad
del Amerikan Kanununun hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında akdolunan 22 Aralık 1959 tarihli Anlaşmanın tasdikine dair 
kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikt bağlı'olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Malûmları olduğuü üzere, 1954 seneyi Kasımı ayından Ibu yana memleketimizde ihtiyaç duyulan 
bâzı gıda madelerin'in «Ziraî maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma» hakkındaki PL. 
480 sayılı Amerikan Kanunu hükümlerinin bahşettiği imkândan istifade ile Amerika Birleşik Devlet
lerinden ithalini temimen Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile Hükümetimiz arasında mütaad-
dit anlaşmalar akdolunmuş ve tasdifca iktiran eylemiştir. 

Bu cümleden olarak ve $ 17.3 milyonluk buğday, $ 13.5 milyonluk Soya fasulyesi yağı veya 
pamuk yağı, $ 1.2 milyon musir ve $ 3.0 milyon Atlantik navlunu karşılığı için olmak üzere portesi 
$ 35 milyon olan -bir Anlaşma Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 22 Ara
lık 1959 tarihinde imzalanmıştır. 

Anlaşma hükümelr'ine göre : 
1) $ 35 mdlyonı kargılığı olarak tekevvün edecek Türk lirasının % 50 sine tekabül eden kısmı 

memleketimizin iktisadî gelişmesini teşvik maksadiyle muhtelif projelerimizin finansmanına tahsis 
edilmek üzere Hükümetimize ikraz olunacak ve ayrıca $ 5.5 milyon karşılığı Türk lirası askerî teçhi
zat, malzeme' ve kolaylıklar sağlanması maksadiyle Hükümetimize'hibe olunacaktır. 

2) Tekevvün edecek Türk .liralarının % 25 ini tecavüz etmem-ek üzere Eximbank emrine bir fon 
ayrılacak ve bu> fondaki .meblâğ Türk - Amerikan firmalarına ikraz olunacaktır: 
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3) $ 6.75 milyon karşılığı Türk lirası da Amerika Birleşik Devletlerinin bâzı masrafları için 

Amerikan Hükümeti emrine ayrılacaktır. 
4) Anlaşmanın imzası ..münasebetiyle iki hükümet arasında mektuplar teati olunmuş ve bu mek

tuplarda aşağıdaki hususat derpiş edilmiştir: 
a) PL. 480 sayılı Amerikan Kanununun- 104. böiünmünde tadadolunan maksat ve gayeler 

için Amerikan Hükümeti tarafından kullanılacak $ 3:25 milyon karşılığı Türk lirasının sadece $ 0.65 
milyon karşılığına baliğ olabilecek bir kısmının 104/a ve 104/h fıkralarımda derpiş olunan «Diğer 
memleketlerde ziraî piyasaların inkişafı» ve « Kültür mübadeleleri» faaliyetleri için dolardan gayrı 
dövizlere tahvil olunarak kullanılabileceği; 

b) Hürmetimizin kendi kaynakları ile de 1 Haziran 1960 tarihinden önce 78 000 ton buğday 
ithal edeceği; ^*-v 

e) 1 Ekim 1960 tarihinden önce memleketimizden 'buğday ihracedilmiyeceği; 
d) Anlaşma çerçevesinde ithal olunacak mısırların insan gıdası olarak ve glikoz istihsali için 

kullanılması, hayvan yemi olarak hiçbir suretle mısır kullanılmaması. 
5) Anlaşmanın sair hükümleri Hükümetiımkle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 

bundan evvel imzalanmış ve 6788, 6789, 6954, 7006, 7315 ve 7319 sayılı kanunlarla tasdik edilmiş bu
lunan anlaşmalardaki hükümlere eşit bulunmaktadır. 

• 7280 sayılı Kanunla bahşedilen salâhiyete istinaden imzalanmış bulunan ve memleketimiz men
faatlerine uygun görülen işbu anlaşmanın ve iki hükümet arasında teati edilmiş bulunan mektup
ların tasdiki Kurucu Meclisin Yüksek tensibine arz olunur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. C. 
Kurucu Meclis 

Dışişleri Komisyonu 
W sos No i 1/45 
Karar No : 9 

10.3.1961 

Yüksek Başkanlığa 

«Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşmak hakkındaki muaddel Amerikan Kanu
nunun hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti arasında akdolunan 22 Aralık 1959 tarihli Anlaşmanın tasdikine dair olan kanun tasarısı, ilgili 
bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Hükümet gerekçesinde etraflıca bildirilen hususlar, komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve ta
sarı aynen kabul edilmiştir. 

Kurucu Meclis Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kurucu Meclis 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı 
Hatiboğlu Şevket Raşit 

Üye 
Barlas Cemil Sait 

Üye 
Göle Turgut 

Başkanvekili 
Yurdakuler Muzaffer 

Üye 
Ecevit Bülent 

imzada bulunamadı 

Üye 
Kaplan Kadri 

Sözcü 
Hocaoğlu A. Sırn 

Üye 
Egeli Yusuf Âdil 

Üye 
Turhan Vahit 

Kâtip 
Dizdaroğlu Vahap 

Üye 
Eroğlu Hamza 

Üye 
Türkoğlu Kemal 

(S. Sayısı; 24) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

«Ziraî maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve 
yardımlaşma» hakkındaki muaddel Amerikan 
Kanununun hükümleri gereğince Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti arasında akdolunan 22 Aralık 

1959 tarihli Anlaşmanın tasdikine dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ziraî maddeler ticaretinin ge
liştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki muaddel • 
Amerikan Kanunu hükümleri gereğince Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında akdolunan 22 Ara
lık 1959 tarihli Anlaşma tasdik olunmuştur. 

MADDE 2; — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3..— Bu kanunun hükümlerini 
- Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
G. Gürsel 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
N. Zeytinoğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

R. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 
A. Tdhtakilıç 

Bn. - Ya. ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
C. Baban R. özal 

8.2.1961 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 
M. t. Kızîloğlu 
Devlet Bakanı 

Millî Savunn-a Bakanı 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı V. 
A. Tahtakilıç 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakam 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopcu 

( S. Sayısı : 2-1-) 
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ZİRAİ MADDELER TİCARETİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YARDIM HAKKINDAKİ MUAD
DEL KANUNUN I. BÖLÜMÜ GEREĞİNCE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ 
İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA AKDEDİLEN ZİRAÎ MAHSUL 

FAZLALIKLARI ANLAŞMASI 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti : 
Her iki memleket arasında olduğu gibi diğer dost milletlerle de zirai emtia ticaretinin Amerika 

Birleşik Devletlerinin bu mallara ait mûtat pazarlarını değiştirmiyecek veya dünya zirai mahsul fi
yatları veya dost memleketler arasındaki normal ticaret usulleri üzerinde tesir icra etmiyecek şekilde 
geliştirilmesi arzusunu müşahede ederek; 

Amerika Birleşik Devletlerinde istilısa1 KÜlen ihtiyaç fazlası zirai emtianın Türk lirası mukabi
linde mulbayaasmın, ticaretin bu şekilde gelişmesine yardım edeceğini göz önünde tutarak; 

Bu satışlardan tekevvün.edecek Türk liralarının her iki memleketin menfaatine uygun şekilde kul
lanılacağını nazarı itibara alarak; 

İhtiyaç fazlası zirai maddelerin, Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardım hakkındaki 
muaddel Kanunun (a;şağıda kanun diye anılacaktır) 1. bölümü mucibince Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metine, aşağıda belirtildiği şekilde, satılmasını tedvir edecek anlaşmaları ve her iki hükümetin bu gibi 
maddelerin ticaretinin geliştirilmesi.hususunda münferiden ve müştereken alacakları tedbirleri teshil 
eylemek maksadiyle; 

'Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : ^ 

Madde — I. 

Türk lirası karşılığı satışlar 

Kanun tahtında programa bağlanmak üzere emtianın mevcudolması ve satmalına müsaadelerinin 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından neşir ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince ka'bul 
edilmesi şartiyle, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince yetkili 
kılınacak alıcılara, kanun gereğince ihtiyaç fazlası olarak tesıbit edilmiş bulunan ziraat maddelerinin, 
gösterilen miktarlar dâhilinde ve Türk lirası karşılığında satışını finanse etmeyi taahhüdeyler : 

İhracat pazarı kıymeti 
E m t i a (milyon dolar) 

Buğday' <17,3 
Soya fasulyesi yağı ve/veya pamuk yağı 13,5 
Mısır 1,2 
Navlun (talhminî) 3,0 

. Yekûn 35,0 

Satmalma müsaadeleri için talepler en geç bu Anlaşmanın tarihinden itibaren 90 takvim günü için
de yapılacaktır. Bu müsaadeler, emtianın satış ve teslimi ile bu satışlardan tahassul eden Türk lirala
rının yatırılma tarih ve şartları ve bunlarla ilgili şair hususlar hakkında hükümler ihtiva edecektir. 

Madde — II. 

Türk liralarının kullanılması 

İki Hükümet, bu Anlaşma gereğince yapılan satışlar neticesinde kendi hesabına biriken Türk 
liralarının, Amerikan Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından, gene bu Hükümetçe kararlaştırı-

( S. Sayısı : 24 ) 
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laeak şekilde ve öncelik sırasına göre, aşağıdaki maksatlar için ve gösterilen miktarlarda kulla
nılacağını kabul ederler : 

A. Kanunun 104. bölümünün (f) fıkrası gereğince Amerika Birleşik Devletlerinin yapacağı 
masraflara 3,5 milyon dolar karşılığı Türk lirası. 

B. Kanunun 104. bölümünün (a), (b), (e), Oh), (i), (j), (k), (1), (m), (n), (o), (p), (q) 
ve (r) fıkraları veya bu fıkraların her hangi biri gereğince Amerika Birleşik Devletlerinin yapa
cağı masraflara 3,25 milyon dolar karşılığı Türk lirası. 

C. Kanunun 104. (e) bölümü gereğince iki Hükümet arasında mutabık kalman askerî teçhi
zat, malzeme ,kolaylıklar ve hizmetler temini için 5,5 milyon dolar muadili Türk lirası. 

D. Bu Anlaşma gereğince iktisahedilen paraların % 25 ini aşmamak kaydiyle, Export - İmport 
Bank of Washington tarafından kanunun 104. ,(e) bölümü gereğince yapılacak ikrazat ve bu ka
nunla ilgili olarak zikredilen Bankanın Türkiye'deki idari masrafları için 5,25 milyon dolar mua
dili Türk lirası. 

Bununla ilgili olarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalınmıştır : 
(1) Kanunun 104 (e) bölümünde derpiş olunan bu ikrazat Türkiye'deki iş hayatının gelişti

rilmesi ve ticaretin genişletilmesi maksadiyle Türkiye'deki Birleşik Devletler firmaları ile bunların 
ajansları, tâbi teşekkülleri ve şubelerine ve Birleşik Devletler ziraî maddelerinin kullanılması ve 
tevziine yardım etmek veya pazarların istihlâkini diğer suretlerde artırmak için gereken tesisatın 
kurulmasını teminen Birleşik Devletler firmaları ile Türk firmalarına verilecektir. 

(2) ikrazat, hem Export - împort Bank of Washington hem de Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti adına hareket eden Türkiye Hariciye Vekâletinin Milletlerarası İktisadi iş Birliği Teşkilâ
tınca (aşağıda M. I. I. T. diye anılacaktır.) şayanı ka'bul olacaktır. M. 1. T."T. Genel Sekreteri 
veya nasbedeceği birisi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, Export - import Bank of Washing
ton Başkanı veya nasbedeceği birisi Export - İmport Bank of Washington namına hareket edecek
tir. 

(3) Export - import Bank, nazarı -itibara almaya'hazır olduğu bir müracaatın vukuunda, mü
racaat sahibinin hüviyeti, derpiş olunan işin mahiyeti, ikrazın miktarı ve - ikrazın sarf edileceği 
umumi gayeler hakkında M. I. 1. T. ye malûmat verecektir. 

(4) Export - import Bartk bir müracaatı müspet karşılamaya hazır olması halinde ,M. I. 1. T. 
yi bu niyetinden' haiberdar edecek ve bu ikrazla ilgili faiz haddi ve tediye müddeti hakkında bilgi 
verecektir. Faiz haddi Türkiye'de aynı şekildeki ikrazat a tatbik olunana müşabih olacak ve vâdeler 
ikrazla istihdaf olunan gayelere uygun olacaktır. 

(5) Export - İmport Bank'm bir müracaatı müspet karşılamaya hazır olduğunu bildiren ihbarı
nın alınmasını mütaakıp altmış gün içinde M. 1. I. T. mevzuubaihis ikraza bir itirazı olup olmadığım 
Export - import Bank'a bildirecektir. Export - import Bank bahse konu ikrazı tasvip veya reddetti
ğini M. 1. I. T. ye bildirecektir. '"•' 

(••6) İkrazatın karşılıklı olarak kabule şayan bulunmaması sebeibiylc kanunun 104 (e) bölümüne 
tevfikan ikrazat için tefrik edilmiş bulunan Türk liralarının, Export - İmport Bankasının ikrazı tas-
vibetmemesi veya Export - import Bank ve M. 1. 1. T. arasında ikra^ mevzuunda mutabakata varıl
maması dolayısiyle, bu anlaşmanın tarihinden itibaren, üç yıl zarfında avans şeklinde verilmemesi ha
linde Amerika Birleşik Devletleri bu Türk liralarını, kanunun 104. bölümü ile mezuniyet verilen her 
hangi bir maksat için kullanabilir. 

E. Kanunun 104 (g) bölümü gereğince,- Türkiye'nin iktisadî gelişmesini teşvik maksadiyle, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin plânlarına henüz ithal edilmiyenler de dâhil olmak üzere, üzerinde kar
şılıklı mutabakata varılacak projelerin finansmanını teminen verilecek ikraz için âzami 17,5 milyon 
dolar muadili Türk lirası, ikraza mütaallik kayıt ve şartlar ile sair ahkâm iki Hükümet arasında ak
dedilecek bir ek ikraz Anlaşması ile teshil edilecektir. Her iki Hükümetin Türk liralarının ikraz ga
yeleri için kullanılması hususunda bir anlaşmaya varamamaları neticesinde, Türkiye Cumlhuriyeti Hü
kümetine ikraz edilmek üzere tefrik edilmiş bulunan Türk liraları bu Anlaşmanın tarihinden itiba 

( S- Snyısı : 24 ) 
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ren üç sene zarfında avans şeklinde verilmediği takdirde, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti İm 
Türk'liralarım kanunun 104. bölümü île mezuniyet verilen diğer her hangi bir maksat için kullanabi
lir. 

2. İşbu Anlaşma mucibince yapılan satışlar neticesinde Amerika Birleşik devletleri Hükümeti 
namına biriken Türk lirası yekûnunun 35.0 milyon doların lira muadilinden az olması halinde 104 (g) 
bölümü gereğince Türkiye Cumhuriyeti Jîükümetine ikraz olarak verilecek meblâğ aradaki fark ka
dar azaltılacaktır; yatırılan lira tutarının 35 milyon dolar muadilini aşması halinde, bırfazlalığm 
% 50 si 104 (g) bölümü gereğince yapılacak ilmi/ata ve bakiye % 50 ııirı % 15 i 104 (o) bölümü gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine açılacak kredilere ve % 35 i 104. madde çerçevesi içinde 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetince tâyin edilecek mevzu veya mevzulara tahsis edilecektir. 

Madde — 111. 

Türk liralarımı) yatırılma sı 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümetince finanse edilen emtia ile navlun bedeli (Birleşik Devletler 
bayrağını taşıyan gemilerin kullanılması mecburiyetinden ileri gelen fazla masraflar müstesna) muka
bili Türk liraları Amerika Birleşik Devletleri hesabına yatırılırken mubayaa müsaadelerinde belirtile
ceği veçhile Amerikalı bankaları veya Amerikan Hükümeti tarafından dolar tediyesinin yapıldığı ta
rihlerde umumiyetle ithal muameleleri ieiıa Amerikan dolarına fiilen tatbik edilmekte olan rayiç (rüc-
hanlr kur tatbik edilen ithalât hariç) esas tutulacaktır. 

Madde — IV. 

'Umumi Taahhütler 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu Anlaşma hükümlerine göre mubayaa edilen ihtiyaç faz
lası ziraî maddelerin, başka nıemleketîfere satılmasına ve sevk olunmasına veya dahilî 
ihtiyaçtan gayrı maksatlar için kullanılmasına (bu şekilde bir satış sevkıyat veya istimal hususunda 
Amerika, Birleşik Devletleri Hükümetinin: sarili müsaadesi hariç) mâni olmak üzere gereken bütün 
tedbirleri almayı ve bu maddeler mubayaasının bu veya buna mümasil emtiadan, ellerinde bulunan 
mevcudun artmasını intace'tmayeceği hususunda teminat vermeyi taahhüdeyler. 

2. 'Her* iki Hükümet bu Anlaşma hükümlerine göre yapılan ihtiyaç fazlası ziraî emtia alım 
satımının dünya ziraî emtia fiyat muvazenesini aşırı derecede ihlâl etmemesi, Amerika Birleşik 
Devletlerinin mevzuubahis emtiaya ait mûtat piyasalarında tahavvüle sebebiyet, vermemesi ve dost 
memleketler arasında normial ticaret, usullerimi haleldar etmemesini teminen münasip tedbirler almayı 
taahhüdederler. 

3. Bu Anlaşmanın tatbikinde; her iki Hükümet ihususi ticaret erbabına tesirli şekilde faaliyet 
göstermelerini mümkün kılacak ticarî şartları sağlamaya çalışacaklar ve ziraî maddelere ait devamlı 
piyasa taleplerini artırmak ve genişletmek içlin ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerdir. 

4. Türkiye Hükümeti, Amerika Birleşik Devletlerinin talebi üzerine, bilhassa emtianın memle
kete 'girişi ve vaziyetine mütedair hususlar dâhil, programın inkişafı ile ayni veya benzeri emtia
nın ihracatı hakkında malûmat vermeyi kabul eder. 

Madde — V. 

İstişare 

Taraflardan birinin talebi üzerine, iki Hükümet bu Anlaşmanın tatbiki veya bu Anlaşma gere
ğince yapılan muamelelerle.ilgili her hangi bir mesele hakkımda istişarelerde bulunacaklardır. 

( S. Sayısı : 24 V 
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Madde — VI. 

Meriyete giriş 

Bu Anlaşma imzası tarihinde meriyete girecektir. 
Yııkardaki hususları tasdik zımnında, ton maksatla gerekli şekilde yetkili kılınmış olan murah

haslar âişjbu Anlaşmayı imzalamışlardı]-. 
Ankara'da 22 Aralık 1.959 günü iki nüsha halinde tanzim edilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti adına Hükümeti adına 

— —tao > c» -<- ÇB*~ - -
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Kurucu Meclis S . S A Y I S I : 2 5 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav Federatif Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasında 22 Eylül 1960 tarihinde Ankara'da im
zalanan Veteriner Sözleşmesinin tasdiki hakkında kanun tasarısı ve 

Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu raporu (1 /58 ) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 12 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar * 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1354/3253 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 19 . 12 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
22 Eylül 1960 tarihinde Ankara'da imzalanan V teriner Sözleşmesinin tasdiki hakkında kanun 
tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
' Devlet Başkanı ve Başbakan 

t • Org. 
' ' Cemâl Gürsel 

GEREKÇE 

Bundan bir müddet önce Yugoslavya Hükümeti adına, Belgrad Büyükelçiliğimiz nezdinde 
vâki bir müracaatta, iki memleket arasındaki münasebetlerin sıklaştırılması arzusu izhar oluna
rak, bu yolda atılacak adımlardan birisini teşkil etmek üzere bir Veteriner Sözleşmesi akdi hu
susunda teklifte bulunulmuş idi. 

Bu teklif, iki memleket münasebetleri çerçevesi içinde tetkik olunarak tarafımızdan da mü
sait karşılanmış ve sonradan iki taraf mümessilleri arasında bu mevzuda cereyan eden müzake
reler neticesinde, 22 Eylül 1960 tarihinde Ankara'da Türk - Yugoslav Veteriner Sözleşmesi imza 
edilmiştir. 

Türk - Yugoslav Veteriner Sözleşmesi, iki memleket arasında karşılıklı anlayış ve iş birliği 
esaslarından mülhem olarak gelişmekte bulunan münasebetlerin yeni bir tezahürünü teşkil etmek
le kalmıyacak,. aynı zamanda* iki memleket, ekonomisinde büyük bir mevki işgal ettiği muhak
kak bulunan hayvancılık sahasında da çok faideli tesirler icra edecektir. 

Memleketimizle Yugoslavya arasındaki dostane münasebetlerde yeni bir merhaleyi ifade eden 
bu sözleşme, iki memleket arasında hayvanların, hayvan mahsullerinin ticaretiyle ilgili esasları 
tesbit etmekte, ayrıca, karşılıklı veteriner servisleri arasında İniği ve tecrübe teatisini ve baş
lıca hayvan hastalıklarının kontrolü hususunda müşterek çalışmayı derpiş etmektedir, 



T. C. 
Kurucu Meclis 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No: 1/58 
Karar No: 10 

Dışişleri Komisyonu raporu 

10 . 3.. 1961 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 22 
Eylül 1960 tarihinde Ankara'da imzalanan Veteriner Sözleşmesinin tasdiki hakkındaki kanun tasarısı 
ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : , 

Gerekçede etraflıca izah. edilen hususlar, komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve tasarı aynen ka
bul edilmiştir. 

Kurucu Meclis Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kurucu Meclis Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Başkan vekili 

Hatiboğlu Şevket Basit Yurddkuler Muzaffer 

Üye 
Barlas Cemil Sait 

Üye 
Ecevit Bülent 

îmzada (bulunmadı. 

Sözcü 
Hocaoğlu A, Sırrı 

Üye 
Egeli Yusuf Âdil 

Kâtip 
IHzdaroğlu Vahap 

Üye 
Eroğlu Hamza 

Üye 
Kaplan Kadri 

Üye 
Turhan Vahit 

Üye 
Türkoğlu Kemal 

(S. Sayısı: 25 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya 
Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
22 Eylûİ 1960 tarihinde Ankara'da imzalanan 

Veteriner Sözleşmesinin tasdiki hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 22 Eylül 1960 tarihinde An
kara'da imzalanan Veteriner Sözleşmesi tasdik 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Dışişleri ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

19 .12 .1960 
Devlet Bakanı ve 
Başb, Yardımcısı ve 

İçişleri B. V, 
F. özdilek 

Devlet Bakanı 
Ba. - Ya. ve Turizm B. V. 

N. Zeytinoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

H. Ataman 
Dışişleri Bakanı 

Devlet Baçkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 
Â. Artus 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı V. 
F. Aşkın 

Bayındırlık Bakanı ve 
Sanayi Bakanı V. 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

R. Üner 
Tarım Bakam 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

R. Beşerler 
Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

Millî Eğitim Bakam 
B. Tuncel 

Ticaret Bakam ve 
Dışişleri Bakanı V. 

M. Baydur 
Güm. ve Tekel Bakam 

F. Aşkm 
Ulaştırma Bakanı 

Sanayi Bakanı 

İmar ve İskân Bakan? 
F. Yavuz 

(& Sayısı :M) 



— 4 — 
T Ü R K I Y E C U M H U R I Y E T I H Ü K Ü M E T ! İ L E Y U G O S L A V Y A F E D E R A T I F H A L K C U M H U R I 

Y E T I HÜKÜMETİ ARASINDA VETERİNER SÖZLEŞMESİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti, sâri 
Hastalıkların memleketlerine girmesini önlemek ve hayvanların, hayvani hammaddelerin ve hay
van menşeli mahsullerin karşılıklı ticaretini kolaylaştırmak için aşağıdaki hususlarda Anlaşmaya 
varmışlardır : 

Madde — 1. 

Âkıd Taraflar, hayvanların, hayvani hammaddelerin ve hayvan menşeli mahsullerin ve hasta
lık sirayetine müsait her türlü maddenin, ithal, ihraç ve transitini veteriner kontroluna tâbi tut
mak hususunda mutabıktırlar. 

Hudut kontrolü, her Âkıd Tarafın ülkesinde, beynelmilel trafik için tesbit edilmiş hudut kapı
larındaki yetkili hudut veterinerlerince yapılacaktır. Âkıd Taraflar, bahis konusu hudut kapıları
nın listelerini hiçbirilerine verecekler ve bunlarda meydana gelecek değişikliklerden birbirlerini ha
berdar edeceklerdir. 

Madde — 2. 

Her kontenjana mahsûs olmak üzere, hayvan ve hayvan menşeli maddelerin ithal ve transiti 
için Âkıd Tarafların en yüksek veteriner organından müsaade istenmesi gerekir. 

Bu müsaadenin müddeti üç ay olacak ve her kontenjan partilere ayrılabilecektir. 
Damızlık her hayvan bahis konusu müsaadeye tâbidir. Sahipleriyle beraber bulunan, köpek, 

kedi, kafeste kuş ve saire gibi hayvanlar veya hediye olarak posta ile gönderilen hayvan menşeli 
mahsuller için böyle bir müsaadeye lüzum yoktur. 

Yukarıki paragraflarda bahis konusu sevkiyatın transiti dolayısiyle, bu sevkiyatın geçeceği 
memleketlerce aranan şartların yerine getirilmesi lâzımdır. 

Âkıd Taraflardan birinin topraklarından her nevi hayvan transiti için, önceden, hayvanların 
geçtiği veya gideceği komşu memleketten bir transit veya ithal müsaadesi alınması gerekir. 

Madde — 3. 

Bu Sözleşme gereğince mecburî veteriner kontroluna tâbi olacak şeyler : 
A. Hayvanlar : 
— Tek tırnaklılar, geviş getirenler ve domuzlar, 
— Her türlü kümes hayvanları ve ehlî olmıyan kuşlar, 
— Vahşi hayvanlar, kürklüler, yabancı iklimlere mensup .hayvanlar, köpekler, kediler, tavşan

lar, balıklar, arılar ve saire. 
B. Hayvani hammaddeler ve hayvan menşeli mahsuller : 
C. Sığır vebası, sâri peripnömoni ve şap gibi hastalıklara raslamlan memleketten nakledildik

leri hallerde, hayvan yemleri ve sirayete elverişli diğer maddeler. 

Madde — 4. 

ithal, ihraç ve transitleri dolayısiyle hayvanların, hayvani hammaddelerin ve hayvan menşeli 
mahsullerle yemlerin ve sirayete müsait maddelerin beraberinde aşağıki vesikaların bulunması gere
kir : 

A. Hayvan sevkıyatı : 
I. Tek tırnaklılar, geviş getirenler ve domuzlar : 
a) Yetkili bir idâri makam tarafından verilmiş bir sıhhat, menşe ve mülkiyet belgesi, 

(S. Sayısı: 25) 



b) Mezkûr hayvanların, yükletilme sırasında, tek tok yapılan muayeneleri neticesinde hastalık 
sız olduklarının anlaşıldığını ve menşe mahalliyle, bindirme mahalline gelinceye kadar geçtikleri yer
lerde,'beyanı meobnri ve bu hayvanlara bulaşması mümkün sâri hastalıkların bulunmadığım mübey-
yin, Devlet veterinerinee tasdikli veteriner belgesi. 

2. Kümes hayvanları ve diğer hayvanlar; 
Sevk olunan hayvanların, yükleme sırasında yapılan muayeneleri neticesinde hastalıksız oldukları

nın anlaşıldığını ve menşe mahalli ile bindirme mahalline gelinceye kadar geçtikleri yerlerde bu cins 
hayvanlara sirayeti mümkün hastalık bulunmadığını müheyyin, Devlet veterinerinee tasdikli bir vete
riner belgesi, 

B. Hayvanı hammaddeler ve hayvan menşeli mahsuller sevkıyatı; 
Hükümet veterinerinin aşağıdaki hususları tasdik ettiği bir veteriner belgesi : 
a) Sevk olunan mezkûr maddelerin sâri hastalık bulunmıyan bir mahalden geldiği, 
b) Bu maddelerin, kesimden önce ve sonra yapılan kontrolleri neticesinde (av hayvanları ve ha

liklar için avdan sonra) hastalıksız olduklarının tesbit edildiği ve hayvan menşeli gıda maddelerinin 
de insan istilüâkine elverişli olduğu, 

e) Hayvan gıdası olarak kullanılacak hayvan menseli mahsullerin kontrol edildiği" ye salim gö
rüldüğü. 

C. 3. maddenin C. paragrafında zikrolunan hayvan yemleri ve sirayete elverişli diğer maddeler. 
Bu maddelerin, hayvanlara sirayeti mümkün sâri hastalıklara karşı karantina tedbirlerinin tatbik 

edildiği yerlerden gelmediğine dair Hükümet veterinerinee tasdikli veteriner belgesi. 
"Yukarda mezkûr bütün veteriner belgeleri, tesbit olunan formülerlere göre merkezî veteriner or

ganları tarafından verilecek ve Fransızca veya İngilizce tercümeleri de bulunacaktır. 
Veteriner belgesi her vagon veya her,taşıt vasıtası- için ayrı olarak verilecektir. 
Bu Sözleşmede aksi derpiş olunmadığı ve gönderme yapıldığı sırada menşe mahallinde, sevk olunan 

hayvanlara sirayeti mümkün bir hastalık bulunmadığı takdirde, hayvanların geldikleri yer bu Anlaş
ma mucibince sâri hastalıklardan mâsun addedilecektir. 

Madde — 5. 

Sıhhat, menşe ve mülkiyet belgesinde şu hususlar bulunur : 
Malikin ismi, hayvanların geldiği yer, nahiye ve kaza, hayvanların sayısı, nev'i, cins, yaşı, rengi, 

tam eşkâli ve ayrıca bu hayvanların geldikleri yerde, damızlık ve iş hayvanlarının aralıksız 40, kesim 
hayvanlarının ise 21 gün geçirdikleri ve geldikleri çiftliğin sâri hastalıklardan masun bulunduğu. 

Sıhhat, menşe ve mülkiyet belgeleri, her tek tırnaklı, bakariye, manda ve bunların yavruları için 
ayrı ayrı verilir. Koyunlar, keçiler, domuzlar ve bunların yavruları için, eğer hayvanların cinsi ve 
sahipleri aynı ise ve aynı çiftlikten geliyorlarsa, müşterek belgeler verilebilir. 

Sıhhat belgesinin yürürlük müddeti 10 gündür. 
Eğer bu müddet nakliyat sırasında veya diğer Âkıd Tarafın hudut kapısına varılmazdan önce so

na ererse, hayvanlar Hükümet Veterinerinee yeni bir muayeneye tâbi tutulur ve vesikanın müddeti, bu 
veteriner tarafından 10 gün daha uzatılabilir; ancak bunun için muayene sırasında hiçhir sâri has
talık emaresi görülmemiş ve ayrıca bu muayenenin neticesi belgeye yazılmış olmalıdır. 

Madde — 6. 

Veteriner belgesinde, 4. maddedeki hususlardan başka, sâri hastalıkların nakil sırasında veya yük
lemeden önce, aşağıda tesbit edilmiş müddetler içinde ve menşe mahalline nazaran mesafeler dâhilin
de mevcut bulunmadığının belirtilmesi ieabeder, şöyle ki : 

a) Sığır vebası ve sâri sığır peripnÖmonisi, son altı aya mahsus olmak üzere yayılma mahallinin 
merkezi etrafındaki 100 Km. lik saha dâhilinde, \ 

b) Mikrobik kansızlık, sığır vebası ve tek tırnaklılar ruammde, son 6 aya mahsus olmak üzere, 
yayılma mahallinin merkezi etrafındaki 30 Km. yarı çapındaki bir daire dâhilinde, 
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e) Şap için, son 3 aya mahsus olmak üzere, yayılma mahallinin merkezi etrafındaki 30 Km. lik 
bir daire dâhilinde, 

d) Koyun, keçi ve tek tırnaklıların uyuz ve çiçek hastalığı için, son iki aya mahsus olmak üzere 
yayılma mahallinin merkezi etrafındaki 30 Km. lik bir daire dâhilinde, 

e) Domuz ve kümes hayvanları vebasında, son 40 gün içinde yayılma mahallinin merkezi etrafın
daki 10 Km. yarı çaplı bir daire dâhilinde, 

f) Köpek ve kedi kuduzunda, son 6 ay için yayılma mahallinin merkezi etrafındaki 10 Km. yan 
çaplı bir daire dâhilinde, 

g) Ehlî ve dağ tavşanları tülaremisi ve mikzomatozu ile kürklü hayvanlar tülaremisinde psitolk-
lar ve psitakoz ve ornitozunda son 6 ay için yayılma mahallinin merkezi etrafındaki 100 Km. lik 
daire içinde, 

h) İlânı mecburi olan sâri arı hastalıklarından son ti ay için yayılma mahallinin merkezi etrafın
daki 5 Km. lik daire içinde, 

i) Bütün balık tesisleri ile balığın elde edildiği ve Âkıd Taraflar mevzuatınca bulaşıcı addedilen 
sulardaki sâri hastalıklar için son 12 ay. 

Madde — 7. 

Damızlık ve iş hayvanlarına ait her kontenjanın ithalinde ve keza başka iklim hayvanlarının ithali 
için, ithalâtçı memleket merkezî veteriner organı, yukarda mezkûr hayvanların uyacakları veteriner 
şartları tasrih eder. 

Madde — 8. 
» 

Hayvanı hammaddeler ile hayvan menşeli mahsullerin ihraç, ithal ve transitlerinde, yetkili vete
riner, bu maddelerin yüklenmesi sırasında bir menşe ve sıhhat belgesi verir ve muayene neticesini bu 
belgede belirtir. 

Veteriner sıhhat belgesinin, bütün etler ve müştaklariyle av eti için, etlerin yetkili bir veterinerin 
direkt kontrolü altında mezbahalarda hazırlandığı veya, soğutma depolarında, dondurulduğunu ve ad
etinin de, avdan sonra muayene edilerek hiçbir maraz izine raslanmadığmı göstermesi gerekir. 

Bu belge, teferruatlı olarak, maddelerin hususiyetlerini, menşe mahallini ve gönderildikleri yeri, 
ambalaj tarzını belirtmeli ve bunların hayvan menşeli ve ihraceden Âkıd Memleket ülkesinden olduk
ları, hastalıksız hayvanlardan elde edilmiş bulundukları ve hayvan menşeli gıdalar bahis konusu ise, 
insanların istihlâkine elverişli oldukları ve menşe mahallinin, sevkiyat sırasında yayılabilecek her 
türlü sâri hayvan hastalığından masun bulunduğu hususlarındaki teminatı da ihtiva etmelidir. 

Madde — 9. 

Hammaddeler ve hayvan menşeli mahsuller hususunda, veteriner vesikası, 4. maddede derpiş olu
nan hususlar haricinde şunları da belirtmelidir. 

— Etlerin hazırlandığı mezbaha ve diğer yerlerin veteriner servisinin devamlı kontroluna tâbi 
bulunduğu, 

Domuz etlerinin (soğutulmuş, dondurulmuş ve hazırlanmış) trişinoskopik muayeneye tâbi tutuldu
ğu ve neticenin menfi olduğu, 

— Et mamullerinin, ithalâtçı memleket mevzuatınca kullanılması yasak edilmiş hiçbir madde ih
tiva etmediği, 

— Soğutulmuş veya dondurulmuş etlerin geldikleri mezbahanın damgasını taşıdığı. 
Veteriner belgesi, ancak tek maliki ve tek alıcısı olan aynı cinsten etlere veya etten elde edilen 

maddelere aittir. 

Madde — 10. 

Veteriner belgesi, taze, tuzlu, tütsülü veya konserve balıkların avdan sonra canlı iken ve Devlet 
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veterinerinin daimî kontrolü altında bulunan balık konserve fabrikalarında hazırlandıkları ve kon* 
serve edildikleri sırada doğrudan doğruya muayeneye tâbi tutulduklarını tasrih etmelidir, 

Madde - 1 1 . 

Gönderilen süt, sütlü mamuller, yumurtalar ve yumurta mamullerinin beraberlerinde, bunların 
bir Devlet veterinerinin devamlı kontrolü altında bulunan süthanelerden, kümes hayvanları mezbaha
sından veya yumurta alım satımı ile iştigal eden müstakil müesseselerden geldiklerini ve insan istih
lâkine müsaidolduklarım tasdik eden bir veteriner belgesi bulunmalıdır. 

Âkıd Taraflar, mezkûr gıda maddelerinin tahlilleri, kaliteleri, hijyenik durumları 've hususiyle 
spesifik zoonozlara karşı mücadele mevzularında, ithalâtçı memleketin mer'î mevzuatı nazarı itibara 
alınarak hususi şartların kabulünü taahhüdederler. 

Civcivli yumurtaların geldikleri yerin pülloroz'dan, typhus aviarie'den ve lüsemi'den masun oldu
ğunu tasdik gerekir. 

Madde — 12. 

- Hayvan menşeli, soğutulmuş veya dondurulmuş gıda maddeleri, frigorifik tesisatlı vagon veya 
soğutucu, tesisatlı gemilerde nakledil mel idir. Frigorifik vagonlarda soğutma buz ilâvesi suretiyle de 
yapılabilir. 

Madde — 13. 

Etler, ancak aşağıdaki tarzda hazırlandıkları takdirde naklolunabilirler: 
— Sığır veya, tek tırnaklı hayvan etleri: Yüzülmüş, bütün, ikiye veya dörde ayrılmış olarak, 
— Dana etleri : Yüzülmüş veya yüzülmemiş olarak. 
— Koyun veya keçi etleri: Yüzülmüş, bütün veya ikiye ayrılmış olarak, 
— Domuz eti. İçyağı ile veya yağsız, parçalara ibölünmüş şekilde yarı veya dörtte !bir parçalar, 

aynı hayvana aidoldukları bilinebilecek şekilde işaretlenmelidirler. 
™ Kesilmiş kümes hayvanları : Tüyleri yolunmuş ve içleri temizlenmiş olarak (karaciğer, yürek 

ve mide bırakılabilir) 
— Av hayvanları-: Bağırsaksın, 
— Balıklar ve insanlara gıda olacak balık mamulleri .- Taze, dondurulmuş, tuzlanmış ve tütsü

lenmiş olarak. 
Domuz etleri nakliyatına ancak, bunlar küçük parçalara bölünmüş, soğutulmuş veya dondurul

muş ve usulüne uygun şekilde ambalâjlatımış olmak şart'iyle müsaade edilir. Keza, soğutulmuş ve 
hususi surette paketlenmiş olmak şartiyle bağırsak ve diller ile kemiğinden .ayrılmış etlerin (ticare
tin) de müsaade edilmiştir. Akıd Taraflardan lıcrbiri küçük parçalara ayrılmış bu etlerin amba
lajlanması ve işaretlenmesi tarzını teferruatlı olarak tayin eder ve muvafakati alınmak üzere, diğer 
Akıd Tarafın merkezî veteriner organına bildirir. 

Madde — 14. 

^ap, sığır vebası ve sâri sığır pröponomonisi zuhuru hallerinde salgına vasıta teşkil edebilecek 
yataklık saman ve sair gibi ziraî mahsullerin sevkıyatı bir veteriner belgesine bağlıdır. Umumi su
rette yalnız Âkıd Taraflardan birinin açık talebi üzerine veteriner belgesi ibraz olunacaktır. 

Madde — 15. 

Nakil esnasında ilâve, indirme, bindirme ve aktarma-yapılamaz. 
Her hangi bir sebeple aktarma yapılması gerekiyorsa, bu bu aktarma yetkili veterinerin huzu

runda yapılacak ve yetkili veteriner hayvanları yeniden muayene edecek ve muayene neticesi ile 
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aktarma sebepleri hayvanlara refakat eden veteriner belgesi üzerine dercedilecektir. Nakliye sıra
sında bir hayvan ölürse, bu' hayvan, yetkili veterinerin huzurunda diğerlerinden ayrılacak ve ölüm 
sebebi, veteriner tarafından veteriner belgesine yazılacaktır. 

Madde — 16. 

Hayvani hammeddeler ve hayvan menşeli maddelerle, hastalık sirayetime elverişli maddeler sev
kıyatı, bu anlaşmadaki' şartlara uymadıkları ....akdirde yerlerine iade olunabilir. Bu durumda, hu
dut kapısındaki yetkili veteriner iade sebebini refakat belgesine yazar ve keyfiyeti mühür ve inıza-
siyle tasdik eder. 

Gönderilen hayvanlar Âkıd Taraflardan birinin ülkesine girdikten sonra bunlar arasında sâri 
bir hastalığa tutulmuş hayvan görülürse, yetkili veteriner durumu bir zabıtla tesbit eder. Diğer 
Âkıd Tarafın merkezî veteriner organı da bu sâri hastalığın tesbit edildiğinden haberdar kılı
nır. Aynı zamanda kendisine zaptın bir sureti gönderilir. Aralarında sâri bir hastalık müşa
hede olunan hayvanlara hastalığın ülkesinde tesbit olunduğu Âkıd Tarafın sâri hastalıklarla mü
cadele ile ilgli mevzuatı uygulanır. 

Madde — 17. 

Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde sığır vebası veya sâri sığır peripnönıonisi müşahede edi
lirse, diğer Âkıd Taraf, 6 ay müddetle hastalık mahalli merkez olmak üzere 100 Km. yarı çaplı 
bir daire içinde kalan bölgeden gelen, sığırlardan maada diğer cins bütün hayvanların hayvanı 
ham maddeler ve hayvan menşeli mahsullerle sirayetin nakline elverişli maddelerin de ithal ve 
geçişini tahdit, veya yasak etme hakkına sahiptir. 

Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde şap hastalığı görülürse, bu hastalığın zuhur ettiği ma
hal merkez olmak üzere 30 Km. yarı çapındaki bir dairenin teşkil ettiği sahadan gelen yukarda 
mezkûr hayvan mahsul ve maddeler hakkında, 3 ay müddetle, bir evvelki paragrafta zikrolunan 
tahditler tatbik olunabilir. 

Madde — 18. 

İlân mecburiyeti konulmuş sâri hastalıklardan biri ticaret ve transit yoluyla hayvanların gön
derildikleri memlekete girer veya böyle bir hastalık tehlikeli nispette Âkıd Taraflardan birinin 
ülkesine yayılırsa, diğer Taraf, tehlikenin devam ettiği müddetçe, hastalığa istidatlı olan hay
vanların ithâl veya geçişini tahdit veya menetmek hakkına sahiptir. 

Aynı şartlar ,altmda, tahdit veya meni' keyfiyeti hayvani hammaddeler ve hayvani menşeli mah
sullerle sirayetin nakline elverişli bütün maddelere de teşmil edilebilir. 

Tahdit veya yasağı ihdas eden Âkıd Tarafın merkezî veteriner organı, sirayetin nakline elve
rişli maddelerin 'bir listesini çıkarıp bunu doğrudan doğruya ve derhal diğer Âkıd Tarafın mer
kezî veteriner organına tebliğ edecektir. 

Bu tahdit ve yasaklar, ancak hastalığın yayıldığı veya tahdidettiği ve bu Anlaşmanın yu-
kardaki maddelerinde tesbit olunan kıstaslara göre taayyün edecek bölgelerde tatbik edilebilir. 

Âkıd Tarafların, kesime ayrılan ve huduttan geçişleri sırasında sağlam görülen hayvanlar hak
kında uygulamayı muvafık gördükleri veteriner sağlık tedbirleri, asgarî seviyede tutulacaktır. 

Hayvanların menşe yerlerinde, sporadik şarbon, semptomatîk şarbon, pasterolloz, sığır Âe at
larda koitik çıban, kuduz, ruam, domuz ruj esi, at, koyan ve keçi uyuzu hastalıkları zuhurunda 
kasaplık hayvanların ithal transitleri, eğer bu hayvanlar hastalık sirayetinden masun çiftliklerden 
geliyorsa menedilemez. 

Sığır veremi veya sığır trikomoniozu hallerinde, bu hastalıkların mevcudolduğu çiftliklerden 
kasaplık hayvan ihracedilebilir. 

Tahsis şeklinden müstakil olarak at uyuzu zuhura koyun ve keçi ihracına mâni olamıyacağı gi-
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hi koyun ve keçi uyuzu da at ihracın©, mâni değildir. Aynı şekilde raaeöşe n^hallerİMde müşahede 
olunan köpek ve kedi uyuzu, aynı mahalden diğer cins hayvanların ihracına mâni değildir. 

Madde — 19. 

Nakliyatta kullanılan ve bu Anlaşmada derpiş edilen vasıtalar, gerek yüklemeden evvel, gerek
se kullanıldıktan sonra, usulüne uygun şekilde dezenfekte edilecektir. Âkıd Taraflardan, birinin 
mer i mevzuatına göre yapılan dezenfeksiyon, diğer Akıd Tarafça- muteber addolupaoaîştıiî. Âkad 
Tarafların merkezî veteriner makamları, nakil vasıtalarının dezenfeksiyoniyie ilgili mevzuatı 
karşılıklı olarak birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde — 20. 

Âkıd Taraflar her ayın 1 ve 16 sında sâri hastalıkların durumu ve yayılma seyri hakkında bir 
bülten neşredeceklerdir. Bu bülten Âkıd Tarafların merkezî veteriner organları arasında doğru
dan doğruya teati edilecektir. 

MerJapsî organlardan biri, hastalığın durumu, seyri mücadele metotlariyle 'hastalığın bulaş
tığı kaza ve vilâyette bu metotların tatbiki sonunda elde edilen neticelerle dana teferruatlı şekil
de alâkalanırsa, diğer Âkıd Tarafın merkezî veteriner organı bu hususlarla ilgili malûmatı yazı ile 
diğerine bildirecektir. 

Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde sığır vebası, sâri sığır peripnönıonisi, şap ve tehlikeli mahi
yette koyun uyuzu görülürse, bu memleketin merkezî veteriner organı diğer tarafın merkezî vete
riner organına derhal ve doğrudan doğruya, telgrafla aşağıdaki hususları bildirir : 

Salgının zuhurunu, menşe maihallini, hastalığın bulaştığı çiftliklerin ve 'hasta hayvanların sayı
sını, hastalık yuvalarının temizlenmesi için alınmış olan tedbirleri. 

Şap bahis mevzuu ise, şap virüsünün tipi ve hastalığın karakteri hakkındaki bilgiler telgrafla 
bildirilir. Ülkesinde bulaşıcı hastalık görülen Âkıd Tarafın merkezî veteriner »organı hastalık ber
taraf edilinceye kadar her 14 günde bir diğer Tarafın merkezî veteriner organına, salgının duru
mu, zu'hur etmesi melhuz yeni veya değişik şap Arirü;sü tipleri .hakkında telgrafla malûmat verir. 

Âkıd 'Tarafların merkezî veteriner organları, bu Anlaşmanın tatbikine taallûk eden meselelerle 
diğer her türlü önemli hususlar hakkında birbirlerini yazı ile raalûmattar kılacaklardır. 

" . • ' Madde — 21. 

Âkıd Tarafların merkezî veteriner organları veteriner sahada iş birliği yapmak hususunda 
mutabakata varmış olup bu ıgayeye matuf en aşağıdaki hususları taaİıhüdetmişlerdir. 

1. — Bu Sözleşmenin 20. maddesinde tadadedilmiyen diğer 'hayvan hastalıklarına karşı mü
cadele hususunda alınan tedbirler hakkında birbirlerine malûmat vereceklerdir. Epizooti hallerin
de bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelede Karşı Taraf için faydalı olabilecek diğer bilgileri ve 
müsebbibin vasfı ve tipi ile ilgili malûmatı bildireceklerdir. 

2. — Hastalıklara karşı mücadele ve hayvaıılarııf tedavisi için kullanılan ilâçların istihsal ve 
temininde karşılıklı yardımda bulunacaklardır. 

3. — Müsebbiplerine çeşitli köklerim aralarında mübadele edeceklerdir. 
4. — Hayvan hastalıkları ve hususiyle zoonozlar hakkındaki araştırmalarda iş birliği tesis ede

ceklerdir. 
5. — Veteriner sahaya mütedair mevzuatı mübadele edeceklerdir. 
6. — Aşıların teşhis vasıtaları, ilâçların kontrol metotları ve hayvan hastalıklarının teşhisi ile 

ilgili talimat teatisinde bulunacaklardır. " 
Bu iş birliğine aşağıdaki hususlar da dâhil olacaktır : 
a) Veterinerlik tahsili ve veterinerlerin ihtisaslaşması hakkında tecrübe teatisi. 
b) Karşılıklı ziyaretler ile, ilmî ve veteriner eksperler teatisi. 
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c) Vukubulacak veteriner kongre! eriyle diğer mühim ilmî ve meslekî toplantılar hakkında 

karşılıklı malûmat teatisi, 
d) Meslekî literatür teatisi. 

* Madde — 22. 

Tecrübe teatisi ve bu Sözleşme hükümlerinin mümkün olduğu kadar müessir şekilde tatbiki 
gayesiyle Âkıd»Taraflar, (merkezî veteriner organları temsilcilerinin sıra ile Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyetinde ve Türkiye Cumhuriyetinde toplanmaları hususunda mütaibakata varmış
lardır. Âkıd Taraflar bu toplantıların senede en az bir kere yapılmasını faydalı telâkki etmekte
dirler. 

Madde — 23. 

Bu Sözleşme hükümlerinin tefsir veya tatbikinde anlaşmazlık zuhur ederce, Âkıd Taraflar mer
kezî veteriner organları, anlaşmazlığı doğrudan doğruya müzakere yoliyle hal için lüzumlu ted
birleri alacaklardır. Bu organlar, 30 günlük bir müddet içinde anlaşmaya varamazlarsa Âkıd Ta
raflar, bu anlaşmazlığın diplomatik kanalla halline tevessül edeceklerdir. 

Madde — 24. 

. Âkıd Taraflar, ııiĞrkezî veteriner organlarının, hayvan, hayvanı, hammaddeler, hayvan menşeli 
mahsuller ve sirayetin nakline elverişli maddelerin ticaretiyle ilgili şart lan hafifletmek veya ağır
laştırmak üzere anlaşmalar yapabileceklerim kabul ederler. 

Bu Sözleşme hükümleri, halihazırda tanınan veya tanmmıyan ve sirayetleri salgmm yayılma
sında tehlike teşkil edöbileeek sair hayvan hastalıkları için de kaibili tatbiktir. Bu durumlarda 
Âkıd Tarafların merkezî veteriner organları, bu Sözleşme -çerçevesi içinde gerekli anlaşmaları ya
parlar. 

-•• - • j t . „ . 

Madde — 25. • , 

Bu Sözleşme, her iki memlekette yürürlükte olan mevzuat hükümleri dairesinde tasdika tâbi 
tutulacak ve tasdiknamelerin teati edildiği gün yürürlüğe girecektir. Tasdiknameler Belgrad'da 
teati olunacaktır. • 

Bu Sözleşme gayrimuayyen bir müddet için imzalanmıştır. Âkıd Taraflardan her biri, 6 ay 
önceden ihbar etmek suretiyle, anlaşmayı feshedebilir. 

Ankara'da 22 Eylül 1960 tarihinden Fransızca iki orijinal nüsha olarak tanzim olunmuştur. 
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GEREKÇE 

. ikinci Dünya Harbinin yarattığı büyük tahribat neticesinde ekonomileri tamamen bozulmuş olan 
Avrupa memleketlerinin yenibaştan kalkınmalarını sağlamak üzere Amerika Birleşik Devletlerinin 
teşvik ve yardımiyle 1948 senesinde Avrupa İktisadî İş Birliği Teşkilâtı kurulmuştu. 

Bu teşkilâtın kuruluşuna ait 16 Nisan 1948 tarihli Sözleşme, Avrupalı on altı memleket meyanın-
da memleketimiz tarafından da imzalanmış ve 8 . 7 . 1948 tarih ve 5252 sayılı Kanunla kaibul ve tas
dik edilmişti. 

Bilâhara mezkûr teşkilâta Batı - Almanya ve İspanya'nın da katılmaları üzerine üye sayısı 18 e 
yükselmiş ve bu suretle teşkilâtın faaliyet ve kuvveti daha da artmıştır. , 

Kuruluş Sözleşmesinde de ifade edildiği üzere, mezkûr Teşkilâtın gayesi, üyeleri arasında devamlı 
ve sıkı bir iş birliği kurulması suretiyle bu memleketlerin yenibaştan refahını tesis ve idame ettirmek 
ve harbin getirdiği tahribatı kaldırmaktır. On küsur senelik bir faaliyet sonunda bu hedef ve gaye
lere fazlasiyle ulaşılmış ve üyelerden ekserisi dünyanın iktisadeıı geri kalmış memleket ve bölgeleri
ne yardım edebilecek bir seviyeye erişmişlerdir. 

Memleketimizin Teşkilât içerisinde yer alması dolayısiyle iktisadî ve malî bakımlardan birçok fay
dalar sağlanmış bulunmaktadır. Bu arada bidayette alman 100 milyon dolarlık bir kredi ile 1958 
Ağustosunda tatbika konulan stabilizasyon programının tahakkukunu desteklemek üzere gerek Teşki
lâttan gerekse Teşkilâta dâhil memleketlerden alman ikinci bir 100 milyon dolarlık kredi zikredile
bilir. 

Bunlardan başka teknik yardım çerçevesi içerisinde sağlanan hizmetlerle ticarî borçların daha 
uzun bir devre zarfında ödenmesini mümkün kılan 11 . 5 . 1959 tarihli Anlaşmayı da belirtmek.ye
rinde olur. 
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Diğer taraftan, Amerika Birleşik Devletlerinin bidayette Avrupa memleketlerine yaptığı yardımın 
mezkûr Teşkilâta dâhil olmak şartına bağlı bulunduğu da nazara alınırsa, bu Teşkilât içerisinde yer 

.almış olmamızdan mütevellit memleketimize sağlanan menfaatlerin ehemmiyeti daha da artmaktadır. 
iBu defa Avrupa İktisadî îş Birliği Teşkilâtının geniş ölçüde hedef ve gayelerine ulaşması üzerine 

faaliyet sahasının yalnız Avrupa'ya değil bütün dünyanın az gelişmiş memleketlerine teşmili düşünül
müş ve Amerika Birleşik Devletleriyle Kanada'nm ila, iştiraki .suretiyle Teşkilâta yeni bir veçhe veril
mesi maksadiyle bu Sözleşme hazırlanmıştır. 

14 . 12 . 1960 tarihinde memleketimiz tarafından da imzalanmış bulunan yeni Sözleşmenin gayesi, 
Amerika Birleşik Devletleriyle Kanada'nm da iştiraki suretiyle sayıları yirmiye yükselmiş bulunan 
üye devletler arasında sıkı bir iş.birliği tesisi suretiyle .ekonomik sahada kalkınma ve gelişmeyi devam 
ettirmek ve gerek Teşkilâta, dâhil gerekse dünyanın diğer bölgelerindeki iktisaden geri kalmış memle
ketlerin kalkınmalarını sağlamak suretiyle, umumi refaihı artırmaktır. 

Avrupa İktisadî İş Birliği Teşkilâtının yerine kaim olacak olan İktisadî İş Birliği ve Kalkınma Teş
kilâtı hakkındaki Sözleşme ile buna ek 1 ve 11 numaralı Protokoller ve 16 Nisan 1948 tarihli Avrupa 
İktisadî İş Birliği Sözleşmesinin değiştirilmesine mütaallik Protokolün tasdiki için bu kanun tasarısı 
hazırlanmıştır, 

Dışişleri Komisyonu raporu 
T. G. 

Kurucu Meclis ' 10 . H . VJ61 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No: 1/72 
Karar No: 11 

Yüksek Başkanlığa 

İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı Sözleşmesi ve eklerinin tasdiki hakkındaki kamın tasarısı. 
ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşül -lir: 

Gerekçede taf'silen verilen izahat, komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve tasarı aynen kabul 
edilmiştir. 

Kurucu Meclis Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kurucu Meclis Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 

Hatiboğlu Şevket Raşit Yurdakuler Muzaffer Ifocaoğlu A. Sun Dizdaroğlu Vahan 

' Üye ' Üye Üye Üye 
Barlas Cemil Sait Ecevit Bülent Egeli Yusuf Âdil Er oğlu Hamut 

İmzada bulunmadı. * 

Üye Üye üye . • 
Kaplan Kadri Turhan Vahit Türkoğlu Kemal 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İktisadî İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı 
Sözleşmesi ve eklerinin tasdiki 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti, Federal 
Almanya Cumhuriyeti, Avustralya Cumhuriyeti, 
Belçika Kırallığı, Kanada, Danimarka Kırallığı, 
İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransız 
Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, İrlanda, İz
landa Cumhuriyeti, İtalyan Cumhuriyeti, Lük-
semburg Büyük Dukalığı, Norveç Kırallığı, Ho-
lânda Kırallığı, Portekiz Cumhuriyeti, Büyük 
Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığı, 
İsveç Kırallığı ve İsviçre Konfederasyonu ara
sında imzalanan 14.12 .1960 tarihli İktisadî İş 
Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı Sözleşmesi ve ek
leri kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
vürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 
E. Tilzemen 

İçişleri Bakanı 
JV. Zeytinoğlu 

Maliye Bakanı 
K. Kurdaş 

Bayındırlık Bakanı 
M, GÖkdoğan 

8a. ve So. Y. Bakanı 
R. Üner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
A. Tahtakilıç 

Ba. - Ya. ve Turizm Bak. 
C. Baban 

13 . 2.1961 
DevleL Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

M. / . Ktziloğlu 
Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alanku§ 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Milli Eğitim Bakanı V. 
A. Tahtakûıç 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakam 
Ş. Kocatopçu 

tnı İmar ve İskân Bakanı 
R. özal 

( S- Sayısı : 26 ) 



İKTİSADÎ İŞ BİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLÂTI HAKKİNDA SÖZLEŞME 

Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Kırallığı, Kanada, Danimarka Kı
rallığı, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransız Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, İrlanda, Iz-
Pânda Cumhuriyeti, îtalyan Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Norveç Kırallığı, Holânda 
Kırallığı, Portekiz Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığı, İsveç Kırallığı, 
İsviçre Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; 

Birleşmiş Milletlerin gayelerine ulaşmak, ferdî hürriyetleri korumak ve umumun saadetini arttır
mak için iktisadî kudret ve refahın esas olduğunu nazarı itibara alarak : 

Aralarında gelişmiş bulunan iş birliği ananesini takviye suretiyle bu yolda en müessir bir şekilde 
terakki edebileceklerine inanarak; 

Avrupa İktisadî İş Birliği Teşkilâtı içindeki müşterek, çalışmaların çok mühim rol oynadığı Av
rupa'nın iktisaden kalkınma ve ilerlemesinin, bu ananenin takviyesini ve buftun yeni vazifelere ve da
ha geniş hedeflere tatbikini mümkün kılan yeni ufuklar açtığını müşahede ederek, 

Daha geniş bir iş birliğinin milletlerarasında barışçı ve ahenkli münasebetler için esaslı bir yardım 
teşkil edeceğine kaani olarak; 

Ekonomilerinin birbirlerine gittikçe daha fazla bağlı olduğunu kabul ederek; 
Ekonomilerinde mümkün olan en yüksek gelişmeyi tahakkuk ettirmek ve halklarının ekonomik ve 

sosyal refahını artırmak için karşılıklı istişare ve iş birliği sayesinde imkânlarını ve güçlerini âzami 
derecede geliştirmeye ve daha müessir bir surette kullanmaya azmederek; 

İktisadî sahada daha ileri milletlerin iktisaden gelişme halindeki memleketlere, imkânlarına göre 
en iyi bir şekilde yardım için iş birliği yapmaları gerektiğine inanarak; 

Dünya ticaretini genişletmeye d ovamın muhtelif memleketlerin ekonomilerinin terakkisini kolaylaş
tıracak ve milletlerarası iktisadî münasebetleri islâh edecek en mühim âmillerden biri olduğunu kabul 
ederek; 

Bu hedefleri, iştirak ettikleri milletlerarası diğer teşekkül, müessese veya anlaşmalardaki vecibele
riyle telifi kabul olacak bir şekilde tahakkuk ettirmeye azmederek; 

Avrupa İktisadî İş Birliği Teşkilâtının İktisadî İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı haline inkılâbı 
iein.aşağıdaki hükümlerin kabulüne mutabık kalmışlardır. 

Madde — 1. 

İktisadî İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtının (aşağıda «Teşkilât» olarak adlandırılmıştır) gayesi ; 
a) Üye memleketlerde, malî istikrarı muhafaza ederek, ekonominin ve istihdamın mümkün olan en 

yüksek seviyede gelişmesini ve hayat seviyesinin yükselmesini tahakkuk ettirmeye ve böylece dünya ik
tisadiyatının inkişafına hadim olmaya; , 

b) İktisaden gelişme halindeki üye memleketlerle üye olmıyan bu kabîl memleketlerde ekonomi
nin sıhhatli bir şekilde gelişmesine yardım etmeye; 

e) Milletlerarası vecibelere uygun olarak, çok taraflı ve ayırma gözetmiyen bir esas üzerinde dün
ya ticaretinin gelişmesine hadim olmaya; 

Matuf politikaları tekemmül ettirmekticr, 

Madde — 2. 

üye memleketler, bu gayelere ulaşmak için, münferiden veya müştereken, 
a) İktisadî kaynaklarının müessir bir şekilde kullanılmasını sağlamak; 
b) İlim ve teknoloji sahasında, kaynaklarının gelişmesini sağlamak, araştırmayı teşvik etmek ve 

meslekî eğitimi desteklemek, 
e) İktisadî gelişmeyi ve iç ve dış malî istikrarı sağlamaya matuf, politikalar takibetmek ve ken

dilerinin ve başka, memleketlerin ekonomilerini tehlikeye koyacak durumların meydana gelmesinden 
kaçınmak; 
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d) iMal ye hizmet mübadeleleriyle cari tediyelerde engelleri azaltmaya veya kaldırmaya matuf 

gayretlerine devam etmek ve sermaye hareketleri serbestisini idame ettirmek ve genişletmek; 
e) Iktisaden gelişme halindeki üye olan ve olmıyan memleketlerin iktisadî kalkınmalarına ge

rekli vasıtalarla ve bilhassa sermaye temini suretiyle ve teknik yardım sağlanmasının ve ihraç malları 
mahreçlerinin genişletilmesinin bu memleketlerin ekonomisi için arz ettiği ehemmiyet de nazarı itibara 
alınarak, yardım etmek, 

hususlarında mutabık kalmışlardır. 

Madde — 3. 

Birinci maddede tesbit olunan gayelere ulaşmak ve ikinci maddede sayılan taahhütleri yerine ge
tirmek maksadiyle, üyeler : 

a) Birbirlerine devamlı olarak bilgi vermek ve .kendisine mevdu vazifelerin ifası için lüzumlu ma
lûmatı Teşkilâta temin etmek; 

b) Devamlı surette istişarede bulunmak; incelemeler"yapmak ve müşterek bir-anlaşma ile kabul 
edilen projelere katılmak; 

c) Sıkı bir şekilde ve gerektiğinde düzenli ve müşterek hareketle.iş birliği yapmak, 
hususlarında mutabık kalmışlardır. 

Madde — 4. } 

* îşbu Sözleşmenin Âkıdları Teşkilâtın üyesidir. 

Madde — 5. 

Teşkilât, hedeflerine ulaşmak için : 
a) Hilâfına olan hüküm dışında, bütün üyeleri bağlıyan kararlar olabilir. 
<b) Üyelere tavsiyelerde bulunabilir. ^ , /. 
e) Üyeleriyle, üye olmıyan devletler ve milletlerarası teşekküllerle anlaşmalar yapabilir. 

Madde — 6. 

1. Hususi haller iein Teşkilât tarafından .oybirliği ile başka şekilde bir karar verilmedikçe 
kararlar ve tavsiyeler bütün üyelerin karşılıklı mut-abakatlariyle 'alınır veya yapılır. 

2. Her üye bir oya sahiptir. Bir üyenin bir karar veya tavsiyeye oy vermekte çekinser kal
ması halinde bu çekinserlik karar veya tavsiyenin alınmasına veya yapılmasına ve çekinser üye 
hariç diğer üyelere tatbik edilmesine engel teşkil etmez. 

3. Hiçbir karar bir üyeyi anayasasının usule mütedair hükümlerini yerine getirinceye kadar 
bağlıyamaz. Diğer üyeler kararın aralarında muvakkaten tatbikine mutabık kalabilirler. 

' •' " Madde — 7. 
Üyelerin tamamından müteşekkil bir Konsey Teşkilâtın bütün mükarreratınııı sâdır olduğu 

merciidir. Konsey Bakanlar veya Daimî Temsilciler oturumları halinde toplanabilir. 

Madde — 8/ 
Konsey, her yıl Bakanlar oturumlarına başkanlık etmek üzere bir Başkan ve iki Başkan yardım

cısı seçer. Başkanın birinci görevini takibeden ikinci bir yıl için de seçilmesi caizdir. 

Madde — 9. . t 
Konsey, bir fcra Komitesi ile Teşkilâtın hedeflerine ulaşmak iein gerekli her yardımcı organı 

kurabilir. 
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Madde — 10. 

1. Konsey beş senelik bir devre için, kendisine karşı sorumlu bir Genel Sekreter tâyin eder. 
Genel Sekretere yardım etmek üzere, kendisinin teklifi ile Konsey tarafından -bir veya birkaç Genel 
Sekreter başyardımcısı veya, Genel Sekreter yardımcısı tâyin edebilir. 

2. Genel Sekreter, Daimî Temsilcilerin oturumlarında Konseye Başkanlık eder. Genel Sekreter 
Konseye gereken her şekilde yardım eder ve Konseye veya Teşkilâtın diğer her organına teklifler 
yapabilir. 

Madde — 11. 

1. Genel Sekreter Konseyce tasvibolunmuş kuruluş plânlarına göre Teşkilâtın çalışmaları için 
lüzumlu personeli tâyin eder. Personel Yönetmeliği Konseyin tasvibine sunulur. 

2. Teşkilâtın milletlerarası bir karakteri haiz «olması itibariyle Genel Sekreter, Genel Sekreter 
başyardımcıları veya yardımcıları ve personel, hiçbir Teşkilât üyesinden veya. Teşkilât dışındaki hiç
bir Hükümet veya merciden talimat ist iyem ez ve alamazlar. 

Madde — 1.2. 

Teşkilât, Konseyce tesbit edilecek şartlar dâhilinde: 
a) Üye olmıyan Devletlere ve Teşekküllere temennilerde bulunabilir. 
ib) Üye olmıyan Devletler ve Teşekküller ile münasebet tesis ve idame edebilir. 
c) Üye olmıyan hükümleri ve teşekkülleri. Teşkilâtın faaliyetlerine iştirake davet edebilir. 

Madde ~ 13. ' -

18 Nisan 1951 ve 25 Mart 1957 tarihli, Paris ve Roma Andlaşmalariyle kurulmuş bulanan Av
rupa Birliklerinin Teşkilât içindeki temsil şekli işbu Sözleşmeye ek 1 numaralı Protokolde gösi*-
rilmiştir. 

Madde — 14. 
1. İşbu Sözleşme, imzalıyanlar tarafından kendi Anayasa usullerine göre tasdik veya kabul 

olunacaktır. 
2. Tasdik veya 'kabul belgeleri yediemin Hükümet, olarak tâyin edilen Fransız Cumhuriyeti 

Hükümetine tevdi olunacaktır. , 
3. İşbu Sözleşme : 
a) 30 Eylül 1961 den evvel tasdik veya kabul belgelerinin bütün imzalıyanlar tarafından 

tevdi edildiği tarihte; 
ıb) Veya 30 Eylül 1961 tarihinde en az 15 imzalıyan belgelerini tevdi etmiş ise, bunlar hakkın

da bu tarihte ve diğerleri hakkında her birinin kendi tasdik veya kabul belgesini tevdi ettiği ta
rihte ; ' "• 

e) Veya 80 Eylül 1961 den sonra ve her halde işbu Sözleşmenin, imzasından itibaren iki sene 
içinde imzalıyanlardan belgelerini tevdi edenlerin sayısı on beşi bulunca bunlar hakkında bu ta
rihte, ve diğer her imzalıyan hakkında kendi tasdik veya kabul belgesini tevdi ettiği tarihte; 

Yürürlüğe girecektir. 
4. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte tasdik veya kabul belgesini henüz tevdi etmemiş 

olan imzalıyanlar Teşkilâtla akdedecekleri Anlaşma ile tesbit olunacak şartlar dâhilinde Teşkilât 
faaliyetlerine iştirak edebilirler. 

Madde --- 15. , 
Avrupa İktisadi İş Birliği .Teşkilâtının yeniden kuruluşu işbu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği ta

rihte hüküm ifade eder ve gayeleri ,organları ve yetkileriyle ismi o tarihten itibaren işbu Sözleş-
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mede yazılı şekilleri alır. Avrupa iktisadi İş Birliği' Teşkilâtının sahibolduğu tüzel kişilik .Teşki
lât içinde devam' eder, ancak, Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtının karar, tavsiye ve hal su
retlerinin işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra tatbik edilebilmesi Konseyin tasvibine bağ
lıdır. 

Madde — 16. 

Konsey, üyelik vecibeleri deruh.de ,eylemeye hazır her Hükümet, işbu Sözleşmeye katılmaya 
da,vet etmeyi kararlaştırabilir. Bu kararın oybirliği ile alınması lâzımdır. Bununla beraber, Kon
sey özel bir durumda çekinser kalma imkânını oybirliği ile. kabul edebilir ve bu takdirde, 6. madde 
hükümleri cari olmaksızın ,karar bütün üyelere tatbik olunur. 

Katılma, bu husustaki belgenin yediemin Hükümete tevdii ile hüküm ifade eder. 

Madde — 17. 

Her Âkıd Taraf, yediemin Hükümete bir sene önceden ihbarda bulunmak kaydiyle. işbu .Söz
leşmenin kendisi, kendisi hakkında tatbikine son verebilir. 

Madde — 18. 

Teşkilâtın merkezi, Konsey bu hususta başka bir karar vermedikçe, Paris'tedir. 

Madde — 19.' 

Teşkilâtın hukuki ehliyeti ile .Teşkilâta, memurlarına ve üyelerinin Teşkilât nezdindeki temsil
cilerine ait imtiyazlar muaflıklar ve dokunulmazlıklar işbu Sözleşmeye ek 2 numaralı Protokolde 
tâyin edilmiştir. 

Madde — 20. 

1. Genel Sekreter, Konsey tarafından kabul olunan Yönetmeliğe uygun olarak, yıllık bütçeyi, ke
sin hesapları ve Konseyin lüzum göstereceği katma bütçeleri, her sene, Konseyin tasvibine sunar. 

2. Teşkilâtın, Konsey tarafından kabul olunan genel giderleri, Konseyde kararlaştırılacak bareme 
göre paylaştırılır. Diğer masraflar, Konseyin tesbit ettiği esaslara göre karşılanır. 

% ' Madde — 21. 

Yediemin Hükümet, tasdik, kabul ve katılmak belgelerini veya çekilme ihbarnamelerini aldığında 
keyfiyeti bütün Âkıd Taraflara ve Teşkilât Genel Sekreterliğine bildirir. 

Bu hususları teyiden usulüne uygun olarak yetkili kılınmış ve aşağıda imzaları mevcut temsilci
ler işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Paris'te Fransızca ve ingilizce olarak on dört Aralık bin dokuz yüz altmış tarihinde, her iki me
tin aynı derecede muteber olmak üzere, tek nüsha halinde tanzim edilmiş ve tasdikli birer suretini 
bütün imzalıyanlara gönderecek olan yediemin Hükümete tevdi olunmuştur. 
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İKTİSADÎ İŞ BİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLÂTI HAKKINDAKİ SÖZLEŞMEYE EK 
1 No. LU PROTOKOL 

İktisadî İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtına mütaallik Sözleşmeyi i mzalıyanlar aşağıdaki hususlarda 
mutabık kalmışlardır : 

1. 18 Nisan 1951 ve 25 Mart 1957 tarihli Paris ve Roma' Andlaşmaları ile kurulmuş olan Av
rupa Birliklerinin, İktisadî İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtında temsili mezkûr Andlaşmaların kuru
luş hükümleri dairesinde düzenlenir. 

2. Avrupa İktisadî Birliği ve Avrupa Atom Enerjisi Birliği komisyonları ve Avrupa Kömür ve 
Çelik Birliği Yüksek Mercii Teşkilâtın çalışmalarına iştirak ederler. 

Bu hususları teyiden usulüne uygun olarak yetkili kılınmış ve aşağıda imzaları mevcut temsilciler 
işbu Protokolü imzalamışlardır. 

Paris'te Fransızca ve İngilizce olarak on dört Aralık bin dokuz yüz altmış tarihinde her iki me
tin aynı derecede muteber olmak üzere tek nüsha halinde tanzim edilmiş ve tasdikli birer suretini bütün 
imzalıyanlara gönderecek olan Fransız Cumhuriyeti Hükümetine tevdi olunmuştur, 

İKTİSADÎ İŞ BİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLÂTI HAKKINDAKİ SÖZLEŞMEYE EK 
2 NOLU PROTOKOL 

İktisadî İş Birliği' ve Kalkınma. Teşkilâtı (Aşağıda. «Teşkilât» olarak adlandırılmıştır) Söz
leşmesini imzahyanlar aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

Hukukî ehliyeti haiz olan Teşkilât ile memurları ve üyelerinin temsilcileri aşağıdaki imtiyaz, 
muaflık ve dokunulmazlıklardan faydalanırlar : ' • , 

a) 16 Nisan 1948 tarihli Avrupa İktisadî İş Birliği Teşkilâtı Sözleşmenin Âkıd Taraflarının 
topraklarında'bu sözleşmeye ek 1 numaralı Protokolde derpiş edilmiş olan hukukî ehliyet, im
tiyazlar, muaflıklar ve dokunulmazlıklar, 

b) Kanada'da hukukî ehliyet, imtiyazlar, muaflıklar ve dokunulmazlıklar hakkında Kanada 
Hükümeti ile Teşkilât arasında yapılacak her hangi bir Anlaşma veya bağlantıda derpiş edilen 
hukukî ehliyet, imtiyazlar, muaflıklar ve dokunulmazlıklar; 

e) Amerika Birleşik Devletlerinde, Milletlerarası Teşekküllerin Dokunulmazlığı Kanunu hü
kümlerine göre 27 Haziran 1950 tarih ve J0133 sayılı Hükümet Kararnamesinde derpiş edilmiş 
olan hukukî ehliyet, imtiyazlar, muaflıklar ve dokunulmazlıklar; ve 

d) Diğer bütün memleketlerde ilgili hükümete Teşkilât arasında hukukî ehliyet, imtiyazlar, 
muaflıklar ve dokunulmazlıklar hakkında yapılacak her hangi br Anlaşma veya bağlantıda derpiş 
edilen hukukî ehliyet, imtiyazlar, muaflıklar ve dokunulmazlıklar. 

Bu hususları teyiden usulüne uygun olarak yetkili kılınmış ve aşağıda imzaları mevcut tem
silciler igbu Protokolü imzalamışlardır. " "'"** " " t » 

Paris'te Fransızca ve İngilizce olarak on dört Aralık bin dokuz yüz altmış tarihinde her iki 
metin aynı derecede muteber olmak üzere tek nüsha halinde tanzim edilmiş ve tasdikli birer sure
tini bütün imzalayanlara gönderecek olan Fransız Cumhuriyeti Hükümetine tevdi olunmuştur. 

( S- Sayısı ; 26 ) 
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16 NİSAN 1948 TARİHLÎ AVRUPA İKTİSADÎ İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLÂTI SÖZLEŞMESİNİN 

DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR PROTOKOL 

16 Nisan 1948 tarihli Avrupa iktisadî iş Birliği Teşkilâtı Sözleşmesinin (aşağıda «Sözleşme» 
olarak adlandırılmıştır) Âkıd Tarafları ve Avrupa iktisadi tş Birliği Teşkilâtının üyeleri olan; 

Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya Cu mhuriyeti, Belçika Kırallığı, Danimarka Kırallığı, 
ispanya, Fransız Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, irlanda, izlanda Cumhuriyeti, italya Cumhu
riyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Norveç Kırallığı, Holânda Kırallığı, Portekiz Cumhuriyeti, 
Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik Kırallığı, isviçre Kırallığı, isviçre Konfederasyonu ve 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri; 

Bu Teşkilâtın hedeflerinin ,organlarının ve yetkilerinin yeniden tesbitini ve Kanada ile Birle
şik Amerika Devletleri Hükümetlerinin yeniden kurulmuş olan hu Tesklâtm üyesi olmalarını arzu 
ederek; 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

Madde — 1. 

Sözleşme değiştirilmiş ve binnetice bunun yerine bugün imzalanacak olan iktisadî iş Birliği ve 
Kalkınma Teşkilâtı hakkındaki Sözleşme kaim olmuştur, 

Madde — 2. 

1. işbu Protokol iktisadî iş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı hakkındaki Sözleşmenin meriyetin
den itibaren yürürlüğe girer. 

2. Sözleşme, iktisadî iş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı hakkındaki Sözleşmenin yürürlüğe gir
mesinden itibaren işbu Prokolü imzalıyanlarm tamamı için meriyetten kalkmış olacaktır. 

Bu hususları teyiden usulüne uygun olarak yetkili kılınmış ve aşağıda imzaları mevcut tem
silciler işbu Protokolü imzalamışlardır. 

Paris'te Fransızca ve ingilizce olarak on dört Aralık bin dokuz yüz altmış tarihinde her iki me
tin aynı derecede muteber olmak üzere tek nüsha halinde tanzim edilmiş ve tasdikli birer suretini 
bütün imzahyanlara gönderecek olan Fransız Hükümetine tevdi olunmuştur. 

İKTİSADÎ IŞ BİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATINA DAİR SÖZLEŞMENİN 15. MADDE
SİNİN TATBİKİ HAKKINDA MUTABAKAT MUHTIRASI 

iktisadî iş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtına dair Sözleşmenin (aşağıda «Sözleşme» diye anılmıştır) 
15. maddesinde, Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtının karar, tavsiye ve hal suretlerinin (aşağıda 
«mukarrerat» diye anılmıştır) Sözleşme yürürlüğe ıgirdikten sonra tatbik edilebilmesi .için, iktisadî 
iş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı Konseyi (aşağıda «Konsey» diye anılmıştır) tarafından tasvibedilmiş 
olması derpiş edilmektedir. 

22 - 23 Temmuz 1960 tarihli Bakanlar toplantısında alman karar gereğince, Avrupa iktisadî iş 
Birliği Teşkilâtının mukarreratmı tetkika devam etmek, tasvibedilmek üzere Konseye tavsiyesi uygun 
görülen mukarreratı tâyin etmek ve icabettiği takdirde, bu mukarreratı iktisadî iş Birliği ve Kalkın
ma Teşkilâtının görevlerine intibak ettirmek üzere, gerekli tadilleri yapmakla vazifeli bir hazırlık ko
mitesi kurulmuştur. 

Bu Bakanlar toplantısında, Avrupa iktisadî iş Birliği Teşkilâtı mukarreratmın Hazırlık Komite
sinin tavsiyelerine uygun olarak, Konsey tarafından tasvibi mevzuunda âzami derecede katiyet olması 
lazımgeldiği hususunda mutabık kalınmıştı. Avrupa iktisadî iş Birliği Teşkilâtına üye olmıyan Ka-

( S. Sayısı: 26) 
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nada ve Birleşik Devletlerin sözü geçen tavsiyeler bakımından bir hareket serbestisini haiz olmaları 
hususunda da aynı şekilde mutabakata varılmıştı. 

Buna binaen, Sözleşmenin mümzileri, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 
1. Mümzilerin Konseydeki temsilcileri, aşağıdaki aksine hükümler dışında, Avrupa İktisadî İş 

Birliği Teşkilâtı mukarreratınm Hazırlık Komitesinin tavsiyelerine uygun olarak tasvibi için oy Ve
receklerdir. 

2. Avrupa İktisadî İş Birliği Teşkilâtı üyesi olmıyan her mümzi, Sözleşmenin tasdik veya kabul 
belgelerinin tevdiinden itibaren 10 gün içinde Hazırlık Komitesine yapılacak tebliğde belirtilecek, 
Hazırlık Komitesinin her türlü tavsiyeleri veya bu tavsiyelerin bir kısmı bakımından birinci parag
rafta derpiş edilen taahhütten berî kalacaktır. 

3. Bir mümzi 2. paragraf gereğince tebliğde bulunduğu takdirde, diğer mümzilerden her biri, 
bu tebliğin, tavsiye veya tavsiye kısmı muvacehesindeki durumda ehemmiyetli bir değişiklik husule 
getirdiğini mütalâa ederse, tebliğ tarihinden itibaren 14 gün zarfında mezkur tavsiye veya tavsiye 
kısmının Hazırlık Komitesince tekrar tetkikini istemek hakkına sahiptir. 

4. a) Eğer bir mümzi 2. paragraf gereğince tebligat yapar ve 3. paragraf dâhilinde bir talep 
vâki olmazsa veya Hazırlık Komitesince bir talep üzerine yapılacak yeni tetkik mevzuubahis tavsiyenin 
veya bir kısmının tadilini icabettirmezse, tebligatı yapan mümzinin Konseydeki temsilcisi, tebligatın 
taallûk ettiği karar veya karar kısmı hakkındaki oylamada müstenkif kalacaktır. 

b) Eğer Hazırlık Komitesinin 3. paragrafta derpiş olunan tetkikatı mevzuubahis tavsiyenin ve
ya bir kısmının tadilini intacederse, tebligatı yapan mümzinin Konseydeki temsilcisi tebligatın taallûk 
ettiği karar veya karar kısmı hakkındaki oylamada müstenkif kalabilir. 

c)' Bir karar veya bir karar kısmı hakkında bir mümzinin bu paragrafın (a) ve (b) fıkralarıma 
uyarak müstenkif kalması, kararın veya karar kısmının tasvibine mâni teşkil etmez ve bunlar müs
tenkif kalan mümzi hariç diğer mümziler hakkında hüküm ifade eder. 

5. Bu Muhtıranın Konseyin reyini izhar etmesinden evvel alınacak tedbirlere mütaallik hüküm
leri imzadan itibaren meriyete girer; Konseyin reyine mütaallik hükümleri her mümzi iiçin Sözleş
menin bu mümzi hakkında meriyete girdiğinde hüküm ifade eder. 

Bu hususları teyiden aşağıda imzaları mevcut temsilciler, işbu Muhtırayı imzalamışlardır. 
Paris'te Fransızca ve İngilizce olarak 14 Aralık 1960 tarihinde her iki metin aynı derecede 

muteber olmak üzere tek nüsha halinde tanzim edilmiş ve tasdikli birer suretini bütün îmzalıyanlara 
gönderecek olan Fransız Hükümetine tevdi olunmuştur. 

(S . Sayı» : 26) 


