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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Emanullah Çe
lebi ve Temsilciler Meclisi üyesi Etem Boran-
sü'nün, Kurucu Meclisin, 30 Ağustos Zafer Bay
ramının 39 neu yıl dönümü münasebetiyle, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine ve bu savaşlarda bulunmuş 
subayları .sinesinde toplıyan eski Muharipler 
Cemiyetine tebrik ve güveninin ulaştırlması 
hakkındaki önergesi okundu ve gereğinin Baş
kanlıkla yapılacağı bildirildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzala
nan Tabiî : Uranyum Satış Anlaşmasının onay
lanması hakkında. kanun tasarısı ile, 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri 
Umumi Anlaşmasına ek- Üçüncü Protokolün 
tasdikma dâir kanun tasarısı-, aynen 
• Cenevre'de 1951 tarihinde imzalanmış olan 
Mültecilerin Hukuk Durumuna dair Sözleşme
nin tasdiki hakkında kanun - tasarısı yeni bir 
ikinci madde eklenmek suretiyle ve,-

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devlet

leri Hükümetinin bir teşekkülü olan Export -
Împort Bank of Washington (Eximbank) ara
sında imzalanan 153 428 400 liralık İstikraz 
Anlaşmasının tasdikma dair kanun tasarısı ay
nen kabul edildi. 

Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve 
yardımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan 
Kanununun hükümleri gereğince Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında akdolunan 13 Şubat 
1959 tarihli Anlaşmanın tasdikma dair kanun 
tasarısı üzerinde bir müddet görüşüldü, yapı
lan teklif ve komisyonun iştiraki üzerine tasarı 
komisyona geriverildi. 

Gündemde görüşülecek başka madde bulun
madığından saat 15,00 te Temsilciler Meclisi 
olarak toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

* Başkan Kâtip 
Kâzım Orbay ' Şahap Kitapçı 

Kâtip 
Emanullah Çelebi 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. —• «Türkiye'de mukim şahısların ticari 

borçları hakkındaki Anlaşma» mn tatbikatı ile 
ilgili teknik hususları tesbit için Federal Alman
ya, Fransa, Portekiz, Lüksemburg, Norveç, Avus
turya, isveç, italya, isviçre, Danimarka, Bel
çika ve Holânda ile akdedilen ikili anlaşmalarla 
«Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları 
hakkındaki Anlaşma» nın Amerika Birleşik Dev
letlerindeki alacaklılara tatbikini teminen Ame
rika Birleşik Devletleriyle teati olunan iki 
mektubun tasdiki hakkındaki kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/62) (Gündeme) 

2. —• «Türkiye'de mukim şahısların ticari 
borçlarına mütaallik Anlaşma» ile Türkiye'de 
mukim şahısların ticari borçları hakkındaki 
Anlaşmanın muvakkat tatbikma mütaallik Pro
tokolün tasdiki hakkında kanun tasarısı ve Dış
işleri Komisyonu raporu (1/63) (Gündeme) 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhase
besinin 1960 yılı Mart - Mayıs ayları hesabı 
hakkında Hesapları inceleme Komisyonu raporu 
(5/11) (Gündeme) 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhase
besinin 1960 yılı Haziran - Ağustos ayları he
sabı hakkında Hesapları inceleme Komisyonu 
raporu (5/12) (Gündeme) 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhase
besinin 1960 yılı Eylül - Kasım ayları hesabı 
hakkında Hesapları inceleme Komisyonu ra
poru (5/13). (Gündeme) 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Mııhasa-
besinin 1960 yılı Aralık ve 1961 Ocak - Şubat 
ayları hesabı hakkında Hesapları inceleme Ko
misyonu raporu (5/14) (Gündeme) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhase
besinin 1961 yılı Mart - Mayıs ayları hesabı 
hakkında Hesapları inceleme Komisyonu raporu 
(5/15) (Gündeme) 

8. —• Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi 
ve yardımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan 
Kanununun hükümleri gereğince Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti arasında akdolunan 13 Şubat 
1959 tarihli Anlaşmanın tasdikma dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/128) 
(Gündeme) 

9. — Fransa'ya ithalleri hususi kontenjana 
tâbi bulunan ihraç mallarımızın Fransa ve frank 
sahasına dâhil bâzı Afrika memleketlerine so
kulmasını teminen Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
teati olunan 8 . 4 . 1961, 2 0 / 4 .1961 ve 10 . 5 . 
1961 tarihli mektuplarla eklerinin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/181) (Gündeme) 

10. ~ Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 
24 ve 25 nci maddelerinin değişik metinlerinin 
tasdiki hakkında kanun tasansı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu (1/185) (Gündeme) 

11. — Hükümetiniz ile Export - împort Bank 
of Washington (Eximbank) arasında imzalanan 
56 983 500 liralık istikraz Anlaşmasının onay
lanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu (1/196) (Gündeme) 

12. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1960 yılı 
kati hesabı hakkında Hesaplan inceleme Ko
misyonu rapora (5/16) (Gündeme) 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Kazam Orbay 

- KÂTİPLER : Alev Coşkun, Emanullah Çelebi 

m 

BAŞKAN — Kurucu Meclisin 25 nei Birleşimini açıyorum, 

3. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIĞIN GI 

1. — MüU Birlik Komitesi Üyesi Kâmil Ka-
ravelioğlu ile Temsilciler Meclisi Üyesi Emin Soy-
sal'tn, 159 say ıh Kanunun 6 ncv maddesinin yo
rumlanması hakkında önergesi (4/22) 

BAŞKAN — Gündeme geçmezden önce Baş
kanlık Divanına Millî Birlik Komitesi Üyesi Sa
yın Karavelioğlu ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Sayın Emin Soysal tarafından 159 sayılı Kanu
nun 6 ncım addesinin yorumlanması hakkında 
bir önerge verilmiştir. Bu önergenin tasvibi ha
linde Temsilciler Meclisinden dört üye ve Mil
lî Birlik Komitesinden iki üyenin seçilmesi ica-
betmektedir. Evvelâ önergeyi okutuyorum. 

Y"üksek Başkanlığa 
Kurucu Meclis Üyelerinin özlük haklarına 

dair olan (159) sayılı Kanunla vaz'edilmiş bulu
nan hükümler bundan evvelki kanunların Mil
letvekilleri özlük haklarına mütenazırdır. Bu 
hükümler onları tekrar ve teyideden esasları 
muhtevidir. Emeklilik hakları da bu meyanda 
mütalâa olunmuştur. Açıjs maaşı almakta iken 
Kurucu Meclis Üyeliğine seçilenlerin emeklilik 
haklarının da devam etmesi bu kanunun ruh ve 
maksadına uygundur. 

Nitekim Emekli Sandığı bu durumda olanla
rın yani açık maaşı almakta iken Kurucu Mec
lis Üyeliğine seçilenlerin emeklilik hakkını bir
kaç, ay devam ettirmiş ; sonra tereddüde düşerek 
emeklilik muamelesinin yürütülmesini durdur
muştur. Bu muameleyi haklı gösterecek hiçbir 
sebep de ileri şürülememiştir Emekli Kanunu 

" . BAŞKAN — Yeter sayı vardır, gündemdeki 
maddelerin konuşulmasına geçebiliriz. 

EL KURULA SUNUŞU 

geniş anlamı ile kamu hizmeti görenlerin gelece
ğini teminat altına almak üzere birbirinden mü
sait çeşitli hükümler vaz'etmiştir. Açık maaşı al
makta olanlara tanınan haklar da bu meyanda 
mütalâa edilebilir. Bilindiği gibi Emekli Kanu
nu açık maaşta olanların açıkta geçen müddetin 
yarısını emeklilik hizmetinden kabul etmiştir. 
Diğer taraftan idari kazanın muhtelif kararla
rı açık maaşı alanların memuriyetle alâkasının 
devam ettiğini sadece kadrosu ile alâkasının ke
silebileceğini teyidetmiştir. Memurin Kanunun 
84 ncü maddesi de bu anlayışa uygun hükümler 
vaz'etmiştir. Böylece memuriyetle ilişiği devam 
eden ve bir âmme hizmeti olduğunda şüphe edil
mesi asla caiz olmıyan Kurucu Meclis Üyeliğine 
seçilen bir memurun gerek emeklilik gerek Me
murin kanunları muvacehesinde fiilen vazife ba
şında bulunması icabetmez. 

Sonradan çıkan bir kanun iktisabedilmiş bir 
hakkın iptaline müsait hükümler 'vaz'ettiği de 
iddia olunamaz. Ayrıca 159 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin son fıkrası da bunlara Milletvekilleri 
seçilenlere mütaallik Emekli Kanun hükümlerinin 
uygulanacağını tasrih etmiştir. 

5434 sayılı Kanuna istinadeden bu emekliliğin 
açık maaşı almakta olanlarını da kapsadığı 
şüphesizdir. 

Bu itibarla açık maaşı almakta iken Kurucu 
Meclis üyeliğine seçilmiş olanların bu haklarının -
mahfuz tutulması gerekip gerekmiyeceğinde te-

• reddüdün mevcut bulunmadığı ve yukarıda izah 
olunduğu şekilde emekliliklerinin devanı edece-
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ği ter hakikat, olduğundan bu sebeplerle 159 
sayılı Kanunun 6 neı maddesinin bu bakımdan 
ayrıca tefsirine mahal olmadığından gereğinin 
yapılması hususuna müsaade Duyurulmasını 
saygı ile yüksek tasviplerine arz ederiz. 

Millî Birlik Komitesi 
Üyesi 

Kâmil Karavelioğlu 

Temsilciler Meclisi 
Üyesi 

Emin Soysal 

BAŞKAN — Bu 159 sayılı Kanun, açık maaş 
alıp da, Kurucu Meclis üyeliğine seçilenlerin 
emeklilik haklarının tanınıp tanınmaması hak
kındadır. Tasvip buyurulursa, bu arkadaşları 

seçmek için Başkanlık Divanınız ger#Mi mua
meleyi yapacaktır. Şimdi, istenen g«$iei komis
yonun kurulması hususunu oylarını»» sunae#-
ğım. 

Geçici komisyonun kurulmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesince iki üyenin seçilerek 
Kurucu Meclis Başkanlık Divanına bildirilmesi
ni rica ederim. Temsilciler Meclisi Başkanlığı 
komisyona katılacak Temsilci üyeler için gerek
li muameleyi yapacaktır. Şimdi gündeme geçe
ceğiz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

1. — «.Türkiye'de mukim şahısların ticari 
borçlarına mütaallik Anlaşma» ile Türkiye'de 
mukim şahısların ticari borçları hakkındaki An
laşmanın muvakkat tatbikına mütaallik Protoko
lün tasdiki hakkında kanun tasa/rm ve DışişUri 
Komisyonu raporu (1/63) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is-
tiyen var mı? Buyurun Sayın Emin Soysal. 

EMİN ISOYSAL — Muhterem arkadaşlarım; 
bu anlaşmanın yapıldığı esnada Paris'te bulunan 
Delegasyon Başkanı gazetelere bir beyanat ver
mişti. Bu borçlar meselesi ile, bu beyanatın veril
diği tartı olan 1959 dan sonra daha. fazla ilgilen
miştim. 

Daha önce de, parlâmento üyesi olarak, Tür
kiye'nin dış borçlarının ödenmemesi meselesi ile 
ilgileniyor, üstünde düşünüyordum. Hakikaten 
bu mesele insanı düşündürüyor. Herkes gibi ben
deniz de borcumuz nedir, neye ödenmiyor diye 
düşünüyordum. 

Delegasyon Başkanı, gazetelere beyanat ver--
dikten sonra daha fazla ilgilendim ve mümkün 
mertebe bilgi alabilmek için Encümende arkadaş
larımla birlikte bu meseleyi mevzuübatışediyor-
dum. 

Şimdi, bu tasarı önümüze gelince, raporu tet
kik ettim, şimdi düşüncelerimi arz edeceğim. 

Raporda da mevzuulbahsedildiği gilpi, tera
küm eden bu 'borçlar meselesi, öteden beri zihin
leri işigail eden bir mevzudur. Geçmiş iktidar dev-

(1) 61 S. Sayılı basmayam tutanağın sonun-
dadır. 

rinde, tüccar Merkez Bankasına parasını yatı
rır, bunun dışarıya transferini beklerdi. Bâzan 
bu transfer meselesi yıllarca uzar, yapılamazdı. 
Tüccar için müşkül vaziyetler hâsıl olurdu. Bu 
sebeple, eski iktidar devrinde taMbedilen iktisa
di politika haklı olarak tenkid edilmektedir. Bu 
borç da, düşük iktidarın ölçüsüz, yorganına göre 
ayağını uzatmasını bilmiyen, bozuk iktisat dav
ranışının neticesi olarak bırakılmış borçlardır. 
Encümenin raporunda bunu belirmiş olması ye
rinde bir harekettir. Tarihî bir vesika olarak 
Meclis tutanağına geçmesi lâzımgelen bir husus
tur. Raporun neticesinde, konsolidasyon anlaş
malarının Türk ekonomisinin durumunu aksettir
mesi bakımından çareler aranmasına zaman veril
mediği' kabul edilmektedir. Anlatmanın tasdiki 
istenmektedir. Gerçi Dışişleri Komisyonu rapo
runda belirtildiği gibi konsolidasyon anlaşmaları 
geçen iktidarın iktisadi politikasının neticesi idi. 
Bir iktidarın iktisadi sahada gidişini, kötü gidişi
ni bu vesikalar kadar mükemmel belirtebilecek 
vesika az bulunur. Bununla beraber eski devrin 
yanlış iktisadi politikasını kötülerken, tasarının 
rapor kısmında kabul edilmiş olan bu anlaşmala
rı müspet ve muvadüfak eser olarak mütalâa etmek 
de lâzımdır. Bu her şeyden evvel, Devlet me
murlarını Devlet hizmetinde, kötü bir iktidar za
manında çalışırken dahi memleket ve milleti dü
şünerek bu nevi anlaşmalarda milletin lehine ne
tice elde etmeleri, memurlarımız için şayanı tak
dir bir vaziyettir. O zaman Delegasyon bu işi 
müzakere ederken, delegasyona direktif veren ik
tidar, üç sene, dört şene müddetle taksite bağlat
tırın, % '5 - 6 faizle bu işi halledin, ae obtpşa, °i-
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öun îra işi çabuk bitirin dedikleri halde memur
larınızın orada işi ciddiyetle ele alıp, buradan ya
pılan müdahalelere ehemmiyet vermeden, mem
leket lehine olmak üzere 12 sene vâde ve % 3 fa
izle bu işi halletmeleri, cidden takdire şayandır 
ve bu sahada çalışan arkadaşlarımızı burada tak
dirle anmamak bence unutulmuş bir hareket olur. 

Düşüncelerimi 'bu zaviyeden böylece ifade et
tikten sonra Dışişleri Komisyonunun raporunda 
gözüme çarpan bâzı noktaları da, aklımın erdiği 
kadar ifade etmek isterim. «Konsolidasyon şümu
lüne giren borç miktarının değişik rakamlardan 
ibaret olması yanında Danimarka, Lüksemhurg, 
Portekiz alacaklı gösterildiği halde, bilâhara bu 
memleketlere borçlu olmadığımız ve borçlu ola
rak gösterilmiyen Yunanistan'a ise 800 bin do
lar borcumuz çıkmıştır. Bahis mevzuu borçlar 
şahsi borçlar olduğu için Devlet borçları gifoi Ha
zine tarafından muntazam hesaplan tutulamıya-
eağmdan, gerçi raporda bu borçların katî mikta
rının bizim tarafımızdan tetkik edilememiş olma
sı bunun Maliye ve Dışişleri bakanlıkları ve Mer
kez Bankasının hatalı hareketleri ve ihmallerin
den ileri geldiği ifade edilmekte ise de, benim 
kanaatime göre, öyle bir devir geçmiyorduk ki, 
(bu devirde, en hüsnüniyetli memurların bile, katî 
raikam tutmalarına imkân yoktu. 

Bütçe müzakerelerinde 'bilhassa Maliye Baka
nına, borçların miktarını soruyorduk. Ne mik
tarda olduğunu açııkça tesfoit edemiyorlardı. Da-
•lavereci, dolaşık bir zihniyetle idare edilen bir 
devirde, memurun hatalı olmasına imkân yok
tur. O devirin tutumu, başka türlü harekete im
kân vermiyordu. 

Doğrudan doğruya Merkez Bankasından., ma
lûmat istendiği takdirde belki doğru bilgi alına
bilirdi, ama, bu da önleniyor'du. Memurlar, böy
le bir şey yaptıkları takdirde başlarına gelecekle
ri Eliyorlardı. 

Yunanistan'ın durumuna gelince: Bu borçla
rın görüşüldüğü sıralarda, Kıbrıs müzakereleri 
hararetli bir şekilde devam ediyordu. Yunanis
tan delegesi bu toplantıya iştirak etmemiştir. 
Onlar daima dışarıda kalmıştır. Bu husus o za
man gazetelerde ifade edilmiştir. Bunun için Yu
nanistan yeniden tek olarak anlaşmaya davet 
edilmiş, zannederim Hariciye Vekilimiz bu nok
tayı ifade edebilirler. 
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Dışişleri Komisyonu raporunun, 5 nci sayfa

sının 4 ncü paragrafında yüklenen ağır külfet
lerden bahsedilmektedir. 

4. Hazineye yüklenen ağır külfet : 
Her şeyden önce şunu belirtmek lâzımdır ki, 

güçlükler veya imkânsızlıklar sebe'biyle 355,5 mil
yon dolar borcun vaktinde ödenmemesinden Ha
zine gecikme faizi olarak 58,9 milyon dolar kar
şılığı 350,8 milyon TL. sı bir külfet altına gir
miştir. 

Diğer taraftan 5 . 8 . 1958 tarihinde muac-
celiyet ke'sbetmiş ve transfer hekliyen borç mik
tarı 208,8 milyon dolardır. Ticari mevzuata ve 
teamüllere uygun olarak sözü geçen 208,8 milyon 
dolar karşılığı, ariyere borç gailesi çıktığı gün
den heri borçlu tüccar ve diğer eşjhas tarafından 
Merkez Bankasına muntazaman ödemeler yapıl
mıştır. Ancak/hatalı bir politikanın keyfî tasar
rufları yüzünden döviz stoklarımız tükenmiş dış 
itibarımızın sarsılma pahasına da ödenmiş tüc
car borçlarının transferi yapılamamıştır. Bu du
rumda T. C. Merkez Bankasının akreditif emir
leri yahancı bankalarca yenine getirilmemeye baş
lanmıştır. Şüphesiz bu hal Türk Devletinin iti
barına ağır bir darhe olmuştur. 

Anlaşma hükümlerine ııygun olarak borçlu 
tarafından 5 . 8 . 1958 den önce Merkez Banka
sına, adı geçen borçlar için, bir dalar karşılığı 
282 kuruş ödenmiştir. Muacceliyet keshetmiş 
208,8 milyon dolarlık borcun sonradan transfe
rli için devalüasyon neticesi, bir dolar karşılığı 
902 kuruş hesaplanmıştır. îşte bu yüzden doğan 
kur farkı bir milyar 294 milyon T. L. sı tutmak
tadır. Bunun ne ağır bir külfet olduğunu söy
lemeye hacet yoktur. Şu halde, 355,5 milyon do
lar tutarı borçların yeni vâdelerle tecili Hazine
ye faizle birlikte hir milyar 825 milyon liralık 
muazzam bir külfet yüklemiştir. Yalnız kur far
kı, gecikme faizinden ötürü, 12 yıl müddetle, 
ortalama her yıl, açıktan 150 - 200 milyon T. L. 
lık bir külfetin Hazineye yüklendiği anlaşılmak
tadır. 

Sayın Maliye Vekili Kurdaş'm Hariciye Ve
kâleti ile aynı fikirde olduğunu zannediyorum. 
Zira 1961 bütçesinde konsolidasyon anlaşmasiyle 
ödiyeceğimiz borçlar ve faizleri 'hakkında bütçe
de (bir fasıl yoktur. Bu nokta dikkati celbettiği 
dçin, faydalı olacağını düşünerek, temas ettim. 
Bilmiyorum, Encümen ve Dışişleri Bakanlığı bu 
hususta ne kararlara vardılar, öyle tahmin edi-
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yorum ki, Kurdaş Türk Parasının kıymetini ko
ruma hakkındaki Kanuna göre, talhsisdeki faiz 
nisbetini 282 kuruş olarak kabul ettirmeye çalı
şacak. ödenecek faize gelince, tarafları teşkilâta 
bağlayan kanunda Konsolidasyon faiz nöbetinin 
daha müsait bir şekilde kalmasını temin edebilir, 
kanaatlinde bulunuyorum. Kambiyodaki para
lara karşılık faiz durumları hakkında Maliye Ba
kanı bizleri tenvir ederse minnettar kalacağız. 

Şimdi işin bir başka tarafı vardır. O zaman 
gazetelerden edindiğimiz intibaa göre alacaklı 
devlet ile bizim delegasyon arasında yapılan mü
zakerelerde münakaşalar cereyan etmiştir. îki 
taraf borç miktarını tâyinde, bizim delegasyo
numuz karşı tarafı zorlıyarak, alacaklılar ala
caklarının ne kadar olduğunu ifade etmiş ki, bu 
da 448 milyon dolar civarında. Alacaklıların 
yaptığı bu beyan bizim Merkez Bankasının he
sabı ile karşılaştırıldığında rakam olarak karşı 
devletlerin ifade ettiği borç miktarından fazla 
borcumuz çıktığı için, o zaman bu cihet meskût 
geçilmiştir. Yani Merkez Bankasındaki borç ka 
yıtları ile, anlaşmaya dâhil olan alacaklı devlet
lerin hesapları birbirini tutmamıştır. Bu yüzden 
de borç miktarı az gösterilmiş olabilir. Asıl ko
nuşmamın hedefi de budur. Bu nokta üzerinde, 
Devlet İdaresinin ehemmiyetle durması yerinde 
olur. Devlet olarak Merkez Bankamızın ve Ma
liyemizin, Dışişlerinin tesbit ettiği borçlar fazla, 
ama alacaklı devletlerin verdiği hesapta az. Bu
nun sebebi? Bunun sebebi her halde, dışarıdan 
mal getirmekte olan ithalâtçılarla Maliye Bakan
lığı arasında cereyan eden ve o zamanki Başve
kille Maliye Vekilinin gayriahlâki birtakım da
lavereli işlerinden ileri gelmiş olsa gerektir. Bu 
karışık ve dalavereli muameleleri tarih huzurun
da tesbit etmek için bunları söylüyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Vahap Dizdar-
oğlu. 

VAHAP DİZDAROÖLU — Muhterem arka
daşlarım; Dışişleri Komisyonunda üyeyim. Ama, 
ben şahsım adına konuşacağım. Bunu belirtmek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de mukim 
şahısların ticari borçlarına mütaallik Anlaşma, 
iki seneden beri, hem eski Mecliste ve hem de 
Kurucu Mecliste müzakere konusu olmuş, komis-
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yonda enine boyuna müzakere ve münakaşası, ya
pılmıştır. 

Huzurunuzu işgal edişimin sebebi şudur;; Sa
bık iktidarın iktisadi politikadaki anlayışı ve 
memleket çoğunluğunun çektiği ıstırabın Mr ifa
desi olan bu anlaşmanın, Kurucu Meclisin son 
günlerinde müzakere edilmesini ben şahsan doğ
ru görmüyorum. . •: 

Sabık iktidarın iktisadi tutumunu belirtmesi 
bakımından ve tarihe intikalini temin maksadiy-
le, bu mesele hakkında enine boyuna tartışılma
lıdır. 

Dışişleri Komisyonunda, bu mevzu ile ilgili 
olarak, Maliye ve Hariciye bakanlıkları ileri ge-̂  
lenleri izahat vermiştir. Daha geniş bilgi alına
bilmesi için Merkez Bankası ve diğer ilgilileri 
dinlemek suretiyle, onlardan alınacak bilgilerin 
de bu rapora derci lâzımdır. Nitekim buna 
temas edilmiş ve her biri buraya dercedilmiştir. 
Buna rağmen, şu ciheti ilâve etmek mecburiye
tindeyim ki, bu bizi tatmin etmez. Bidayette, bu 
borçlar 6 yüz milyon dolarken, bugün 395 mil
yon dolar olarak görünmektedir. Ve bâzı haller
de borçları biz İpugün bu Mecliste; bu şekilde -
tasdik ediyorsak, 27 Mayıs sabahından beri ida
reyi ele alan M. B. K. nin Dünyaya ilân etmiş 
olduğu veçhile, Anlaşmalarımıza sadık kalaca
ğımızı beyan etmiş olduğumuz için, bu anlaşma
lar Kurucu Meclisten geçebilir. Ancak, bizi tat
min etmiyen, bizi bu kadar kötü gösteren bu 
anlaşmanın huzurlarınıza getirilmesinden üzün* 
tü duymaktayım. Şunu ifade etmek isterim ki, 
NATO camiasında, akitlerine sadık bulunan 
Türkiye'nin, içinde bulunduğu iktisadi.zorluk
lara rağmen, bu anlaşmaları sadece ve sadece 
müttefiklerimize karşı ahdimize . sadık olduğu-
muz için imzaladığımızı bilmelidirler. Bunun 
müttefiklerimiz tarafından bilinmesinde fayda 
vardır. Bunun karşılığı olarak müttefikleri tara
fından takdir edilmesinde ve başka imkânların 
sağlanması hususunda büyük menfaatler sağlı-' 
yabileceğimizi mütalâa edeyim. Muhterem arka
daşlarım, bu temin edilen imkânların D. P. . ta
rafından ne şekilde harcandığını ifade ile huzu
runuzu işgal etmek istemem. Ancak, zamanında 
borcunu Merkez Bankasına yatıran tüeearlarîft 
paralarının transfer edilmemesi yüzünden Dev
let Hazinesine milyarların üzerinde borç yükle
miştir. Ve yine temin edilen bu imkânlarla baş
ka muameleler yapılmış, başka imkânlar sağlan-
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mi$ ve memleketin hakiki ihtiyaçları nazara 
alınmamıştır. Bu kadar korkunç bir «suiistimalin, 
çok sıkışık bir zamanda burada müzakeresi haki
katen toazin olmuştur. 

Sözlerimi bağlarken şu ciheti tekrar ifade 
etmek isterim; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ahitlerine sadık kalarak bu Anlaşmayı imza ede
cektir. Fakat müttefiklerimiz tarafından, bu ka
dar iktisadi güçlükler içinde ahitlerine sadık 
olan Türkiyenin durumunun takdir edilmesinde 
büyük bir fayda vardır, kanaatindeyim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-

yen yoktur. Söz komisyonundur. 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ŞEV

KET RAŞlT HATÎBOĞLU — Muhterem ar
kadaşlarım, Vahap Dizdaroğlu arkadaşımızın 
anlaşma hakkındaki mütalâaları, Yüksek Heye
tinizi bizi tereddütlere sevk edebilir. Bunu göz 
önünde bulundurarak, üç noktayı açıklıyacağım. 

Bu mukavele Dışişleri Komisyonunda uzun 
müzakere konusu olmuştur. Arkadaşlarımız çok 
iyi bilirler ki, Anlaşmayı incelemek üzere bir 
su-komisyonu kurulmuş ve orada incelenmiştir. 
Vahap Dizdaroğlu arkadaşımız o zaman komis
yonda her halde yoktu. 

Şimdi şu noktayı belirtmek isterim. Geçmiş 
feir iktidar, memleketin imkânlarını ölçüsüz şe
kilde kullanmış, Türk Milletinin varını yoğunu 
israf eder şekilde bir politika devam ettirmiştir. 
•Memleketin imkânları harcanmıştır. 

Sadece bununla da kalınmamış, 27 yıllık bir 
çalışmanın neticesinde bu Devletin kazandığı 
itibar sarsılmıştır. Şu veya bu şekilde ithalât 
yapılmış, fakat karşılığı ödenmemiş ve böylece 
fco*ç artmıştır. Bu borçlar, Türk Devletine, 
Türk Milletine ferahlık vermesi için dost devlet
lerle akdedilen, bir mukaveledir. Yoksa eski ikti
darın suiistimal hesaplarını araştırmak için de
ğildir. Hangi noktalarda Hükümetin önce tetki-
kat yapması gerektiği hususu raporda belirtil
miştir. Eski iktidarın yanlış tatbikatının, bu mu
kavele vesilesiyle Yüksek Meclise getirilerek, bir 
mevzu yapılmasını doğru görmüyoruz. Boraların 
menşei hakkında Hükümetten rica edelim mevzu 
üzerinde dursunlar. Tetkifcat yapsınlar. Bu mu
kavelenin, vaktiyle bizi müşkül durumdan kur
tarmak için yapılan bu Anlaşmanın şimdiki dost 
devletler tarafından tasdik edilmiş. olmaması 
ciheti va,?; Hiifeümet şimdi bunu huzurunuza ge-
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tirmiş bulunuyor. Mukavelenin çıkmaması mah
zurludur, Kurucu Meclis tarafından tasdikini 
rica ediyoruz. Bu mâruzâtımla durumu anlatmış 
oluyorum. Ayrıca, rapor hakkında komisyonu
muz, izahatta bulunacaktır. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Ham-
za Eroğlu. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAMZA EROĞLU 
— Saygı değer arkadaşlar, Türk Devletinin Av
rupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtına ve Amerika 
Birleşik Devletlerine olan dış ticari borçlarının 
teciline ve daha uzun vâdelere bağlanmasına aid-
olan bu anlaşmalar 11 Mayıs 1959 tarihinde im
zalanmıştır. Bir taraftan Avrupa iktisadi iş Bir
liği Teşkilâtına dâhil olan devletler, diğer taraf
tan Amerika Birleşik Devletleri ile aktedilen bu 
anlaşmalar muvakkat bir protokola uygun olarak 
imzalandığı andan itibaren tatbik mevkiine gir
mişlerdir. 
, Söz konusu anlaşmaların şümulüne giren 
borçları iki kısımda mütalâa etmek icabeder. Bi
rincisi; 5 Ağustos 1958 e kadar ifa edilen hizmet 
ve teslim edilen mal karşılığı olan borçlar olup 
müstaceliyet kesbeden borçlardır. 

ikincisi, 5 Ağustos 1958 e kadar ifa edilen hiz
met ve teslim edilen mal karşılığı olup, vâdeleri 
henüz gelmemiş olan kredili ithalâttır. Bu borç
ların yekûnu en son rakamlara göre, 355 milyon 
dolardır. % 3 faiziyle birlikte borçlar yekûnu 
400 küsur milyon dolar civarındadır. Bu borç
lar niçin doğmuştur., Bu ağır borç yükü altına 
millî ekonomimiz nasıl sürüklenmiştir? Bütün bu 
meseleler üzerinde, encümende dikkatle, ihti
mamla durulmuş, borcun, milletlerarası hukuk 
yönünden de neticeleri üzerinde tetkikler yapıl
mış ve neticede huzurunuza uzun bir çalışmanın 
mahsulü olan bir rapor getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, aynı zamanda, 10 
yıllık Demokrat Parti iktidarının ihatalı, yanlış, 
plânsız, programsız gidişini göstermesi bakımın
dan, delilleri ile ispat etmesi bakımından, dış ti
cari ıborçlarm konsolidasyonu anlaşması üzerinde 
durulması lüzumlu ve faydalı addedilmektedir. 

Evvelâ ıbu anlaşmalar eski ıB. M. M. ne geti
rilmiş, Dışişleri Komisyonunda görüşüldükten 
sonra, gündeme alınmıştır. 1960 Nisan ve Mayı
sında Umumi Heyette görüşüleceği esnada, Halk 
Partili ve diğer muhalefetteki vazifeli arkadaş
larımızın hazırlıklı çalışmalarını sezen D. P. ileri 
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gelenleri, B. M. M. Umumi Heyet gündeminden 
meseleyi çıkararak Bütçe Encümenine havale et
tirmişlerdir. Çünkü bu hususlar hakkında Umu
mi Heyette açıklanması gereken konuların bulun
duğu biliniyordu. 1%0 yılında ibize sunulan ge
rekçede borçların hakiki cephesi izahtan çekinil-
miş ve sadece zahiri sebeplerle yetinilerek, anlaş
ma akdi bir başarı imiş gibi gösterilmiştir. Borç
lanmak ve borç politikası takibedilmesi D. P. ik
tidarı tarafından alkışlanmaya çalışılmıştır. Bu 
defa huzurunuza yeni hükümet tarafından su
nulan gerekçe de arzu ettiğimiz ve istediğimiz 
'bütün vuzuhu (bulamadığımızdan, komisyon me
seleyi bütün çıplaklığı ile hazırladığı raporla hu
zurunuza getirmeye gayret etmiştir. Anlaşma ak
dini gerektiren sebep, ekonomimizin buhrana sü
rüklenmesi, hesapsızlığın, progrânısızlığın girda
bına yuvarlanmış olmamızdır. Tediye imkânları
nın akamete uğraması, borç ödiyemiyecek vazi
yete gelişimiz ve bunun neticesi ısrarlı yardım ve 
kredi talebimizin menşeini araştırmakla asıl ha
kiki sebep bulunmuş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 1950 ile 1960 yılları 
arasında, 10 sene devam edegelen hatalı, yanlış 
malî ve iktisadi politika, ekonomimizde tamiri 
güç yaralar açmış, muhalefetin ısrarına rağmen 
Demokrat Parti hükümetleri geçici tedbirlerle 
oyalanmıştır. iktisadi durumumuza ait tetkik ve 
tahliller daha 1954 yılından itibaren tesiri açık 
ibir şekilde hissedilen iktisadi bir hastalığın, enf
lâsyonun mevcudiyetini göstermekte idi. Umumi 
arz ile umumi talep arasında boşluk artmış, iç 
fiyat seviyesi devamlı olarak yükselmiştir. iç ve 
dış fiyatlar arasındaki farklar, dış tediye güçlük
lerini meydana getirmiş, ihraç ve ithal imkânları 
daralmış ve ıbu daralma mal nedretine, sınai is
tihsalin yavaşlamasına, yatırımların aksamasına 
sebebolmuştur. Ve en nihayet enflâsyonun tabiî 
bir neticesi olan zamlar vatandaşın malî bünye
sini kemirmekte devam etmiştir. Dış tediye güç
lükleri yardım taleplerini de artırmıştır. Yapıl
mış olan dış yardımlar da, hatalı bir iktisadi po
litika yüzlünden erimiştir. 

Türkiye kendisine yapılan yardımları mali 
bünyesindeki enflâsyonist politika yüzünden he
der etmiş, ekonomimiz, şahsi, keyfî birtakım ka
rarlarla gün geçtikçe daha ağırlaşan bir duruma 
düşürülmüştür. Türlü tecrübelerle elde edilmiş 
olan bilgilerden de faydalanılmamış, ikazlara al
dırış edilmemiştir. 
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Avrupa İktisadi iş Birliği Teşkilâtı, 1954 yı

lında neşredilen bir raporunda, «1951 ve 1953 
yılları arasında bütün dünyada fiyatlarınm düş
mesine mukabil bizde hayat pahalılığının arttığı 
müşahede edilmiştir» diye durumu açıklamıştır. 
Türk ekonomisinin enflâsyonun tazyiki altında 
bulunduğu da ayrıca söz konusu rapora dercedil-
miştir. 

Muhterem arkadaşlarımız, 10 yıllık ekonomik 
hayatımızın tablosu böylece huzurunuza arz edil
miş bulunuyor. Bu duruma karşı yardıma muh
taç olan Türkiye'ye Avrupa İktisadi iş Birliği 
Teşkilâtına dâhil devletler Avrupalılık tesanüdü 
adına yardım ellerini de uzatmışlardır. Hakiki 
sebep budur. Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'
nin bu endişe verici durumu Avrupa iktisadi 
iş Birliği Teşkilâtına dâhil devletlerin yardımı 
üzerinde müessir olmuştur. Türkiye'nin, içeri
sinde bulunduğu durumu izah ve yardımın sebep
lerini açıklaması bakımından isviçre'nin o za
manki Dışişleri Bakanı Max Petit Pierre'in, 
29 . 7 . 1958 tarihinde, Journal de Geneve'de 
çıkan beyanatını okuyacağım, Prof. Max Petit 
Pierre uzun müddet isviçre Dışişleri Bakanlığı 
yapmış, kıymetli bir Devlet ve ilim adamıdır. 

«Hali hazır durumu çok" endişe verici olan 
Türkiye'nin ekonomik ve malî yardım talebi dle 
karşı karşıya bulunmaktayız. Türkiye 225 mil
yon dolara varan büyük bir kredi talep etmekte
dir. Türkiye bunun 100 milyonunu Amerikan 
Hükümetinden, 25 milyonunu Milletlerarası Pa
ra Fonundan alacağını tahmin etmektedir. 100 
milyon doları da Avrupa'dan temin etmek icabet-
mektedir. iskandinav memleketleri uzun vadeli 
bir kredi verilmesine muhalefet etmişler ve fa
kat birçok üye memleketler Türkiye'ye yardım 
hususunu sempati ile karşılamışlardır. Bu yok
sul Türkiye'ye (a cette pauıvre Turquie), dele
gasyonların kendi para verme imkânlarını bu 
akşam düşündükten sonra, meselenin münakaşası 
yarın yapılacaktır. Bu Türkiye (ki, Avrupa ik
tisadi iş Birliği teşkilâtına pek fazla muti bir âza 
değildi. Ve maliyesinin sağlam bir şekilde ida
resi hususunda tavsiyeleri de her zaman nazarı 
itibara almamıştı, isviçre bakımından durum 
henüz açıklanmamıştır. Türkiye'ye Avrupa te-
sanüdünü göstermek için bir jest yapılması an
laşmaya bırakılmıştır. Şu anda yardımın muh
teva ve mahiyetini söylemek imkânsızdır. Avru
pa Tediye Birliğine olan borçların tecili ve bir 
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bekleme müddetinden bahsolmımaktadır. Türki
ye'yi iflâstan kurtarmak için ('sauver la Turquie 
de la faMlite) bütün üye devletlerin semboldk 
Ibir şekilde olsa dahi bu gayrete iştirakleri arzu 
edilmektedir. Bu sabah gizli cereyan edeceği 
söylenen görüşmelere tekrar başlandığını bir anda 
bu kurtarma ameliyesine (action de sauvetage) 
isviçre'nin katılması hususu açıklanamaz.» 

îşte profesörün şu konuşması 'bizim içimizi 
sızlatarak, yardımın niçin ve ne şartlarla yapıl
dığını ifade etmektedir. 

Borçların miktarı 355 milyon dolardır. Bu 
miktar 3 milyar 200 milyon Türk lirası demek
tir. Faiz olarak ödenecek miktar, 58 milyon do
lardır. Yekûn olarak 3 milyar 731 milyon lira 
•borç vardır. Bu borçlar Türkiye'nin dış borçla
rının yekûnu değildir. Sadece dış ticari borçla
rıdır. 1961 yılı bütçe kanun tasarısında da be
lirtildiği üzere 31 . 12 . 1960 itibariyle dış borç
ların faizleri ile beraber genel yekûnu 1 milyar 
$66 milyon dalardır. Anlaşmaya dâhil olan 355 
milyon dolarlık bu borç 12 senelik devre içeri
sinde tedrici taksitlerle ödenecektir. 

Muhterem arkadaşlar, 21 . 12 . 1959 tarihin
de Demokrat Parti Hükümeti sözcüsünün eski 
Büyük Millet Meclisi Dış İşleri Komisyonunda 
verdiği izahata nazaran, bu borç yekûnu 448 
milyon dolardır. Bizim bu seneki bütçe gerekçe
sinde gösterilen miktar ise 436 milyon dolardır. 
Anlaşmanın 14 ncü maddesine göre katı rakam
larla varılan karşılıklı mutabakata göre, biraz 
önce sayın arkadaşımın da bu mevzua temas et
tikleri 'giibi, varılan mutabakata göre bu miktar 
448 milyon dolar değil, hakiki rakam 355 milyon 
dolardır. Dışişleri Komisyonumuz bu meselenin 
sdbepleri üzerinde dikkatle ve itina ile durmuş 
ve alt komisyon bilhassa mesaisini bu noktaya 
teksif etmiştir. Bunun başlıca sebepleri /raporu
muzda belirtildiği üzere şunlardır; katî rakam
ların tesbit edilememesinin sorumluluğu, kısmen 
T. Cumhuriyet Merkez Bankası, kısmen Maliye 
Bakanlığı ve kısmen de Ticaret Bakanlığına ait
tir. Kayıtların tanziminde esas listenin kesin ola
rak hazırlanmasına imkân vermemesi bizi üzmek
tedir. Devlet müesseselerine karşı bizim, rakam
ları katî surette tesbit etmek yolundaki itimadı
mız azalmaktadır. Geçen Demokrat Parti ikti
darlarının durumu ve keyfî idarenân her mües
sesede yarattığı bir karışıklığa bunu bir acı, bir 
canlı örnek olarak zikredebiliriz. 
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Muhterem arkadaşlarım, ilk beliren rakam

larda Danimarka, Lüksemburg ve Portekiz ala
caklı bulunduğu halde bu son bildirilen rakam
lar da bu üç Devlet alacaklı görülmemiştir. Ay
rıca Yunaniistan ilk bildirilen miktarlar arasında 
alacaklı olmadığı halde bilâlhara sekiz yüz bin do
lar alacağı olduğu görülmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, ıbizi endişeye sevk 
eden bu rakam kargaşalığı, birtakım istifam-
larm ortaya çıkmasına sebebolmuştur. Daha 
1953 te 240 milyon dolarlık bir ariyere borcun 
mevcudiyetinden bahsedilmekte idi. Kahve gibi, , 
'kalay gibi maddeler dahi kredili ithalâtla ithal 
edilmişti. Kredili ithalâtın suiistimali de türlü 
söylentilere söbebolmuştur. Hâlâ da bu mesele
ler konuşulmaktadır. Kredili ithalâtın Merkez 
Bankası kayıtlarına geçmemesi suiistimal yol
larını açık bırakmış ve keyfî idare alabildiği
ne hüküm sürmüştür. Ayrıca yapılan tetkikat 
sonunda, Merkez Bankası kayıtlarına göre 
borçlu görünüp de alacaklı devletler tarafından 
borçları ödenmiş şahısların mevcudiyeti birta
kım şüpheleri davet etmiştir. 

Söz konusu şahısların borçlarını ne suretle 
ödemiş oldukları bir soruşturma ve kavuştur
ma mevzuu olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, (bu hususu raporumuz
da bütün çıplaklığı ile belirtmeye çalıştık. 

Müsaade ederseniz Hazineye yüklenen diğer 
ağır bir külfetten bahsedeceğim. Tranfer borç
ları veya daha doğrusu imkânsızlıkları sebe
biyle 355 milyon doların vâdesinde ödenememe-
si yüzünden Hazine, gecikme faizleri olarak 530 
milyon Türk lirası ödemek zorunda kalacaktır. 
Ayrıca Demokrat Parti Hükümetinin program
sız, yanlış ve hatalı davranışı yüzünden 5 . 8 . 
1958 tarihinde muacceliyet kesbetmiş ve trans
fer bekliyen borçların miktarı da 208 milyon 
doları bulmuştur. Aradaki kur farkını da öde
mek zorundayız. Böylece Hazineye bir kur far
kı olarak yüklenen miktar bir milyar 825 mil
yon liradır. Borçların ödenmesi tarzı ve imkânı 
da bizi en çok meşgul eden konulardan bir ta
nesidir. Dış borcumuzu ödemek için yeter dere
cede döviz elde edilip edilmediğini araştırmak 
ve döviz tedarik etmeli imkânını bulmak gerek
mektedir. Anlaşmada varılan hal tarzı şekli öde
me yoludur. Şekli ödeme yolu yerine fiilî öde
me yolunu tercih etmeliyiz, ödemeler bir plâna 
ve programa Ibağlanmalıdır. 
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. 0°k muhterem arkadaşlarım, son yıllara ait 

ekonomimizin blânçosu kısaca üç terimde ifa
de olunabilir. 

Enflâsyon, moratoryum ve konsolidas'yon 
para ve kredi şişkinliği şeklinde malî ve ikti
sadi bünyemizi tahribeden enflâsyon, hatalı, 
yanlış ve beceriksiz politikası ile Demokrat Par
ti Hükümetlerinin esiridir. Vakti gelen borçla
rın tediyelerinin tadili yani moratoryom, ikti
sadi ve malî bünyemizi kemiren hastalığın bü
tün belirtileri ile ortaya çıkışıdır. Vaktinde 
ödenmiyen borçların uzun ve muntazam vâde
lere çevrilmesi yani korsolidasyon ve münha
sıran bozulan durumu ıslaha mahsus yeni borç
lanmalar, yeni kredi ve yardımlar, iktisadi ve 
malî çıkmazdan kurtuluş için çare aranıldığı-
nın delilidir. 

Demokrat Parti Hükümetleri, enflâsyoncu 
politikaları ile ekonomimizi bir çıkmaza sürük
lemekten, vâdesi gelen borçları ödiyemiyerek 
moratöryon ilân etmekten ve millî itibarjmızı 
zedelemiş olmaktan Türkiye'yi ardıarası kesil-
miyen bir borçlanma politikasına götürmekten 
tarih önünde ve millet huzurunda mesuldürler. 

Konsolidasyon anlaşmaları, Demokrat Parti 
hükümetlerinin hatalı, yanlış malî ve ekonomik 
politikasının iflâsını hüceetliyen bir vesikadır. 
Bu anlaşmayı Türk ekonomisinin kuruluşu için 
âcil bir çare ve tedbirlerin alınması gayretinin 
bir neticesi addetmek icabeder. Konsolidasyon 
anlaşmaması yapmakla 1959 yılında 141 milyon 
dolar yerine 34 milyon dolar, 1960 yılında 118 
milyon dolar yerine 40 milyon dolar, 1961 yı
lında 93 milyon dolar yerine 45 milyon dolar 
ödenmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 1 1 . 9 .1959 tarihinde 
akdedilen bu anlaşma iki yıldan beri muvakka
ten yürürlüktedir. Bizden başka diğer â'kid dev
letler tarafından bu anlaşma tasdik edilmiş bu
lunmaktadır. Yalnız Türkiye iki yıldan beri 
bunun tasdikini yapamamıştır. Avrupa İktisadi 
îş Birliği Teşkilâtına dâhil olan devletler ve 
Amerika Birleşik Devletleriyle meselelerimizi 
daha uzun müddet askıda bırakmanın doğru ol-
mıyacağı kanaatindeyim. 27 Mayıs devrimi ile 
Türkiye'de yeni devir, yeni 'bir hayat tarzı baş
lamıştır. Bundan sonra Türkiye itibarını koru
mak ve aramak zorundadır. Artık bundan ısonra 
Türkiye borçlarını muntazaman vâdesinde öde
menin şerefini bulacaktır. Bu bakımdan bu an-
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laşmaları, Avrupa İktisadi 1§ Birliği devletle
riyle olan münasebetlerimizde yeni inkişaflar, 
yeni bir çığır açıldığını göz önünde tutarak 
onaylamakta faide vardır. Ayrıca Anlaşmanın 
15 nci maddesi âkidler arzu ettikleri takdirde 
yeni bir konferans toplarlar kaydı da bulun
maktadır. 15 nci maddenin ışığı altında yeni 
ödeme imkânları elde etmek, belki de faiz had
lerini daha da düşürmek için Anlaşmanın onay
lanmasında büyük faide mülâhaza etmekteyiz. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ziya Müezzinoğlu. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU — Muhterem arka

daşlarım, Sayın Komisyon Sözcüsünün etraflı 
izahatından sonra mevzu bütün cepheleriyle ay
dınlanmış bulunuyor. Bu bakımdan bendeniz, iki 
noktada kısaca düşüncelerimi arz etmek istiyo
rum. Bu noktalardan biri, bizzat anlaşmaya ta
allûk etmektedir, öyle zannediyorum ki, böyle 
ibir anlaşmanın mevcudiyetiyle buna müncer olan 
hâdiseleri birbirinden ayırmak lâzımdır. 

Bu anlaşma Demokrat Parti hükümetlerinin 
[bu tarihe kadar devam eden hatalı iktisadi politi
kasının bir neticesidir. Bu politikayı ne kadar 
tenkid etsek, mahkûm etsek azdır. Fakat bunun 
yanında şunu da ilâve etmek lâzımgelir ki, bu 
şartlar altında böyle bir anlaşma akdedilmesini 
bir muvaffakiyet addetmek icalbeder. O zaman 
ıbüyük bir azimle bu işi yürütmüş olan teknisi-
yenlerin bir eseri olması lâzımgelir. 

Anlaşma (bize neler getirmiştir? Bu husus ko
misyon raporunda etraflı bir şekilde teşrih edil
miş bulunmaktadır. Bu neticeler nelerdir? Bu an
laşma ile Türk milletinin ve Türk Merkez Banka
sının itibarı dış piyasalarda tekrar tesis edilme 
yoluna gidilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, düşünün ki, bir Mer
kez Bankası alternatif emirleri gönderiyor. Fa
kat diğer yalbancı bankalar bu emirleri icra etmi
yorlardı. Düşünün ki, her hangi bir yabancı ban
kaya bir iş dolayısiyle bir teminat tesis edilmesi 
istendiği zaman, teminat karşılığı mevcudolma-
dığmdan bu teminat emri yerine getirilemiyordu. 
Anlaşmaya takaddüm eden günlerde Türkiye 
Merkez Bankasının ve Türkiye'nin malî itibarı 
dış piyasalarda bu durumda idi. Birikmiş borç
larımızın bir plân içinde tediye edilmesi esası 

"hazırlanmıştır. Bu noktada şunu da ilâve etmek 
lâzımdır ki, borç anlaşmasına müncer olan kon-
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terans, aslında bir borç konferansı değildir. Bili
nen, Eylül ayında toplanan bu konferansın Tür
kiye'ye yapılacak yardım ve Türk borçlarına aid-
olduğudur. O tarihte yapılan Anılaşma iki tane 
idi. Birisi 100 milyon dolar kredi verilmesine 
dair, diğeri de borçların ödenmesinin bir kıstasa 
Ibağlanması idi. Anlaşma, birikmiş borçların 12 
şene içinde müsavi taksitlerle Ödenmesine imkân 
vermiş bulunmaktadır. Bu ödemelerin, gerek dö-

'tviz ve gerekse Türk parası bakımından, nasıl ya
pılacağı memleketimiz için Ibir dâva olarak bu
lunmaktadır. Bu kararımızda ilerisi için faide 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu anlaşmaya göre, 
her şene, 15 milyon dolardan başlamak suretiyle, 
artan miktarlarda tediye yapılacaktır. Bu anlaş
ma ile konsolide edilen Iborçlar yanında diğer 
(borçları da nazarı itibara aldığımız takdirde 1 
milyar 370 milyon dolarlık ıbir borçla karşı kar-
şıyayıız. Halbuki döviz gelirlerimiz ihracat ve di
ğer gelirlerimiz cari ihtiyaçlarımızı bile karşıla
maya kifayet etmemektedir. Her sene 500 - 550 
milyon dolarlık ithalât yapmak mecburiyetinde
yiz. İhracattan aldığımız miktar ise 300 milyon 
dolar civarındadır. 

iBurada şunu teslbit etmek icaibeder ki, Anlaş
ma yapıldıktan sonra 'Türk Hükümeti, İnkılâp 
Hükümeti (büyük bir hassasiyetle bunun vecibe
lerini yerine getirmiş ve vâdelerinde borçlar 
ödenmiş olmakla beraber, bunları bir bakımdan 
yeni kredilerle karşılamak durumunda kalmıştır. 
Binâenaleyh önümüzde bir tasfiye şekli mevcud-
olmakla beraber, bu tasfiye şeklinin tatbik edil
mesi ve borçlarımızın ödenmesi, ekonomimiz 
için daha uzunca bir müddet bir dâva halinde 
kalacaktır. Bu dâvanın halledilmesi, her şeyden 
evvel, döviz gelirlerimizin artırılmasına vabeste 
bulunmaktadır. Bu bakımdan ihracatımızın ge
liştirilmesi, turizm gelirlerimizin artırılması için 
ne kadar çalışsak azdır. 

ödenmesinden bahsettiğim Türk lirası mevzuu 
vardır. Bu Üıusus komisyon raporunda da tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Arkadaşlarım da bu 
mevzua temas buyurdular; kur farkından dola
yı bir milyar 600 milyon dolarlık bir külfet- mov-
zuubahistir. 

Şimdiye kadar yapılan ödemelerde kur fark
ları Türk lirası olarak kambiyo karşılık fonun
dan karşılanmıştır. Fakat Yüksek Heyetiniz şim-
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I diye kadar yapılan ödemelerde kur farkından 

mütevellit Türk liraları kambiyo karşılığı fonun
da karşılanmıştır. Geçen senenin Ağustos ayın
da Türk lirasının dolar muvacehesinde rayicini 
tesbit, ettikten sonra kambiyo karşılık fonundan 

j karşılamış bulunmaktayız. Bundan sonra bir an
laşmanın tatbikatının icabı olmak üzere bu Türk 
liralarına, mukabil bundan birkaç ay önce yeni
den kambiyo istikrar fonu denilen bir fondan 
tesbit edildi; bir kısmı döviz satışlarından olmak 
üzere bu ihtiyaç karşılanmak cihetine gidildi. Bu 
noktada bu şekilde Türk lirası ihtiyacı karşılan
mış olmakla beraber, Türk parasının kıymeti ba
kımından tasvip edüemiyecek bir müessese de 

I ortaya çıkmış bulunmaktadır. Kambiyo istikrar 
fonunun mevcudiyeti ve bir kısım döviz satışla
rında aylık kur tatbiki ilerde Türk parasının 
kıymeti üzerinde şu veya bu mahiyette spekülâs
yonlar yapılmasına müsaittir. Bendeniz öyle 
zannediyorum ki, bu farkların bütçe içinden kar
şılanması cihetine gidilmesi en iyi hal tarzı ola
caktır. Maruzatım bundan ibarettir. 

Hepinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Söz sayın Maliye Bakanının. 
MALİYE ÇAKANI KEMAL KURDAŞ — 

Muhterem arkadaşlar; bugün 10 yıllık hatalı bir 
politikanın iflâsının tescilini yapıyoruz. Türki-

I ye 10 yıldır hiçbir milletin iktisadiyatının mâruz 
kalmadığı bir tahribata mâruz kalmıştı]'. Bu tah
ribat o kadar fazladır ki, dünyanın 30 - 35 mem
leketinin iktisadi durumunu tetkik etmiş bir in
san olarak zannediyorum ki, dünyada hiçbir 
memleket bu kadar iktisadi tahribata mâruz kal
mamıştır. Mevcut bütün döviz rezervleri, gayri-
sâfi olarak 400 milyon doları bulmuşken, 1 mil
yar 400 milyon dolarlık bir borca girilmiştir. Bü
yük dostumuz Amerika Birleşik. Devletlerinden 
1 milyarlık iktisadi yardıma rağmen bu borca 
girmiştir. Türkiye son 10 yılda hakikaten tari
hinde belki bir kere daha tekerrür etmiyecek bü
yük bir fırsatı heba etmiştir. Bu durum 10 yıl-

j lık devre içerisinde nasıl bir tahribata mâruz kal-
i dığımızı bize göstermektedir. 

Muhterem, arkadaşlar, Türkiye'de sanayi za
yıf bir baz üzerine kurulmuştur. 10 yıl içerisin
de gerek hususi sektör, gerekse resmî sektör bu 
zayıf sanayi üzerinde rekabet imkânlarından 
mahrum bir vaziyette çalışmıştır. Türkiye ik
tisadiyatı son 10 yılda ihracat bakımından ta~ 
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mamen bir durgunluk devresi içinde yaşamış, J 
Türkiye iktisadiyatı da bâzı fuzulî namüsait 
şartlar içinde bir gelişme kaydedenıemiştir. | 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR — Altın devri 
diyenlerin kulakları çınlasın... 

KEMAL KURDAŞ (Devamla) — Türkiye 
bu devrede bu iktisadi gidişin bir devamı ola
rak sosyal sahada çok büyük sarsıntıya mâruz 
kalmıştır. Bu realiteyi bir kere tescil ettirmek 
istiyorum. Milletin bu tabloyu çok iyi bilmesi 
lâzımdır. Bu millet şuna inanmalıdır ki, dün
yada dış borç yükü bizimki kadar ağır bir mil
let daha yoktur. Sanayii mesnetsiz kalmış bir I 
millet yoktur. Türkiye kambiyo bakımından 
büyük 4ticari unsurlardan uzaklaşmış, ihraca
tı, istihsali durgundur. Böyle ekonomiyi yara
tanlara memleket lanetini her vesile ile ifade 
etmelidir. (Alkışlar) Bu memleketin bir daha 
bu gibi işlerin tekrarına takati yoktur. (Al
kışlar) Geçen Konya seyahatim dolayı-siyle 
orada arkadaşlarıma tekrarladım, mazide çok 
büyük hataların yapıldığını belirttim. Bunlar 
tekrarlanırsa evlâtlarımıza ve torunlarımıza 
çok büyük bir insafsızlık ve işkence devretmiş 
olacağız. Bu bakımdan önümüzdeki devir Tür
kiye'nin iktisadi hayatı bakımından çok mü
himdir. Millet bu devri idare edecekleri has
sasiyetle tesbit etmeli ve ehliyetli insanları seç
melidir. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR — Her şeyden 
önce siyasi ahlâkı olanları seçmelidir. 

MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ (De
vamla) — Bu mevzuu bu kadar uzatmamın se
bebi son^günlerde açıkça ortaya çıkmıştır. Hu
zurunuzdaki Anlaşma bu yıkıntının bir parça
sıdır. Maalesef bunu tescil etmek mecburiyetin
deyiz. 

10 yıllık kötü politika dışarda birtakım 
ariyere borçlar meydana getirmiştir. Bu borç
lar 1958 yılında bir konsolidasyona tâbi tutul
muştur. Konsolidasyon Anlaşması, iyi yapıl
mış bir Anlaşmadır. Yalnız bu Anlaşmayı mu
vaffak olmuş bir Anlaşma olarak göstermemek 
lâzımdır. Bu Anlaşma sebebiyle bu milletin I 
sırtına yüklenen yük bir muvaffakiyet olarak 
ifade edilemez. Fakat maalesef biz bunu tescil 
ve kabul zorundayız. Bu memleket bu Anlaş
ma ile son 10 yılda tekevvün eden dış borçlar 
karşısında,- her yıl 120 milyon dolarlık borç 
ödeme külfeti altında bulunmaktadır. Bu yıl | 
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' bu borçların ödeme ağırlığı Millî İnkılâp Hü

kümetinin omuzlarına çökmüştür. Fakat ümit 
vermek için arz edeyim, iyi ve ihtiyatlı bir 
iktisadi politika ile bu (borçlar bugüne kadar 
karşılanmıştır. Son 7 ay içinde 75 milyonluk 
bir borç ödenmiş olup döviz rezervlerindeki 
artışlar sebebiyle bir rahatlığa kavuşulmuştur. 
Sizlere bilhassa şu hususu arz etmek isterim ki 
milletin, artık hatalar yapılmasına tahammülü 
yoktur. Fakat takibedileeek iyi bir politika ile 
bu badireden çıkilabilir. Hiç değilse bu istika
mete teveccüh edilmiş olur. Türkiye ekonomi
sinin yaraları oldukça geniş bir ölçüde sarıl
mış olduğu halde iktisadiyatımız yürüyebilir 
hale getirilmiştir. Bundan sonra doğru ve dü
rüst politikalarla salâha kavuşması mümkün
dür. Bir arkadaşımız huzurunuzda bir mâna
da istikbal için karamsar bir görüş ifade etti. 
İhracatımızın geliştirilemediğinden bahsile bu 
şartlar altında endişe verici bir durumun mev-
cudolduğunu ifade ettiler. İthalât da memleket 
timizin ihtiyacı ile mütenasip bir şey yoktur. 
Türkiye devamlı olarak yılda 550 milyon do
lar gibi bir ithalâta muhtaçtır. Bir memleketin 
ithalât serbestisi umumi kredi ve borç politi
kasına tâbidir. Bu politika yıllık açıklar ver
memek şartiyle ithalât ihracatla birlikte ya
pılır. Bunun iktisadi anlayışta yeri yoktur. 
Bu yıl ithalât mühim bir düşüş kaydetmiştir. 
Fakat bütün vitrinler ithal malı ile doludur. 
Mesele İktisadi Devlet Teşekkülleri politikasın
da açık vermemektir. Bu açık verilmemek 
kaydiyle Türkiye ithalâtını ihtiyaçları seviye
sinde yürütebilir. Türkiye'nin ihracatı da ar
tırılabilir. Büyük imkânlar mevcuttur. 

Son 10 yılda ihracat Türkiye'de ithalâtçı
ya yardımcı olarak yürütüldüğü için iktisadi
yatımız bu hale gelmiştir. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR — Her köşede 
bir milyoner. 

MALİYE BAKANI KEMAL KURDAŞ (De
vamla) — Evet, her köşede bir milyoner, bu 
yolda olmuş ve memleket imkânları sömürül-
müştür.. 

Türkiye'nin ithalâtı bugün, 400 milyondan 
800 milyona çıkmıştır. Fakat ihracat yüksel-
memiştir. Türkiye'nin son 10 yılda ihracatın
daki durgunluğu bu yüzden olmuştur. Turizm 
bakımından Türkiye çok' büyük imkânlar yarata
bilir. Madencilik sahafında çok geniş imkânlara 
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sahiptir. Gerek sebze,, gerekse meyvacılık mevzu- I 
larmda ve «1 emeği sanatlarında büyük imkânla
ra sahiptir. Yeter ki, ihracatçıya yeteri kadar 
kâr verip bunu emniyetle devam ettirebilsin. 
Bu bakımdan iktisadi Siyasetten ümidi kesme
mek lâzımdır. Türkiye'de yeniden tesis edilecek 
zemin içersinde iktisadi politika birtakım kablî 
fikirlere bağlanmadan yürütüle'bilirse ihracatı
mız geniş imkânlara kavuşabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu anlaşma vesilesiy
le huzurunuzda defaatle ifade edildi, her sene 
mühim, bir zararla karşılaşılmaktadır. Bu borç
ları Merkez Bankasınca 280 kuruşluk kur üze
rinden hesap edildiğinden, muacceliyet kesbetmiş 
bulunan 208,8 milyon doların yeni kur olan 
902 üzerinden ödemek mecburiyetindedir. Bu 
farklar, çeşitli imkânlarla karşılanmıştır. Bir ar
kadaşımız bu konu .ile ilerde bütçede karşılaşıl
ması üzerinde durdular. Bu mevzuda şu anda 
bir şey söylemek istemem, fakat gelecek Hükü
metimizin bu. mevzuda da kablî fikirlere kapıl
mamak suretiyle bir karar vermesi gerektiğine 
feaaniim. Bu, kambiyo sistemiımizin hataların
dan doğmaktadır. Bu farıkları vergi yükü ile 
milletin sırtına yüklemeyi düşünmek, diğer bir 
nokta da bu farkları kamlbiyo yoliyle almak yol
larından biri olabilir. Bu son günlerde alman 
ufak bir karar vesilesiyle bu kamlbiyo farklarının 
bir kısmının telâfisi imkânı hâsıl olmuştur. Yük
sek malûmunuz olduğu üzere Hazirandan beri 
dışarı çıkan vatandaşlarımızdan bir istikrar fonu 
alınmaktadır. Bir arkadaşımız bunun, Türk pa
rasının kıymeti hakkında dışarda şüpteeler uyan
dıracağını ifade etti. Bu yanlıştır. Nitekim 6 
Haziran karanlarından sonra Türk parasının dı
şarda kıymeti büyük terakkiler kaydetmiştir. Bi
naenaleyh bu mevzuda hiçbir (bilgiye dayanmıyan 
bu kabîl fiikrler san derecede zararlıdır. Mazide 
Türk parasının hakiki kıymeti (dolar kuru üze
rinden) 9 lira iken 2,80 de kalmıştır. Neden? 
Politikacılara menfaatler sağladığı için. Bu mev
zu önümüzdeki bütçe yılında tekrar yüksek hu- I 
nurlarınıza gelecektir. Fakat mevzuun göstermiş 
olduğu ehemmiyete binaen bir karar verebilmek 
için meselenin üzerinde etraflıca ve hassasiyetle I 
durmak lâzımdır. Yalnız bütçeden varilsin de- I 
nildiği zaman, muhakkak surette yatırım mevzu- I 
unda da bir kısıntı yapılacağının bilinmesi lâzım- I 
dır. Bu, bütçeyle karşılanabilir. Bütçeye 200 I 
milyon lira konalbilıir. Fakat böyle bir imkân I 
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I mevcuttur diye, mazinin hatasını telâfi etmek 

maksadiyle zirai sektörün yatırımlarında, kara
yollarının yatırımında kısıntı yapmak yerine bi
lâkis bu sahalara yatırımların artırılması lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile biraz 
müphem olmak kaydiyle, iktisadi politika üzerin
deki görüşlerimi huzurunuzda arz etmiş bulunu
yorum. önümüzdeki anlaşmayı imzalarken mazi
de yapılan hataları da göz önünde bulundurmak 
lâzımdır. Avrupa İktisadi îş Birliğindeki müt
tefiklerimiz bu Anlaşmayı tasdik etmişlerdir. Bu 
anlaşmalar, mazinin hatalarını milletin huzurun
da teşrihe fırsat vermiş bulunmamaktadır. Yük
sek heyetinizin tasvibini rica ederim. HüVmetle-
riimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Rauf İnan, 
RAUF İNAN — Efendim, müsaade ederseniz 

Maliye Bakanı arkadaşımızdan bir sorum olacak
tır. Görülüyor ki, bu bozukluk 10 yıllık tarihe 
sahiptir. O günden beri Dışişleri, Maliye ve Ti
caret Bakanlıkları bunun mesuliyeti ile kargı kar
şıya bulunuyorlar mı? 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 

— Bulunuyorlar. Arkadaşlar Yassı ada'dakiler 
kendi iktisadi siyasetlerinin kurbanıdırlar... 

RAUF ÎNAN — Orada olmıyanlar... 
MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ (De

vamla) — Yassıada<daikiler kendi takip ettikleri 
siyasetin kurbanı olmuşlardır. Maliye Bakanı, 
tâvizlerde bulunmaya hazır bulunan bir kütle 
karşısında, her listede büyük kâr gören Hükü
met erkânı bundan istifade etmek istemişlerdir. 
«Mister % 10» buradan çıkmıştır. (Alkışlar) 

1956 yılında bizzat Başbakana bu iktisadi po
litikanın sonunun ihtilâl olduğunu söylemiştim. 
Onlar hesaplarını vermektedirler. Ama bu işin 
ıstırabını millet çekmektedir. 

RAUF ÎNAN — Bu meselede suçu olup da 
Yassıada'da bulunmıyanlar hakkında takibat ya
pılmakta mıdır? 

Bu hataları yapanlardan Yassıada'da olmı
yanlar hakkında bir takibat yapılmadığına göre 

I onlar hakkında zaman aşımı olmaz mı? 

MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ (De-
I vamla) — Efendim; ayrıca dışarıya döviz kaçır-
1 mış olan e§has hakkında Maliye Bakanlığı has-
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sasiyetle durmaktadır. Yapılması mümkün olan 
takibatı yapmaktadır. Fakat bunların büyük bir 
kısmı 1954, 1955, 1956 ve 1957 senelerinde cere
yan etmiş muamelelerdir. Bu muamelelerin he
sapları .kapanmış olması sebebiyle bir netice çı
karmaya imkân yoktur. Yalnız şu hususu arz 
etmek istiyorum. Biz, geçmişin kirli çamaşırla
rını ortaya dökmekten ziyade bu memleketin ik
tisadiyatının geleceği hakkında yapılması lâzım-
gelen tedbirler üzerinde duruyoruz. Zannederim, 
bunda da muvaffak olacağız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL — Sayın Maliye Vekilinin 

beyanında bir cümle olmasa idi, huzurunuzu 
işgal etmiyeeektim. Kendileri bu Anlaşmayı, 
muvaffak bir anlaşma olarak ifade etmişlerdir. 
Bu Anlaşmayı teknisiyenlerin; Türk memurla
rının muvaffakiyeti olarak ifade etmek isterim. 
Hükümetin, o zamanki iktidarın muzmahil ha
reketlerinin neticesi ve kendi muvafakati ile de> 
ğil, bu vaziyetin bir delilini buraya gelmişken 
arz edeyim. O zaman Türkiye'deki ilâç ithalini , 
kendi tröstüne almış gibi hareket eden Celâl 
Bayar'm oğlu bu ilâç ithalini almak, için kendi 
mümessili bulunduğu firma lehine bir hüküm 
konması için baskı yapmaya çalışmış, kurye ile 
haber göndermiştir. Bunu huzurunuzda arz et
meyi memleket vazifesi olarak biliyorum. Sırtın
daki gömleği vatanın örtülü ödeneğinden giyen 
şahıslar, «hâf ızai beşer nisyan ile malûldür» cüm
lesine dayanarak, Celâl Bayar'm, bu millî kah
raman ve sahte iktisatçının mahdumu necabet-
penahileri olarak ortaya çıkmıştır. Onu arz edi
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini oylarınıza arz edeceğim. On
dan evvel bir önerge vardır, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları

na mütaallik Anlaşma ile Türkiye'de mukim şa
hısların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın 
muvakkat tatbikma mütaallik Protokolün tas
diki hakkında kanun tasarısının bir an evvel 
kanunlaşması memleket menfaatlerine uygun 
olacağından ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Dışişleri Ko. JBaşkanı 
Ş. E. Hatiboğlu 
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BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddelere geçiyoruz. 

«Türkiye'de mukim şahısların ticari borçlarına 
mütaallik Anlaşma» ile «Türkiye'de mukim şa
hısların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın 
muvakkat tatbikma mütaallik Protokol» ün 

onaylanması hakkında Kanun 

Madde 1. — 11 Mayıs 1959 tarihinde imzala-
lan «Türkiye'de mukim şahısların ticari borçla
rına mütaallik Anlaşma» ile «Türkiye'de mukim 
şahısların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın 
muvakkat tatbikma mütaallik Protokol» kabul 
ve onaylanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAMZA EROĞLU 

— «Kabul edilmiş ve onaylanmıştır.» şeklinde 
düzeltilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi komisyonun ilâvesiyle. 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte ve üzerinde söz 
istiyen var mı? Yok.. Tasarının tümünü açık 
oyunuza sunuyorum. 

2. — «Türkiye'de mukim şahısların ticari 
borçları hakkındaki Anlaşma» nm tatbikatı ile 
ilgili teknik hususları tesbit için Federal Al
manya, Fransa, Portekiz, Lüksemburg, Norveç, 
Avusturya, îsveç, İtalya, İsviçre, Danimarka, 
Belçika ve Holânda ile akdedilen ikili anlaşma
larla «Türkiye'de mukim şahısların ticari borç
lan hakkındaki Anlaşma» nm Amerika Birleşik 
Devletlerindeki alacaklılara tatbikini teminen 
Amerika Birleşik Devletleriyle teati olunan iki 
mektubun tasdiki hakkındaki kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/62) (1) 

(1) 62 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

Sözcü 
Hamza Eroğlu 
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BAŞKAN — Tasarının dağıtımından henüz 

48 saat geçmemiştir. Tasarının bugün gündeme 
alınıp görüşülmesi yüksek oylarınıza iktiran 
ederse mümkün olacaktır. Tasannm bugün gö
rüşülmesi hususunu yüksek oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyeıı var mil . 
Yok. Maddelere geçilmesini yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kalbul edilmiştir. Bir önerge var, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa " 
Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları 

hakkındaki Anlaşmanın tatbikatı ile ilgili tek
nik hususları tesbit için akdedilen anlaşmaların 
onaylanması hakkındaki kanun tasarısının bir 
an evvel kanunlaşması memleket menfaatlerine 
uygun olacağından ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederiz. 
Dışişleri Ko. Başkanı Sözcü 

Ş. R. Hatiboğlu Hamza Eroğhı 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşül
mesi hakkındaki komisyon önergesini yüksek oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... ivedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 
Maddelere geçiyoruz. 

«Türkiye'de Mukim Şahısların Ticari Borçları 
hakkındaki Anlaşmanın tatbikatı ile ilgili tek
nik hususları tesbit için Federal Almanya, Fran
sa, Portekiz, Lüksemburg, Norveç, Avusturya, 
tsveç, italya, İsviçre, Danimarka, Belçika ve 
Holânda ile akdedilen İkili Anlaşmalarla, «Tür
kiye'de Mukim Şahısların Ticari Borçlan hak
kındaki Anlaşma» nın Amerika Birleşik Devlet
lerindeki alacaklılara tatbikini teminen Amerika 
Birleşik Devletleriyle teati olunan iki mektubun 

onaylanması hakkında Kanun 

Madde 1. — 11 Mayıs .1959 tarihinde imza
lanan «Türkiye'de mukim şahısların Ticari 
Borçları hakkındaki Anlaşma» nın tatbikatı ile 
ilgili teknik hususları tesbit için 18 Haziran 
1959 da İngiltere' 26 Haziran 1959 da Federal 
Almanya, 2 Temmuz 1959 da Fransa, o Temmuz 
1959 da Portekiz, 11 Temmuz 1959 da Lüksem-
burg, 14 Temmuz 1959 da Norveç, 15 Temmuz 
1959 da Avusturya ve İsveç, 22 Temmuz 1959 da 
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! İtalya, 23 Temmuz 1959 da isviçre ve 24 Tem

muz 1959 da Danimarka, 12 Ağustos 1959 da Bel
çika ve Holânda ile akdedilen ikili Anlaşmalar
la, «Türkiye'de Mukim Şahısların Ticari Borç
ları hakkındaki Anlaşma» nın Amerika Birleşik 
Devletlerindeki alacaklılara tatbikini teminen 
11 Mayıs 1959 ve 5 Haziran 1959 tarihlerinde 
Amerika Birleşik Devletleriyle teati olunan ilci 
mektup kabul ve onaylanmıştır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAMZA EROĞLU 
— Efendim bir tashihimiz var. Birinci maddenin 
son kısmının «kabul edilmiş ve onaylanmıştır» 
şeklinde düzeltilmesini rica ediyoruz, 

i BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeni. . 
Yok. Maddeyi tashihli şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Taşanımı tümü üzerinde leh ve aleyhte ko
nuşmak istiyeıı var mı? Yok. Tasannm tümünü 
açık oylarınıza sunuyorum. 

Dışişleri Komisyonu Başkanlığının bir öner
gesi var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Zirai Maddeler Ticaretinin Geliştirilmesi ve 

Yardımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan 
Kanununun hükümleri gereğince Türkiye Cum-

j hııriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında akdolunan 13 Şubat 
1959 tarihli Anlaşmanın tasdikma dair kanun 
tasarısının bir an evvel kanunlaşması memleket 
menfaatlerine uygun olacağından gündeme alı
narak ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
riz. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Sözcüsü 

Ş. 11. Hatiboğlu Hamza Eroğlu 

BAŞKAN — Bu önergeyi yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

I Kabul edilmiştir. 
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3. — Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi I 

ve yardımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan 
Kanununun hükümleri gereğince Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti arasında akdolunan 13 Şubat 1959 
tarihli Anlaşmanın tasdikına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/128) (1) 

BAŞKAN — Yalnız, bu tasarının basılıp 
dağıtılması üzerinden 48 saat geçmemiştir. Bu
nun görüşülmesi hususunu yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Bugün görüşülmesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir- teklif daha var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve 

yardımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan Ka
nununun hükümleri dairesince Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında akdolunan 13 Şubat 1959 ta
rihli Anlaşmanın tasdikına dair kanun tasarısı, 
ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komis
yonumuzda görüşüldü : 

Amerika Birleşik Devletlerinde istihsal edi
len ihtiyaç fazlası zirai emtianın, Türk lirası mu
kabilinde mubayaasının, memleketimizin de ihti
yacını karşılıyacağı göz önünde bulundurularak, 
tasarı fayda sağlıyacağı mlüâhazasiyle iltifata 
şayan görülmüştür. 

Ancak, metnin muhtevasına tesir etmiyecek 
ifade değişiklikleriyle tasarı kabul edilmiştir. 

Kurucu Meclis Genel Kuruluna arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kurucu Meclis 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı Başkanvekili 
Şevket Raşit Hatiboğlu Muzaffer Yurdakuler 

Bu Rapor Sözcüsü Üye 
Hamza Eroğlu Cemil Sait Barlas 

Üye Üye 
Yusuf Adil Egeli Kemal Türkoğlu 

BAŞKAN — Sayın Hamza Eroğlu. 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAM

ZA EROĞLU — Muhterem arkadaşlarımız, ge
cen toplantıda Sayın arkadaşımız Coşkun Kır-
ca'nm haklı bir ikazı üzerine bu anlaşma Ko-

(1) 55 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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misyonumuza iade edilmişti. Meseleyi tetkik et
tik, görüştük. Huzurunuzda açıklıyorum. An
laşmanın 2 nei maddesinin 1 nci bendinin bir 
kısmında Export împort Bank Of Washington 
ile Türkiye adına hareket eden Türkiye Maliye 
Vekili deniyor. Anlaşma metninde arkadaşımız 
haklı olarak bu anlaşma imzalandığı zaman, bu 
teşkilât da Hariciye Vekâletine bağlı olduğu 
için, bunun da Hariciye Vekâleti olacağını mü
talâa ettiler. Gerek Hariciye Vekâletindeki not
lar ve gerekse komisyondakini tetkik ettik; 
neticede metnin aslını bulduk. Metnin aslı în-
gilizcedir. Bu metinde Hariciye Vekâletinden 
bahsedilmektedir. Ancak bize gelen, Sayın Dev
let ve Hükümet Başkanının göndermiş oldukla
rı tasarıya dâhil gerekçede, (Maliye Bakanlığın
ca hazırlanan) denilmektedir. Avrupa İktisadi 
tş Birliği Teşkilâtı bilâhara Maliye Bakanlığı
na devredildiğinden dolayı, anlaşmaların hazır-
lıklariyle Maliye Bakanlığı meşgul olduğu için, 
dosya içindeki yazıda (Dışişleri Bakanlığınca) 
kelimeleri çizilmiş, onun yerine (Maliye Bakan
lığı) denmiş. Binaenaleyh metinde gecen Mali
ye Bakanlığının, Dışişleri Bakanlığı olarak dü
zeltilmesi lüzum ve zaruretine kaani bulunu
yoruz. ~ 

Avnca andlaşmalar, andlaşmanın içinde gös
terildiği üzere, hangi dil ile yazılmış ise, mute
ber metin odur ve ona itibar olunur. Burada 
ingilizce metin muteber olduğundan, Türkçe 
metinde ne yazılırsa yazılsın, uvuşmazİık halin
de, tefsirde İngilizce metin itibar görecektir. 
Binaenalevh Metinde ingilizce yazıldığından 
ortada nek önemli bir meselenin bulunmadığı 
kanaatindeyim.. 

Biı. arada tenkidi eri vl e nazarı dikkatimizi 
celbeden Sıvın Coşkun Kırca arkadaşıma da 
teşekkürü bir borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen tonlantıda 
Sayın Fethi Çelikbaş arkadaşımız bir mesele 
ortaya attı. Mesele şu, iki taraflı bir anlaşma 
yapılmıştır. Bu anlaşmada Amerika'nın iç ka
nunlarına atıf yapılmaktadır. Bir devletin di
ğer bir devletle yapmış olduğu anlaşmada, her 
zaman diğer devletlerin iç kannunlarma atf ya
pılır. iki türlü atıf yapılır. Bunlardan birisi 
muhteva, diğeri de şekil bakımından olabilir. 
Bu atıf tarafları her zaman bağlamaz. Atıflar, 
tarafları bağladığı takdirde, taraflar 'buna uy
mak zorundadır. 
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Türkiye Amerikan kanunlarına uymaya mee- I 

bur değildir. Meseleyi bu yolda anlamalıyız. Bu 
anlaşmanın mânası, zirai maddeler ticaretinin 
geliştirilmesi hususunda Amerikan Kanunu hü
kümleri gereğince hareket edileceği mânasmda-
dır. Yoksa, bu Amerikan kanunların üstün gö
rüldüğü mânasına alınmamalıdır. Maruzatım bu 
kadardır, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Cemil Sait Barlas. 
CEMİL SAİT BARLAS — Efendim, komis

yon adına değil şahsım adına konuşuyorum. 
Bir hususu Hükümetin dikkate almasını rica 
ediyorum. Sayın Maliye Bakanı yok. Avrupa 
İktisadi îş Birliği Türk Teşkilâtında bir deği
şiklik yapılması gerekli kanaatindeyim. İdari 
masraflara diyeceğimiz yok. Ama, anlaşmalara 
katılacak olanların, idare kabiliyeti olan kim
selerden seçilmesi ieabeder. Bilmiyorum; bu{ 
zatlardan 'biri, hangi sebeple fevkalâde söz ka
biliyeti olan dışişlerinden biri konferanstan ge
ri alınarak yerine, maalesef Fransızeası dahi 
kuvvetli olmıyan bir şalısın gönderildiği söylen
mektedir. Bu böyle olunca, malî durumumuz 
dolayısîyle, Hükümetin dikkate alacağı husus
lardan oluyor. Diğer münasebetlerde, iktisadi 
münasebetlerde iktisadi terminolojisi kuvvetli 
olan insanların yollanması, bunun haricindekile-
rin ise hatır için yollanmaması gerekir. Bu, 
memleketimiz için çok tehlikeli durumlar yara
tabilir. Bu hususu dikkatlerine arz ediyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz is-
tiyenL. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Bundan evvel ivedilikle konuşul
ması kaibul edilmiş olduğu için maddelere geçi
yoruz. 

Zirai Maddeler Ticaretinin Geliştirilmesi ve 
Yardımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan 
Kanununun hükümleri gereğince Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında akdolunan 13 Şubat 
1959 tarihli Anlaşmanın onaylanmasına dair 

Kanun 

Madde 1. — Zirai maddeler ticaretinin ge
liştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki muad
del Amerikan Kanunu hükümleri gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında akdolu-

.1961 0 : 1 
narı İS Şubat 1959 tarihli Anlaşma onaylanmış
tır. 

DİŞİŞLEKİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAM-
rAA EROĞLÜ Î—- Gerek başlangıç kısmında ve 
gerek birinci maddede yanlışlık vardır, düzel
tilmesini rica edeceğim. 

Başlık; (13 Şubat 1959 tarihli Anlaşmanın 
- ve eki mektupların onaylanması hakkında Ka
nun) olacak. 

Birinci maddede (13 Şubat 1959 tarihli An
laşmanın ve eki mektupların) -olacak. 

Bir de anlaşmanın beşinci sayfasında, biraz 
evvel arz ettiğim (Maliye Vekâleti) (Dışişleri 
Bakanlığı) olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsünün izah et-
I t iği ve yapılmasını istediği tashihler; raporun 

beşinci sayfasında (B) fıkrasında yazılı olan 
i (Türkiye Maliye Vekâleti) tâbiri (Türkiye Dış-
I işleri Bakanlığı) şeklinde düzeltilecek. Ondan 
I sonra kanun tasarısının başlığı (13 Şubat 1959 

tarihli Anlaşma ve eki mektupların onaylanması 
hakkında, Kanun) şeklinde olacak. Yani '(ve eki 
mektupların) kelimeleri ilâve edilecek. 

Yine maddedeki (13 Şubat 1959 tarihli An
laşma) dan sonra (ve eki mektuplar) kelime
leri eklenecek. Şimdi maddeyi 'bu yapılan tas
hih. üzere tekrar okutuyorum. 

I Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yar
dımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan Ka
nununun hükümleri gereğince Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti arasında akdolunan 13 Şubat 
1959 tarihli Anlaşmanın ve eki mektupların 
onaylanmasına dair Kanun 

Madde 1. — Zirai maddeler ticaretinin ge
liştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki muaddel 
Amerikan Kanunu hükümleri gereğince Türkiye 
Cum'huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında, akdolunan 13 Şu
bat 1959 t-a.rifh.li Anlaşma ve eki mektupları 
onaylanmıştır. 

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

Madde 2. — Bu.kanun yayımı tarihinde 
[ yürürlüğe' girer. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

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

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
' Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
söz istiyen var mı? Yok. Tasarıyı açık oyları
nıza sunuyorum. 

Oyunuza sunulan 01 sıra sayılı tasarı ve 62 
sıra sayılı tasarılara oylarını vermiyen üye var 
mı? Varsa lütfen kullansınlar. 

d, — Fransa'ya ithalleri hususi kontenjana 
tâbi buhtnan ihraç mallarımızın Fransa ve frank 
sahasına dâhil bâzı Afrika memleketlerine sokul
masını teminen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında te
ati olunan 8.4. 1961, 20 . 4 .1961 ve 10.5 .1961 
tarihli mektuplarla eklerinin tasdiki hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/181) (1) 

Komisyonun bir önergesi daha var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa 

Cumhuriyeti Hükümeti arasında teati olunan 
8 . 4 . 1961, 20 . 4 . 1961 ve 10 . 6 .1961 ta
rihli mektuplarla eklerinin tasdiki hakkında 
kanun tasarısının bir an evvel kanunlaşması 
memleket menfaatlerine uygun olacağından 
gündeme alınarak ivedilikle ıgörüşülnıesini arz 
ve teklif ederiz. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Sözcü 

Ş. R. Hatiboğlu Haınza Eroğlu 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi
yenler... önerge kabul edilmiştir. 

Tasarının, basılıp dağıtılması ancak bugün 
mümkün olabilmiştir. Tüzüğümüze göre aradan 
48 saat geçmemiştir. Ancak oylarınızla günde
me alınıp görüşülmesi mümkündür. Bu itibar
la gündeme alınıp görüşülmesi hususunu yük
sek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 61 8. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır, 

.1061 O : 1 
Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı? 

Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi esasen teklif edilip 
kabul edildiğine göre, -maddeleri okutuyorum. 

Fransa'ya ithalleri hususi kontenjana tâbi bu
lunan ihraç mallarımızın Fransa ve Frank saha
sına dâhil bâzı Afrika memleketlerine sokulma
sını teminen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında tea
ti olunan 8.4.1961, 20.4.1961 ve 10.5 .1961 
tarihli mektuplarla eklerinin onaylanması hak

kında Kanun 

Madde 1. — Fransa'ya ithalleri hususi kon
tenjana tâbi bulunan ihraç mallarımızın Fransa 
ve Frank sahasına dâlhil bâzı Afrika memleketle
rine sokulmasını teminen Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında teati olunan 8 . 4 . 1961T 20 . 4 . 1961 
ve 10 . 5 . 1961 tarihli mektuplar ile ekleri ka
bul ve onaylanmıştır. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAM-
ZA EROĞLU — Maddenin sonundaki, «kabul 
ve tasdik edilmiştir»1 yerine, «kabul edilmiş ve 
onaylanmıştır» olacak. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsünün ifade et
tiği şekilde, maddenin sonu, «kabul edilmiş ve 
onaylanmıştır» şeklinde düzeltilecektir. Bu de
ğişiklikle maddeyi yüksek oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — İkinci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

'Tasarının tümü üzerinde, leyhte ve aleyhte 
söz istiyen var mı? Yok. Tasarıyı açık oyunu
za sunuyorum. 
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5- — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 

24 ve 25 nci maddelerinin değişik metinlerinin 
tasdiki hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu (1/185) (1) 

BAŞKAN — Komisyonun bir önergesi var-
dıı* okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 

25 nci maddelerinin değişik metinlerinin tasdiki 
hakkında kanun tasarısının bir an evvel kanun
laşması memleket menfaatlerine uygun olaca
ğından gündeme alınarak ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederiz. 

Dışişleri Ko. Başkanı Sözcü 
Ş. R. Hatipoğlu Hamza Eroğlu 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Henüz 48 saat geçmemiş olduğu için görü
şülmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiş+ir. Tadarının tümü üzerin de söz 
istiyen var mı? Yok... Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. İvedilikle görü
şülmesi esasen kabul edilmiştir. Maddeleri oku
tuyorum. 

Dünyâ Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 
nci maddelerinin değişik metinlerinin tasdiki 

hakkında Kanun 

Madde 1. — 5062 sayılı Kanunla onaylanmış 
olan «Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasası» nm 
On ikinci Genel Kurulunun 24 ve 25 nci mad
delerini değiştiren 28 . 5 .1959 tarihli ve WHA 
12.43 sayılı Kararı kabul edilmiş ve onaylan
mıştır. 

Efendim, komisyondan COŞKUN KIRCA 
bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
COŞKUN KIRCA — Efendim, 

teklifi ile komisyonun değiştirişi 
fark neden 'ileri gelmektedir? 

BAŞKAN —- Söz komisvonundur 

Hükümet 
arasındaki 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAM-

(1) 63 S. Sayılı basmayazı tutanağın somun
dadır. 
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ZA EROĞLU — Çok muhterem arkadaşlarım, 
Hükümet teklifi ile komisyonun değiştirişi ara
sındaki fark sebebini çok özet olarak Dışişleri 
Komisyonu raporunda belirtildi. Ancak 24 
ve 25 nci maddelerin hukuki maddesini belirt
mek maksadiyle, 1 nci madde değiştirilmiş ve bu 
değişiklikle tasarı kabul edilmiştir, diye ifade 
edildi. Mesele şudur. Bu tasarı Sağlık Bakanlığı 
tarafından hazırlanmış ve Sayın Devlet ve Hü
kümet Başkanı tarafından Kurucu Meclise su
nulmuştur. Hazırlanan bu metinde evvelâ bir 
gerekçe, kanun tasarısı ve Dünya Sağlık Teşkilâ
tının 24, ve 25 nci maddeleri vardır. Biz bunu 
eksik bulduk ve Dünya Sağlık Teşkilâtının 24 
ve 25 nci maddelerini değiştiren kararın da 
bu vesikaya eklenmesini lüzumlu gördük. Bu
nun üzerine formalite tamamlanmış oldu. Ta
mamlanmış olan bu formaliteye uyarak, biz 
birinci maddeye, hukuki mesnedolmak üzere, 
Dünva Saflık Teşkilâtı kararını esas aldığımız 
için değiştirdik. Durum bundan ibarettir. 

HıızuTunr^da hu hususu ifade ettikten sonra, 
ehemmiyetli fr"rdüğ"m diğer bir hususu da açık
lamak mecburiyet indim. Mesele şudur arka-
d n ^ar : .Andla«maların hazırlanışı ve tekem
mülü birtakım teknik bilgiler ister. Bu teknik 
bilgiler, maalesef bizde çok defa gerektiği gibi 
yerine getirilmemektedir. Cesitü bakanlıklar 
andlasma yapmakta ve bu vüzden bir koordinas
yon temin edilememektedir. Bununla başlıca 
mesfml olan Dışişleri Bakanlığının bu mevzuu 
koordine etmesi ve bunu lâvıkı ile ^erine geti
rebilmesi için Teşkilât Kanununda bu yolda 
yeni hükümler konulması bir zaruret halini al
maktadır. Saygılarımla. 

COŞKUN KIRCA — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okuyo
ruz, efendim. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu maddedeki kabul edilmiş ve 
onaylanmıştır, tarzında düzeltikten sonra, mad
deyi yüksek oylarınıza sunuvorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Birinci madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 3. —• Bu kanunun hükümlerini Ba- I 

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz 
istiyen var mı? Yok. Tasarı açık odlarınıza su
nulmuştur. 

6. — Hükümetimiz ile Ezport - împort Bank 
of Washington (EKİmbank'J arasında imzalanan I 
56 983 500 liralık İstikraz Anlaşmasının onay
lanmasına dair tianun tasarısı ve Dışişleri Ko- I 
misyonu raporu (1/196) (1) 

Komisyonun bir önergesi daha var, okuyo
ruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümetimiz ile Export - împort Bank of 

Washington (Eximbank) arasında imzalanan 
56 983 500 liralık İstikraz Anlaşmasının onay
lanmasına dair kanun tasarısının bir an evvel 
kanunlaşması memleket menfaatlerine uygun 
olacağından gündeme' alınarak ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederiz. 
Dışişleri Ko. Başkanı Sözcü 

Ş. R. Hatiboğlu Kamza Eroğlu 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Basılıp dağıtılmasından bu yana 48 saat geç
mediğinden, hemen konuşulabilmesi ancak oyla- I 
rmızla mümkün olacaktır. Gündeme alınıp ko- I 
nuşulmasmı oylarınıza sunuyorum. Kabul eden- I 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Tasarının. tümü üzerinde. konuşmak istiyen 
var mı? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Teklifte ivedilik de vardır. O 
da kabul edilmiş olduğuna göre, maddelere geçi- I 
yoruz. 
Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletlerinin 
resmî bir teşkkülü olan Export - împort Bank 
of Washington (Eximbank) arasında imzala
nan 56 983 500 liralık İstikraz Anlaşmasının 

onaylanmasına dair Kanun 
Madde 1. —• Hükümetimizle Amerika Bir

leşik Devletleri Hükümetinin resmî bir kurulu 

(1) 65 S. Sayılı oasmayazı tutanağın, sonun-
dadır. 

. 1961 0 : 1 
olan. Export - împort Bank of Washington ara
sında 5 Mayıs 1961 tarihinde imzalanan 
56 983 500 liralık İstikraz Anlaşması onaylan
mıştır. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ HAM-
ZA EROĞLU — Efendim, bir tashih var. 5 nci 
sayfanın 7 nci fıkrasında «Hükümet yukardaki 
4 ve 5 paragraflar..» olacaktır. Burada 4 unu
tulmuştur. Eklenmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — 5 nci sayfanın 7 nci fıkrasın
daki eksik olan 4 rakamı eklenecek, madde söz
cünün isteği veçhile düzeltilecektir. 

CAHİT ZAMANGlL — Birinci maddede, 
«Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetinin..» deniyor. Buradaki «Hükümeti
mizin», Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak 
değiştirilmesi icabetmektedir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAMZA EROĞLU 
—« Uygundu!*, efendim. 

BAŞKAN —r Cahit Zamangil'in, Hükümet 
yerine, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak 
yazılmasını komisyon da uygun bulmaktadır. 
Maddeyi bu şekilde düzelterek tekrar okutuyo
rum. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletlerinin resmî bir teşekkülü olan 
Export - împort Bank of Washington (Exim-
banK; arasında imzalanan 56 983 500 liralık İs
tikraz Anlaşmasının onaylanmasına dair Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin 
resmî bir kurulu olan Export - Împort Bank 
of Washington arasında 5 Mayıs 1961 tarihin
de imzalanan 56 983 500 liralık İstikraz Anlaş= 
ması onaylanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen var mı? Yok. Yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — İkinci madde hakkında söz is
tiyen var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
- BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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fasarmm tümü üzerinde, lehte vo aleyhte söz | 

istiyen var mı? Yok. Tasarı açık oylarınıza su- j 
mılmuştuT. 1 

7. —- Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhase
besinin 1960 yılı Mart - Mayıs ayları hesabı hak
kında Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 
(s/n) d) 

BAŞKAN — Efendim, birinci tasarı hak
kındaki oylama bitmiştir. (61 numaralı tasarı.) 

Efendim, gündemin bundan sonraki madde
leri Yüksek Heyetinize sunulmuş bulunan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1960' 
yılı hesaplarına ait raporlardır. Oyların sayımı 
muamelesi bitinceye kadar bu raporları yüksek 
bilgilerinize sunucağız. Şimdi bunları okygroruz. 
önce gündemin üçüncü maddesi olan 56 sıra 
sayılı raporu okuyoruz. 

(56 sayılı rapor okundu.) 
BAŞKAN — 56 sıra sayılı rapor yüksek bil- | 

silerinize sunulmuştur. 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhase
besinin 1960 yılı Haziran - Ağustos ayları he
sabı hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu 
raporu (5/12) (2) 

BAŞKAN — Gündemin 4 ncü maddesine ge
çiyoruz. 

(57 S. sayılı rapor okundu.) 

BAŞKAN — 57 sayılı rapor yüksek bilgileri- I 
nize sunulmuştur. I 

9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhase
besinin 1960 yılı Eylül - Kasım ayları hesabı 
hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 
(5/13) (3) 

(58 S. Sayılı rapor okundu.) 
BAŞKAN — 58 sayılı rapor, yüksek bilgileri- ; 

nize sunulmuştur. Şimdi 59 sayılı rapora geçiyo
ruz. 

10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1960 yılı Aralık ve 1961 yılı Ocak - Şu-

(1) 56 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

(2) 57 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

(3) 58 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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bat ayları hesabı hakkmda Hesapları Incehmc 
Komisyonu raporu (5/14) (1) 

(59 S. Sayılı rapor okundu.) 
BAŞKAN — 59 sayılı rapor bilginize sunul

muştur. Şimdi 60 sayılı raporu okuyoruz. 

11. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhase
besinin 1961 yılı Mart - Mayıs ayları hesabı hak
kında Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 
(5/15) (2) 

(60 S. Sayılı rapor okundu.) 
BAŞKAN — 60 sayılı rapor, bilgilerinize su

nulmuştur. 
Şimdi gündemimizin birinci tasarısı olan 

«Türkiye'de mukim şahısların ticari borçlarına 
mütaallik Anlaşma» ile «Türkiye'de mukim şa
hısların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın 
muvakkat tatbikma mütaallik protokol» ün onay
lanması hakkındaki kanun tasarısına verilen oy
ların sayısı (194) tür. Kabul edenler 188, ret 1, 
çekinser 5, Kanun Kurucu Meclisçe kabul edil
miştir. 

Diğer tasarılara oy vermiyen arkadaş var mı? 
Yok. Gündemin 2 ve 3 numarasında kayıtlı tasa
rılar hakkmda oylama (bitmiştir. 

Şimdi, «Türkiye'de mukim şahısların ticari 
borçları hakkındaki Anlaşma» nın tatbikatı ile 
ilgili teknik hususları tesbit için Federal Alman
ya, Fransa, Portekiz, Lüksemburg, Norveç, 

j Avusturya, îsveç, İtalya, İsviçre, Danimarka, 
ı Belçika ve Holânda ile akdedilen ikili anlaşma

larla, «Türkiye'de mukim şahısların ticari borç
ları hakkındaki Anlaşmanın Amerika Birleşik 
Devletlerindeki alacaklılara tatbikini teminen 
Amerika Birleşik Devletleri ile teati olunan iki 
mektubun onaylanması hakkındaki kanun tasa.-. 
rısma 191 üye oy vermiştir. 184 kabul, 1 ret, 6 
çekinser vardır. Kanun Kurucu Meclisçe kabul 
edilmiştir. 

Şimdi de, oylamaya sunulan üçüncü tasarı, 
«Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yar
dımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan Kanu
nunun hükümleri gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 

(1) 59 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

(2) 60 S. Sayıh basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Hükümeti arasında akdolunan 13 Şubat 1959 ta
rihli Anlaşmanın onaylanmasına dair kanun ta
sarısına (175) oy verilmiştir. (175) kabul 
vardır, ret ve çekinser yoktoır. Kanun Kurucu 
(Meclisçe kabul edilmiştir. 

Şimdi de oya sunulan 4 ncü tasarının oylama 
neticesini arz edeceğim. 

«Fransa'ya ithalleri hususi kontenjana tâbi 
ibulunan ihraç mallarımızın Fransa ve Frank sa
fhasına dâhil bâzı Afrika memleketlerine sokul
masını teminen Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında teati olunan 
8.4.1961, 20.4.1961 ve 10. 5 .1961 tarihli 
mektuplarla eklerinin onaylanması hakkındaki 
kanun tasarısına (179) oy verilmiştir. (179) ka
bul vardır. Ret ve çekinser yoktur. Kanun Kuru
cu Meclisçe kabul edilmiştir. 

Beşinci tasarı olan, «Dünya Sağlık Teşkilâtı 
Anayasasının 24 ve 25 nci maddelerinin değişik 
metinlerinin tasdiki hakkındaki kanun tasarısına 
(166) oy verilmiştir. (166) kabul oyu ile Kanun 
Yüksek Kurucu Meclisçe kabul edilmiştir. 

Altıncı tasarı olan, «Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletlerinin bir 
teşekkülü olan Bxport - fmport Bank of "Wa-

. 1961 O : İ 
shington (Eximbank) arasında imzalanan 
56 983 500 liralık İstikraz Anlaşmasının onaylan
masına dair kanun tasarısının oylamasına (161) 
üye katılmıştır. (160) kalbul, 1 çekinser vardır. 
Kanun, Kurucu Meclisçe kalbul edilmiştir.. 

Gündemimizde görüşülecek başka madde kal̂  
mamıştır. Şimdi, şunu arz etmek istiyorum. 

157 sayılı Kanunun 24 noü maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki tasarı Temsilciler Meclisince 
kabul edilmişti. Bu tasarı Millî Birlik Komite
since de aynen kabul edilmiştir. Bugün Sayın 
Devlet Başkanının onayına sunulmuştur. 

Yarınki Resmî Gazete ile yayınlanacaktır. O 
halde izin hususunun yarın konuşulması, Temsil
ciler Meclisi ve Millî Birlik Komitesi Başkanlığı 
arasında uygun görülmüştür. İzin için Kurucu 
Meclisin karar vermek üzere yarın saat 10,00 da 
toplanması uygun olacaktır. Şu halde yarın sa
at 10,00 da Kurucu Meclis izin için karar vermek 
üzere toplanacaktır. 

Bugün öğleden sonra ise Temsilciler Meclisi 
toplanacaktır. Toplantı saati 15,00 tir. 

Kurucu Meclis Birleşimini kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,55 
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T. C. KURUCU MECLİSİ 

«Türkiye'de mukim şahısların ticari borçlarına mütaallik Anlaşma» ile «Türkiye'de mukim şahıs-
lann ticari borçlan hakkındaki Anlaşmanın muvakkat tatbikına mütaaltfk Protokol» ün onaylan

ması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu: 

[Kanun (16) Millî Birlik Komitesi ve (172) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyu ile onanmıştır.] 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

\ 

_ A — 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 

_ Ç _ 
Emanullah Çelebi 

Üye sayısı 
Oy verenler 

'Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

22 
16 
16 

0 
0 
6 
0 

[Kabul edenler] 
_. G — 

Suphi Gürsoytrak 
_ K — 

Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 
Sami Küçük 

_ 0 ~-
Sezai O'-Kan 

Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 

— T — 
Haydar Tunçkanat 

_ U — 
Sıtkı Ulay 

— Y ._ 
Ahmet Yıldız 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 

— A — 
Atalay Akan 
Ahmet Akar 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Necmi Akçasu 
Burhan Akdağ 
Mebrure Aksoley 
Muammer Aksoy 
Nurettin Akyurt 

Üye sayısı : 268 
Oy verenler : 178 

Kabul edenler : 172 
Reddedenler : 1 
Çekinserler ; 5 

Oya katılmıyanlar : 90 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 
Abdü^kerim Akyüz 
Sadık Aldoğan 
Osman Alişiroğlu 
Fehmi Alpaslan 
Mehmet Altmsoy 
Abdurrahman Al tuğ 
Âmil Artus 
Şevket Asbuzoğlu 
Fethi Aşkın 

Hüseyin Ataman 
Ahmet Atılgan 
Doğan Avcıoğlu 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysan 

— B — 
Şeref Bakşık 
Zeki Baltacıoğlu 
Cemil Sait Barlas 

Kâmil Başaran 
Adnan Başer 
Remziye Batırbaygil 
Kemali Bayazıt 
Mehmet Baydur 
Rauf Bayındır 
Suphi Baykam 
Fahri Belen 
Hakkı Kâmil Beşe 
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Mehmet Raşit Beşerteı 
Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilgin 
Arslan Bora 
Etem Boransü 

— O — 
Hızır Cengiz 
Ömer Sami Coşar 
Alev Coşkun 

- ç -
Nazif Çağatay 
Behçet Kemal Çağlar 
İsmail Selçuk ÇakıroğlaJ 
Rifat Çini 
Bahri Çolakoğlu 
Mahmut Tekin Çullu 

— D — 
Erol Dilek 
Avni Doğan 
Suphi Doğukan 
Cevat Dursunoğlu 

— E — 
Bülent Ecevit 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Oktay Ekşi 
Fethi Elgün 
îmadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Sadi Erdem 
Ali Erel 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlu 
Bahir Ersoy 
Adnan Ertanık 
Adnan Erzi 
ilhan Esen 
Kenan Esengin 

— F — 
Turhan Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 
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— G — 

Cevdet Gteboloğlu 
Kemal Zeki Gençosmarı 
Abdülkadir Göğüs 
Ali ihsan Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mehmet Göker 
Rıza Göksu 
Ferda Güley 
Rahmi GKinay 
Turan Güneş 
Abdürrahman Nafiz 
Gürman 
Ferit Celâl Güven 
Ferruh Güven 

— H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Mehmet Hazer 

- î -
Ismail inan 
M. Rauf inan 
ismet inönü 
Abdullah İpşiroğlu 

— K — 
ihsan Kabadayı 
Kadirean Kaflı 
Hermine Kalüstyan 
Münci Kapani 
Ömer Karahasan 
Enver Ziya Karal 
YoLta Karamustafaoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Yakup Kadri Karaos
manoğlu 
Coşkun Kırca 
Enver Kırker 
Feyyaz Koksal 
Ahmet Köseoğlu 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 
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Kemal Kurdaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Muin Küley 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— M — 
Orhan Mersinli 
Ziya Müezzinoğlu 

_ N — 
Fazıl Nalbantoğhı 

— O — 
Abdülkadir Okyay 
ibrahim Saffet Omay 
Arif Hikmet Onat 
Kâzım Orbay 

— Ö -
Ihsan Ögat 
Feridun Şakir öğünç 
Halim^ önalp 
Altan öymen 
Mehmet özbay 
Şinasi özdenoğlu 
ilhan özdü 
Fakih Özfakih 
Halil özmen 
Orhan öztrak 

_ p __ 
Emin.Paksüt 
Fikret Pamir 
Mahir Pamukçu 
Hayrettin Şakir Perk 

— S — 
Adil Sağıroğlu 
Necip San 
Ilhami Sancar 
Nihat Sargınalp 
Ragıp Sarıca 
Selim Sarper 
Kemal Satır 
Selâmi Savaş 
Bahri Savcı 

Hulusi Selek 
ibrahim Senil 
Ethem Serim 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
Emin Soysal 
Ilhami Soysal 
Mümtaz Soysal 
Enver Sökmen 

- S -
Mehmet Şengün 

— T — 
Cahit Talaş 
Salâhattin Tandal 
Reşat Tardu 
Derviş Sami Taşman 
Zeki Tekiner 
Hasan Tez 
Âdil Toközlü 
Abdülhadi Toplu 
Osman Tosun 
Vecihi Tönük 
Vahit Turhan 
Kemal Türkoğlu 
Ekrem Tüzemen 

_ Ü — 
Ragıp Üner 
Feridun Üstün 

_ V — 
Âdil Vardarlı 

— Y — 
Cemal Yavuz 
Fehmi Yavuz 
Bahri Yazır 
Cemal Yıldırım 
Daniş Yurdakul 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

— Z.—..... 
Galip Kenan Zaimoğiu 
Cahit Zamangil 
Nasır Zeytinoğlu 

T. O. Temsilciler Meclisi üyeleri 

[Reddedenler] 
— E — 

Sait Naci Ergin 
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— D — 
Vahap Dizdaroği 

— G — 
Mıılıittin Gürüm 

î : 

11 

$5 3.9.1061 

[Çekimserler] 
_ K — 

Nuri Kınık 
— Ö — 

Maahar Özkol 

0 : 1 

Salih Türkmen 

Cemal Gürsel 
Hü. Bşk.) 

'Dev. Are 

— A — 

Şevket Adalan (İ.) 
liûtfi Akadlı 
İsmail Rüştü Aksnl 
Münir Aktepe 
Halil Akyavaş 
Muzaffer Alankug 
Ekrem Alican 
Babür Ardahan 
Nurettin Ardıçoğhı 
Tahsin Argun 
Vedat Arıkan 
Ferhan Arkam 
Fuat Arna 
Sırrı Atalay 
Baif Aybar 

Oihad Baban (B.) 
Avni Başman (1.) 
Suphi Batur 
Bekir Sıtkı Baykal 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Nihat Reşat Belger (1.) 
Necip Bilge (I.) 
Hikmet Bin ark 
Lûtfi Biran 
Osman Bölükbaşı 
Ratip Talıir Burak 

T. O. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
[Oya hahlmiyanlar] 

— E 
Vehbi Ersü 

_ K — 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 

- ö -
Mehmet özgüne^ 

• — y — 

Muzaffer Yurdakuler 

T. O. Temsilciler Meclisi üyeleri' 
[Oya hahlmiyanlar] 

- ç -
Esat Çağa 
Fethi Çolikbaş 

— D — 
Hazım Dağlı 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demirlioğlu 
Vedat Dicleli 
Mustafa Dinekii 
Necati Duman 

Yusuf Adil Egeli 
Şükûfe Ekitler 
Abdullah Ercan 
Sait Erdinç 
Zihni Erençin 
Feridun Engin 
Alaettin Ergönene. 
Nedim Ergüven 
Cemn! Reşit Eyüboğlu 

— F — 
Bedî Feyzioğlu 
Fehim Fırat (1) 

_ G _ 
Vasfi Gerger 
Mukbil Gökdoğan (1.) 
Turgut Göle 
Kasım Gülek 
Şemsettin Günaltay 

_ . H — 
Mehmet Salim Hazer-
dağlı 
Ahmet Sırrı Hocaoğhı 

— I — 
Rıza Isıtan 

— 1 ~ 
Şefik İnan 

— K — 
Bedri Karafaikıoğlu 
Ahmet Karamüfttioğlu 
Mustafa Kepir 
Şahap Kitapçı 
Tevfik Kâmil Koperîer 
Enver Kök 
Orhan Köprülü 
Mehmet Ali Kumbasar 

— L — 
Kaindi Laskari' 

— M — 
Ferid Melen 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

__ O — 
Ahmet Oğuz 
Zekâi O'Kan (T.) 
Hüseyin Onur 
Hamdi Orhon (I.) 
Hüseyin Otan 

Atıf ödül. 
Rüştü özal (B.) 
Sev fi öztürk 

— p — 
Vefik Pirinçcdoğiu 

— s — 
İhsan Soy ak (B.) 
Dündar Soy er 
Celâl Sungur 

- Ş ~ 
Ahmet Şener 
Meîımet Sism.au 

— T — 
Ahmet Tahtakılıç (B.) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (I.) 
Sadettin Tokbey 
Bedrettin Tuncel 

_ U ~~ 
Hüseyin Uhısoy 
İsmail Uiutatj 

_ V — 
Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu (î.) 

— Y — 
Nüvit Yetkin 
Asım Yılmaz 
Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayrak (I.) 
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T. C. KURUCU MECLÎSİ 

«Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları hakkındaki Anlaşma» nm tatbikatı ile ilgili teknik 
hususları tesbit için Federal Almanya, Fransa, Portekiz, Lüksemburg, Norveç, Avusturya, İsveç, 
ttalya, îsviçre, Danimarka, Belçika ve Holânda ile akdedilen ikili anlaşmalarla, «Türkiye'de mukim 
şahısların ticari borçlan hakkındaki Anlaşma» nm Amerika Birleşik Devletlerindeki alacaklılara 
tatbikini teminen Amerika Birleşik Devletleriyle teati olunan iki mektubun onaylanması hakkın

daki kanun tasarısına verilen oyların sonucu: 

[Kanun, (14) Millî Birlik Komitesi, (170) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyu ile onanmıştır.] 

T. C. Millî Birlik Komitesi Üyeleri 
;Kamın kabul edilmiştir.) 

— A ~ 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 

- ç -
Emanullah Çelebi 

— A — 
Atalay Akan 
Adımet Akar 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Necini Akçasu 
Mebrure Aksoley 
Muammer Aksoy 

Üye sayısı : 24 
Oy verenler : 14 

Kabul edenler : 14 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 10 
Açık üyelikler 0 

[Kabul edenler] 
_ G — 

Suphi Gürsoytrak 
— K — 

Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 

_ 0 — 
Sezai O'Kan (Î.Â.) 

- Ö -
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 

T. 0. Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı : 268 

Oy verenler : 177 
Kabul edenler : 170 

Reddedenler 1 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 91 
Açık üyelikler 0 

[Kabul ̂ edenler] 
Nurettin Akyurt 
Abdülkerim Akyüz 
Sadık Aldoğan 
Osman Alişiroğlu 
Fehmi Alpaslan 
Mehmet Alıtmsoy 
Abdurrahman Altuğ 

Âmil Artus 
Şevket Asbuzoğlu 
Fetlhi Aşkın 
Hüseyin Ataman 
Ahmet Atılgan 
Doğan Avcıoğlu 
Ahmet Cevdet Aydın 

» 

— T — 
Haydar Tunçkanat 

— U — 
Sıtkı Ulay 

— y _ 
Muzaffer Yurdakul 

\ 

Şevki Aysan 
— B — 

Şeref Bak§ık 
ZeM Bâltaeıoğlu 
Cemil Sait Barlas 
Kâmil Başaran 
Adnan Başer 
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Remziye Batırfoaygil 
Kemali Bayazıt 
Mehmmet Baydur" 
Rauf Bayındır 
Suphi Baykam 
Fahri Belen ' 
Hakkı Kâmil Beşe 
Mehmet Raşit Beşerler 
Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilgin 
Arslan Bora 
Etem Boransü 

— 0 — 
Hızır Cengiz 
Ömer Sami Coşar 
Alev Coşkun 

- Ç _ 
Nazif Çağatay 
Behçet Kemal Çağlar 
ismail Selçuk Çakır-
oğlu 
Rifat Çini 
Bahri Çolakoğlu 
Mahmut Tekin Cullu 

* - D - ~ 
Erol Dilek 
Mustafa Dinekli 
Avni Doğan 
Suphi Doğukan 
Cevat Dursunoğlu 

— E — 
Bülent Ecevit 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Oktay Ekşi 
Fethi Elgün 
îmadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Sadi Erdem 
Ali Erel 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlu 
Bahir Ersoy 
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Adnan Ertanık 
Adnan Erzi 
İlhan Esen 
Kenan Esengin 

_ F — 
Turhan Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 

— G — 
Kemal Zeki Gençosman 
Abdülkadir Göğüs 
Ali İhsan Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mehmet Göker 
Rıza Göksu 
Ferda Güley 
Rahmi Günay 
Turan Güneş 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 
Ferit Celâl Güven 
Ferruh Güven 

_ H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
.Mehmet Hazer 

- î -
ismail inan 
M. Rauf tnan 
ismet inönü 
Abdullah Ipşiroğlu 

— K — 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Hermine Kalüstyan 
Münei Kapani 
Ömer Karahasan 
Bnver Ziya Karal 
Yekta Karamustafaoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Yakup Kadri Karaos
manoğlu 
Coşkun Kırca 
Enver Kırker 

1961 O : 1 
Feyyaz Koksal 
Ahmet Köseoğlu 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 
Kemal Kurdaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Muin Küley 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— M — 
Orhan Mersinli 
Ziya Müezzinoğlu 

— N — 
Fazıl Naibantoğlu 

— O — 
Zekâi O'Kan 
Abdülkadir Okyay 
İbrahim Saffet Omay 
Arif Hikmet Onat 
Kâzım Orbay 

— Ö — 
Ilınan ögat 
Feridun Şakir Öğünç 
Halim önalp 
Altan Öymen 
Mehmet özbay 
Şinasi özdenoğlu 
İlhan özdil 
Fakih özfakih 
Halil Özmen 
Orhan öztrak 

_ p _ 
Ejain Paksüt 
Fikret Pamir 
Mahir Pamukçu 
Hayrettin Şakir Perk 

— S — 
Âdil Sağıroğlu 
Necip San 
Ilhami Sancar 
Nihat Sargınalp 
Ragıp Sarıca 
Selim Sarper 

Kemal Satır 
Selâmi Savaş 
Bahri Savcı 
Ethem Serim 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
Emin Soysal 
Ilhami Soysal 
Mümtaz Soysal 
Enver Sökmen 

- ş -
Mehmet Şengün 

~ T — 
Cahit Talaş 
Salâhattin Tanda! 
Reşat Tardu 
Derviş Sami Taşman 
Zeki Tekiner 
rTasan Tez 
Âdil Toközlü 
Abdülhadi Toplu 
Osman Tosun 
Vecihi Tönük 
Vahit Turhan 
Kemal Türkoğlu 
Ekrem Tüzemen 

_ Ü _ 
Ragıp Üner 
Feridun Üstün 

_ V -
Âdil Vardarlı 

— Y -
Cemal Yavuz 
Fehmi Yavuz 
Bahri Yazır 
Cemal Yıldırım 
Daniş Yurdakul 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

— Z — 
Galip Kenan Zaimoğlu 
Cahit Zamanıgil 
Nasır Zeytinoğlu 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 

[Reddedenler] 
__ E — 

Sait Naci Ergin 

- 3 4 2 — 



B : 25 3.9.1961 O : 1 
[Çekinserler] 

Cevdet Geboloğlu 
Muhittin Gürün 

Cemal Gürsel (Dev. ve 
Hü. Bşk.) 

— A — 
Mucip Ataklı 

— A — 
Şevket Adalan (î.) 
Lûtt'i Akadiı 
Burhan Akdağ 
ismail Rüştü Aksal 
Münir Aktepe 
Halil Akyavaş 
Muzaffer Alankuş 
Ekrem Alican 
Babür Ardahan 
Nurettin Ardıçoğlu 
Tahsin Argun 
Vedat Arıkan 
Ferhan Arkan 
Fuat Arna 
Sırrı Atalay 
Raif Aybar 

— B — 
Cihad Baban (B.) 
Avni Başman (î.) 
Suphi Batur 
Bekir Sıtkı Baykal 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Nihat Reşat Belger (I.) 
Necip Bilge . 
Hikmet Biınark 
Lütfi Biran 
Osman Bölükbaşı 
Ratip Tahir Burak 

Nuri Kınık 

Ö -

Mazhar özkol 

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

Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 

- ö - . 
Mehmet özgüneş 

_ . E — 
Vehbi Ersü 

— K — 
Suphi Karaman 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
l Oya katılmıy anlar] 

Esat Çağa 
Fethi ÇelikDag 

__ D — 
Hazım Dağlı 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demirlioğlu 
Vedat Dicleli 
Vahap Dizdanoğlu 
Necati Duman 

— E — 
Yusuf Adil Egeli 
Şüküfe Ekitler 
Abdullah Ercan 
Sait Erdinç 
Zihni Erençin 
Feridun Ergin 
Alaefctm Ergönenç 
Nedim Ergüven 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

— p _ 
Bedî Feyzioğlu 
Fehim Fırat 

— G — 
Vasfi Gererer ' 
Mukbil Gökdoğan (î.) 
Turgut Göle 
Kasım Gülek 
Şemsettin Günaltay 

_ H — 
Mehmet Salim Hazer-
dağlı 
Ahmet Sırrı Hocaoğlıı 

— I — 
Rıza Isıtan 

- î -
Şefik înan 

— K — 
Bedri Karaf akı oğlu 
Ahmet Karam üftüoğlu 
Mustafa Kepir 
Şahap Kitapçı 
Tevf ik Kâmil Koperler 
Enver Kök 
Orhan Köprülü 
Mehmet Ali Kumbasar 

— L — 
Kaludi Laskari 

— M — 
Ferid Melen 
Hayri Mumcuoğlu 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Hüseyin Onur 
'Hamdi Orhon (î.) 
Hüseyin Otan 

— ö -
AtTf ödül 

— S — 
İbrahim Senil 

— T — 
S-alih Türkmen 

— Y — 

Ahmet Yıldız 

Rüştü özal (B.) 
Seyfi öztürk 

• , _ p _ 

Vefik Pirinçcioğlu 
— S — 

Hulusi Selek 
ihsan Soyak (B.) 
Dündar Soyer 
Celâl Sungur 

- 9 -
Ahmet Şener 
Mehmet Şişman 

— T — 
Ahmet Tahtakılıç (B.) 
Yusuf Kemal Tengir-
§enk (î.) 
Sadettin Tökbey 
Bedrettin Tuncel 

— U — 
Hüseyin Ulusoy 
İsmail Ulutaş 

— V — 
Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu (î.) 

— Y — 
Nüvit Yetkin 
Asım Yılmaz 
Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayrak 



B : 26 3 . 9 . İ961 0 : 1 
T. 0. KURUCU MECLÎSİ 

Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki Muaddel Amerikan Kanunu
nun hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında akdolunan 13 Şubat 1959 tarihli Anlaşmanın onaylanmasına dair olan kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu: 

[Kanun, (12) Millî Birlik Komitesi ve (163) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyu ile onanmıştır.] 

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

— .A — 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 

- S -
Büianullah Çelebi 

-

_ A -
Atailay Akan 
Ahmet Akar 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Necini A'kçasu 
Mebnıre Aksoley 
Muammer Aksoy. 
Nurettin Akyıırt 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

22 
12 
12 
Ö 
0 

10 
0 

[Kabul edenler] 
— ö _ 

Suphi Gürsoytrak 
— K — 

Kadri Kaplan 
Osman Koksal 

! Fikret Kuytak 
- Ö -

• Fahri -özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı : 268 

Oy verenler : 163 
Kabul edenler : 163 

Reddedenler : o 
Çekinserler : (j 

Oya katılmıyanlar : 105 
Açık üyelikler : o 

[Kabul edenler] 
Abdül'kerinı Akyüz 
Sadık Aldoğan 
Osman Alişiroğlıı 
Fehmi Alpaslan 
Mehmet" Altı ns oy 
Abdurrahman Altuğ 
Âmil Artus m 
Şevket Asbıızoğlıı 1 

Hüseyin Ataman 
Ahmet Atılgan 
Doğan Avcıoğlıı 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysan 

— B — 
Zeki Baltacıoğlu 
Cemil Sait BarTas 

— T — 
Haydar Tunçkanat 

__ u 

Sıtkı Ulay 

Kâmil Başaran 
Adnan Başer 
Remziye Batırbaygi 
Kemalî Bayazıt 
Mehmet Baydur 
Rauf Bayındır 
Suphi Baykaın 
Fahri Belen, 
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Hakkı Kâmil B^şe 
Mehmet Basit Beşerler 
Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilgin 
Etem Boransü 

/ — 0 — 
Hızır Cengiz 
Ömer Sami Coş-ar 
Alev Coşkun 

Naaif Çağatay 
Behçet Kemal Çağlar 
ismail Seleuik Çafeır-
oğiu 
Rifat Çini 
Bahri Çola'koğltı 
Mahmut Tekin Çullu 

Vedat Dicleli 
Erol Dilek 
Mustafa Dinekli 
Vahap Dizdaroğlu 
Avni Doğan 
Suphi Doğukan 
Cevat Dursunoğiıı 

_ E — 
Bülent Ecevit 
Şeraf ettin Yaşar Eghı 
Oktay Ekşi 
Fethi Elgün 
lmadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Sadi Erdem 
Ali Erel 
Sait Naci Ergin 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlu 
Bahir Ersoy 
Adnan Ertanık 
Adnan Erzi 

B : 25 3 .9 
— p _ 

Turhan Feyaioğla 
Yavuz Feyzioğlıı 

— a — 
Cevdet Geboloğlu 
Rauf Gökçen 
Mehmet Gö'ker 
Rıza Göksu 
Ferda Güley 
Rahmi Günay 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 
Muhittin Gürün 
Ferit Celâl Güven 
Ferruh Güven 

— H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Mehmet Hazer 

~î-
îsmail inan 
M. Rauf inan 
ismet inönü 
Abdullah Ipgiroğlu 

— K —" 
İhsan Kabadayı 
Kadirean Kaflı 
Hermine Kalüstyan 
Mürısci Kapani 
Ömer Karabasan 
Enver Ziya Kar al 
Yekta Karamustafaoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoglu 
Yakup Kadri Karaos
manoglu 
Nuri Kınık 
Coşkun Kırca 
Enver Kırfeer 
Feyyaz Koksal 
Ahmet Köseoğlu 
Zeki Kumrulu 

.1961 O : 1 
Alp Kuran 
Kemal Kurdas, 
Sahir Kurutluoğlu 

, Muin Küley 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— M — 
Orhan Mersinli 
Ziya Müezzinoğhı 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlıı 

— O — 
Zekâi Ö'Kan 
Abdülkadir Okyay 
İbrahim Saffet Omay 
Arif Hikmet Onat 
Kâzım Orbay 

- Ö -
llısan ögat 
Feridun Şakir öğüne, 
Halim önalp 
Altan öymeıı v 

Mehmet özbay 
ilhan özdil 
Fakih Özfakih 
Mazhar özkol 
Halil özmen 
Orhan öztrak 

— P — 
E inin Paksüt 
Fikret Pamir 
Mahir Pamukçu 
Hayrettin Şakir Perk 

— S — 
Necip San 
ilhamı Sanear 
Nihat Sargınalp 
Ragıp Sarıca 
Kemal Satır 
Selâmi Savaş 
Bahri Savcı 

İbrahim Senil 
Ethem Serim 
Celâl Sait Siren • 
Mustafa Sirmen 
Ilhami Soysal 
Mümtaz Soysal 
Enver Sökmen 

- Ş -
Mehmet Şengün 

— T — 
Cahit Talaş 
Salâhattin Tandal 
Reşat Tardu 
Zeki Tekiner 
Hasan Tez 
Âdil Toközlü 
Osman Tosun 
Vecihi Tönük 
Vahit Turhan 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğiu 
Ekrem Tüzemen 

_ Ü -~ 
Bagıp Üner 
Feridun Üstürî 

— V — 
Âdil Vardarlı 

~ y • _ 
Cemal Yavuz 
Fehmi Yavuz 
Bahri Yazır 
Cemal Yıldırım 
Daniş Yurdakul 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

— Z — 
Galip Kenan Zaim»ğhı 
Nasır Zeytinoğlu 

Cemal Gürsel (Dev. ve 
Hü. B*§k.) 

— A — 
Mucip Ataklı 

— E — 
Vehbi Ersü 

— K — 
Suphi Karaman 

T. O. Millî Birlik Komitesi üyeleri 

[Oya Jcatilmıyanlar] 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 

Sezai O'Kan (tA.) 
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— ö — 
Mehmet özgüneş 

_ Y — 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 



B : 25 3.9.1961 O : 1 
T, C. Temsilciler Meclisi 'üyeleri*1' 

[Oya katılmıyanlar] 
— A — 

Şevket Adalan (I.) 
Lûtfi Akadlı 
Burhan Akdağ 
ismail Rüştü Aksal 
Münir Aktepe 
Halil Akyavaş 
Muzaffer Alankıış 
Ekrem Alican 
Babür Ardahan 
Nurettin Ardıçoğlu 
Tahsin Argun 
Vedat Arıkan 
Ferhan Arkan 
Fuat Arna 
Fethi Aşkın (B.) 
Sırrı Atalay 
Raif Aybar 

_ B — 

öi'had Baban 
Şeref Bakşık 
Avni Başman 
Suphi Batur 
Bekir Sıtkı Baykal 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Nihat Roşat Belger 
Necip Bilge (I.) 
Hikmet Birıark 
Lûtfi Biran 
Arslan Bora 
Osman Böiükbaşı. 
Ratip Tahir Burak 

Esat jÇağa 
Fethi Çelikbaş 

— D — 
Hazım Dağlı 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demirlioğlu 
Necati Duman 

— E — ' 
Yusuf Adil Egeli 
Şükûfe Ekitler 
Abdullah Ercan 
Sait Erdinç 
Zihni Erençin 
Feridun Ergin 
Alaettin Ergönenç 
Nedim Ergüven 
tlhan Esen 
Kenan Esengin 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

— F —. 
Bedî Feyzioğiu 
Fehiım Fırat 

— G — 
Kemal Zeki Gençosman 
Vasfi Gerger 
Abdülkadir Göğüs 
Ali ihsan Göğüs 
Mukbil Gökdoğan (I.) 
Turgut Göle 
Kasım Gülek 
Şemsettin Günaltay 
Turan Güneş 

• — H — 

Mehmet Salim Hazer-
dağlı 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 

— I — 
Rıza Isıtan 

- t -
Şefik inan 

— K — 
Bedri Karafakıoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Mustafa Kepir 
Şahap Kitapçı 
Tevfik Kâmil Koperler 
Enver Kök 
Orhan Köprülü 
Mehmet Ali Kumbasar 

_ L — 
Kaiudi Laskari 

— M — 
Ferid Melen 
Hayrd Mumcuoğlu 

_ O — 
Ahmet Oğuz 
Hüseyin Onur 
Hamdı Orhon (î.) 
Hüseyin Otan 

— ö -̂  
Atıf ödül 
Rüştü özal (B.) 
Şinasi özdenoğlu 
Seyfi öztürk 

— p _-
Vefik Pirinçcioğlu 

— S — 
Adil Sağıroğlu 
Selim Sarper (B.) 
Hulusi Selek 
ihsan Soyak (B) 
Dündar Soy er 
Emin Soysal 
Celâl Sungur 

Ahmet Şener 
Mehmet Şişman 

— T — 
Ahmet Tahtakılıç (B.) 
Derviş Sami Taşman 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
Sadettin Tokbey 
Abdülhadi Toplu 
Bedrettin Tuncel 

— U — 
Hüseyin Ulusoy 
ismail Ulutaş 

— V — 
Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu 

_ Y — 
Nüvit Yetkin 
Asım Yılmaz 
Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayrak 

• • • _ Z — 

Cahit Zamangil 



B : 25 3.9.1961 0 : 1 
T. 0. KURUCU MECLtSÎ 

Fransa'ya ithalleri hususi kontenjana tâbi bulunan ihraç mallarımızın Fransa ve Frank sahasına 
dâhil bâzı Afrika memleketlerine sokulmasını teminen Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında teati olanan 8 . 4 . 1 9 6 1 , 20 . 4 .1961 ve 10 . 5 .1961 tarihli mek

tuplarla eklerinin onaylanması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu: 

[Kanun, (15) Millî Birlik Komitesi üyesi ile (164) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyu ile 
onanmıştır.] 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

— A — 
Ekrem Acuner 
Refet Âksoyoğlu 

- ç -
Emanullah Çelebi 

— G — 
Suphi Güreoytrak 

' 

• . 

— A — 
At alay Akan 
Ahmet Akar 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Necmi Akçasu 
Mebrare Aksoley 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 

Üye sayisı : 22 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

: 15 
: 15 
: 0 

0 
: 7 

0 

[Kabul edenler] 

— K — 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sami Küçük 

— 0 — 
Sezai O'Kan 

- ö -
Fahri özdilek 
Selâhattiü özgür 
Mehmet Şükran özkayş 

^ T — 
' Haydar Tunçkanat 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı 

Oy verenler • 
Kabul edenler : 

Reddedenler 
ÇeMnserler : 

Oya katılmıyanlar : 
Açık üyelikler 

268 
164 
164 

o 
0 

104 
0 

[Kabul edenler] 
1 Muammer Aksoy 
-Nurettin Akyurt 
Abdülkerim Akyüz 
Sadık Aldoğan 
Osman Alişiroğlıı 
Fehmi Alpaslan 

1 Mehmet Altınsoy 
Abdurrahman Altuğ 
Âmil Artus 
Şevket Asbuzoğlu 
Hüseyin Ataman 
Ahn ıet Atılgan 

Sıtkı Ulay 
_ Y — 

Ahmet Yıldıs 
Muzaffer Yurdakuler 

Doğan Avcıoğlu 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysan 

— B — 
Zeki Baltacıoğlu 
Cemil Sait Badas 
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Kâmil Başaran 
Adnan Başer 
Remziye Batırhaygil 
Kemali Bayazıt 
Mehmet Baydur 
Rauf Baymdır 
Suphi Baykanı 
Fahri Belen 
Hakkı Kâmil Be§e 
Mehmet Raşit -Beşerler 
Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilgin 
Arslan Bora 
Etem Boransü 

— C -~ 
Hızır Cengiz 
Ömer Sami Coşar 
Alev Coşkun 

Nazif Çağatay 
Behçet Kemal Çağlar 
ismail Selçufe Çalkır-
oğln 
Rifat Çini 
Bahri Çolaikoğhı 
Mahmut Tekin Çullu 

_ D — 
Vedat Dicleli 
Erol Bilek 
Mustafa Dinekli 
Avni Doğan 
Suphi Doğukan 
Cevat Dursunoğlıı 

— E — 
Bülent Eceviıt 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Oktay Efcşi 
Fethi Elgüm 
îmadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Sadi Erdem 

B : 25 3 .9 
Ali Erel 
Sait Naei Ergin 
Halil Sezai Erkut 
lîamza Eroğlu 
Bahir Ersoy 
Adnan Ertamk 
Adnan Erzi 

_ F — 
Turhan Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 

— - G -
Cevdet Geboloğlu 
Mehmet Göker 
Rıza Göksu 
Ferda Güley 
Rahmi (iünay 
•Abdurrahman Nafiz 
Gürman 
Muhittin Gürüm 
Ferit Celâl Güven 
Fer ruh Güven 

— H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Mehmet Hazer 

- î -
Ismail İnan 
M. Rauf İnan 
tsmet inönü 
Abdullah îpşiroğlu 

— K — 
İhsan Kabadayı" 
Kadirean Kafk 
Hermine Kalüstyan 
Münci Kapani 
Ömer Karahasan 
Enver Ziya Kar al 
Yekta Karamustafaoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nuri Kınık 

1961 O : 1 
Coşkun Kırca 
Enver Kırker 
Feyyaz Koksal 
Ahmet Köseoğlu 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 
Kemal Kurdaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Muin Küley 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— M — 
Orhan Mersinli 
Ziya Müezzinoğlu 

— N -
Fazıl NalbantoğTu 

— O — . 
Zekâi O'Kan 
Abdülkadir Okyay 
ibrahim Saffet Omay 
Arif Hizmet Onat 
Kâzım Orbay 

İhsan ögat 
Feridun Şakir Öğüne, 
Halim önalp 
Altan Öymen 
Mehmet özbay 
İlhan özdil 
Fakih Özfakilı 
Mazhar özkol 
Halil Özmen 
Orhan Öztrak 

— P _ 
Emin Paksüt 
Fikret Pamir 
Mahir Pamukçu 
Hayrettin Şakir Perk 

_ B — 
Necip San 
Îİhami Sarıcar 
Nihat Sargınalp 

Ragıp Sarıca 
Kemal Satır 
Selâmi Savaş 
Bahri Savcı 
ibrahim Senil 
Ethem Serim 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
ihsan Soyak 
Emin Soysal 
Mümtaz Soysal 
Enver Sökmen 

- Ş -
Mehmet Şengün 

— T — 
Cahit Talaş 
Salâhattin Tandal 
Reşat Tardu 
Zeki Tekiner 
Hasan Tez 
Âdil Toközlü 
Osman Tosun 
Vecihi Tönük 
Vahit Turhan 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğlu 

- Ü -
Ragıp Üner 
Feridun Üstün 

— V -
Âdil Vardarlı 

— Y -
Cemal Yavuz 
Fehmi Yavuz 
Bahri Yazır 
Cemal Yıldırım 
Daniş Yurdakul 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Galip Kenan Zaimoğlu 
Cahit Zamangil 
Nasır Zeytinoğlu . 

T O, Millî Birlik Komitesi üyeleri 

Cemal Gürsel (Dev. ve 
Hü. Bşk.) 

Mucip Ataklı 

[Oya hMmıymla/r] 
_ E — 

Vehbi Ersü 
— K — 

Suphi Karaman 

— 348 — 

Kâmil Karavelioghı 
Fikret Kuytak 

Mehmet öagfineg 



B : 25 3.9.1961 O : 1 
T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 

[Oya katılmıyanlar] 

Şevket Adalan (t.) 
Lûtfi Akadh 
Burhan A'kdağ 
îamail Rüştü Aksal 
Münir Aktepe 
HalilAkyavaş 
Muzaffer AUııkug 
Ekrem Alican (t.) 
Babür Ardahan 
Nurettin Ardıçoğlu 
Tahsin Argun 
Vedat Arıkan 
Ferhan Arkam 
Fuat Arna 
Fetih Aşkın (B.) 
Sırrı Atalay 
Raif Aybar 

Oihad Baban (B.) 
Şeref Bakşık 
Avni Başman (t.) 
Suphi Batur 
Bekir Sıtkı Baykal 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Nihat Reşat Belger (î.) 
Necip Bilge (I.) 
Hikmet Binark 
Lûtf i Biran 
Osman Bölükbaşı 
Ratip Tahir Burak 

Esat Çağa 

Fethi Çelikbaş 
_ D — 

Hazım Dağlı 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demirlioğlu 
Vahap Dizdaroğlu 
Necati Duman 

— E — 
Yusuf Adil Egeli 
Şükûfe Ekitler 
Abdullah Ercan 
Sait Erdinç 
Zihni Erençiıı 
Feridun Ergin 
Alaettin Ergönenç, 
Nedim Ergüven 
tlhan Esen 
Kenan Esengin 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

— F — 
Bedî Feyzioğlu 
Fehim Fırat (1.) 

— G — 
Kemal Zeki Gençosman 
Vasfi Gerger 
Abdülkadir Göğüs 
Ali ihsan Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mukıbil Gökdoğan (1.) 
Turgut Göle 
Kasım Gülek 
Şemsettin Günaltay 
Turan Güneş 

Mehmet Salim Hazeı-
dağlı 
Ahmet Sırrı Hocaoğlıı 

_ I _ 
Rıza. Isıtan 

_ î _ 
Şefik inan 

. — K — 
Bedri Karafakıoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlıı 
Mustafa Kepir 
Şahap Kitapçı 
Tevfik Kâma Keper
ler 
Enver Kök 
Orhan Köprülü 
Mehmet Ali Kumbasar 

_ L — 
Kaludi Laskariı 

— M — 
Ferid Melen 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Hüseyin Onur 
Hamdi Orhon (1.) 
Hüsevin Otan 

- Ö -
Atıf ödül 
Rüştü özal (B.) 
Şinasi özdenoğlu 
Seyfi öztürk 

— p — 
Vefik Pirinçeioğlu 

— S — 
Adil Sağıroğlıı 
Selim Sarper (B.) 
Hulusi Selek 
Dündar Soyer 
İllıami Soysal 
Celâl Sungur 

— Ş -
Ahmet Şener 
Methmet Şişman 

— T — 
Ahmet Tahtaküıç (B.) 
Derviş Sami Taşman 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (1.) 
Sadettin Tokbey 
Abdülhadi Toplu 
Bedrettin Tuncel 
Ekrem Tüzemen 

— U — 
Hüseyin Ulusoy 
ismail IJlutaş 

— V — 
Hıfzı Vcldet Velidede-
oğlu (İ.) 

_ Y — 
Nüvit Yetkin 
Asım Yılmaz 
Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayrak 

< • > 

\ 
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T. O. KURUCU MECLÎSİ 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 nci maddelerinin değişik metinlerinin tasdiki hak
kındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu: 

[Kanun, (14) Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi, (152) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul 
oyu ile onanmıştır.] 

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

— A — 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 

- ç -
Emanullah Çelebi 

— A ~ 
Atalay Akan 
Ahmet Akar 
Ali Rıza Akbıyıkoğhr 
Necmi Akçasu 
Mebrure Aksoley 
Muammer Aksoy 
Nurettin Akyurt 
Ab&ülkerkn Akyite 

Üye «ayısı : 23 
Oy verenler 14 

Kabul edenler l 4 
Reddedenler 0 
Çekinserler 0 

Oya katılmıyanlar Q 
Açık üyelikler o 

[Kabul edenler] 
— K — 

Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 
Sami Küçük 

_ 0 — 
Sezai 0*Kan 

Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı : 268 

Oy verenler 152 
Kabul edenler : 152 

Reddedenler 0 
Çekinseıler : 0 

Oya katılmıyanlar : 116 
Açık üyelikler : o 

[Kabu] edenler] 
Sadık Aldoğan 
Osman Alisiroğlıı 

' Fehmi Alpaslan 
Mehmet Altmsoy 
Abdurrahman Altuğ 
Âmil Artus 
Şevket Asbıızoğlu 
Hüseyin Ataman 
Ahmet Atıldan 

— 31 

Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysan 

__ B — 
Zeki Baltacıoğlu 
Kâmil Başaran 
Adnan Başer 
Remziye Batırbaygil 
Kemali Bayazıt 
.Mehmet Baydur 

5 0 -

— T — 
Haydar Tunçkanat 

_ u — 
Sıtkı Ulay 

_ Y — 
Ahmet Yıldız 

Rauf Bayındır 
Suphi Baykam 
Fahri Belen 
Hakkı Kâmil Beşe 
Mehmet Raşit Beşerle 
Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilgin 
Aralan Bora 
Etem Boransü 



Hızır Cengiz 
Alev Coşkun 

- ç -
Nazif Çağatay 
Behçet Kemal Çağlar 
ismail Selçuk Çakır-
oğlu 
Rifat Çini 
Bahri Çolakoğlu 
Mahmut Tekin.Çullu 

— D — 
Vedat Dicleli 
Erol Dilet 
Mustafa Dinekü 
Avni Doğan 
Suphi Doğukan 
Cevat Dursunoğlu 

— E — 
Bülent Ecevit 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Oktay Ekşi 
Fethi Elgün 
Imadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Sadi Erdem 
Ali Erel 
Sait Naci Ergin 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlu 
Bahir Ersöy 
Adnan Ertanık 
Adnan Erzi 

— F — 
Turhan Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 

B : 25 3.9 
- O — 

Cevdet Geboloğitı 
Rauf Gökçen 
Mehmet Göker 
.gıza Göksu — 
"Ferda Güley 
Rahmi Günay 
Abdurrathman Nafiz 
Gürman 
Muhittin Gürün 
Ferit Celâl Güven 

_ H ~ 
Şevket Basit Hatiboğlu 
Mehmet Hazer 

- ! -
İsmail înan 
M. Rauf înan 
ismet inönü 
Abdullah Ipşiroğ-lu 

— K — 
İhsan Kabadayı 
Hermine Kalüstyan 
Münci Kapani 
Ömer Karahasan 
Enver Ziya Karal 
Yekta Karamustafaoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Yakup Kadri Karaos
manoğlu 
Nuri Kınık 
Coşkun Kırca 
Enver Kırber 
Feyyaz Koksal 
Ahmet Köseoğlu 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 

. 196İ O : İ 
Kemal Kurdaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Muin Küley 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— M -
Orhan Mersinli 
Ziya Müezzinoğhı 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

_ O — 
Zekâi O'Kan 
Abdülkadir Okyay 
ibrahim Saffet Omay 
Kâzım Orbay 

- ö -
İhsan ögat 
Feridun Şakir öğünç 
Halim önalp 
Mehmet özbay 
İlhan özdil 
Fakih özfakih 
Mazhar özkol 
Halil özmen 
Orhan öztrak 

_ p _ 
Emin Paksüt 
Fikret Pamir 
Mahir Pamukçu 
Hayrettin Şakir Perk 

— S — 
Necip San 
llhami Sanear 
Nihat Sargınalp 
Ragıp Sarıca 
Kemal Satır 
Selâmi Savaş 

T. O. MiUÎ Birlik Komitesi üyeleri 

ibrahim Senil 
Ethem Serim 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
ihsan Soyak 
Emin Soysal 
Mümtaz Soysal 

Mehmet Şengün 
— T — ' 

Cahit Talaş 
Salâhittin Taııdal 
Reşat Tardu 
Zeki Tekiner 
Âdil Toközlü 
Osman Tosun 
Vecihi Tönük 
Vahit Turhan 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğlu 
Ekrem Tüzemen 

- Ü -
Feridun Üstün 

_ V — 
Âdil Vardarlı 

— Y — 
Cemal Yavuz . 
Fehmi Yavuz 
Cemal Yıldırım 
Daniş Yurdakul 

_ Z — 
Galip Kenan Zaimoğlu 
Cahit Zamangil 
Nasır Zeytinoğlu 

Cemal Gürsel (Dev. ve 
Hû. B«k.) 

— A — 
Mucip Ataklı 

[Oya katılmvyarilar] 
_ B -

Vehbi Ersü 
- 0 -

SupM Gürsoytrak 

_ K — 

Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 

Mehmet özgüneş 
— y _ 

Muzaffer Yurdakuler 

361 
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T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Oya katılmıyanlar] 

_ A — 
Şevket Adaları (î) 
Lûtîi Akadlı 
Burhan Akdağ 
ismail Rüştü Aksal 
Münir Aktepe 
Halil Akyavaş 
Muzaffer Alankuş 
Ekrem Aliean 
Babür Ardahan 
Nurettin Ardıç, oğ 1 u 
Tahsin Argun 
Vedat Arıkan 
Ferhan Arkanı 
Fuat Arna. 
Fethi Aşkın (B.) 
Sırrı Atalay 
Doğan- Avcıoğlu 
Raif Aybar 

— B — 
Cihad Baban 
Şeref Bakşık 
Cemil Sait Barlas 
Avni Başman 
Suphi Batur 
Bekir Sıtkı Baykal 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Nihat Reşat Belger (t) 
Necip Bilge (î) 
Hikmet Binark 
Lûtfi Biran 
Osman Bölükbaşı 
Ratip Tahir Burak 

— O — 
Ömer Şamili Coşar 

- Q -
Esat Çağa 

Fethi Oelikbass 
' _ D — 

Hazım Dağlı 
Ahmet Demiray 
Nef 'i Demirlioğlu 
Vahap Dizdaroğlu 
Necati Duman 

— B — 
Vusul' Adil Egeli 
Şükûfe Ekliler 
Abdullah Ercan 
Sait Erdinç 
Zihni Erençin 
Feridun Ergin 
Al nettin. Ergenene . 
Nedim Ergüven 
İlhan Esen 
Kenan EsengİL. 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

_ p — 
Bedî Feyzioğlu 
Fehim Fırat 

Kemal Zeki Genyosman 
Vasfı Gerger 
Abdülkadir Göğüs 
Ali İhsan Göğüs 
Mukbil Gökdoğan (I) 
Turgut Göle 
Kabını Giilek 
Şemsettin Giinaltay 
Turan Güneş 
Fer ruh Güven 

— H — 
Mehmet Salim Ha.zor-
dağlı 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 

Rıza Isıtan 
— î -

Şefik inan 
_ K — 

Kadircan Kaflı (î.) 
Bedri Karafakıoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Mustafa Kepir 
Şahap Kitapçı 
Tevfik Kâmil Koperler 
Enver Kök 
Orhan Köprülü 
Mehmet Ali Kumbasar 

— L — 
Kalmli Laskari 

— M — 
Ferid Melen 
Hayrı Mumcuoğlu 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Arif Hikmet Onat 
Hüseyin Onur 
Hamdi Orhon (1) 
Hüseyin Otan 

- Ö -
Atıf Ödül. 
Al tan Öynıen 
Rüştü özal (B) 
Şinasi özdenoğlu 
Seyfi öztürk 

— P — 
Vefik Pirinçcioğlu 

— S — 
Adil Sağıroğlu 
Selim Sarper (B.) 

Bahri Savcı 
Hulusi Selek 
Dündar Soyer 
llhami Soysal 
Enver Sökmen 
Celâl Sungur 

Ahmet Şener 
Mehmet Şişman 

— T — 
Ahmet Tahtakıhç, (B.) 
Derviş Sami Taşman 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
Hasan Tez 
Sadettin -Tokbey 
Abdülhadi Toplu 
Bedrettin Tünce! 

_ U — 
Hüseyin Ulusoy 
İsmail Ulutaş 

Ragıp Üner (B.) 

— V — 

Hıfzı Veldet Velidede 
oğlu (î) 

_ y — 
Bahri Yazır 
Nüvit Yetkin 
Asım Yılmaz 
Abdtilhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayrak 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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T. 0. KURUCU MECLÎSİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletlerinin resmî bir teşekkülü olan Export -
tmport Bank of Washington (Eximbank) arasında imzalanan 56 983 500 liralık istikraz Anlaşma

sının onaylanmasına dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu : 

[Kanun (12) Millî Birlik Komitesi üyesi ile (148) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyu ile 
onaylanmıştır.] 

T. O. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
(Kanun kabul edilmiştir'.) 

Ekrem Acuner 
Befet Aksoyoğln 

_ Ç _ 
Emanullah Çelebi 

— A — 
Atalay Akan 
Ahmet Akar 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Necmi Akçasu 
Mebrure Aksoley 
Muammer Aksoy 
Nurettin Akyurt 
Abdülkerim Akyüz 

Üye sayısı : 22 
Oy verenler : 12 

Kabul edenler : 12 
Reddedenler 0 
ÇJekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar 10 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

— K -

Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 

- Ö -

Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı : 268 

Oy verenler : 14Q 
Kabul edenler 148 

Reddedenler o 
Çekinserler : ı 

Oya katılmıyanlar 11 o 
Açık üyelikler o 

[Kabul edenler] 
Sadık Aldoğan 
Osman Alişiroğlu 

Şevki Aysan 
— B — 

Fehmi Alpaslan Zeki Baltacıoğhı 
Abdurrahman Altuğ 
Âmil Artua 
Şevket Asbuzoğlu 
Hüseyin Ataman 
Ahmet Atılgan 
Ahmet Cevdet Aydın 

Kâmil Başaran 
Adnan Başer 
Remziye Batırbaygil 
Kemali Bayazıt 
Rauf Bayındır 
Suphi Baykarn 

— T — 
Haydar Tıınçkanat 

— U — 
Sıtkı Ulay 

— Y — 
Muzaffer Yurdakuler 

Fahri Belen 
Hakkı Kâmil Beşe 
Mehmet Raşit Beşe fi er 
Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilgin 
Arslan Bora 
Etem Boransü 

— C — 
Hız iv (•eng'iz 

— 352/1 — 



Alev Coşkun 

Nazif Çağatay 
Behçet Kemal Çağlar 
îsmail Selçuk Çakıroğlu 
Rifat Çini 
Bahri Çolakoğlu 
Mahmut Tekin Çullu 

— D — 

Vedat Dicleli 
Erol Dilek 
Mustafa Dinekli 
Suphi Doğukan 
Cevat Dursunoğlu 

— E — 

Bülent Eeevit 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Oktay Ekşi 
Fethi Elgüüi 
Inıadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Sadi Erdeni 
Ali Erel 
Sait Naci Ergin 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlu 
Bahir Ersoy 
Adnan Ertanık 
Kenan Esengin 
Adnan Erzi 

— p _ 
Turhan Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 

B : 25 3.9 
— G — 

Cevdet Geboloğlu 
Rauf Gökçen 
Mehmet Göiker 
Ferda Güley 
Rahmi Günay 
Abdürrahman Nafiz 
Gürman 
Muhittin Gürün 
Ferit Celâl Güven 

— H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Mehmet Hazcı* 

— î -
İsmail İnan 
M. Rauf İnan 
İsmet İnönü 
Abdullah îpşiroğlu 

İhsan Kabadayı 
Hermine Kalüsty«ııı 
Münci Kapanı 
Ömer Karabasan 
Enver Ziya Karal 
Yekta Karamustafaoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğîu 
Yakup Kadiri Karaos
manoğîu 
Nuri Kınık 
Enver Kırker 
Feyyaz Koksal 
Ahmet Köseoğlu 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran \ 
Kemal Kurdas 

1961 0 : 1 
Sahir Kurutluoğlu 
Muin Küley 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— M — 
Orhan Mersinli 
Ziya, Müezzinoğlu 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

— O — 
Zekâıi O'.Kan 
Abdülkadir Okyay 
İbrahim Saffet Onıay 
Kâzım Orbay 

İhsan ögat 
Feridun Şakir ö | 
Halim önalp 
A itan öymen 
Şirıasi özden oğlu 
İlhan Özdil 
Fakih özfakih 
Mazhar özkol 
Halil özmen 
Orhan Öztrak 

— P — 
Emin Paksüt 
Fikret • Pamir 
jVlahir Pamukçu 

— S — 
Âdil Sağıroğlu 
Necip San 
llhami Sancar 
Nihat Sargmalp 
Ragıp Sarıca 

unç 

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

- ş -
Mehmet Şengün 

— T — 
Cahit Talaş 
Salâhattin Taradal 
Reşat Târdu 
Hasan Tez 
Âdil Toközlü 
Osman Tosun 
Vecihi Tönük 
Vahit Turhan 
Salih Türkmen 
Kemal Tür'koğlu 
Ekrem Tüzemen 

— Ü .— 
Feridun Üstün 

— V — 
Âdil Vardarlı 

— Y — 
Fehmi Yavuz 
Cemal Yıldırım 
Daniş Yurdakul 

— Z — 
Galip Kenan Zaimoğlu 
Cahit Zamangil 
Nasır Zeytinoğlu 

T. O. Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Çekinserler] 

— K — 
Coşkun Kırca 

— 352/2 



B : 25 3.9.1961 O : 1 

Cemal Gürsel (Dev. ve 
Hu. Bgk.) 

— A — 
Mucip Ataklı 

— E — 
Vehbi Ersû 

— A — 
Şevket Adalaıı 
Lûtfi Akadlı 
Burhan Akdağ 
İsmail Rüştü Aksal 
Münir Aktepe 
Halil Akyavaş 
Muzaffer Alankuş 
Ekrem Alicaiı 
Mehmet Altınsoy 
Babür Ardahan 
Nurettin Ardıçoğlu 
Tahsin Argun 
Vedat Arıkan 
Ferhan Arkan-
Puat Arna 
Fethi Aşkın 
Sırrı Atalay 
Doğan Avcıoğlu 
Raif Aybar 

_ B — 
Cihad Baban 
Şeref Bakşık 
Cemil Sait Barlas 
Avni Başman 
Suphi Batur 
Mehmmet Baydur 
Bekir Sıtkı Baykal 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Nihat Reşat Belger 
Necip Bilge 
Hikmet B&nark 
Lûtfi Biran 
Osman Bölükbaşı 
Ratip Tahir Burak 

— O — 
Ömer Sami Coşar 

T. O. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
[Oya kattlmty anlarJ 

Kâmil Karavelioğlu 
_ G — 

Suphi Gürsoytrak 

— K — 

Suphi Karaman 

Sami Küçük 

— O — 

Sezai O'Kan (1. Â.) 

T. O. Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Oya kattlmıyanlar] 

Esat Çağa 
Fethi Çelikbaş 

_ D — 
Hazım Dağlı 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demirlioğlu 
Vahap Dizdaroğlu 
Avni Doğan 
Necati Duman 

— E — 
Yusuf Adil Egeli 
Şükûfe Ekitler 
Abdullah Ercan 
Sait Erdinç 
Zihni Erençin 
Feridun Ergin 
Alaettin Ergönenç 
Nedim Ergüven 
İlhan Esen 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

— P — 
Bedî Feyzioğlu 
Fehim Fırat 

— O — 
Kemal Zeki Gençosman 
Vasfi Gerger 
Abdülkadir Göğüs 
Ali İhsan Göğüs 
Mukbil Gökdoğan 
Hıza Göksu 
Turgut Göle 
Kasım Gülek 
Şemsettin Günaltay 
Turan Güneş 
Ferruh Güven 

— H — 
Mehmet Salim Hazer-
dağlı 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

— I — 
Rıza Isıtan 

- î -
Şefik İnan 

— K — 
Kadircan Kaflı 
Bedri Karafakıoğlü 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Mustafa Kepir 
Şahap Kitapçı 
Tevfik Kâmil Koperler 
Enver Kök 
Orhan Köprülü 
Mehmet Ali Kumbasar 

— L — 
Kaludi Laskari 

— M — 
Ferid Melen 
Hayri Mumcuoğlu(B.) 

— ° — 
Ahmet Oğuz 
Arif Hikmet Onat 
Hüseyin Onur 
Hamdi Orhon 
Hüseyin Otan 

— ö — 
Atıf ödül 
Rüştü özal 
Mehmet özbay 
Seyfi öztürk 

— P — 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pirinçcioğlu 

— ö _ 
Mehmet özgüneş 

— Y — 

Ahmet Yıldız 

— S — 
Selim Sarper (B.) 
Bahri Savcı (1.) 
Hulusi Selek 
İhsan Soyak 
Dündar Soyer 
Emin Soysal ' 
îihami Soysal 
Celâl Sungur 

- Ş -
Ahmet Şener 
Mehmet Şişman 

_ T — 
Ahmet Tahtakılıç (B.) 
Derviş Sami Taşman 
Zeki Tekiner 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (1) 
Sadettin Tokbey 
Abdülhadi Toplu 
Bedrettin Tuncel 

_ Ü — 
Hüseyin Ulusoy 
İsmail Ulutaş 

- Ü -
Ragıp Üner (B.) 

— V — 
Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu 

_ y _ 
Cemal Yavuz 
Bahri Yazır 
Nüvit Yetkin 
Asim Yılmaz 
Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayrak 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma 
hakkındaki muaddel Amerikan Kanununun hükümleri 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında akdolunan 13 Şu-
qat 1959 tarihli Anlaşmanın tasdikma dair kanun tasa

rısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/128) 

Difiglert Konüıyonu tokereri 

T. C. 
Kurucu Meclis 2.9,1961 

Dışişleri Komisyonu . 
Esas No : 1/128 
Karar No : 41 

Yüksek Baskanhga 

Kurucu Meclis Genel Kurulunun 29.8.1961 tarihli toplantısında komisyona iadesi kabul edilen 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan Kanunu
nun hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti- ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti arasında akdolunan 13 Şubat 1959 tarihli Anlaşmanın tasdikma dair olan kanun tasarısı ilgili 
bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda yeniden görüşüldü. 

Anlaşmaya dair Türkçe metnin ikinci maddesinin (B) bölümünün (b) fıkrasındaki «. . . . Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti adına hareket eden Türkiye Hariciye Vekâletinin...» yerine, yanlışlıkla 
«. . . . Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına hareket eden Türkiye Maliye Vekâletinin...» yazıl
mış olması üzerine yapılan inceleme neticesinde; yanlışlığın tabı hatasından ileri geldiği ve esasen 
muteber metnin İngilizce nüshasında da «Hariciye Vekâleti» nden bahsedildiğine göre, Anlaşmanın 
tatbikatta bir uyuşmazlık husule getirmiyeceğine kaani olunmuş ve tasarının Kurucu Meclis Ge
nel Kuruluna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiş olduğunu 
arz ederim, 

Kurucu Meclis 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanvekili 
c " Muzaffer Yurdaktder 





Kumcu Meclis S. S A Y I S I : 5 6 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1960 yılı 

Mart-Mayıs ayları hesabı hakkında Hesapları 
İnceleme Komisyonu raporu (5/11) 

+ 

Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 

T. C. 
Kurucu Meclis 

Hesapları İnceleme 
Komisyonu 

Esas No: 5/11 
Karar No. : 2 

1.9. 1961 

Yüksek Başkanlığa 

Lira Kr. 

12 678 013 52 Mart 1960 'başında bankada mevcut para 
42 011 401 52 Mart, Nisan ve Mayıs 1960 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 

54 689 415 04 Yekûn 
21 397 236 62 Mart, Nisan ve Mayıs 1960 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 

33 292 178 42 Haziran 1960 başında bankada mevcut para 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin Mart, Nisan ve Mayıs 1960 aylarına ait hesapları ince 
lendi : 

Mart 1960 da Ziraat Bankasındaki mevcudu ile Mart, Nisan ve Mayıs 1960 aylarında Hazi
neden alınarak bankadaki hesaba yatırılan mebaliğin ceman 54 689 415,04 lira olduğu ve aynı 
aylarda yapılan sarfiyatın 21 397 236,62 lira olduğu, mevcuttan sarfolunan miktar tenzil edil 
dikten sonra Haziran 1960 tarihinde bankadaki kasa mevcudunun 33 292 178,42 liradan iba
ret bulunduğunun muhasebedeki defatir ve evrakı sarf iye ile banka dekontlarının mutabakatın
dan anlaşıldığı ve yapılan sarfiyatın kanun ve mevzuata uygun olduğu görülmüştür. 

Kurucu Meclis Genel Kurulunun ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

'Başkan 
Kuytak Fikret 

Denetçi 
Töközlü Âdil 

Başkan V. 
Erkut Halil Sezai 

Üye 
Aksoyoğlu Befet 

Üye 
Karavelioğlu Kâmü 

Sözcü 
Beşe H. Kâmil 

Üye 
Isıtan Rıza 

îmzada bulunamadı 

Üye " 
özkaya M. Şükran 
tıuzâd'a bulunamadı 

Kâtip 
Atılgan Ahmet 

Üye 
Karaman Suphi 





Kurucu Meclis S. S A Y I S I : 57 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1960 yılı 

Haziran - Ağustos ayları hesabı hakkında Hesapları 
İnceleme Komisyonu raporu (5/12) 

T. C. 
Kurucu Meclis 

Hesapları înceUme 
Komisyonu 

Esas No: 5/12 
Karar No: 3 

Lira 

33 292 178 
+ 316 364 

Kr. 

42 
91 

Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 

1,9. 1961 

Yüksek Başkanlığa 

Haziran 1960 başında Bankada mevcut para 
Haziran, Temmuz ve Ağustos 1960 aylarında Ziraat 'Bankasının aldığı para 

33 608 543 33 Yekûn 
17 548 346 78 Haziran, Temmuz ve Ağustos 1960 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 

16 060 196 55 Eylül 1960 başında Bankada mevcut para 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin Haziran, Temmuz ve Ağustos 1960 aylarına ait hesapları ince
lendi : 

Haziran 1960 da Ziraat Bankasındaki mevcudu ile Haziran, Temmuz ve Ağustos 1960 aylarında 
Hazineden alınarak Bankadaki hesaba yatırılan nıebaliğin ceman 33 608 543,33 lira bulunduğu ve aynı 
aylarda yapılan sarfiyatın. 17 548 346,78 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan miktar tenzil edildikten 
sonra Eylül 1960 tarihinde Bankadaki kasa mevcudunun 16 060 196,55 liradan ibaret bulunduğundan 
Muhasebedeki defaıtir ve evrakı sarf iye ile Banka dekontlarının mutabakatından anlaşıldığı ve yapı
lan sarfiyatın kanun ve mevzuata uygun olduğu görülmüştür. 

Kurucu Meclis Genel Kurulunun ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kuytak Fikret 

Denetçi 
Toközlü Âdil 

* 

Başkan V. 
Erkut Halil Sezai 

Üye 
Aksoyoğlu Befet 

Üye 
Karavelİoğlu Kâmil 

Sözcü 
Be§e H. Kâmü 

Üye 
Isıtan Rıza 

., Üye 
özkaya M. Şükran 

İmzada Ibulunamadı 

Kâtip 
Aülgan Ahmet 

Üye 
Karaman Suphi 





Kurucu Meclîs S. S A Y I S I : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1960 yılı 
Eylül - Kasım ayları hesabı hakkında Hesapları t 

inceleme Komisyonu raporu (5/13) 

T. a 
Kurucu Meclis 

Hesaplan İnceleme 
Komisyonu 

Esas No: 5/13 
Karar No: 4 

Lira 

16 060 106 
+ 73 475 

Kr. 

Hesaplan İnceleme Komisyonu rapora 

2 , 9 . 1961 

Yüksek Başkanlığa 

55 'Eylül 1960 başında Bankada mevcut para 
03 Eylül, 'Ekim ve Kasım 1960 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 

16 133 671 58 Yekûn. 
5 146 443 90 Eylül, Ekim ve Kasım 1960 aylarında Ziraat Bankasının (harcadığı' para 

10 987 227 68 Aralık 1960 başında Bankada mevcut para 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin Eylül, Ekim ve Kasım. 1960 aylarına ait hesapları incelendi: 
Eylül 1960 da Ziraat Bankasındaki mevcudu iie Eylül, Ekim ve Kasım 1960 aylarında Hazineden 

alınarak Bankadaki ıhesalba yatırılan mebaliğin ceman 16 133 671,58 lira 'bulunduğu, ve aynı aylarda 
yapılan sarfiyatın 5 146 443,90 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan miktar tenzil edildikten sonra 
Aralık 1960 tarihnde Bankadaki kasa mevcudunun 10 987 227,68 liradan ibaret bulunduğunun Muha
sebedeki defatir ve evrakı sarfiye ile Banka dekontlarının mutabakatından anlaşıldığı ve yapılan sar
fiyatın kanun ve mevzuata uygun olduğu görülmüştür. 

Kurucu Meclis Genel Kurulunun ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kuytak Fikret 

Denetçi 
Toközlü Âdil 

Başkan V. 
Erkut Halil Sezai 

Üye 
Aksoyoğlu Refet 

Üye 
Karavelioğlu Kâmil 

Sözcü 
Beşe H. Kâmü 

Üye 
Isıtan Rıza 

Üye 
özkaya M. Şükran 
İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Atılgan Ahmet 

Üye 
Karaman Suphi 
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Kurucu Meclis S. S A Y I S I : 5 9 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1960 yılı 
Aralık ve 1961 yılı Ocak-Şubat ayları hesabı hakkında 

Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5/14) 

Hesaplan İnceleme Komisyonu raporu 

T. C. 
Kurucu Meclis 

Hesaplan İnceleme 
Komisyonu 

Esas No: 5/14 
Karar No: 5 

1.9. 1961 

Yüksek Başkanlığa 
Lira Kr. 

-f 
10 987 227 68 Aralık 1960 başında bankada mevcut para 

9 271 610 97 Aralık, Ocak ve Şubat 1901 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 

20 258 838 65 Yekûn 
16 506 580 14 Aralık 1960 Ocak ve Şubat 1961 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 

v« 
3 752 258 51 1 Mart 1961 başında bankada mevcut para 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin Aralık 1960 Ocak, Şubat 1961 aylarına ait hesapları ince
lendi : 

Aralık 1960 da Ziraat. Bankasındaki mevcudu ile Aralık 1960, Ocak - Şubat 1961 aylarında 
Hazineden alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblâğın ceman 20 258 838,65 lira bulunduğu 
ve aynı aylarda yapılan sarfiyatın 16 506 580,14 lira olduğu, mevcuttan sarfolunan miktar 
tenzil edildikten sonra Mart 1961 tarihinde bat kadaki kasa mevcudunun 3 752 258,51 liradan 
ibaret bulunduğundan muhasebedeki defatir ve evrakı sarf iye ile banka dekontlarının mutabaka
tından anlaşıldığı ve yapılan sarfiyatın kanım ve mevzuata uygun olduğu görülmüştür. 

Kurucu Meclis Genel Kurulunun ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kuytak Fikret 

Denetçi 
Toközlü Âdil 

Başkan V. 
Erkut Halil Sezai 

Üye 
Aksoyoğlu Refet 

Üye 
Karavelioğlu Kâmü 

Sözcü 
Beşe H. Kâmil 

Üye 
Isıtan Rıza 

Üye 
Özkaya M. Şükran 
İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Atılgan Ahmet 

Üye 
Karaman Suphi 





Kurucu Meclis S. S A Y I S I : 6 0 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1961 yılı 
Mart-Mayıs ayları hesabı hakkında Hesapları 

İnceleme Komisyonu raporu (5/15) 

Hesaplan İnceleme Komisyonu rapora 

T. C. 
Kurucu Meclis 

Hesaplan InceUme 
Komisyonu 

Esas No: 5/15 
Karar No: 6 

1.9, 1961 

Yüksek Başkanlığa 
Lira Kr. 

3 752 258 51* Mart 1961 başında Bankada mevcut para 
+ 7 036 261 62 Mart, Nisan ve Mayıs 1961 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 

10 788 520 L3 Toplam. 
10 083 806 51 Mart, Nisan ve Mayıs 1961. aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 

704 713 62 Haziran 1961 basında Bankada mevcut para 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin Mart, Nisan, Mayıs 1961 aylarına ait hesapları incelendi : 
Mart 1961 de Ziraat Bankasındaki mevcudu ile Mart, Nisan, Mayıs 1961 aylarında Hazineden alı

narak Bankadaki hesaıba yatırılan mebaliğin ceman 10 788 520,13 lira bulunduğu ve aynı aylarda ya-
pıîan sarfiyatın 10 083 806,51 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan miktar tenzil edildikten sonra Hazi
ran 1961 tariıhinde bankadaki kasa mevcudunun 704 713,62 liradan ibaret bulunduğunun Muhasebe
deki defatir ve evrakı sarfiye ile banka dekontlarının mutabakatından anlaşıldığı ve yapılan sarfiya
tın kanun ve mevzuata uygun olduğu görülmüştür. 

Kurucu Meclis Genel Kurulunun ıttılaına ar s edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Başkan 
Kuytak Fikret 

Denetçi 
Toközlü Âdü 

Başkan V. 
Erkut Halil Sezai 

Üye 
Aksoyoğlu Refet 

Üye 
Karavelioğlu Kâmil 

Sözcü 
Beşe H. Kâmü 

-Üye 
İsıtan Rıza 

Üye 
Özkaya M. Şükran 
İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Atılgan Ahmet 

Üye 
Karaman Suphi 





Kurucu Meclis S. S A Y I S I : 6 I 

Türkiye'de mukim şahısların ticari borçlarına müfa-
allik Anlaşma„ ile Türkiye'de mukim şahısların ticari 
borçları hakkındaki Anlaşmanın muvakkat tatbikına 
mütaallik Protokolün tasdiki hakkında kanun tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu raporu (1/63) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 2 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-946/568 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 13 . 2 . 1961 
tarihinde kararlaştırılan («Türkiye'de mukim şahısların ticari borçlarına mütaallik Anlaşma* 
ile «Türkiye'de mukim şahısların ticari borçlan hakkındaki Anlaşmanın muvakkat tatbikmu 
mütaallik Protokol» ün tasdiki hakkında kanun tasarısı) gerekçesi ve ilişikl eriyle birlikte 'bağlı ola
rak sunulmuştur. 

mezkûr Anlaşma ve Protokol Bakanlar Kurulunun 1 . 8 . 1959 tarihli ve 4/11957 sayılı ka 
rarnamesiyle tasvip edilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

G E R E K Ç E 

1948 senesinde kurulan ve. Hükümetimizin de âzası bulunduğu Avrupa iktisadi îş Birliği Te? 
kilâtı prensiplerine uymak maksadiyle ve 1950 senesinde başlıyan Kore Harbinin iptidai madde 
fiyatlarında tevlidettiği geçici yükselişin ihracatımızı kıymet itibariyle artırmasından cesaret alınarak, 
birçok ithal mallarımızın libere edilmesi cihetine gidilmişti. Takib edilen suni bir kredi politikası 
ve enflâsyonist temayüller talebi artırdığından liberasyondan faydalanarak memleketimize ser
bestçe giren ithal malları dahilî piyasada rağbet görmüş, bu da ithalâtı teşvik etmiştir. 

Elde edilen hibe ve krediler yakın bir gelecekte ihracatımızı artıracak yatırım sahalarında 
kullanılmadığından, ihracattaki artış temposu, ithalâttakinin çok!dununda kalmış ve ticaret blâu-
çomuz muntazaman açık verir duruma düşmüştür. 

Bundan dolayı 1952 senesinden itibaren transfer güçlükleri başlamış ve «aryere» adiyle tes
miye edilen gecikmiş ticari borçlar meydana gelmiştir. Tekevvün, eden bu gecikmiş borçların 
tesviyelerini temin için 1953 yılından itibaren «aryere» anlaşmaları imzalanmaya başlanılmış ve 
1956 senesine kadar, bu nevi birçok anlaşma akdedilmiştir. 

İhracatımızın mühim bir kısmının peşinen alacaklılara tahsisi esasına dayanan aryere anlaş
maları, muayyen döviz gelirlerimizin alacaklı memleketler tarafından mahallinde tevkifi neti-
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cesini tevlit etmiş ve dolayısiyle tediye blânçoauz açık vermekte devam ettiğinden, bu anlaşma
lar borçlarımızın itfasını da temin eyliyememiştir. 

Borç tediyesinin ihracat bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle icrası yerine, bunun, dış tediye 
imkânlarımıza uygun, belirli ve yeni esaslara bağlanması ve bu suretle de ihracatımıza, normal 
şartlar içinde inkişaf imkânlarını sağlamak gerekiyordu. Bu maksatla Hükümetimiz tarafından, 
âzası bulunduğumuz Avrupa iktisadi İş Birliği Teşkilâtı nezdinde yapılan teşebbüsler müspet ne
tice verdi ve Teşkilât Konseyi 29 Temmuz 1958 tarihinde aldığı bir kararla, dış borçların tediyesinin, 
Türkiye'nin tediye imkânları nazarı itibara alınmak suretiyle, muayyen bir devre içine yayılma
sını sağlıyacak anlaşmalar akdetmek üzere bir konferans akdine âza memleketlere tavsiye etti. 

Bu tavsiye üzerine 22 Eylül 1958 tarihinde içtima eden Konferansa Türkiye ile diğer âza memle
ketlerden ingiltere, Federal Almanya, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Holânda, italya, isveç, Danimar
ka, Portekiz, Norveç, isviçre ve Avusturya iştirak ettiler. Bu Konferansa Amerika Birleşik Devletle
ri de katıldı. Çalışmalarını 6 Mayıs 1959 tarihinde ikmal eden Konferansta hazırlanan «Türkiye'de 
mukim şahısların ticari borçlarına mütaallik Anlağına» 11 Mayıs 1959 da, Paris'te Türkiye ve diğer 
on üç âza memleket tarafından imzalandı. Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına âza bulunınıyan 
Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile mezkûr Anlaşma esaslarının Amerika Birleşik Devletlerin
de mukim alacaklılara da tatbikini sağlıyacak mahiyette bir mektup teatisi yapacağını Konferansa 
beyan eyledi. Diğer taraftan Anlaşmanın resmen meriyete girmesinin muayyen bir zamana müte
vakkıf olduğunu kabul eden Âkıd Taraflar, aynı tarihte, Anlaşma hükümlerinin muvakkaten tatbi
kini sağlıyacak olan «Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın muvak
kat tatbikine mütaallik Protokol» ü de imzaladılar. 

On altı madde ve bir ekten müteşekkil olan Anlaşma ile, Âkıd Taraflar, bunun hükümlerinin borç
lu, kefil ve alacaklı arasındaki hususi hukuk münasebetlerini haleldar etmiyeceğini ve aynı zamanda, 
Anlaşma çerçevesine giren borçlar için Türk Hükümetinin tekabbül edeceği vecibelerin Anlaşmada tas
rih olunanlardan ibaret kalacağını kabul eylemektedirler. 

Anlaşma çerçevesine giren borçlar, 4 Ağustos 1958 tarihinden evvel teslim edilmiş mal veya ifa 
edilmiş olan hizmetlerden mütevellidolup, vâdesi gelmiş veya 1 Ocak 1964 e kadar gelecek olan borçlar
dır. Ancak bu tariften, Hükümet kredileri, Rehinli mukavelelerden doğan borçlar, NATO enfrastrük-
tür mukavelelerinin ieabettirdiği tediyeler ve eski tasfiye anlaşmaları çerçevesinde akdedilmiş hususi 
mukavelelerden 4 Ağustos 1958 den evvel icrasına başlanmış olanlar vasıtasiyleö ödenecek borçlar is
tisna edilmişlerdir. 

Borçların karşılığı olan Türk liralarının T. C. Merkez Bankasına yatırılması mükellefiyeti münha
sıran borçluya aittir. Türk Hükümetine terettüibedon vecibeler, usulüne uygun müsaadelere istinaden 
yatırılan Türk liralarını, yatırıldıkları tarihte meri olan fiilî kurdan, xinlaşma gereğince tesbit edile
cek vâdelerde alacaklıya transfer etmek, ve bir d,?, Ibu Türk liraları üzerinden, bunların yatırıldıkları 
tarihten transferlerine kadar alacaklıya senede % 3 nispetinde faiz ödemekten ibarettir. 

Âkıd Tarafların memleketlerinde ve Amerika Birleşik Devletlerinde mukim alacaklılara olan borcu
lar, Anlaşmanın imzasını takibeden on 'iki yıl içinde transfer edilecektir. Bu maksatla Türkiye'nin ilk 
beş sene transfer edeceği meblâğlar, sırasiyle, 15, 20, 25, 30 ve 35 milyon dolardır. Bakiye borç, müta-
akıp yedi senede müsavi taksitler halinde ödenecektir. Türkiye tarafından transfer edilecek senelik 
meblâğlar, alacaklı memleketler arasında, bunların ılı er birinin alacağının umumi borç yekûnuna, mu
ayyen tarihlerde olan nispetine 'göre taksim olunacaktır, ilk iki senelik tediyeden her memlekete dü
şen hisse Anlaşmanın eki olan tabloda, gösterilmiştir. Alacak yekûnları cüzi olan Norveç, Portekiz, Da
nimarka ve Lüksemburg için üç senelik bir tediye devresi kabul edilmiştir. 

Transferler, bizzat alacaklı iadma .gönderilen tediye emirleriyle yapılacak, faiz tediyesi de bu şekil
de icra edilecektir. 

Yetkili Türk makamlarının müsaadesini istihsal şartiyle alacaklı, alacağına tekabül eden Türk lira
larını Türkiye'de yatırımlar yapmak veya sair masraflarında kullanmak imkânına maliktir. Bu şekilde 
kullanılan Türk liralarına tekabül eden döviz tediyeleri taıbiatiyle alacaklıya transfer edilmiyeeektir. 

Borca tekabül eden Türk liraları üzsrinden, bunların T. O. Merkez Bankasına yatırılma tarihlerin-

(S. Sayısı : 61) 
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den transferlerine kadar 'geçecek zaman için ödenecek olan % 3 gecikme faizi her takvim yılının son 
günü transfer edilecektir. Ancak ilk senenin faiz tediyesi 1960 sonuna kadar tehir edilebilecektir. 
Borçlunun, akdettiği mukavelenin yetkili makamlaroa tasdik edilmiş bir hükmü gereğince alacaklıya 
transfer anma kadar bir gecikme faizi ödemeyi taalhhüdetmiş olması halinde bu faiz Anlaşma gereğin
ce ödenecek faizin yerine kaim olacak ve ayrıca Anlaşma gereğince gecikme faizi ödenmiyecektir. 

Anlaşma, muhtelif Âkıd Taraflarla evvelce akdedilmiş bulunan iki taraflı tasfiye anlaşmalarının 
derhal yürürlükten kalkacağını ve bu Âkıd Taraflarla Türkiye arasında imzalanacak Teknik Tatbi
kat anlaşmalarına, hüküm vâz'ı suretiyle, çok taraflı Anlaşmanın meriyete ıgiriş tarihinde hüküm ifade 
etmek şartiyle, tamamen feshedileceklerini âmirdir. 

Anlaşmanın tatıbikatiyle ilgili teknik hususların tesbiti için Türkiye ile diğer her Âkıd memleket 
arasında ikili Anlaşmalar akdedilecektir. Bu ikili anlaşmaların hükümleri çok taraflı anlaşma hüküm
lerine mugayir olmıyaeaktır. 

^ Anlaşma 'gereğince ödenecek bir alacağı kalmıyan Âkıd Taraf, Anlaşmaya taraf olmaktan çıkacak
tır. 

Yukarda da arz olunduğu üzere Anlaşmanın meriyete igirmesi muayyen bir zaman mütevakkıf bu-
dunduğu cihetle Anlaşma hükümlerinin derhal yürürlüğe girmesini teminen bir muvakkat tatbik pro
tokolü imzalanmıştır. Bu protokolde anlaşmanın derhal tatbikına imkân verecek hükümler yanında, es
ki Tasfiye anlaşmaları gereğince açılmış olan hesaplarda mevcut mebaliğin sureti istimaline dair ka
yıtlar mevcuttur. Protokol Anlaşmanın meriyete girmesi üzerine hükümden düşecektir. 

Dış borçlarımızın tasfiyesini, tediye imkânlarımızla mütenasip bir şekilde, belirli ve müstakar esas
lara rapteden ve ticari mübadele imkânlarımızın genişlemesini temine salih olan işbu Anlaşma ile mu
vakkat Tatbik Protokolü teşriî organın yüksek tasdikma ara olunur, 

Dışişleri Komisyonu raporu , 

1.9. 1961 

Yüksek Başkanlığa 

«Türkiye'de mukim şahısların ticari borçlarına mütaallik Anlaşma» ile Türkiye'de mukim 
şahısların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın muvakkat tatbikini mütaallik Protokolün tasdi
ki hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görü
şüldü : 

Bilindiği üzere bu anlaşmalar dış ticaret borçlarımızın bir kısmının uzun vâdelerle teciline ve 
muntazam vâdelerle ödenmesine aidolup kısaca konsolidasyon anlaşmaları adı ile anılmaktadır. 
Son on yıllık malî ve iktisadi politika ile türlü bakımlardan konsolidasyon anlaşmalarının sım
sıkı ilgisi bulunmaktadır. Bundan ötürü söz konusu anlaşmalar komisyonumuzda etraflı bir 
şekilde incelenmiştir. İncelemelerde bilhassa borçların mahiyeti, menşei, miktarı ve Hazinenin 
yüklendiği külfet konuları üzerinde dikkatle durulmuş ve onaylama ile ilgili hukuki mesele
ler de tetkik edilmiştir. 

1. Borçların mahiyeti : 
Türkiye'nin Avrupa iktisadi îş Birjiği teşkilâtına dâhil devletlere ve Amerika Birleşik Dev

letlerine olan ticari borçları 11 Mayıs 1959 tarihinde imzalanan bir Anlaşma ile tecile tâbi tutul
muş ve bu Anlaşmanın 11 Mayıs 1959 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesinde aynı tarihli bir 

.Protokol ile kabul edilmiştir. 
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Ayrıca bu Anlaşmanın tatbiki ile ilgili teknik hususların tesbiti Jçin Türkiye ile diğer 

Âkıd Memleketler arasında ikili anlaşmalar akdedilmiştir. 
Sözü geçen anlaşmalar şümulüne giren borçların birinci kısmı 5 Ağustos 1958 tarihine ka

dar teslim edilen mal ve ifa olunan hizmet karşılığı olup tediyeleri o tarihe kadar muacceliyet 
kesbetmiş borçlardır. Ariyere adı verilen bu borçların yekûnu, en son hesaplara göre 208 milyon 
dolardır. Bu yekûnun Türk parası karşılığı ise bir milyar 872 milyon liradır. 

Konsolidasyona dâhil ikinci kısım borçlar ise 5 Ağustos 1958 tarihine kadar teelim olunan 
mal ve-ifa edilen hizmetler karşılığıdır. Yalnız bunların henüz vâdeleri gelmemiştir, 1 Ocak 
1964 senesine kadar vâdeleri gelecek olan borçlardır. Kredili adı ile anılan bu borçların ye
kûnu ise 146,7 milyon dolardır. Ve Türk parası k ırşılıklanda bir milyar 320 milyon lira tutmak
tadır. 

Bütün bu borçlar, Anlaşmada gösterilen bir plâna göre, on iki yıl içinde ödenecektir. Ayrıca Ha
zine tarafından ödenecek olan gecikme faizi yüzde 3 tür. Ve bunun tutarı 58,9 milyon dolar yani 
530 milyon Türk lirasıdır. 

' Borçların konsolidasy onundan önceki ariyere anlaşmaları 11 Mayıs 1959 tarihinde feshedilmiş
tir. 

Anlaşmaların Âkıd Devletlerin anayasalarınca yetkili organları tarafından hemen onaylanması 
şarttır. Çeşitli sebeplerden bu anlaşmalar iki yıldan beri bizim meclislerimiz tarafından onaylan
mamıştır. 

Dış ticari borçlarımızın teciline dair konsolidasy on anlaşmaları Demokrat Parti iktidarı devrin
de 31 . 8 . 1959 tarihinde Türkiye B. M. M. ne arz edilmiştir. O zamanki lâyihaya bağlı gerekçe An
laşmanın akdinin gerçek sebeplerini ve zaruretlerini izah edememiş ve sadece zahirî sebeplerle ye
tinerek anlaşma akdini bir başarı gibi göstermiştir. 

Bu kanun lâyihası uzun müddet T. B. M. M. nde beklemiş ve 27 Mayıs Devrimi ile kadük olmuş
tur. 

Bu defa Kurucu Meclise 18 Şubat 1961 tarihinde takdim edilen anlaşma lâyihasına ek gerekçe 
d?,hi kanunun önemini yeter derecede belirtememiştir. Bu sebepten Dışişleri Komisyonunuz konsoli-
dasyonun sebepleri ve neticeleri üzerinde uzun uzadıya durmak zorunda kalmıştır. 

2. Borçların menşei : 
Aslında bu borçların doğuş sebeplerini plânsız, programsız bir ekonomi politikası yüzünden 

memleket iktisadiyatının sarsılması ve sürekli buhranlara yakalanması hâdiseleri içerisinde ara
mak gerektir. Millî ekonomimizin sürekli buhranlara yakanlanması memleketin ödeme imkânları
nı kısırlaştırmış ve dış ticari borçlar ödenmez hale gelmiştir. Bu zorlukları aşabilmek için eski ik
tidar hükümetleri dost devletler nezdinde ısrarlı yardım ve kredi taleplerinde bulunmakla yetin
mişlerdir. 

Türkiye'nin dış ticaret borçları, Avrupa İktisadi îş Birliğine dâhil bulunan muhtelif memle
ketlere aitti. Bu yüzden Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtı Türkiye'nin ekonomik durumu ve 
bilhassa ödeme güçlükleri üzerinde ciddiyetle durmaya başlamıştır. Nihayet Avrupa iktisadi iş 
Birliği Teşkilâtı Konseyi 29 Temmuz 1955 tarihinde aldığı bir kararla, Türkiye'nin dış borçlarının 
tediyesinin ödeme imkânları nazarı itibara alınmak suretiyle, muayyen bir devre içinde yapılması
na sağlıyacak anlaşmalar akdetmek üzere bir konferans toplanmasının teşkilâtın üye devletlerine 
tavsiye etmiştir. 

Teşkilâtın tavsiyesi üzerime konferans 22 Eylül 1958 tarihinde toplanmış ve çalışmalarını 6 
Mayıs 1958 de 'bitirmiştir. Konferansın sonunda 11 Mayıs 1959 tarihinde Paris'te bir taraftan 
Türkiye diğer taraftan Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtına dâhiil üyeler arasında ticari borçla
rın uzun vâdelerle teciline dair 'bir esas anlaşma imza edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri de 
anlaşma hükümlerinin tatbikini sağlayacak mahiyette bir mektup teatislinde bulunacağını konfe
ransa 'beyan etmiştir. 

3. Borçların miktarı : 
fCansolidasyon anlaşmaları ile vâdeleri uzatılan borçların miktarı 355,5 milyon 'dolardır. Bu-
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nun Türk parası karşılığı üç milyar 200 milyon liradır. Buna faiz olarak ödenecek 5*8,9 milyon 
dolarda eklenecek olursa ye*kûn 415,5 milyon d'olâra yani 3 'milyar 731 milyon T. L. sına baliğ 
olur. 

Konsolide ediilen borçlar Türkiye'nin bütün dış borçlan olmayıp muayyen vasıfta ve karakter-
de bulunan borçlardır. 1̂ 68. yılı Süitçe tasarısında da beriltild'iği üzere 31 . 12 . 1960 tarihi iti'bar 
riyle dış borçlarımızın faizleri ile 'beraber genel yekûnu bir milyar 366 milyon dolardır. 

Şim'di Konstolidasyon anlaşmadan ile 355,5 milyon dolarlık borç. 12 senellik bir devrede ve ted
rici surette artan senelik taksitlerle ödenecektir. îlk sene faiz harieolmak üzere 15 milyon dolar, 
mütaakıp dört sene sıra ile, 20, 25, 30, 35 milyon dolar tediye 'edilecektir. Bundan sonra geri ka
lan borç müsavi taksitlerle mütaakıp yedi yıl içinde tasfiye olunacaktır. 

Vaktiyle TüHkiye B. M. M. Hariciye Encümenimde 21 . 12 . 19*59 tarihinde eski ilktidann mü
messili konsülitde edilen 'borçların 448 milyon dolar olduğunu ifade etmiştir. Halbukü 1961 yılı 
bütçe kanunu tasarısına göre bu miktar 436 milyon dolardır, öte yandan 'anlaşmanın 14 ncü mad
desine göre bilâhara tanzim edilen transfer Ibekliyen tediyeler yekûnunu gösteren kati cetvellere 
göre bu miktar 355,5 milyon dolardır. Aradaki fark resülmal olarak 92 milyon dolar, faizle be
raber ise bu fark 122 660 453 dolardır. 

Alacaklılar tarafından bildirilen miktarlarla T. C. Merkez Bankasınca verilen katî rakamlar 
arasındaki farkın sebebi komisyonumuzun dikkatini çekmiş ve bu ayrı bir tetkik konusu olmuş
tur. Bu değişik rakamlar çeşitli sebeplere atfedilmektedir. Bu sebeplerin başlıcaları aşağıda gös
terilmiştir. 

1. Bu kanunda daha başlangıçta katî rakamların tesbit edilememesinin mesuliyeti bir taraf
tan T. C. Merkez Bankasına ve diğer taraftan Maliye ve Ticaret Bakanlıklarına ait görünmekto-
dir. Bakamların intizamdan mahrumiyeti borç listesini kesin şekilde haz rlamaya imkân verma-
miştir. Bu durum düşük idare zamanında dairelerde hüküm süren kayıtsızlığı da anlatmaktadır. 

2. ilk bildirilen rakamlarda Danimarka 215 000 dolar. Lüksemburg 434 bin dolar ve Portekiz 
460 bin dolar alacaklı görüldüğü halde katî rakamlarda ise bu üç devletin üçünün de alacaklı ol
madığı anlaşılmıştır. 

Buna mukabil Yunanistan'ın ilk bildirilen miktarlar arasında alacağı olmadığı halde katî ra
kamlarda 800 412 dolar alacaklı olduğu görülmektedir. 

Daha 1953 de memleketimizin 240 milyon dolar ariyere borcunun birikmiş olması Devleti kre
dili ithalâta zorlam ş kahve, kalay dâhi kredi ile ithal edilmiştir. Kredili ithalâtın suiistimali, 
memleketin menfaatine aykm olarak kullanılması türlü söylentilere de sebebolmuştur. Kredili it
halâtın Merkez Bankası kayıtlarına aksetmemesi bilhassa dikkate şayandır. Komisyonumuz katî 
rakamların ilk müzakerekrde verilememiş olmasının sebeplerini eski idarenin ihmallerinde aramış ol
makla beraber bu konu üzerinde ehemmiyetle durulmasını da lüzumlu görmektedir. 

3. T. C. Merkez Bankası kayıtlarına göre borçlu görünüp de alacaklı Devletler taraf ndan 
borçları ödenmiş olan şahısların mevcudiyeti bâzı şüpheleri dahi uyandırmaktadır. Bu konuda 
yetkili organlar tarafından incelenmesini ve bu şahısların borçlarını ne surette ödediklerinin araş-
tırılmasim lüzumlu görürüz. 

4. Hâzineye yüklenen afi* külfet : 
Her şeyden önce şunu belirtmek lâzımdır ki, güçlükler veya imkânsızl klar sebebiyle 355,5 mil

yon dolar borcun vaktinde ödenmemesinden Hazine gecikme faizi olarak 58,9 milyon dolar karşılığı 
356,8 milyon TL. sı bir külfet altına girmiştir. 

Diğer taraftan 5 . 8 . 1958 tarihinde muacceliyet kesbetmiş ve transfer bekliyen borç miktarı 
208,8 milyon dolardır. Ticari mevzuata ve teamüllere uygun olarak sözü geçen 208,8 milyon do
lar karşılığı, ariyere borç gailesi çıktığı günden beri borçlu tüccar ve diğer eşhas tarafından Mer
kez Bankasına muntazaman ödemeler yapılmıştır. Ancak, hatalı bir politikanın keyfî tasarruflan 
yüzünden döviz stoklanınız tükenmiş dış itibanmızm sarsılma pahasına da ödenmiş tüccar borçları
nın transferi yapılamamıştır. Bu durumda T. C. Merkez Bankasının akreditif emirleri yabancı 
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bankalarca yerine getirilmemeye başlanmıştır. Şüphesiz bu hal Türk Devletinin itibarına ağır bir 
darbe olmuştur. 

Anlaşma hükümlerine uygun olarak borçlu tarafından 5.8.1958 den önce Merkez Bankasına, adı 
geçen borçlar için, bir dolar karşılığı 282 kuruş ödenmiştir. Muaeceliyet kesbetmiş 208,8 milyon do
larlık borcun sonradan transferi için devalüasyon neticesi, bir dolar karşılığı 902 kuruş hesaplan
mıştır. İşte bu yüzden doğan kur farkı bir milyar 294 milyon T.L. sı tutmaktadır. Bunun ne ağır 
bir 'külfet olduğunu söylemeye hacet yoktur. Şu halde, 355,5 milyon dolar tutarı borçların yeni 
vâdelerle, tecili Hazineye faizle birlikte bir milyar 825 milyon liralık muazzam bir külfet yüklemiş
tir. Yalnız kur farkı, gecikme faizinden ötürü, 12 yıl müddetle, ortalama her yıl, açıktan 150-200 
milyon T.L. lık bir külfetin Hazineye yüklendiği anlaşılmaktadır. 

5) Borçların ödenme tarzı ve imkânları : 
1961 yılı Bütçe Kanunu tasarısına göre Türkiye'nin konsolide borçları dâhil, 31.12.1959 tarihi 

itibariyle borç yekûnu bir milyar 135 milyon dolardır. Bu yekûn faizle birlikte takriben bir mil
yar 400 milyon doları bulmaktadır. Bunun Türk parası karşılığı ise 12 milyar 600 milyon liradır. 
Bu duruma göre Türkiye senede vasati olarak 100-125 milyon dolar borç ödemek zorundadır. 

Bir memleketin dış borçlarının ödenmesi mevzuunda her şeyden evvel ihracat durumunun göz 
önünde bulundurulması lâzımdır. Bu yeter derecede döviz elde edilip edilemiyeceğini belli eder. 
Gerek ihracat ve gerekse saıir yollardan ele geçen dövizlerin normal ithalât ihtiyaçlarından öte
ye bir bakiye bırakması ve bunun da borç taksitlerini karşılamaya yeter ölçüde olması şarttır. 
Halbuki bizim bugünkü tediye muvazenemiz bize borç ödemek hususunda pek de imkân vermemek
tedir. Çünkü ihracattan elde edilen dövizler ithalâtımızın bedellerini bile karşılıyamıyacak durum
dadır. İşte böylece bu borçların nasıl ve ne ile ödeneceği meselesi karşımıza çıkmaktadır. Anlaşma
larla elde edilen ödeme yolları ancak şeklî mahiyettedir. Bunun fitli bir ödemeye varabilmesi ye
ter dövizin bulunmasına bağlıdır. Bu durum eski iktidarın bu memleket maliyesini ve iktisadını 
nasıl bir çıkmaza soktuğunu açık surette göstermektedir. 

6. Anlaşmanın tasdiki ile ilgili hususlar : 
1924 Anayasasının 26 ncı maddesi gereğince anlaşmaları akit salâhiyeti T. B. M. M. irin vazifeleri 

arasında sayılmıştır. Tatbikatta ise akit salâhiyeti icra organı tarafından kullanılmakta ancak Mecli
sin tasdiki ile tekemmül estirilmektedir. Yalnız 7280 sayılı Kanunla Hükümete kredi, yardım ve ödeme 
anlaşmaları akdine ve bu anlaşmaların imzalandıkları tarihi en itibaren meriyete girmesi hususunda, 
kanuni salâhiyet verilmiştir. Fakat bu anlaşmalar imzialandıkları tarihten itibaren altı 'ay içinde B, 
M. M. nin tasdikma sunulmak zorundadır. 

Konsolidasyon 'anlaşmasını tatlbik mevkiine koyan protokol, 7280 sayılı Kamınım şümulüne giren 
bir anlaşma olarak mütalâa edilmiş ve Meclisin tasükma lüzum, görülmeden imza edildiği andan iti
baren yürürlüğe sokulmuştur. Bu anlaşmanın dış görünüşü bir yardım veya kredi anlaşması şeklini 
gösteriyorsa da muhtevası bakımından çok şümullüdür. Anlaşma Türkiye dışında kalan diğer âkıd 
devletler için belki bir yardım ve kredi anlaşmasıdır. Fakat, bunun Türkiye bakımından bir hususi
yet arz ettiği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yukarda, belirtildiği üzere hatalı ekonomi politikası yüzünden döviz .kaynaklarının iyi kullanılma
ması selbebiyle bu borçların vaktinde ödenememesinden gecikme faizi ve kur farkı olarak Hazine bir 
milyar 825 milyon lira külfet altına (girmiştir. Borçların konsolidasyonunun Hazineye ve dolayısiyle 
vatandaşa yüklediği ağır külfetler göz önünde bulundurulursa bu Anlaşmayı sadece bir yardım ve 
kredi anlaşması olarak mütalâa etmek mümkün değildir. Zira anlaşma kur farkları ve gecikme faizleri 
gilbi külfetleri de kabul eden bir .anlaşmadır. Bu itibarla onun 7280 sayılı Kanunda Hükümete verilen 
yetkiye müsteniden imzalandığı andan itibaren meriyete girmesi doğru olmasa gerektir. Eski iktidar 
iç mevzuata ıgöre de salâhiyetinin dışına çıkarak bu Anlaşmayı imzalamış ve hemen tatbik mevkiine 
koymuştur. 
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7. Netice : 
Aslında konsolidasyon anlaşmaları eski iktidarın hatalı malî ve iktisadi politikasının iflâsını hüc-

cetliyen bir vesikadır. Bununla beraber bû anlaşmaların Türk ekonomisinin çıkmazdan kurtarılması 
için gayeler ve tedbirler aranılmasına zaman ve imkân verdiğini de kabul etmek lâzımdır. 

Konsolidasyon anlaşmaları ile borçların ödenmesinde memleketimiz nispi bir ferahlığa kavuşmuş
tur. 1959 yılında 141,9 milyon dolar yerine 34 milyon dolar, 1960 yılında 118,4 milyon dolar yerine 
40 milyon dolar, 1961 yılında 93 milyon dolar yerine 45 milyon dolar, 1962 yılında 83 milyon dolar 
yerine 50 milyon dolar, 1963 yılında da 70 milyon dolar yerine 54 milyon dolar ödenmesi ile ödeme 
şeklinde kolaylıklar elde edilmiştir. Elbette konsolidasyon anlaşmaları ile ödeme taksitlerinin hafifle
tilmiş olması Türk maliyesinin yükünü hafifletmiş ve Türk ekonomisine bir ferahlık getirmiştir. Bu 
bakımdan konsolidasyon anlaşmalarını içine düştüğümüz iktisadi çıkmamdan kurtulmak imkânı veren 
dost yardımlarının bir anlaşması olarak kabul etmek yerinde olur. 

11 Mayıs 1959 da imzalanan esas anlaşma iki yıldan beri muvakkat şekilde yürürlüktedir. Türkiye'
den başka diğer bütün Âkıd Devletler bu anlaşmayı ve diğer tatbikat anlaşmalarını tasdik ekmişlerdir. 
Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı üyeleri ve Amerika Birleşik Devletleri ile münasebetlerimizde dış 
ticari borçlarımızın kaderini tâyin eden bu anlaşmanın daha uzun müddet tasdik edilmeksizin askıda 
kalması şayanı arzu değildir. Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına mensup Devletler ve Amerika Bir
leşik Devletleri ile iktisadi münasebetlerimizin, 27 Mayıs İnkılâbından bu yana gelişmekte bulunduğu 
aşikârdır. Bu gelişmenin hızlandırılmasında eski borçlarla ilgili bulunan konsolidasyon anlaşmalarının 
Yüksek Meclis tarafından onaylanmasının iyi tesirler yapacağına kaani bulunuyoruz. 

Bugün Türkiye'nin gerek konsolidasyon anlaşmaları içine giren gerekse bu anlaşmalar dışında ka
lan dış borçları büyük bir yekûn tutmaktadır. Bunların taksitlerinin vaktinde ödenebilmeleri Türk 
ekonomisi ve Maliyesi için çok zordur. Borçlarımızın daha uzun vâdelerle ve daha düşük faizlerle öde
nebilmesi imkânlarının araştırılması büyük bir zaruret olarak belirmektedir. Bu konular üzerinde gö
rüşmek üzere bu Anlaşmanın 15 nci maddesinin derpiş ettiği konferansın toplanması da düşünülmeli
dir. 

Komisyonumuz, konsolidasyon anlaşmalarının Yüksek Meclis tarafından tasdik edilmesi, ile, ilerde 
Hükümetimizin borçlarının revizyondan geçirilmesi hususunda 15 nci madde hükmünden fayda sağlı-
yacağına kaanidir. Bu kanaatla bu Anlaşmanın tasdiki yüksek tasviplerine arzı ııvmın mütalâa edilmiş 
ve metnin muhtevasına tesir etmiyecek ifade değişiklikleriyle tasarı kabul edilmiştir. .̂ ,- £ j 

Kurucu Meclis Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kurucu Meclis Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Baışkanvekili Bu Rapor Sözcüsü Üye 

Şevket Raşit Hatiboğlu Muzaffer Yurdakuler Hamza Eroğlu Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

Üye Üye' üye Üye 
Cemil Sait Barlas Bülent Ecevit Yusuf Âdil Egeli Turgut Göle 

Üye üye Üye 
Kadri Kaplan Vahit Turhan Kemal Türkoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

«Türkiyede mukim şahısların ticari borçlarına 
mütaallik Anlaşma» ile «Türkiye'de mukim şa
hısların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın 
muvakkat tatbikma mütaallik Protokol» ün 

tasdiki hakkında kanun tasarısı 

* MADDE 1. — 11 Mayıs 1959 tarihinde im-
zalanan «Türkiyede mukim şahısların ticari 
borçlarına mütaallik Anlaşma» ile «Türkiye'de 
mukim şahısların ticari borçları hakkındaki 
Anlaşmanın muvakkat tatbikma mütaallik 
Protokol» kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini Ba-

13 . 2.1961 
Devlet Başkanı ve 

Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 

E. Tüzemen 
İçişleri Bakanı 
İV. Zeytinoğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

R. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 
A. Tahtakilıç 

Ba. - Ya. ve Tuz. Bakanı 
C. Baban 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

M. î. Ktzüoğlu 
Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankus 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı V. 
A. Tdhtaaktltç 
Ticaret Bakanı 

M. Baydur 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Aşkın 
Ulaştırma Bakanı 

O. Mersinli 
Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

îmar ve İskân Bakanı 
B, özal 

DIŞÎŞLEKİ KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎEİŞÎ 

«Türkiye'de mukim şahısların ticari borçlarına 
mütaalik Anlaşma» ile «Türkiye'de mukim şa
hısların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın 
muvakkat tatbikma mütaallik Protokol» ün 

onaylanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 11 Mayıs 1959 tarihinde imza
lanan «Türkiye'de mukim şahısların ticari 
borçlarına mütaallik Anlaşma» ile «Türkiye'de 
mukim şahısların ticari borçları hakkındaki 
Anlaşmanın muvakkat tatbikma mütaallik Pro
tokol» kabul ve onaylanmıştır. 

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

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü madesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE'DE MUKlM ŞAHISLARIN TİCARİ BORÇLARINA MÜTEÂLLİK ANLAŞMA 

Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Kırallığı, Danimarka Kıral-
lığı, Fransa Cumhuriyeti, İtalya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Norveç Kırallığı 
Halânda Kırallığı, t*çrtekiz Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Şimali irlanda Birleşik Kırallı
ğı, İsveç Kırallığı, İsviçre Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti (aşağıda «Türk Hüküme* 
ti» olarak anılacaktır) Hükümetleri; 

Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtının ^aşağıda «Teşkilât* olarak anılacaktır) âzası bulun
duklarını nazarı itibara alarak; 

Teşkilât Konseyinin 29 Temmuz 1958 tarihinde Türkiye'nin istikrar programına mütedair 
bir karar aldığını (aşağıda «Karar» olarak anılacaktır) ve bu Kararda; Türk Hükümetinin, 
Türkiye'de mukim şahısların diğer Âkıd Taraflar memleketlerinde mukim şahıslara olan borçları
nın tesviyesinin yeni bir hâl şekline bağlanmadı gerektiğine işaret eden bir beyanını not ettiğini 
nazarı itibara alarak; 

Türk Hükümetinin, Teşkilâtça kararda not edilen transfer tatilinin hitamında, Türkiye'de 
mukim şahıslara ait bâzı borç kategorileri transferini, işbu Anlaşma çerçevesinde ve bunda der
piş edilen tarihlerde icraya başlıyabileceğini müşahade ederek; 

Bu hususu temin için müşterek bir gayretin lüzumlu olduğunu kabul ederek; 
Kararda; Teşkilâtın ilgili hükümetlerden, muacceliyet kesbetmiş veya gelecek senelerde 

kesbedecek bu nevi borçların tediyesine ve Türkiye'nin istikrar programının istikam etirdiğı 
ihtiyaçları ve bu programdan beklenen neticebre göre taayyün edecek tediye kabiliyeti göz 
önünde tutulmak suretiyle bu borçların tesviyesinin zaman içine yayılmasına matuf anlaşmalar 
yapılmasını talebetmiş olduğunu nazarı itibara alarak; 

Bu prensipleri işbu Anlaşma hükümleriyle fiiliyata intikal ettirmeyi arzu ederek; 
Teşkilât" Konseyini 30 Ocak 1959 tarihinde Türk İstikrar Programının mevkii tatbika 

konması ve inkişafı hakkında ve bu memlekete Avrupa Fonundan bir kredi verilmesi hususun
da bir karar kabul ettiğini ve bu karar ahkâmiyle, âza memleketler hükümetlerine ülkelerinde 
mukim olup Türkiye'de mukim şahıslarla, icrasına 5 Ağustos 1958 den evvel başlamış muka
veleler akdetmemiş olan şah:sları, bu mukavelelerin 5 Ağustos 1958 tarihinden henüz infaz edil
memiş olup tediye vâdeleri 1 Ocak 1964 den evvel gelecek kısımlarını, istikrar programını gös 
önünde bulundurarak Türkiye'de mukim şahıslar lehine daha müsait şartlar ihtiva edecek şe
kilde tâdil maksadiyle Türkiye'de mukim şahıslarla • müzakereye teşvik etmelerini tavsiye eyle
diğini (tabiatiyle bu yeni şartlar borçlular için, işbu Anlaşma ile istihdaf olunan bâzı kategori 
borçların tesviyesi zımmmda ihzar olunan zaman içinde yayılma plânı ile tesfoit edilmiş şart
lardan daha müsait olmıyacaktır) nazarı itibara alarak; 

Türkiye'ye malî yardım ve Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları mevzularını müza
kere için bir konferansın, Teşkilât çerçevesinde, 22 Eylül 1958 den 43 Mayıs 1959 tarihine kader 
içtima ettiğini ve Âkıd Taraflarla Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin katıldığı bu konfe
ransta işbu Anlaşmanın hazırlanmış olduğunu nazarı itibara-alarak; 

Bu konferans esnasında Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik Develeri Hükümetinin, Tür
kiye'de mukim şahısların Amerika Birleşik Devletlerindeki alacaklılara olan rtieari borçlan husu
sunda bir nota teatisinde bulunmak niyetlerini beyan eylediklerini kaydederek.; 

Gerek bu nota teatisinin, gerek bahse konu borçların tesviyecinin zaman içinde^ yayümasiyle il
gili bâzı teknik hususların tesbiti için alâkalı hükümetlerin Türk Hükümeti ile akdedecekleri iki 
taraflı anlaşmaların, Türkiye Hükümetiyle birlikte konferansa katılan devletlere takribi bir mü
savi muamele yapılması prensibinden mülhem olması gerektiğini nazarı itibare alarakı 

Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır.: 
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Madde — 1. 

Anlaşmanın şümulü 

a. Âkıd Taraflar, Türkiye'de mukim şahısların diğer Âkıd Tarafların memleketlerinde mukim 
şahıslara olan borçlarının tediyesinin zaman içinde yayılması plânının işbu Anlaşma ile tesbitinin 
ve bunun tatbik mevkiine konulmasının, alâkalı olan muhtelif alacaklı, borçla veya kefillerin-hak 
ve vecibelerini haleldar etmiyeceğiui kabul ederler. 

b. Âkıd Taraflar, keza, Türk Hükümetinin, Türkiye'de mukim şahısların işbu Anlaşmada 
derpiş edilmiş kategorilere dahil bulunan borçlarının tesviyesini, temin için deruhde edeceği veci
belerin, işbu Anlaşmada ve 13 neü maddenin tatbikatından olarak akdedilen ikili anlaşmalarda 
ifade edilen vecibelerden ibaret olacağını kabul ederler. 

Madde — 2, 

Tarifler 

Bu Anlaşmada ve 1 sayılı ekinde : 
1. «İkili Anlaşma.» tâbiri, aşağıda, 13 üncü madde tatbikatından olarak akdedilmiş anlaşma 

mânasını taşır; 
2. «Transfer edilen yıllık taksit» tâbiri 7 nci maddenin a, fıkrasında tarif edilen mânayı ifade 

eder; 
3. «Alacaklı» tâbiri 3 neü maddenin a. fıkrasında tari t"! edilen Mânayı taşır; 
4. «Borçlu» tâbiri 3 neü maddenin a. fıkrasında tarif edilen mânayı ifade eder; 
5. «Borç» tâbiri 3 neü maddede derpiş edilen şartları haiz olup işbu Anlaşmaya göre tesviye 

edilecek her türlü borca ifade eder; 
6. «Amerika Birleşik Devletlerindeki alacaklılara olan borçlar» ibaresi 3 neü maddede tarif edi

len kategorilerden her hangi birine ait her türlü borcu i Cad.e eder, şu kadar ki. mezkûr borcun Ameri
ka Birleşik Devletlerinde mukim bir şahsa karşı olması lâzımdır; 

7. «Türk makamları taralından usulüne uygun olarak müsaadeye bağlanmış» ibaresi, salahiyetli 
Türk makamlarının, Türk kanun ve nizamatma ve bunların mezkûr makamlarca, müsaade ve lisans
ların itası arasında, tefsir ediliş şekillerine uygun olarak -müsaade vermiş oldukları mânasını taşır; 

8. Âkıd Taraflardan birinin «vazifeli müessese» si tâbiri, Merkez Bankasını veya işbu Anlaşma 
dolayısiyle ikili bir Anlaşma ile tavzif edilen her hangi bir diğer müesseseyi ifade eder; 

9. «Gecikme faizi» tâbiri, 10 ncu maddenin a. fıkrasında tarif olunan mânayı taşır; 
10. «Mukaveleden müitevellit gecikme faizi» tabiri, 10 ucu maddenin b. fıkrasında tarif edi

len mânayı taşır; 
11. «Transferin yapılacağı para» tâbiri, 5 nci mad'denin d. fıkrasında tarif edilen mânayı 

taşır; 
12. «Transfer edilecek yılh'k taksitler yekûnu» ibaresi 7 nci maddenin b. fıkrasında 'tes'bit 

edilen mânayı haizdir; 
13. «Parite» tâbiri, 7 nci maddenin d. fıkrasmda. tasrih edilen mânayı taşır; 
14. «Alacaklı -memleketler» tâbiri, Türkiye Cumhuriyoti hameolmak üzere iş'bu Anlaşmaya 

taraf olan her memleketi ve milletlerarası temsil vazifesi Âkıd. taraflarca deruhde edilmiş bütün 
ülkeleri ifade eder; «bütün alacaklı memleketler» tâbiri de, Türkiye Cumhuriyeti haricolmak üze
re bütün Âkıd tarafları ve Amerika Birleşik Devletlerini ifade öder; 

.15. «Zaman içinde yayılma plânı» tâbiri, işbu Anlaşma ile tes'bit edilen tedbirleri ifade'eder; 
1.6. «Transfer beki iyen tediyeler» tâbiri, Türk Hükümetinin fi nci maddeye tevfikan, trans

feri yapılmadığı nispette transferini temin edeceği, tranferin yapılacağı para ile ifade edilmiş 
tediyelere tallûk eder; bununla beraber 9 ncu madde gereğince karşılığı Türkiye d e kullanılmış 
olan bilcümle tediyelerde, 8 nci maddeye uygun -olarak transfer edilmiş olması gerekeceği âna 
kadar bu tâbtir şümulüne girer ; 
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17. Keferans tarihi olarak kullanılan «31 Aralık» tâbiri, iher sene bu tarihte muamelelerin 

kapanması sırasında hesapların durumuna taallûk eder. 

Madde - 3. 

Borçlar 

a. 4 ncü madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, işbu Anlaşma hükümleri, Türkiye'de 
mukim bir şafhsm asıl borçlu veya kefil sıfatiyle, bâr alacaklı memlekette mukim bir şahsa (bu 

* şahıslar aşağıda yerine göre «alacaklı» veya «borçlu» olarak anılacaktır) olan her türlü borcuna 
tatbik edilecektir, şu kadar ki ; 

i. Borcun Türk makamlarınca usulüne uygun olarak müsaadeye bağlanmış, mal ithaline veya 
hizmet ifasına mütaallik bir mukaveleden tevellüddetmiş olması, 

ii. 5 Ağustos 1958 tarihinden evvel malın teslim veya hizmetin ifa edilmiş bulunması, 
iii. Borca mütaalik tediyenin muacceliyet kesbetmiş veya 1 Ocak 1964 den evvel kesbedecek 

olması şarttır. 
b. «Borç» tâbiri, aynı zamanda, muacceliyet kesbetmiş veya 1 Ocak 1964 e kadar kesbedecek 

her türlü mukavele faizi ile işbu^ Anlatmanın imzasına kadar muacceliyet kesbetmiş mukaveleden 
mütevellit gecikme faizlerini de ihtiva eder, 

Madde — 4, 

İstisnalar 

işbu Anlaşma hükümleri : 
i. 5 Ağustos 1958 den evvel akdedilmiş ve Türk makamlarınca usulüne uygun olarak müsaa

deye bağlanmış olup bir ikili anlaşmaya merbut bir listede münderiç bulunan bir hususi mukavele
nin tatbikatı gereğince tesviye şekli Türk ihracat gelirlerinden kesinti yapılmasını gerektiren her 
türlü vecibenin, 

ii. 3 ncü maddenin b. fıkrasında derpiş edildiği üzere her türlü mukavele faizi haricolmak 
üzere cari görünmiyen muameleler dolayısiyle, 5 Ağustos 1958 tarihinden itibaren vâdesi hulul eden 
borçların tediyesinin, 

iii. Rehin mukabili borçların ve bunlarla ilgili faiz, banka komüsyonu veya, sair muhtelif 
masrafların ödenmesinin, 

iv. Diğer bir Âkıd Tarafça Türk Hükümetine yapılan ikrazla bunlara müteferri faizlerin tedi
yesinin, 

V. 5 Ağustos 1958 den evvel akdedilmiş bulunan ve bâzı ikili anlaşmalarda tasrih edilmiş olan 
bir beynelmilel anla§ma çerçevesinde teslim edilmiş mal veya ifa olunmuş hizmetlere mütaallik her 
türlü tediyatın, icrasına tatbik edilmez. 

Madde — 5. 

Tediyeler 

a. Borçlar dolayısiyle Türk lirası tediyeleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yapıla
caktır. Mezkûr banka bunları Türk makamlarınca usulüne uygun olarak müsaadeye bağlanmış 
vâdelerde kabul edecektir, şu kadar ki : 

i. Mezkûr tediyeleri icra vecibesi münhasıran borçluya terettübetmekte devam eyliyecektir. 
ii. Türk makamlarınca usulüne uygun olarak müsaadeye bağlanmış tediyeyle ilgili transfer 

talebinin mezkûr Merkez Bankasına yapılmış olması veya yapılması, 
iii. Türk parasından gayrı bir para ile ifade edilmiş bir borç mevzuubahsolduğu takdirde tediye 

baliğinin, tediyenin yapıldığı veya b. fıkrası gereğince yapılmış addolunduğu tarihte mer'i Türk 
mevzuatına tevfikan Türkiye'de tatbik edilen fiilî kur üzerinden hesaplanması şarttır. 
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b. Türk kanun ve nizamatmm kendisine bahşettiği hususi bir rejim gereğince borçlu, tediyeyi 

vacibüttediye olduğu tarihten sonra yapmaya Türk makamlarınca usulüne uygun olarak mezun 
kılınmış ise, mezkûr tediye, işbu Anlaşma muvacehesinde, 6 ncı maddenin a. ii fıkrası hükmü mah
fuz kalmak şartiyle, vacibüttediye olduğu tarihte icra edilmiş addolunur. 

c. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilgili alacaklı memleketin vazifeli müessesesine müm
kün olan en kısa zamanda : 

i. îşbu Anlaşmanın meriyete giriş tarihinden evvel, bir borç dolayısiyle mezkûr Merkez Ban
kasına yapılan veya b. fıkrası hükmünce yapılmış addolunan bilcümle tediyeleri, 

ii. Bu tarihten itibaren Merkez Bankasına a. fıkrası gereğince yapılacak veya b. fıkrası ge
reğince yapılmış addolunacak bilcümle tediyeleri bildirecektir. 

d. Bu tebligatta : 
i. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Türk lirası olarak yapılan tediyenin baliği, 
ii. Mezkûr tediyenin, Türk makamlarınca usulüne uygun olarak müsaadeye bağlanmış esas 

taahhüdün ifade edildiği para ile veya Türk lirasiyle muharrer bir borç mevzuubahsolduğu tak
dirde, alacaklının mukim bulunduğu alacaklı memleket parası ile karşılığı (her iki cins para 
da aşağıda «transferinyapılacaği para» olarak anılacaktır) gösterilecektir. Bu hesaplamada kul
lanılacak kur, tediyenin yapıldığı veya b. fıkrası gereğince yapılmış addolunduğu tarihte TürV 
mevzuatına tevfikan Türkiye'de tatbik edilen fiilî kur olacaktır. 

Madde — 6. 

Beşinci maddenin tatbikından mütevellit vecibeler 

Türk Hükümeti aşağıdaki hususların gerçekleşmesini sağlıyâcaktır. 
a. 5 ilci Madde gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yapılan her tediye : 
i. 9 ncu madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, transfer anına kadar mezkûr Bankada 

kalacak, 
ii. Tediyenin yapıldığı veya 5 nci maddenin b. fıkrasına tevfikan yapılmış addedildiği ta

rihte mer'i Türk mevzuatına göre Türkiye'de tatbik edilen kur üzerinden hesaplanacak ve trans
ferin yapılacağı para ile, 7 nci madde hükmüne tevfikan ilgili alacaklıya transfer edilecektir. 
şu kadar ki 5 nci maddenin 'b. fıkrası gereğince yapılmış addolunan her tediye, en geç transfer 
anma kadar mezkûr Merkez Bankasınca fiilen tahsil edildiği takdirde transfer olunacaktır. 

b. Transfer bekliyen tediyeler 10 ncu maddeve tevfikan bir gecikme faizine tâbi olacak ve 
bu faiz mezkûr madde hükümlerine göre transfer edilecektir. 

Madde 7. 

Transfer plânı 

a. îşbu Anlaşma ile istihdaf olunan borçların tesviyesini teminen Türk Hükümeti, mezkûr 
Anlaşmanın imzasını takibeden 12 yıl içinde her sene, her alacaklı memlekette mukim alacaklılara, 
işbu madde hükümlerine göre tesbit edilecek bir meblâğın (aşağıda «yıllık taksit» olarak anıla
caktır), transferin yapılacağı para üzerinden, yine işbu madde hükümlerine göre transferini sağ
lıyâcaktır. Btiria zamimeten Türk Hükümeti, yerine göre, gecikme faizlerinin veya mukavele
den mütevellit gecikme faizlerinin 10 ncu maddede derpiş edildiği şekilde transferini de temin 
eyliyecektir. 

b. Bu devrenin ilk'altı yılı esnasında, Amerika Birleşik Devletlerindeki alacaklılara olan 
borçlarla ilgili transferler de dâhil bulunmak rzere, transfer edilecek yıllık taksitlerin mecmuu 
(aşağıda «yıllık taksitler mecmuu» olarak anılacaktır) : 

i. Bu devrenin ilk beş senesi için sırasiyle 15 milyon, 20 milyon, 25 milyon, 30 milyon ve 35 
milyon Amerika Birleşik Devletleri dolarına; 
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ii. Bu devrenin altıncı senesi için, 31 Aralık 1963 te bütün alacaklı memleketlere ait transfer 

kekliyen tediyeler yekûnunun yedide birine muadil olacaktır. 
c. e. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, bu devrenin ilk altı senesinin her b i r i n i 

transfer edilecek yıllık taksitler mecmuu, alacaklı memleketler arasında, referans tarihinde her 
alacaklı memlekete ait transfer bekliyen tediyeler yekûnunun, aynı tarihte bütün alacaklı mem
leketlere ait transfer bekliyen tediyeler yekûnuna olan nispetine göre tevzi ©km&eaktır, şu kadar 
ki : 

i. Referans tarihi bu devrenin ilk iki yılı içi'.ı 5 Ağustos 1958, üçüncü ve dördüncü yıllan için 
31 Aralık 1960, beşinci ve altıncı yılları için 31 Aralık 1962 olacaktır. 

ii. Transfer edilecek yıllık taksitler, bu devrenin ilk iki senesi için işbu Anlatmaya merbut 
1 sayılı ekin mevzuunu teşkil eden tabloya göre hesaplanacaktır; 

iii. Alacaklı memleketler arasındaki tevzi esasına istinaden Amerika Birleşik Devletlerinde 
mukim alacaklılara üçüncü, dördüncü ve beşinui yıllar için yapılacak tediyeler, bütün alacakk 
memleketlere transfer edilecek yıllık taksitler mecmuunun, sırasiyle, % 13,939 u, % 14,206 sı 
ve % 14,314 ü ve altıncı sene için de 31 Aralık 1963 te Amerika Birleşik Devletlerindeki alacak-
lılara ait transfer bekliyen tediyeler yekûnunun yedide birine müsavi olacaktır. Bu tediye şekli, 
b. fıkrasında derpiş olunan transfer edilecek yıllık taksitler mecmuunu haleldar etmiyeeektir. 

d. i. Mezkûr referans tarihlerinin her birinde transfer bekliyen tediyeler yekûnu, mevzuu-
bahis referans tarihinde transferin yapılacağı p**ralar ile Amerika Birleşik Çenetleri dolan ara
sında cari parite üzerinden Amerika Birleşik Devletleri doları olarak hesaplanacaktır. Her alacaklı 
memlekete transfer edilecek yıllık taksit, transfer bekliyen tediyeler yekûnunun hesaplanmasına 
mütaallik evvelki ameliyede kullanılmış olan pariteler üzerinden transferin yapılacağı para ib 
ifade edilecektir. Maahaza, ilk iki yıllık taksitlere mütaallik hesaplar, işbu Anlaşmanın imzası 
tarihinde cari paritelere göre yapılacaktır. 

ii. îşbu Anlaşma muvacehesinde, transferin yapılacağı para ile Amerika Birleşik Devletleri 
dolan arasındaki parite, mevzuubahis referans tarihinde Milletlerarası Para Fonu'na bildirilen 
parite olacaktır. Böyle bir parite mevcut değilse, alâkalı memleketteki Amerika Birleşik Devlet
leri dolânnm resmî paritesi veya transferin yapılacağı paranın kanunen tekabül ettiği sâf altın 
miktan ile mezkûr referans tarihinde Amerika Birleşik Devletleri dolarının ihtiva ettiği, Beyne! 
milel Para Fonu'na bildirilen altın miktarı arasındaki parite kullanılacaktır. v 

e. Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'de ve devrenin üçüncü senesinde transfer edilecek yıllık 
taksitler için Danimarka'da mukim alacaklılara olan borçların tesviyesinin ıcabettirdiği nispette, 
Türk Hükümeti, devrenin ilk üç senesi zarfında 'M alacaklı memleketlere, yekûnu o yıl transfer 
edilecek senelik taksitler mecmuunun % 2 sine baliğ olan yıllık transferler yapacaktır. 

1 Bu devrenin son altı senesi için, her alacaklı memlekete transfer edilecek yıllık taksitler, o 
memlekete bir evvelki senenin 31 Aralık tarihinde transfer bekliyen tediyeler yekûnunun* sırasiyle 
altıda biri, beşte biri, dörtte biri, üçte biri, yansı ve kalan bakiyeye tekabül edecektir. 

g. Türk Hükümeti, her yıllık taksiti 8 nci maddenin a. fıkrasında derpiş edilen listeler gere
ğince, 4 müsavi tranş halinde, her senenin 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık ve 31 Mart tarihlerinde 
transfer edecektir, şu kadar ki : 

i. İlk yıl zarfında tranşlar, sırasiyle en geç 31 Temmuz, 31 Ekim, 31 Aralık 1959 ve 31 Mart 
1960 tarihine kadar transfer edilecektir. 

ii. İşbu fıkra gereğince transfer edilecek yıllık taksitlerden, o yıl zarfında transferi gerektiği 
halde, karşılığı 9 ncu madde hükümlerine göre Türkiye'de kullanılmış tediyeler tenzil olunacak-

Madde — 8. 

Transfer plânının tatbiki 

h Türkiye'nin vazifeli müessesesinin tediyeleri transfer edeceği alacaklılan tesbit etmek üze-
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re, salahiyetli Türk makamları, her alacaklı memleketin vazifeli müessesesiyle istişare suretiyle 
muayyen zamanlarda listeler tanzim edeceklerdir. "* 

b. Evvelki fıkrada zikrolunan listeler, Türk Hükümeti ile ilgili Âkıd Taraf arasında karşılıklı 
mutabakatla tesbit edilecek tediye sırasına göre tanzim olunacak ve alacaklarının yekûnu, yine 
karşılıklı mutabakatla tâyin olunacak bir miktarı tecavüz etmiyen alacaklılara rüçhan tanıyacak
tır. Tediye sırası, bilâhara karşılıklı mutabakatla değiştirilebilecektir. 

e. Evvelki fıkralarda zikrolunan listelerde yer alan alacaklılara transfer yapılmasını teminen, 
Türkiye'nin vazifeli müessesesi, ilgili alacaklı memleketin vazifeli müessesesi vasıtasiyle, 10 ncu 
madde hükümleri nazarı itibara alınmak ve 5 nei maddenin c. ve d. fıkraları gereğince yapılmış 
tebligata uygun olmak şartiyle, alacalılardan her biri lehine tanzim kılınmış tediye emirleri gön
derecektir. 

Madde — 9. 

Alacak karşılığının Türkiye'de kullanılması 

a. Bu bapta Türk •makamları tarafından usulüne uygun olarak mezun kılınmak ve lüzumu ha
linde, ilgili alacaklı memleketin kambiyo nizamatı hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, alacaklı, 
kendine aidolarak transfer bekliyen tediyenin tamamını veya bir kısmını Türkiye'de kendi hesa
bına yatırımlar veya her türlü sair masraflar yapmak üzere, Türk lirası olarak kullanabilir. 

b. Evvelki fıkra hükümleri gereğince kullanıldıkları nispette transfer bekliyen tediyeler, 
Türkiye'de tahvil tarihinde yeni döviz mevduatı şeklinde olan aynı mahiyetteki ameliyelere tatbik 
edilen mer'i fiilî kur üzerinden, yeniden Türk parasına tahvil olunur. 

Madde — 10. 

Gecikme faizleri 

a. Türk Hükümeti alacaklıya, transfer bekliyen tediyeler üzerinden, mezkûr tediyelerin 9 ncu 
madde gereğince Türkiye'de kullanılmamış olması kaydıyla, senede % 3 gecikme faizi ödiyeeektir, 

b. Bir mukavelenin, Türk makamlarınca usulüne uygun olarak müsaadeye bağlanmış ahkâmına 
tevfikan borçlu, borç muaccel hale geldiği tarihten itibaren transferin icrasına kadar alacaklıya bir 
faiz (işbu Anlaşmada «mukaveleden mütevellit gecikme faizi» diye anılacaktır) ödemeyi taahhüt et
mişse, evvelki fıkra hükümlerine bakılmaksızın, her hangi bir gecikme faizi ödenmez. Mukaveleden mü
tevellit gecikme faizi olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yapılacak tediyeler : 

i. 5 nci maddenin a. iii. fıkrasında derpiş olunan esaslara, tevfikan 'hesaplanacak ve bu madde ile 
6 ncı maddenin a. ii. fıkrasında izah edilen esaslar dairesinde ilgili alacaklıya transfer olunacaktır. 

ii. d. ve e. fıkralarında derpiş edilen transfer usulü bakımından gecikme faizi addedilecektir. 
c. Gecikme faizinin, işjbu Anlaşın anın imzası tarihinde, veya şayet borç bu tarihten sonra muacceli-

yet kesbediyorsa muaceeliyet tarihinden itibaren, transferin icrasına veya tediyelerin 9 ncu madde 
hükümlerine göre istimâline kadar tediyesi lâzımgelir. Gecikme faizi transferin yapılacağı para üzerin
den tesbit ve transfer edilir. 

d. e. fıkrası hükmü mahfuz kalmak şartiyle, gecikme faizi her sene 31 Aralıkta Jİlgili alacaklıya te
diye ve transfer edilecektir, şu kadar ki, her borç resülmali transferinde buna isabet eden gecikme 
faizi de aynı zamanda transfer edilecektir. 

e. Transfer bekliyen tediyelere aidolup d. fıkrası gereğince 31 Aralık 1959 tarihinde ödenmesi 
gereken gecikme faizleri, mezkûr fıkra hükmüne bakılmaksızın, her halükârda 1 Ocak 1961 den evvel 
olmak şartiyle, daha sonra transfer edilebilir. Bu transferin 31 Aralık 1959 dan sonra yapılması ha
linde c. fıkrası gereğince bu tarihe kadar ödenmesi gereken faiz tutarı toptan tediye ve transfer edilir. 

( S. Sayısı : 61) 



- 15 — 
Madde — 11. 

Eski tasfiye anlaşmaları 

a. Türk Hükümetiyle Âkı d Taraflardan her hangi biri arasında Türk ticari dış borçlarının tas
fiyesi mevzuunda evvelce akdedilmiş bulunan iki taraflı anlaşmalar ile, akdedilmiş diğer anlaşmaların 
bu aynı hususa mütaaliik hükümleri, işbu Anlaşmanın imzası tarihinden itibaren tatbik mevkiinden 
kaldırılacak ve işbu Anlaşmanın 13 ncü maddesine tevfikan akdedilecek ikili anlaşmalarla, işbu Anlaş
manın meriyete giriş'tarihinden itibaren hüküm ifade etmek kaydiyle, fesholunaeaktır. 

b. Mezkûr iki taraflı anlaşmalar ile diğer anlaşmaların bofe tasfiyesine mütaaliik hükümleri ilga 
olunurken, ilgili taraflar, mevzuubahis anlaşmalar ve hükümler gereğince' alacaklı memleketin sala
hiyetli müessesesi tarafından Türkiye Cumlıııriyet Merkez Bankası namına açılan hesaplara mütaaliik 
olmak üzere şu esasları vazedeceklerdir : 

i. 5 Ağustos 1958 den evvel mezkûr Merkez Bankası matlubuna geçirilen meblâğlar, mevzuubahis 
iki taraflı anlaşmalar veya hükümler gereğince istimal olunacaktır. 

ii. Bu tarihten sonra mezkûr Merkez Bankası matlubuna kaydedilen meblâğlar mezkûr 
Merkez Bankası emrine verilecektir. 

Madde — 12. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, işbu Anlaşma hükümlerinin tatbikinde Türk Hükü
metinin ajanı sıfatiyle hareket edecek ve hiçbir halde, işbu Anlaşma dolayısiyle vecibeye tâbi 
olmıyacaktır. 

Madde — 13. 

ikili anlaşmalar 

a. İşbu Anlaşmanın tatbikâtiyle ilgili teknik hususları tesbit için Türkiye Hükümeti ile di
ğer Âkıd Taraflardan her biri arasında ikili anlaşmalar akdedilecektir. Bu ikili anlaşmalar ay
nı zamanda, işbu Anlaşmanın 11 nci maddesi gereğince, evvelce akdedilmiş bulunan her türlü 
tasfiye anlaşmalarının ve mürtabit Ihükümlerin feshine mütaaliik ahkâmı da ihtiva edecektir. 

b. ikili anlaşmaların işbu Anlaşma hükümleriyle kabili telif olması lâzımdır. îşbu Anlaş
ma ile bir ikili Anlaşmanın hükümleri arasında mübayenet görüldüğü takdirde işbu Anlaşma 
hükümleri muteber addolunacaktır. Bununla beraber, işbu Anlaşma^ hükümlerinin^ italya'da mu
kim alacaklılara tatbiki zımnında italyan makamları tarafından derpiş olunan ve mezkûr ma
kamlarca tâyin ve ikili Anlaşmada tasrih edilecek bir müessesenin adı geçen alacaklılara halef 
olması halinden tevellüdeden hususi usullerle ilgili olarak, Türk ve italyan hükümetleri arasın
daki ikili Anlaşmaya dereolunacak hükümler işbu Anlaşma ahkâmına aykırı telâkki edilmiye-
cektir. 

Madde — 14. 

Malûmat teatisi 

a. Âkıd Taraflar, ikili Anlaşma metinlerini ve işbu Anlaşmanın hüsnü tatbiki için lüzumlu 
bilcümle malûmatı aralarında teati edeceklerdir. Bu malûmat, bilhassa aşağıda zikredilen hu
suslara taallûk edecektir : , 

i. Mümkün olan en kısa zamanda ve her halükârda 1 Ocak 1961 den evvel tanzim edilecek. 
olan ve 5 Ağustos 1958 tarihi ile işbu Anlaşmanın imzası tarihinde transfer bekliyen tediyele
rin yekûnunu gösteren cetveller; 
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ii. Mütaakıp her takvim yılı bidayetinde hazırlanacak olan ve bir evvelki yılın 31 Aralık 

tarihinde transfer bekliyen tediyelerin yekûnunu gösteren cetveller; 
iii. Her takvim yılı başında hazırlanacak olan ve bir evvelki yıl zarfında karşılıkları 9 ncu 

madde gereğince Türkiye'de kullanılan transfer bekliyen tediyeler yekûnunu ve aynı zamanda 
bir evvelki yıl esnasında transferi gerektiği halde mezkûr madde gereğince evvelce kullanılmış 
bulunan transfer bekliyen tediyelerin yekûnunu gösteren cetveller; 

iv. Her takvim yılı bidayetinde hazırlanacak olan ve bir evvelki sene esnasında borç resül-
mali, gecikme faizi ve mukaveleden mütevellit gecikme faizi olarak ödenen meblâğların yekû
nunu gösterir cetveller. 

b. Bir evvelki fıkrada mezkûr Cetvellerde gösterilen meblâğlar, her alacaklı memleket için, 
transferin yapılacağı para ile ve keza, 7 nci maddenin d. fıkrasında tasrih edilen parite üzerin
den hesaplanmak suretiyle, Amerika Birleşik Devletleri doları ile ifade edilecektir. 

c. a. fıkrasının i. ve ii. nci bendlerinde mezkûr cetveller, Türk Hükümeti tarafından tâyin 
edilen vazifeli müessese tarafından evvelemirde, kontrol maksadiyle, Âkıd Taraflardan her biri
nin bu maksatla 'tâyin ettiği vazifeli müessesesine tevdi edilecek ve mezkûr müesseseler kontrol 
maksadiyle icra edecekleri araştırmaların neticesini vazifeli Türk müessesesine bildireceklerdir. 
a. fıkrasının iii. ve iv. üncü bendlerinde zikrolunan cetveler Türk Hükümeti tarafından tâyin 
edilen vazifeli müessese ile Âkıd Taraflardan her birinin bu maksatla tâyin ettiği vazifeli mü
essese arasında karşılaştırılacaktır. 

d. ikili anlaşmaların metinleri ilgili Âkıd Taraflarca teşkilâta tebliğ olunacaktır, a. fıkrası ge
reğince tanzim olunan cetveller için de, c. fıkrası hükümlerine tevfikan yerine göre kontrol veya 
karşılaştırmalar yapıldıktan sonra, aynı şekilde hareket edilecektir. Mezkûr Âkıd Taraflar teşki
lâttan, bu metin ve cetvelleri diğer Âkıd Tarafla Amerika Birlegik Devletleri Hükümetine tebliğ 
etmesini istiyeceklerdir. 

Madde — 15. 

Konferansa davet 

Âkıd Taraflar ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin iştirake davet edilecekleri bir 
konferans, bu Hükümetlerden her hangi birinin daveti üzerine toplanabilecektir. Bu davette 
konferans içtimai sebepleri ve görüşülecek mevzular belirtilecektir. 

Madde — 16. 

Tasdik, Meriyete giriş, hitam bulma 

a. îşbu Anlaşma tasdik olunacaktır. Âkıd Taraflar altı ay içinde işbu Anlaşmanın tasdiki 
zımnında teşkilâtı esasiyelerinin lüzum gösterdiği formalitelere iptidar edeceklerdir. 

b. Tasdiknameler Teşkilât Genel Sekreterliğine tevdi edilecektir. Genel Sekreterlik tevdi key
fiyetinden bütün mümzileri haberdar eyliyecektir. 

c. İşbu Anlaşma, bütün mümzilerin tasdiknameleri tevdi etmelerinden itibaren meriyete gire
cektir. 

d. îşbu Anlaşma, Âkıd Taraflardan biri için, işbu Âkıd Taraf memleketinde mukim bir alacak
lıya ait transfer bekleyen hiçbir tediye ve işbu Anlaşma gereğince tesviye edilecek hiçbir borç kal
madığı anda hitama erecektir. 

Bu hususları tasdik zımnında usulüne uygun olarak salâhiyettar kılınmış mümziler işbu Anlaş
mayı imzalamışlardır. 

Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere İngilizce ve Fransızca iki nüsha halinde 
on bir Mayıs bin dokuz yüz elli dokuz tarihinde Paris'te tanzim kılınmıştır. Metinlerden biri Türk 
Hükümetine, diğeri Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtı Genel Sekreterliğine tevdi olunacak ve 
Genel Sekreter Anlaşmanın tasdikli birer suretini diğer bütün mümzilere gönderecektir. 
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Federal Almanya Cumhuriyeti adına : 

4 Kari Werkmeister 
Dr. Kurt Daniel 

Avusturya Cumhuriyeti adına : 
Hans Kloss 

Belçika Kırallığı adına : 
R. Ockrent 

Danimarka Kırallığı adına : 
E. Bartels 

Fransa Cumhuriyeti adına : 
François Valery 

İtalya Cumhuriyeti adına : 
G. Cosmellı 

Lüksemburg Büyük Dukalığı adına 
Paul Beuter 

Norveç Kırallığı adına : 
Jens Boyesen 

Holânda Kırallığı adına : 
Strengers 

Portekiz Cumhuriyeti adına :• 
J. Calvet De Magalhaes 

Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik 
Kırallığı adına : 
Hugh Ellıs-Rees 

isveç Kırallığı adına : 
Ingemar Hâgglöf 

isviçre Konfederasyonu adına : 
Agostino Soldatı 

-Türkiye Cumhuriyeti adına : 
Oğuz Gökmen 

EK - I 

tik iki yıllık taksitlerin sureti taksimi 

(Bin A. B. D. doları hesabiyle) 

1 nci 2 nci 
sene sene 

Yıllık taksitler 
Kendilerine 7 nci ı 
e. fıkrası gereğince 
bulunulacak olan 
memleketler : (•) 

Lüksemburg 
Norveç 
Portekiz 

, 
Bakiye 

maddenin 
tediyede 
alacaklı 

15.000 

* 

125 
43 

132 

300 
14.700 

20.000 

194 
— 

206 

400 
19.600 

(*) Danimarka, üçüncü yıla ait taksit yekûnuna 
iştirak edecektir. 
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Diğer alacaklı 
. 'memleketler 

Almanya 
Avusturya 
Belçika 
Fransa 
İtalya 
H'Oİânda 
İngiltere 
İsveç 
İsviçre 
Amerika Birleşik 

Yekûna 
göre 

% nispeti 

22,635 
2,077 
5,373 
8,732 
7,175 
4,321 

28,294 
2,111 
1,261 

D. 18,021 

100,000 

Tevzi 
edilecek 
möbaliğ 

3.327 
305 
791 

1.284 
1.055 

635 
4.159 

310 
185 

2,649 

14.700 

Tevzi 
edilecek 
mebaliğ 

4.436 
407 

1.054 
1.711 
1.406 

847 
5.546 

414 
247 

3.532 

19.600 

TÜRKİYE'DE MUKİM ŞAHISLARIN TİCARİ BORÇLARI HAKKINDAKİ ANLAŞMANIN 
MUVAKKAT TATiBİKINA MÜTAALLİK PROTOKOL 

Bugün imzalanan, Türkiye'de mukim şahısların Ticari Borçları hakkındaki Anlaşmanın («aşağıda 
«İBorçlara mütaallik Anlaşma» olarak anılacaktır) mümzileri : 

Borçlara mütaallik Anlaşmayı vakit geçirmeksizin tatbik mevkiine koymayı arzu ederek; 
Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 
1. Aşağıdaki 4 ncü madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle işbu Protokolün Âkıd Tarafları 

borçlara mütaallik Anlaşmanın hükümlerini, mezkûr Anlaşma, imzası tarihinde meriyete girmiş gibi, 
muvakkat olarak tatbik edeceklerdir. ' 

2. Aşağıdaki 4 ncü madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Türk Hükümeti ve işbu Protokolün 
diğer Âkıd Tarafları, Türk ticari dış borçlarının itfası mevzuunda evvelce akdedilmiş bilcümle iki ta
raflı anlaşma ile, diğer anlaşmaların aynı mevzua mütaalMk hükümlerini, mezkûr dki taraflı lanlaşma 
veya hükümler Borçlara mütaallik Anlaşmanın 11 nci maddesinin (,b) fıkrasında derpiş olunan şart
larla, mezkûr Anlaşmanın imzası tarihinde feshedilmiş gibi, muvakkaten meriyetten kaldıracaklardır. 

3. Aşağıdaki 4 ncü 'madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, işbu Protokol bugünkü tarihte meri
yete girecek ve Borçlara mütaallik Anlaşmanın yürürlüğe girmesine kadar meriyette kalacaktır. 

4. İşba Protokolün Âkıd Taraflarından biri, Protokolün imzası sırasında, Borçlara mütaallik An
laşmanın kendisi bakımından, ancak Teşkilâtı Esasi yesi hükümlerine uygun olarak tasdikini mütaâkıp, 
mevkii tatibika konulabileceğimi beyan ettiği takdirde; 

i. İşbu Protokol, bu taraf için, tasdiknamenin Borçlara Mütaallik Anlaşmanın 16 nci mad
desi hükümlerine tevfikan tevdi edildiği tarihte meriyete girecektir, 

ii. Bu takdirde, Borçlara Mütaallik Anlaşmanın hükümleri, bu taraf için, Anlaşma, yukarı
da 1 nci maddede mezkûr tarihte meriyete girmiş gibi, muvakkat olarak tatbik edilecektir. 

Bu hususları tasdik zımmmda, usulüne uygun olarak yetkili kılınmış mümziler, işbu proto
kolü imzalamışlardır. 

Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere İngilizce ve Fransızca iki nüsha halinde, 
on bir Mayıs bin dokuz yüz elli dokuz tarihinde Paris'te tanzim kılınmıştır. Metinlerden biri 
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Türk Hükümetine, diğeri Avrupa İktisadi iş Birliği Teşkilâtı Genel Sekreterliğine tevdi oluna
cak ve Genel Sekreter, Protokolün, tasdikli bireı- suretini bütün mümzilere gönderecektir, 

4 Federal Almanya Cumhuriyeti adına : 
Kari Werkmeister 
Dr. Kurt Dantel 

Avusturya Cumhuriyeti adına : 
Haris Kloss 

Belçika Kırallığı adına : 
R. Ockreni 

Danimarka Kırallığı adına : 
E. Bartels 

Fransa Cumhuriyeti adına : 
Françoıs Valery 

İtalya Cumhuriyeti adına : 
G. Cosmellt 

Lüksemburg Büyük Dukalığı adına : 
Paul Reuter 

Norveç Kırallığı adına : 
Jens Boyesen 

Holânda Kırallığı adına : 
Strengers 

Portekiz Cumhuriyeti adına : 
J. Calvet De MagalJıaes 

Büyük Britanya ve §imaîî irlanda Birleşik 
Kırallığı adına : 

Hugh Elhs • Rees 
isveç Kırallığı adına : 

Ingemar Hâgglöf 
isviçre Konfederasyonu adına : 

Agostmo Soldatı 
Türkiye Cumhuriyeti adına : 

Oğuz Gökmen 
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Kurucu Meclis S. S A Y I S I : 62 
'Türkiye'de Mukim Şahısların Ticari Borçları hakkındaki 
Anlaşma" nın tatbikatı ile ilgili teknik hususları tesbit 
için Federal Almanya, Fransa, Portekiz, LUksemburg, 
Norveç, Avusturya, İsveç, İtalya, İsviçre, Danimarka, 
Belçika ve Holânda ile akdedilen ikili anlaşmalarla 
"Türkiye'de Mukim Şahısların Ticari Borçları hakkın
daki Anlaşma" nın Amerika Birleşik Devletlerindeki 
alacaklılara tatbikini teminen Amerika Birleşik Devlet
leriyle teati olunan iki mektubun tasdiki hakkındaki 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/62) 

T. a 
Başbakanlık ' 18 . 2 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-962/569 
Kurucu Meclîs Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 13 . 2 . 1961 
tarihinde kararlaştırılan («Türkiye'de Mukim Şahısların Ticari Borçları hakkındaki Anlaşma» nın tat
bikatı ile ilgili teknik hususları tesbit için ingiltere, Federal Almanya, Fransa, Portekiz, Lüksem-
burg, Norveç, Avusturya, İsveç, İtalya, İsviçre, Danimarka, Belçika ve Holânda ile akdedilen 
ikili anlaşmalarla, «Türkiye'de Mukim Şahısların Ticari Borçları hakkındaki Anlaşma» nın Ame
rika Birleşik Devletlerindeki alacaklılara tatbikini teminen Amerika Birleşik Devletleriyle teati 
olunan iki mektubun tasdiki hakkında kanun tasarısı) gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı ola
rak sunulmuştur. 

Mezkûr anlaşmalarla mektuplar Bakanlar Kurulunca 31 . 8 . 1959, 2 . 10 . 1959 tarihli ve 
4/12141, 4/12250 sayılı kararnamelerle tasvilbedilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEKEKÇE 

Ticari borçlarımızın tesviyesini^ dış tediye imkânlarımıza uygun olarak yeni ve belirli esaslara 
bağlamak üzere memleketimiz ve Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtı âzası diğer on üç memleket 
tarafından 11 Mayıs 1959 da Paris'te imzalanmış olan «Türkiye'de Mukim Şahısların Ticari Borç
ları hakkındaki Anlaşma» nın 13 ncü maddesi, teknik tatbikatla ilgili hususların, Türkiye ile di
ğer Âkıd Taraflardan her biri arasında akdedilecek ikili anlaşmalarla tesbit olunmasını âmir bu
lunmaktadır. 

Çok Taraflı Anlaşmanın bu hükmü gereğince ilgili devletlerle yapılan müzakereler neticesin-
de 13 Haziran 1959 da İngiltere, 26 Haziran 1959 da Federal Almanya, 2 Temmuz 1959 da Fransa, 
3 Temmuz 1959 da Portekiz, 11 Temmuz 1959 da Lüksemburg, 14 Temmuz 1959 da Norveç, 
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15 Temmuz 1959 da Avusturya ve îsveç, 22 Temmuz 1959 da italya, 23 Temmuz 1959 da İsviçre, 
24 Temmuz 1959 Danimarka ve 12 Ağustos 1959 da Belçika ve Holânda ile ikili anlaşmalar An
kara'da imzalanmıştır. 

Diğer taraftan Çok Taraflı Anlaşma, bunun hükümlerinin A. B. D. alacaklılarına da tatbik 
edilmesi için Hükümetimizle A. B. D. Hükümeti arasında bir mektup teati edileceğini derpiş et
tiği cihetle 11 Mayıs 1959 ve 5 Haziran 1959 tarihlerinde de mezkûr Hükümetle, teknik hususatı 
da ihtiva eden iki mektup teati edilmiştir. 

Yukarda mâruz ikili anlaşmalarda, münhasıran Çok Taraflı Anlaşmanın ikili anlaşmalara 
dercini derpiş eylediği hususlara yer verilmiştir. 

İkili anlaşmalarda da ele alınan mevzular, Çok Taraflı Anlaşmayı tatbikle tavzif edilen mü
esseselerin isimlerinin tasrihi; Çok Taraflı Anlaşmanın dışında kalan hususi mukaveleler listesi
nin tesbiti, Türkiye tarafından ödenecek taksitlerin ilgili memleketteki alacaklılara ödeniş şekli 
ile bunlar arasında sureti tevzii ve müterakim ticari borçların tasfiyesine mütedair eski anlaş
maların feshi ile bn anlaşmalar gereğince açılmış olan hesapların kapatılmasıdır. 

Çok Taraflı Anlaşmanın iyi ve aksaksız bir şekilde tatbikim temine salih olan ve bir kül teşkil 
etmekte bulunan yukarda mâruz ikili anlaşmalar ve A. B. D. Hükümetiyle teati edilen mek
tuplar teşriî organın yüksek tasdikma arz olunur, 

Dışişleri Komisyonu raporu 
T. C. -

Kurucu Meclis 1 . 9 . 19Üİ 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/62 
Karar No. : 39 

Yüksek Başkanlığa 

«Türkiye'de Mukim Şahısların Ticari Borçları hakkındaki Anlaşma!» nm tatbikatı ile ilgili 
teknik hususları tesbit için Federal Almanya, Fransa, Portekiz, Lüksemburg, Norveç, Avustur
ya, îsveç, italya, isviçre, Danimarka, Belçika ve Holânda ile akdedilen ikili anlaşmalarla «Türki
ye'de Mukim Şahısların Ticari Borçları hakkın laki Anlaşma» nm Amerika Birleşik Devletle
rindeki alacaklılara tatıbikını teminen Amerika Birleşik Devletleriyle teati olunan iki mektubun tas
diki hakkındaki, kanım tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görü
şüldü : 

11 Mayıs 1959 tarihli Türkiye'de Mukim Şahısların Ticari Borçlarına Mütaallik Anlaşma ile 
Türkiye'de Mukim Şahısların Ticari Borçları halkk'ndaki Anlaşmanın muvakkat tatıbikına mütaallik 
Protokolde belirtilen gerekçe, ikili anlaşmalar hakkında da aynen uygulanacağından ayrıca bir 
gerekçe yazılmasına lüzum görülmemiş ve, yukarda sö'z konusu Çok Taraflı anlaşmalarda heyan olunan 
hususlar, komisyonumuzca da uygun mütalâa ol nmuştur. 

Ancak, metnin muhtevasına tesir etmiyecek ifade değişiklikleriyle tasarı oy birliğiyle kabul 
edilmiştir. 

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

Dışişleri Komisyonu Başkanı Başkanvekili Bu Kapor Sözcüsü 
§. R. Hatiboğlu M. Yurdakuler A. II. Eroğlu 

Üye Üye Üye Üye 
A. S. Hocaoğlu C. 8. Barlas B. Ecemi Y. Â. Egeli 

Üye Üye Üye Üye 
T. Göle K. Kaplan V. Turhan K. Türkoğlu 
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StjKÜMETÎN TEKLÎFÎ 

«Ti1' biriye'de Mukim Şahısların Ticari Borçları 
hakkındaki Anlaşma» nın tatbikatı ile ilgili 
teknik hususları tesbit için Federal Almanya, 
Fransa, Portekiz, Liiksemburg, Norveç, Avus
turya, -îsveç, İtalya, isviçre, Danimarka, Bel
çika ve Holânda ile akdedilen ikili Anlaşma
larla, «Türkiye'de Mukim Şahısların Ticari 
Borçlan hakkındaki Anlaşma» nın Amerika 
Birleşik devletlerindeki alacaklılara tatbikini 
teminen Amerika Birleşik Devletleriyle teati 
olunan iki mektubun tasdiki hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 11 Mayıs 1959 tar^inde im
zalanan «Türkiye'de Mukim Şahısların Ticari 
Borçları hakkındaki Anlaşma» nın tatbikatı 
ile ilgili teknik hususları tesbit için 13 Hazi-
•ran 1959 da İngiltere, 26 Haziran 1959 da Fe-

' deral AM'anya, 2 Temmuz 1959 da Fransa, 
3 Temmlız 1959 da Portekiz, 11 Temmuz 1959 
da Dİksemburg, 14 Temmuz 1959 da Norveç, 
î^^feömız 19&9 da Avusturya ve îsveç, 22 

' Temmuz 1959 da italya, 23 Temmuz 1959 da 
Hsviçre ve 24 Temmuz 1959 da Dâmmarka^ 13 
Ağustos 1959 da Belçika ve Holânda ile akde
dilen ikili anlaşmalarla, «Türkiye'de Mukim 
Şahısların Ticari Borçları hakkındaki Anlaşma» 
nm Amerika Birleşik Devletlerindeki alacak
lılara tatbikini teminen 11 Mayıs 1959 ve 5 
Haziran 1959 tarihlerinde Amerika Birleşik 
Devletleriyle teati olunan iki mektup kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu 
kanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 

C. Gürsel 
Devlet Bakanı 
H*. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 

E. Tüzemen 
içişleri Bakam 
N. Zeiftinagln 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 

kanun hükümlerini Ba-

13 . 2.1961 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 
M. î. Kmloğlu 
Devlet Bakam 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
*Sf, Rarper 

Millî Eğitim Bakanı V. 
A. Tdhtaktlıç 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRlŞl 

«Türkiye'de Mukim Şahısların Ticari Borçîari 
hakkındaki Anlaşma» nın tatbikatı ile ilgili tek
nik hususları tesbit için Federal Almanya, Fran
sa, Portekiz, Lüksemburg, Norveç, Avusturya, 
Isviç, İtalya, İsviçre, Danimarka, Belçika- ve 
Holânda ile akdedilen ikili Anlaşmalarla, «Tür
kiye'de Mukim Şahısların Ticari Borçlan hak
kındaki Anlaşma»nm Amerika Birleşik Devlet
lerindeki alacaklılara tatbikini teminen Amerika 
Birleşik Devletleriyle teati olunan iki mektubun 

onaylanması hakkında Kanun tasansı 

MADDE 1. — 11 Mayıs 1959 tarihinde imza
lanan <<Türkiye'de*Mukim Şahısların Ticari Borç
ları hakkındaki Anlaşma» nm tatbikatı ile ilgili 
teknik hususları tesbit için 13 Haziran 1959 da 
ingiltere, 26 Haziran 1959 da Federal Almanya, 
2 Temmuz 1959 da Fransa, 3 Temmuz 1959 da 
Portekiz, 11 Temuz 1959 da Lüksemburg, 14 
Temmuz 1959 da Norveç, 15 Temmuz 1959 da 
Avusturya ve isveç, 22 Temmuz 1959 da italya, 
23 Temmuz 1959 da isviçre ve 24 Temmuz 1959 
da Danimarka, 12 Ağustos 1959 da Belçika ve 
Holânds ile akdedilen ikili Anlaşmalarla, «Tür
kiye'de Mukim Şaâıslanst Ticari Borçları hak
kındaki Anlaşma» nm Amerika Birleşik Devlet
lerindeki alacaklılara tatbikini teminen 11 Mayıs 
1959 ve 5 Haziran 1959 tarihlerinde Amerika 
Birleşik Devletleriyle teati olunan iki mektup 
kabul ve onaylanmıştır. 

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

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. Üner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
A. Tdhtakıhç 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
C. Baban 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakam 
F. Askın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

imar ve iskân Bakanı 
fi. Özal 

( S. Sayısı: 62) 



4 — 
TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI ILE BÜYÜK BRITANYA VE ŞIMALÎ IRLANDA 
BİRLEŞİK KIRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA, 11 MAYIS 1959 TARÎHLÎ TÜRKİYE'DE 
MUKİM ŞAHISLARIN TlCARl BORÇLARI HAKKINDAKİ ANLAŞMA İLE iLGlLl TEKNlK 

HUSUSLARA MÜTAALLlK ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimali irlanda Birleşik Kırallığı 
Hükümeti, 

(Aşağıda «Çok Taraflı Anlaşma» olarak anılan) 11 Mayıs 1959 da Paris'te imzalanan Türkiye'de 
Mukim Şahısların Tioari Borçları hakkındaki Anlaçmanm tatbikatiyla ilgili teknik hususları tesbit 
etmek arzusu ile, 

Aşağıdaki esaslar üzerinde mutabık kalmışlardır : 

Madde — 1. 

(1) işbu Anlaşmanın hükümleri, Türkiye'de mukim bir şahsın (aşağıda «Birleşik Kıralhktaki 
alacaklı» diye anılan) Birleşik Kırallıkta veya beynelmilel münasebetlerinden Birleşik Kırallık 
Hükümetinin mesul bulunduğu ülkelerde mukim bir şahsa olan ve Çok Taraflı Anlaşmanın 3 ve 
4 ncü maddelerinde tarif edilen, bilcümle borçlarına tatbik olunacaktır; 

(2) (a) Çok Taraflı Anlaşmanın 4 ncü maddesinin (i) fıkrasında derpiş olunan liste işbu An
laşmaya eklenmiştir. 

(b) Çok Taraflı Anlaşmanın 4 ncü maddesinin (v) fıkrasına mevzu teşkil eden beynelmilel An
laşma, 4 Nisan 1949 da Vaşington'da imzalanan Şimali Atlantik Andlaşmasıdır.-

Madde — 2. 

.(1) (Aşağıda «Merkez Bankası» olarak anılan) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, en kısa 
zamanda aşağıda zikredilen listeleri hazırhyacaktır. 

Merkez Bankası bu listeleri (aşağıda «Board of Trade» olarak anılan) Birleşik Kırallık Board 
of Trade'ine gönderecek, Board of Trade de, Çok Taraflı Anlaşmanın 14 ncü maddesi hükümlerine 
tevfikan, bu listelerde münderiç borçların halen ödenmemiş olduklarının tesbiti için gereken bilcüm
le araştırmaları yaptıktan sonra, neticelerden Merkez Bankasına malûmat verecektir. 

(a) 1 sayılı liste, 28 Şubat 1957 tarihinde Ankara'da imzalanan Protokolle muaddel, 17 Ocak 
1955 tarihinde Londra'da imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şi
malî irlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti arasında, Birleşik Kırallık ihracatçı ve tüccarlarına yapı
lacak bâzı sterlin tediyeleri hakkındaki Anlaşma gereğince 1958 Ağustos ayında ödenmesi ikti
za etmekte olan, Birleşik Kırallık alacaklılarına olan borçlan ihtiva edecektir. 

(b) II sayılı liste, 1 sayılı listede alacağı bulunmayıp alacaklarının yekûnu 1 000 sterlini 
geçmiyen veya 1 sayılı listedeki alacakları ödendikten sonra alacaklarının yekûnu 1 000 sterlini 
aşmıyan _(ve adedleri, yekûn alacaklı adedinin takriben yarısına tekabül eden) Birleşik Kırallık 
alacaklılarına olan borçları ihtiva edecektir. 

(c) III sayılı liste, I ve IÎ sayılı listelerin dışında kalan Birleşik Kırallık alacaklılarına ait 
borçların, bunlarla ilgili sterlin transferleri için Türk ithalâtçıların, transfer vizesi veya trans
fer müsaadesi istihsali zımnında yaptıkları müracaatlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın
da tutulan kayıtlarına göre hazırlanmış kronolojik listesi olacaktır. 

(2) Merkez Bankası III sayılı listeyi, Board of Trade'in kontrol maksadiyle yapacağı araş
tırmaları tamamlamasına imkân verecek şekilde ve mezkûr listede münderiç borçların işbu Anlatma 
gereğince ödenecekleri tarihlerden evvel olmak üzere, kısımlar halinde peyderpey gönderebilecek
tir, 
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Madde — 3. 

(1) Türk Hükümeti Birleşik Kırallıktaki alacaklılara, (vâdesi gelmiş veya 1 Ocak 1964 e ka
dar gelecek mukavele faizleriyle, 11 Mayıs 1959 a kadar vâdesi gelmiş olan, mukaveleden mütevel
lit gecikme faizleri de dâhil olmak üzere) alacaklarının resülmali karşılığı olarak aşağıdaki meb
lâğları ödiyecektir : 

(a) 1 Nisan 1960 tarihinden evvel : £ 1 485 357; 
(b) 1 Nisan 19,60 ile 31 Mart 1961 tarihleri arasında : £ 1 980 714 
(c) Mütaakıp on senenin her birinde, borcun ifade edildiği para ile, Çok Taraflı Anlaşmanın 

7 nci maddesi gereğince tesbit olunacak bir meblâğ. 
(2) (a) 1 (a) fıkrasında mezkûr meblâğ, 31 Temmuz, 31 Ekim, 31 Aralık 1959 ve 31 Mart 

1960 tarihlerinde olmak üzere, dört müsavi taksit halinde ödenecektir. 
(b) 1 (b) fıkrasında mezkûr meblâğlar, 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık ve 31 Mart olmak üzere 

dört müsavi taksit halinde tediye olunacaktır. 
(3) Buna zamimeten Türk Hükümeti, Çok Taraflı Anlaşmanın 10 ncu maddesi hükümlerine 

uygun olarak, Birleşik Kırallıktaki alacaklılara, yerine göre, gecikme faizi veya 11 Mayıs 1959 dan 
sonra vâdesi gelecek mukaveleden mütevellit gecikme faizi ödiyecektir. 

Madde — 4. 

(1) Üçüncü madde gereğince yapılacak tediyeler aşağıdaki şekilde kullanılacaktır : 
(a) Evvelâ, I sayılı listedeki borçlar, 
(b) Saniyen, II sayılı listedeki borçlar, 
(c) Nihayet, III sayılı listedeki borçlar, bu listedeki sıraları dâhilinde ödenecektir. 
(2) II sayılı listede münderiç bütün borç1 arın kontrolü işinin 31 Temmuz 1959 tarihine ka

dar ikmali kabil olmadığı takdirde, kontrol işi tamamlanmış olan borçlar o tarihte ödenecek ve 
31 Temmuz 1959 da ödenecek taksidin bakiyesi III sayılı listede münderiç borçların tediyesinde 
kullanılacaktır. II sayılı listedeki borçlardan, 31 Temmuz 1959 tarihinde kontrolü ikmal edilme
miş olanlar, kontrolü mütaakıp, bir sonraki taksit ile ödenecektir. 

Madde — 5. ' 

(1) Üçüncü madde mezkûr tediyeler, Türk Hükümetinin ajanı sıfatiyle hareket eden Merkez 
Bankası tarafından yapılacaktır. Merkez Bankası üçüncü maddenin (2) ve (3) sayılı fıkralarında 
tesbit olunan tarihlerde, kendi tarafından Birleşik Kırallıkta tâyin edilecek bir ticari bankaya, 
işbu Anlaşmanın üçüncü maddesinin, (3) ncü.fıkrası ile dördüncü maddesine uygun olarak her 
alacaklı lehine birer tediye emri ile birlikte, gerekli meblâğları, sterling olarak gönderecektir. 

(2) Her taksidin ödenmesinde ve her gecikme faizi veya mukaveleden mütevellit gecikme 
faizi tediyesinin icrasında, Merkez Bankası, Ankara'daki İngiltere Sefareti vasıtasiyle Board of 
Trade'e. bahse konu taksitle ödenecek borçlarla ve yerine göre, gecikme faizi veya mukaveleden 
mütevellit gecikme faizi olarak yapılacak tediyelerin bir listesini tevdi edecektir. 

Madde — 6. 

Çok Taraflı Anlaşmanın 5, 8 (a) ve 14 ncü maddeleri muvacehesinde Birleşik Kırallığm vazi
feli müessesesi «Board of Trade» aynı Anlaşmanın 8 (c) maddesi için de, Çerkez Bankası tara
fından, işbu Anlaşmanın beşinci maddesinin (1) fıkrası gereğince Birleşik Kırallıkta tâyin edi
lecek bir ticari banka olacaktır. 

Madde — 7. 

17 Ocak 1955 tarihinde Londra'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Bri
tanya ve Şimalî irlanda Birleşik Kırallığı arasındaki, Birleşik Kırallık ihracatçı ve tüccarlarına 
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Ankara'da,' sterlin,, tediyeleri hakkındaki Anlaşma ile onu tadilen, 28 Şubat 1957 tarihinde 
miküm ' imzalanan Protokol, Çok Taraflı Anlaşmanın meriyette girmesi tarihinden itibaren 

ifade etmek kaydiyle fesholunmuşlardır. 

Madde — 8. 

îş'bu Anlaşma imzası tarihinde meriyete girecek ve Çok Taraflı Anlaşma hükümleri Birleşik 
Kırallığa tatbik olunduğu müddetçe meriyette kalacaktır. 

Bu hususları tasdik zımnında, usulüne uygun olarak salâhiyettar kılınmış mümziler işbu An
laşmayı imzalamışlardır. 

İki nüsha halinde, 13 Haziran 1959 tarihinde, Ankara'da tanzim kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
. adına 

Oğuz Gökmen 

Büyük Britanya ve Şimali İrlanda 
Birleşik Kırallığı 

adına 
B. A. B. Burrow$ 

E K 

Birinci maddenin 2 (a) fıkrasında mezkûr hususi mukavelelerin lisbesi 

Birleşik Kırallık Mrması Türk ihracatçısı Madde Türkiye'de mukim şahısların 
borçları dolayısiyk ödenecek 
meblâğlar 

Eutfopean Gçaiin and 
Sftıipping Ageney 

» » 

» T> 

Kidel Trading öo, 

Ltd. 

. Ltd. 

Ali Raif ve 
İstanbul 

Şeriki 

Mehmet Dölen 
İstanbul 
Etibank, 
Ankara 
Çukobirlik; 
Adana 

Tütün 

Tütün 

Bakır 

Pamuk 

£137. 

£1,628. 

£6,174. 

£5,752. 

16. 

14. 

14. 

3. 

4 

0 

5 

2 
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îürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında, 11 Mayıs 1950 
da Paris'te imzalanan Türkiye'de Mukim Şahısların Ticari Borçları hakkındaki Anlaşma ile ilgili 

teknik hususlara mütaallik Anlaşma 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, 
11 Mayıs 1959 da Paris'te imza edilen Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları hakkındaki An

laşmanın (aşağıda «Çok Taraflı Anlaşma» olarak anılacaktır) tatbikatiyle ilgili teknik hususları tes-
bit etmek arzusu ile, 

Aşağıdaki esaslar üzerinde mutabık kalmışlardır ; 

Madde — L 

1. İşbu Anlaşmanın bükümleri, Türkiye'de mukim bir şahsın Federal Almanya Cumhuriyeti üİke^ 
sinde mukim bir şahsa (aşağıda sırasiyle «Türk borçlu» ve «Alman alacaklı» diye anılacaktır) olan ve 
Çok Taraflı Anlaşmanın 3 ve 4 neü maddelerinde tarif edilen bilcümle borçlarına tatbik olunacaktır. 

2. (a) Çok Taraflı Anlaşmanın 4 ncü maddesinin (i) fıkrasında derpiş olunan liste işbu Anlaş
maya eklenmiştir. 

(b) Çok Taraflı Anlaşmanın 4 ncü maddesinin (v) fıkrasına mevzu teşkil eden beynelmilel An* 
İaşma, 4 Nisan 1949 da Vaşinton'da imza edilen Şimalî - Atlantik Andlaşmasıdır. 

(c) Çok Taraflı Anlaşmanın 5, 8 ve 14 ncü maddeleri muvacehesinde Federal Almanya Çumhuri* 
yetinin vazifeli müessesesi Deutsche Bundesbank'tır. 

3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Alnıanya Cumhuriyeti Hükümeti, Çok Taraflı An
laşma dibacesinin Sekizinci fıkrasında derpiş olunduğu üzere ilgili Türk ve Alman firmaları arasında 
yapılacak müzakereleri kolaylaştırmak maksadiyle mümkün olanı yapacaklardır. 

Madde — II. 

1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (aşağıda «Merkez Bankası» olarak anılacaktır), en kısa 
zamanda aşağıda ikinci fıkrada zikredilen listeleri hazırlıyacaktır. Merkez Bankası bu listeleri Deutsche 
Bundesbank'a gönderecek, o da Çok Taraflı Anlaşmanın 14 ncü maddesi hükümlerine tevfikan, bu lis
telerde münderiç borçların el'an transfer beklemekte olduklarının tesbiti için gerekli kontrolün yapıl
masını teminen bunları Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetinin salahiyetli makamına tevdi ede
cektir. Deutsche Bundesbank bu kontrolün neticesinden Merkez Bankasına malûmat verecektir. 

2. Merkez Bankası tarafından hazırlanacak listeler şunlardır : 
(af Alacaklarının yekûnu 2 500 A. B. D. dolarını geçmiyen Alman alacaklılarına olan (ve takri

ben 3 000 alacağa tekabül eden) borçların, bunlarla ilgili olarak Türk borçluların Merkez Bankasına 
yaptıkları transfer taleplerinin kronolojik sırasına göre tanzim edilmiş, listesi (aşağıda «1 sayılı liste» 
diye anılacaktır.) 

(b) 1 sayılı listenin dışında kalan Alman alacaklılarına ait borçların, bunlarla ilgili olarak Türk 
borçluların Merkez Bankasına yaptıkları transfer taleplerinin kronolojik sırasına göre hazırlanmış bir 
listesi (aşağıda «II sayılı liste» diye anılacaktır) 

3. Merkez Bankası II sayılı listeyi kısımlar nalinde peyderpey gönderecektir. Merkez Bankası II 
sayılı listenin her kısmını, kontrol maksadiyle yapılacak araştırmaların tamamlamasına imkân verecek 
şekilde ve mezkûr listede münderiç borçların işbu Anlaşma gereğince kabili transfer olacakları tarih
lerden evvel Deutsche Bundesbank'a tevdi edecektir. 

Madde — III. 

1.' Merkez Bankası, Türk Hükümetinin .ajanı sıfatiyle, Alman alacaklılara, (muaccel veya 1 Ocak 
1964 e kadar muacceliyet kesbedecek mukavele faizleriyle, 11 Mayıs 1959 a kadar muacceliyet kesbet-
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miş mukaveleden mütevellit .gecikme faizleri de dâiuil olmak üzere) borç resülmali karşılığı olarak aşa
ğıdaki meblâğları ödiyecekbir : 

(a) 1 Nisan 1960 tarihinden evvel, transferin yapılacağı para ile, 3 327 000 A. B. D. doları kar
şılığı; 

(!b) 1 Nisan 1960 ile 31 Mart 1961 tarihleri arasında, transferin yapılacağı para ile, 4 436 000 A. 
B. D. doları karşılığı; 

(c) Mütaakıp on senenin ,her birinde, transferin yapılacağı para üzerinden Çok Taraflı Anlaşma
nın 7 nci maddesi gereğince tesbit olunacak meblâğlar. 

2. Bir evvelki fıkrada derpiş olunan transferler, Çok Taraflı Anlaşmanın 7 nci maddesinde mün
deriç şartlara uygun olarak, aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır : 

(a) îlk tatbikat senesi zarfında, 31 Temmuz, 31 Ekim, 31 Aralık 1959 ve 31 Mart 1960 da; 
(b) Mütaakıp on bir senede, her tatbikat senesinin 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık ve 31 Mar

tında. ' • " • . . . • 
3. Merkez Bankası, Alman alacaklılarına, Çok Taraflı Anlaşmanın 10 ncu maddesi hüküm

lerine uygun olarak, senede ,% 3 gecikme faizi ödiyecektir. 

Madde — IV. 

1. işbu Anlaşmanın III ncü maddesinde derpiş olunan transferler, aşağıda gösterilen sıra dâ
hilinde, J ve II sayılı listelerde münderiç borçların tesviyesinde kullanılacaktır : 

(a) I sayılı listede münderiç borçlar yekûnunun yarısı, işbu Anlaşman n III ncü maddesinin 
I (a) fıkrasında mezkûr senelik tediyeden, rüçhanlı olarak ödenecektir. Mezkûr senelik tediyenin 
bakiyesi II sayılı listede münderiç borçların tesviyesine tahsis olunacaktır. 

(b) I nci sayılı listedeki borçlar yekûnunun ikinci yarısı, işbu Anlaşmanın III ncü maddesinin 
1 (b) fıkrasında mezkûr senelik tediyeden, rüçanlı olarak ödenecektir. 

2. I say.lı listenin kontrolü işinin 31 Temmuz 1959 tarihine kadar, ikmali kabil olmadığı tak
dirde, o tarihte sadece kontrol işi tamamlanmış olan borçlar ödenecek ve 31 Temmuz 1959 da öde
necek üç aylık taksidin bakiyesi II sayılı listede münderiç borçların tasfiyesine tahsis edilecektir. 
I say.lı listedeki borçlardan, kontrolü ikmal edilmemiş olanlar, kontrolü mütaakıp, bir sonraki 
üç aylık taksitten ödenecektir. 

Madde — V. 

1. işbu Anlaşmanın üçüncü maddesinde mezkûr tediyelerin icrasını teminen Merkez Bankası De
utsche Bundesbank'a Çok Taraflı Anlaşmanın 7 nci maddesinde tesbit edilen tarihte işbu Anlaşma 
ahkâmına tevfikan tediyeye müstahak bulunan her alacaklı lehine tanzim kılının:ş bir tediye emri ile 
birlikte, transferin yapılacağı para üzerinden gerekli meblâğları gönderecektir. 

2. işbu Anlaşmanın III ncü 'maddesinde dcıpiş olunan her transferi icradan önce Merkez Ban
kası Deutsche Bundesbank'a bahse konu transf3ile ödenecek borçların ve bununla ilgili gecikme fa
izi veya mukaveleden mütevellit gecikme faizi tediyelerinin birer listesini gönderecektir. 

Madde — VI. 

Federal Almanya Cumhuriyetine müteveccih Türk ihracatı bedelleri üzerinden kesinti yapılmak 
suretiyle Alman ticari alacaklarının tasfiyesine mütedair bilcümle anlaşma, protokol, mektup ve 
ilgili hükümler, Çok Taraflı Anlaşmanın II nci maddesiyle tesbit olunan şartlar dâhilinde, feshe
dilmişlerdir. 

Madde — VII. 

işbu Anlaşma, meriyete girmesinden itibaren gelecek üç ay zarfında Federal Almanya Cumhu
riyeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine hilâfına bir beyanda bulunmadığı takdirde, Berlin Lând'-
ma da tatbik olunacaktır. 

(S. Sayısı: 62) 
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Madde — VIII. 

İşbu Anlaşma imzası tarihinde meriyete girecek ve Çok Taraflı Anlaşma hükümleri Federal Al
manya Cumhuriyetine tatbik olunduğu müddetço meriyette kalacaktır. 

Bu hususları tasdik zımmında, usulüne uygvn olarak salâhiyettar kılınmış mümziler işbu Anlaş
mayı imzalamışlardır. 

Ankara'da 26 Haziran 1959 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. Birer resmî Türkçe ve 
Almanca tercümesi her nüshaya eklenmiştir. 

Türkiyo Cumhuriyeti Federal Almanya Cumhuriyeti 
Hükümeti adına Hükümeti adına 

Oğuz Gökmen Dr. Kurt Damel . 

EK 

Hususi mukaveleler listesi 

Türkiye'de mukim şahısların borç
ları dolayısiyle ödenecek 

Alman firması Madde - meblâğlar ($) 

V. Mejer, Hamburg Blister bakırı 5.274,24 
Phibro, Köln Blister bakırı 89 155",63 
Farbwerke Hoescht (Farbenfabriken Bayer - Pamuk - 2 068,54 
Leverkusen) 
Mannesmann - Exp'ort, Düsseldorf Krom 12 907,29 
Mannesmann - Export, Düsseldorf Demir cevheri (Tesbit edilecek) 
Fiedrich Krupp, Essen Krom cevheri (Tesbit edilecek) 

(S. Sayısı: 62) * 
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Ankara, 26 Haziran 1959 

Bay Beis, 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref duyanm: 
«Türkiye Cumhuriyeti' Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında bugün 

imzalanan 11 Mayıs 1959 tarihli Türkiye'de Mukim Şahısların Ticari Borçlan hakkındaki Anlaşma 
ile ilgili teknik hususlara miitaallik Anlaşmaya atfen aşağıdaki hususlan size bildirmekle şeref 
duyanm : *•$ 

«Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti işbu Anlaşma hükümlerinin, Sane meselesinin halli 
ile ilgili olarak Federal Almanya Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında 27 Ekim 1956 tari
hinde akdedilen Andlaşmanm II nci faslında derpiş edilen hususi hükümleri ihlâl etmiyeceği kana
atindedir. Mezkûr Anlaşmanın II nci faslı, 3 seneyi tecavüz etmiyen geçici bir devre için Sarre ara
zisinin Federal Almanya Cumhuriyetinin Gümrük ve para sahası haricinde kalacağını derpiş et
mektedir. 

«Bu tebligatı not ettiğinizi lütfen bana teyideylemenizi rica ederim. 
«Derin saygılanmm kabulünü rica ederim, Bay Reis.» 
îşbu mektup muhtevasının not edildiğini size bildirmekle şeref duyarım. 
Derin saygılanmm kabulünü rica ederim, Bay Reis. 

Oğuz Gökmen 
Bay Dr. Kurt Daniel 

Alman Heyeti Reisi 
Ankara 

Ankara, 26 Haziran 1959 
Bay Reis, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında bugün 
imzalanan 11 Mayıs 1959 tarihli Türkiye'de Mukim Şahıslann Ticari Borçlan hakkındaki Anlaşma 
ile ilgili teknik hususlara mütaallijs Anlaşmaya atfen aşağıdaki hususlan size bildirmekle şeref 
duyarım: 

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti işbu Anlaşma hükümlerinin, Sarre meselesinin halli 
ile ilgili olarak Federal Almanya Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında 27 Ekim 1956 tari
hinde akdedilen Andlaşmanm II nci faslında derpiş edilen hususi hükümleri ihlâl etmiyeceği kana
atindedir. Mezkûr Andlaşmanm II nci faslı, 3 seneyi tecavüz etmiyen geçici bir devre için Sarre 
arazisinin Federal Almanya Cumhuriyetinin gümrük ve para saıhası haricinde kalacağını derpiş et-
inektedir. 

Bu tebligatı not ettiğinizi lütfen bana teyideylemenizi rica ederim. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis. 

Dr. Kurt, Daniel 
Bay Elçi Oğuz Gökmen 

Türk Heyeti Reisi 
Ankara 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE FRANSA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARİ-
SINDA, 11 MAYIS 1959 DA PARİS'TE İMZALANAN TÜRKİYE'DE MUKİM ŞAHISLARIN 

TİCARİ BORÇLARI HAKKINDAKİ ANLAŞMA İLE İLGİLİ TEKNİK HUSUSLARA 
MÜTAALLİK ANLAŞMA 

• : • : : ' " . ' . " . ' ' ' . ' . ' " • - • ' : • ' ' • • • ' • ' • • " . ' ' : - ; 

: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeft ile Fransa .Cumhuriyeti Hükümeti, 
(Aşağıda Çok Taraflı Anlaşma olarak anılan) 11 Mayıs 1959 da Paris'te imza edilen Türkiye'

de Mukim Şahısların Ticari Borçları hakkındaki Anlaşmanın tatbikatı ile ilgili teknik hususlar! 
tesbit etmek arzusu ile, 

Aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır : 

M a d d e — I . • . . . . - . • -

İ. İşbu Anlaşmanın hükümleri, (Aşağıda sırasiyle «Türk borçlular» ve «Fransız alacaklılar» 
diye anılan) Türkiye'de mukim şahısların Fransa'da mukim şahıslara olan ve Çok Taraflı Anlaş
manın 3. ve 4 ncü maddelerinde tarif edilen bilcümle borçlarına tatbik olunacaktır. 

2. (a) Çok Taraflı Anlaşmanın 4 ncü maddesinin (v) fıkrasına mevzu teşkil eden beynel» 
milel Anlaşma, 4 Nisan 1949 da Washington 'da imza edilen Şimalî Atlantik Andlaşmasıdır. 

, (b) Çok Taraflı Anlaşmanın 5, 8 (a) ve 14 ncü maddeleri muvacehesinde Fransa'nın'vazifeli ; 

müessesesi Office des Changes ve aynı Anlaşmanın 8 (c) maddesi muvacehesinde Banque de 
France'dir, 

Madde — İL 

i, (Aşağıda «Merkez Bankası» olarak anılan) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası en kısa 
zamanda aşağıda ikinci fıkrada zikredilen listeleri hazırlıyacak ve bunları Office des Changes'a 
gönderecektir. Office des Changes Çok Taraflı Anlaşmanın 14 (c) maddesi hükümlerine tevfi
kan, bu listelerde münderiç borçların halen fiilen mevcudolup olmadıklarını tesbit zımnında ge
rekli kontrolleri yapacak ve bu kontrollerin neticesinden Merkez Bankasına malûmat verecektir. 

2. Merkez Bankası aşağıdaki listeleri hazırlıyacaktır : 
(a) Alacaklarının yekûnu 2 milyon, frangı geçmiyen Fransız * alacaklılarına olan borçları 

muhtevi ve I sayılı liste, diye tesmiye edilen bir liste; 
(B) Türk borçluların, diğer Fransız alacaklılarına olan borçları dolayısiyle, Merkez Banka

sına yapmış oldukları transfer taleplerinin kayıt tarihlerine göre kronolojik sıra dâhilinde hazır
lanmış ve II sayılı liste, diye tesmiye edilen bir liste. 

3. Merkez Bankası II sayılı listeyi kısımlar halinde peyderpey gönderecektir. II sayılı liste
nin her kısmı, yapılacak araştırmaların bu kısımda münderiç borçların transferi için derpiş edilen 
tarihlerden evvel tamamlanmasına imkân verecek şekilde Office des Changes'a tevdi edilecektir*. 

Madde — IH. 

1. Merkez Bankası, Türk Hükümetinin ajanı sıfatı ile, (muaccel veya 1 Ocakl964 e kadar 
muacceliyet kesbedecek mukavele faizleri ile, 11 Mayıs 1959 a kadar muacceliyet kesbetmiş mu
kaveleden mütevellit gecikme faizleri de dâhil olmak üzere) borç resülmali karşılığı olarak : 

(a) 1 Nisan 1960 tarihinden evvel, transferin yapılacağı para ile, 1 284 000 A. B. D. Doları : 
karşılığım; 

(b) 1 Nisan 1960 ile 31 Mart 1961 tarihleri arasında transferin yapılacağı para ile, 1 711 000 
A. B. D. Doları karşılığı ı 

(c) Mütaakıp 10 senenin her birinde, transferin yapılacağı para üzerinden, Çok Taraflı An
laşmanın 7 nci maddesi gereğince tesbit olunacak meblâğları;, 
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Fransız alacaklılara ödiyecektir. 
2. Bir evvelki fıkrada derpiş olunan transferler, Çok Taraflı Anlaşmanın 7 nci maddesinde 

münderiç şartlara uygun olarak, 
Aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır : 
(a) îlk tatbikat senesi zarfında, 31 Temmuz; 31 Ekim, 31 Aralık 1959 ve 31 Mart 1960 ta; 
(b) Mütaakıp on bir senede, her tatbikat senesinin 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık ve 31 Mart 

tarihlerinde. 
3. Merkez Bankası, Fransız alacaklılarına, Çok Taraflı Anlaşmanın 10 ncu maddesi hüküm

lerine uygun olarak, senede % 3 gecikme faizi transfer edecektir. 

Madde — IV. 

1. tşbu Anlaşmanın III ncü maddesinde derpiş olunan transferler : 
(a) Evvelâ I sayılı listede münderiç borçların tediyesine, 
(b) Saniyen, II sayılı listede münderiç borçların tediyesine tahsis edilecektir. 
2. I sayılı listenin kontrolü işinin 31 Temmuz 1959 tarihine kadar ikmali kabil olmadığı tak

dirde, o tarihte sadece kontrol işi tamamlanmış olan borçlar ödenecek ve 31 Temmuz 1959 da 
ödenecek üç aylık taksidin bakiyesi 11 sayılı listede münderinç borçlann tasfiyesine tahsis edile
cektir; 1 sayılı listedeki borçlardan kontrolü ikmal edilmemiş olanlar, kontroldan sonra, mütaakıp 
üç ayjtık tediyeler sırasında takaddümen ödenecektir. 

Madde — V. 

İşbu Anlaşmanın 3 ncü maddesinde mezkûr tediyelerin Çok Taraflı Anlaşmanın 7 nci maddesin
de tesbit edilen tarihlerde icrasını teminen Merkez Bankası Banque de France'a mezkûr madde ah
kâmına tevfikan tediyeye müstehak bulunan her alacaklı lehine tanzim kılınmış bir tediye emri 
ile birlikte transferin yapılacağı para üzerinden gerekli meblâğları gönderecektir. 

Madde — VI. 

1. (a) 31 Ağustos 1946 tarihli Türk - Fransız ödeme Anlaşmasına ek 13 Ağustos 1948 tarihli 
Protokol; 

(b) 21 Aralık 1953 tarihli Protokole ekli 7 ve 8 numaralı mektuplarla eki listeler ve mezkûr 
Protokole ek zabıtname; 

(c) 24 Aralık 1954 tarihli mektuplar.; 
(d) 6 Nisan 1957 tarihli Türk - Fransız iktisadi ve Malî Protokolü; 

Çok Taraflı Anlaşmanın 11 nci maddesinde tesbit edilen şartlar dâhilinde feshedilmişlerdir. 
2. F. 163, F. 326, F. 347, F. 350 ve F. 351 sayılı hesaplar ve bunlarla ilgili tali hesaplar Çok 

Taraflı Anlaşmanın 11 (b) maddesi ile tesbit edilen şartlar dairesinde kapatılmıştır. 

Madde — V n . 

îşbu Anlaşma bugünkü tarihte meriyete girecek ve Çok Taraflı Anlaşma hükümleri Fransa'ya 
tatbik olunduğu müddetçe meriyette kalacaktır. 

Bu hususları tasdik zımnında, usulüne uygun olarak salâhiyettar kılınmış mümziler işbu Anlaş
mayı imzalamışlardır. 

2 Temmuz 1959 tarihinde Ankara'da iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
adına 

Oğuz Gökmen 

Fransa Cumhuriyeti Hükümeti 
adına 

Michel RougS 
Ankara, 2 Temmuz 1959 

(S. Sayısı: 62) 
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Fransız Heyeti R$isi; î 
Bay Reis, 

Bugün imzalan Anlaşmanın VI ncı maddesinin ikinci fıkrası, T. C. Merkez Bankası adına Ban-
que de France'da açılmış bulunan F. 163, F. 326, F. 347, F. 350 ve F. 351 sayılı hesapların, Çok Ta
raflı Anlaşmanın 11 (b) maddesinde tesbit edilen şartlar dâhilinde kapatılacağını derpiş etmekte
dir. 

Her iki Heyet, mezkûr Anlaşmanın 4 ncü maddesinin (i) paragrafının tatbikatı cümlesinden ola
rak, halen icra edilmiş hususi mukavelelerden mütehassıl olup gerek buı hesaplann gerek Osmanlı 
Bankasında açılmış bulunan tâli hesaplann matlubunda mevcut mebaliğin tamamının, bu hesaplarla 
ilgili anlaşmalarda tesbit edilen gayeye tahsis edilmesi icabettiği kanaatindedirler. 

Yukardaki husus hakkında Hükümetinizin mutabakatının lütfen bana teyidini rica ederim. 

Derin saygılanmm kabulünü rica ederim, Bay Reis. 
Michel Rouge 

Bay Oğuz Gökmen, 
Elçi 

Türk Heyeti Reisi 

Ankara, 2 Tmmtus İ9S9 
Bay Reis, 

. Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref duyanın. 
«Bugün imzalanan Anlaşmanın VI ncı maddesinin ikinci fıkrası, T. C. Merkez Bankası adına 

Banque de France'da açılmış bulunan F. 163, F. 326, F. 347, F. 350 ve F. 351 sayılı hesaplann Çok 
Taraflı Anlaşmanın 11 (b) maddesinde tesbit edilen şartlar dâhilinde kapatılacağım derpiş etmek
tedir. 

«Her iki heyet, mezkûr Anlaşmanın 4 ncü maddesinin (i) paragrafının tatbikatı cümlesinden 
olarak, halen icra edilmiş hususi mukavelelerden mütehassıl olup gerek bu hesaplann gerek Osman
lı Bankasında açılmış bulunan tâli hesaplann matlubunda mevcut mebaliğin tamamının, bu hesap
larla ilgili anlaşmalarda tesbit edilen gayeye tahsis edilmesi icabettiği kanaatindedirler. 

«Yukardaki husus hakkında Hükümetinizin mutabakatının lütfen bana teyidini rica ederim.» 
«Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis.» 
Yukardaki husus hakkında Hükümetimin mutabakatını size teyidetmekle şeref duyarım. 
Derin saygılanmm kabulünü rica ederim, Bay Reis. 

Oğuz Gökmen 
Bay Michel Roug6 

Fransız Heyeti Reisi 

(S . Sayısı: 62) 
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ÂnJcara, 2 Temmuz 1959 

Türk Heyeti Reisi 
Bay Reis, 

Fransız - Türk Kültür Komisyonunun son toplantısında cereyan eden görüşmelerin ruhuna ve 
hususiyle 5 Şubat 1959 tarihinde teati olunan notalara atfen ve Çok Taraflı Anlaşmanın 8 (b) mad
desine tevfikan Fransız kitap ve matbua ihracatçılarının 4 Ağustos 1958 tarihinden evvel Türki
ye'ye ithal edilmiş mallarından mütevellit alacaklarının aşağıdaki şekilde tesviye edilmesini size 
teklif etmekle şeref duyarım : 

J. Sayımı yapılmış alacaklar, yani 4 Ağustos 1958 tarihinden evvel ithalâtçı Türk kitapçılara 
tarafından Türk lirası tediyeleri T. C. Merkez Bankasına yapılmış ve Fransız makamları tarafın
dan kontrolü ifa edilmiş bulunan alacaklar : 

(a) «Tütün Protokolü» hesaplarından 65 milyon franklık bir meblâğın, 
(b) T. C. Merkez Bankası adına Banque de France'da açılmış bulunan F. 326 sayılı hesabın 

bakiye disponibilitelerinin kullanılması suretiyle 31 Temmuz tarihi beklenmeden tasfiye edilecek
tir. • -

2. Fransız kitap ve matbua ihracatçılarının diğer alacaklarının mümkün olduğu ka
dar süratle, Merkez Bankası marifetiyle sayımı yapılacaktır. Bu alacakların bir listesi kontrol 
maksadiyle, Office des Chaneres'a gönderilecek ve Office des Changes en kısa zamanda gerekli 
araştırmalara tevessül edecektir. 

Bu listede mevcut muamelelerin kontrolünü mütaakıp, alacaklarının yeMnu 2 milyon frankı 
geçmîven alacaklılara, hükümetlerimiz arasında bugün imzalanan Anlaşmanın IV ncü maddesinin 
2 nci fıkrası gercHnce, tediyede bulunulacaktır. 

IfeM&n Sön'ra '^ F. 326 savılı hesabın matlubunda halen mevcudolabilecek ba-
kıve ile, ve icabetti&i takdirde, bu disponibiliteîerin tükenmesini mütaakıp, bugün imzalanan 
Anlamanın III ncü maddesinin .2 (a) fıkrasına tevfikan yapılacak ilk üç aylık tediye ile ödene-

* çekt ir . \ '" '•"; •- •»?*»'*"**. ' • . : . 
Hükümetinizin bu husus hakkındaki mutabakatının lütfen bana teyidini rica ederim. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis. 

Michel Rouge 
Bay Offuz Gökmen 

Elçi :'""".' 
Türk Heyeti Reisi ^ ' 1 

Ankara; 2 Temmuz 1959 
Bay-Reis; 

Müf adı aşağıda yazdı bugünkü taritbli mektubu-ıuzû aldığımı bildirmekle şeref duyanın. 
«Fransız - Türk Kültür Komisyonunun son toplantısında cereyan eden görüşmelerin ruhuna ve hu

susiyle 5 Şubat 1959 tarihinde teati olunan notalara .atfen ve Çok Taraflı Anlaşmanın 8 (b) maddesine 
tevfikan Fransız kitap ve matbua ihracatçılarının 4 Ağustos 1958 tarihinden evvel Türkiye'ye ithal 
• edilmiş mallarından mütevellit alacaklarının aşağıdaki şekilde tesviye edilmesini size teklif etmekle şe
ref duyarım : • 

«1. Sayımı yapılmış 'alacaklar, yani 4 Ağustos 1958 tarihinden evvel ithalâtçı Türk kitapçıları ta
rafından Türk lirası tediyeleri T. C. Merkez Bankasına yapılmış ve Fransız makamları, tarafından 
kontrolü ifa edilmiş bulunan alacaklar : 

«(a) «Tütün Protokolü» hesaplarından 65 milyon franklık bir meblâğın, 

(S. Sayısı: 62) 
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«(ib) T. C. Merkez Bankası adına Banque de France'da açılmış bulunan F. 326 sayılı hesabın 'baki

ye disponibilitelerinin 
Kullanılması suretiyle 31 Temmuz tarihi beklenmeden tasfiye edilecektir. 
«2. Fransız kitap ve matbua ihracatçılarının diğer alacaklarının mümkün olduğu kadar süratle, 

Merkez Bankası marifetiyle sayımı yapılacaktır. Bu alacakların ıbir listesi kontrol maksadiyle, Office 
des Ghanges'a gönderilecek ve Office des Chaages en kısa zamanda gerekli araştırmalara tevessül ede
cektir. 

«Bu listede mevcut muamelelerin kontrolünü ınütaakıp, alacaklarının yekûnu 2 milyon frankı ıgeç-
miyen alacaklılara, Hükümetlerimiz arasında bugün imzalanan Anlaşmanın IV ııcü maddesinin 2 nci 
fıkrası gereğince, tediyede bulunulacaktır. 

«Bundan sonra kalacak alacaklar F. 326 sayılı hesabın matlubunda halen mevcudolabilecek baki
ye ile, ve icabettiği takdimde, bu disponibilitelerin tükenmesini mütaakıp, bugün imzalanan Anlaşma
nın III ncü maddesinin 2 (a) fıkrasına tevfikan yapılacak ilk üç aylık tediye ile ödenecektir. 

«Hükümetimizin bu husus hakkındaki mutabakatının lütfen bana teyidini rica ederim. 
«Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis.» 
Hükümetimin yukardaki husus hakkındaki mutabakatrnı size teyidetinekle şeref duyarım. t 
Derin saygılarınım kabulünü rica ederim, Bay Reis. 
Bay Micfhel Rouge Oğuz Gökmen 

Fransız Heyeti Reisi 

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 I I L E P O R T E K I Z C U M H U R I Y E T I H Ü K Ü M E T ! A R A -
S ı N D A , 1 1 M A Y ı S 1959 D Â P A R T S T E I M Z A L A N A N T Ü R K I Y E ' D E M U K I M Ş A H ı S L A R ı N T I 
C A R I B O R Ç L A R ı H A K K ı N D A K I A N L A Ş M A I L E Î L G Î L I T E K N I K H U S U S L A R A MUTA-

A L L Î K A N L A Ş M A 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti, 
(Aşağıda «Çok Taraflı Anlaşma» olarak anılan) 11 Mayıs 1959 da Paris'te imzalanan Türkiye'de 

mukim şahısların Ticari Borçlan hakkındaki Anlaşmalını tatbikat iyi e ilgili teknik hususatı tesbit et
mek arzusu ile, 

Aşağıdaki esaslar üzerinde mutalbık kalmışlardır : 

Madde — I. 

(a) îşhu Anlaşmanın hükümleri, (aşağıda sırasiyle «Türk borçlu» ve «Portekizli alacaklı» diye 
anılan) Türkiye'de mukim bir şahsın Portekiz'de mukim bir şahsa olan ve Çok Taraflı Anlaşmanın 
3 ve 4 ıncü maddelerinde tarif edilen bilcümle borçlarına tatbik olunacaktır. 

(b) Çok Taraflı Anlaşmanın 4 ncü maddesinin (V) fıkrasına mevzu teşkil eden beynelmilel An
laşma, 4 Nisan 1949 da Washington'da imzalanan Şimalî - Atlantik Andlaşmasıdır. 

Madde — II. 

(a) (Aşağıda «Merkez Bankası» olarak anıları) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bahis ko
nusu borçların, Türk borçlularının, Portekizli alacaklılara, olan borçları dolayısiyle Merkez Bankasına, 
Çok Taraflı Anlaşmanın 5 nci maddesine uygun olarak yapmış oldukları transfer taleplerinin kayıt ta
rihlerine göre tanzim edilmiş kronolojik bir listesini, mümkün olan -en kısa zamanda, Portekiz Banka
sına tevdi edecektir. 

(S. Sayısı : 62) 
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(ib) Portekiz Bankası, Çok Taraflı Anlaşmanın 14 (c) maddesi 'hükümlerine tevfikan, yukarda 

mezkûr listede yer alan (borçların eP&n transfer beklemekte olup olmadildarını tesbit zımnında ıgerekli 
kontrolleri yapacak ive neticesinden (Merkez Bankasını haberdar edecektir. 

Madde — III . 

(ıa); Merkez Bankası, kontrol edilmiş bulunan yukarda imânız listedeki borçlar için, Portekizli ala
caklılara âtideki meblâğları transfer edecektir : -

<(i) 1 Nisan 1960 tariHıinden evvel, transferin yapılacağı para ile 132 000 A. B. D. doları karşılığı, 
(ii) 1 Nisan 1960 ile 31 Mart 1961 tarihleri arasında, transferin yapılacağı para ile, 206 000 A. 

B. D. doları karşılığı, 
(lii'i) 1 Nisan 1961 ile 31 Mart 1962 tarihleri arasında, tııansferin yapılacağı para üzerinden Por

tekizli alacaklılara ait kontrol edilmiş borçların bakiyesi. 
(İb) Merkez Bankası ayrıca, Portekizli alacaklılara Çok Tıaraflı Anlaşmanın 10 neu maddesi hü

kümlerine tevfikan, senede % 3 gecikme faizi transfer edecektir. 
.(e) Merkez Bankası, Türk Hükümetinin ajanı sıfatiyle, ve Çok Taraifh Anlaşmanın 7 ve 8 nci 

maddelerindeki şartlara uygun olarak, yukarda (a) fıkrasında bahis konusu transferleri âtideki tarih
lerde icra eyliyecektir : 

(i) Birinci tatbikat yılında, en geç 31 Temmuz, 31 Ekim, 31 Aralık 1959 ve 31 Mart 1960 da. 
(ii) Mütaakıp iki sene zarfında, her tatbikat yılının 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık ve 31 Mar

tında. 

Madde — IV, 

Çok Taraflı Anlaşmamın 5, 8 ve 14 ncü maddeleri mulvaedfoesmde Portekiz'in vazifeli müessesesi, 
Portekiz Bankasıdır. 

Madde — V. 

îşbu Anlaşma, bugünkü tarihte meriyete girecek ve 'Çok Taraflı Anlaşma hükümleri Portekiz'e tat
bik olunduğu müddetçe meriyette kalacaktır. 

Bu hususları tasdik zımnında, usulüne uygun olarak salıâhiyettar kılınmış mümziler işbu Anlaş
mayı imzalamışlardır. 

iki nüsıha halinde 3 Temmuz 1959 tarihinde Ankara'da tanzim kılınmıştır. 

Türkiye Cumihuriyeti Portekiz Cumhuriyeti 
Hükümeti adına Hükümeti adına 
' Oğuz Gökmen Jose Mendonça 



TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LÜKSEMBURG BÜYÜK DUKALIĞI HÜKÜME
Tİ ARASINDA, 11 MAYIS 1959 DA PARİS'TE İMZALANAN TÜRKİYE'DE MUKİM ŞAHIS
LARIN TİCARİ BORÇLARI HAKKINDAKİ ANLAŞMA İLE İLGİLİ TEKNİK HUSUSLARA 

MÜTAALLİK ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lü'ksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti, 
(Aşağıda «Çok taraflı Anlaşma» diye anılan) 11 Mayıs 1959 da Paris'te i'nuza edilen Türki

ye'de mukim şahısların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın tatbikattı ile ilgili teknik husus
ları tesbit etmek arzusu ile, 

Aşağıdaki esaslar üzerinde mutabık kalmışlardır ; 

Madde — I. 

(a) îşfou Anlaşmanın hükümleri, (aşağıda sırasiyle «Türk borçlu» ve «Lüksemiburg'lu ala
caklı» diye anılan) Türkiye'de mukim bir şahsın Lüksemburg'da mukim bir şahsa olan ve Çok 
Taraflı Anlaşmanın 3 ve 4 ncü maddelerinde tarif edilen bilcümle borçlarına tatbik olunacaktır. 

(b) Çok Taraflı Anlaşmanın 5, S (ıa) ve 14 ncü maddeleri muvacehesinde Lü'ksemburg 'daM 
vazifeli müessese hariciye ve dış ticaret nezareti ve aynı Anlaşmanın 8 (c) ımaddesi muvacehesin
de de «La Caîsse Generale de l'Etat du Grand-Duche de Luxemıbourg» dur, 

Madde — II. 

(a) (Aşağıda «Merkez Bankası» diye anılan) Türküye Cumhuriyet Merkez Bankası Lüksem-
bur*g'lu alacaklılara olan borçların kronolojik sıra dâhilinde tanzim edilmiş bir listesini, mümkün 
olduğu kadar süratle, Lüksemburg Hariciye ve Dış Ticaret Nezaretine tebliğ edecektir. 

(b) Lüksemburg Hariciye ve Dış Ticaret Nezareti, Çok Taraflı Anlatmanın 14 (c) maddesi 
hükümlerine tevfikan, yukarda zikredilen listede münderiç borçların el'an transfer beklemekte 
olduklarının tesbiti için gerekli kontrolü yapacak ve bu kontrolün neticesinden Merkez Banka-
sına malûmat verecektir. 

Madde — m 
(a) Merkez Bankası yukarda zikredilen kontrolü yapılmış listede münderiç borçlar karşı

lığı olarak, 
(i) 1 Nisan 1960 tarihinden evvel 6 250 000 Belçika frangım, 
(ii) 1 Nisan 1960 ile 31 Mart 1961 tarihleri arasında 9 700 000 Belçika frangını, 
(iii) 1 Nisan 1961 ile 31 Mart 1962 tarihleri arasında Lüksemburglu alacaklılara olan kon

trol edilmiş borçların Belçika frangı üzerinden bakiyesini, 
transfer edecektir. 

(b) Merkez Bankası, bundan başka, Çok Taraflı Anlaşmanın 10 ncu maddesi hükümle
rine tevfikan, senede % 3 gecikme faizini Belçika frangı olarak Lüksemburglu alacaklılara 
transfer edecektir. 

(c) Merkez Bankası, Türk Hükümetinin ajanı sıfatiyle ve Çok Taraflı Anlaşmanın 7 ve 8 
nci maddelerinde tesbit edilen şartlara uygun olarak, yukardaki (a) paragrafında derpiş edi
len transferleri, kronolojik sıra dairesinde aşağıdaki tarihlerde ifa edeeektir : 

(i) İlk tatbikat senesi zarfında, 31 Temmuz, 31 Ekim, 31 Aralık 1959 ve 31 Mart 1960 da; * 
(ii) Mütaakıp iki senede, her tatbikat senesinin 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık ve 31 Mar

tında. 

( S. Sayım : 62 ) 
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Madde — IV. 

îşbu Anlaşmanın III neü maddesinde mezkûr transferlerin Çok Taraflı Anlaşmanın 7 nci mad
desinde derpiş edilen tarihlerde icrasını teminen, Merkez Bankası, Belçika Frangı üzerinden ge
rekli meblâğları Belçika Millî Bankasına tevdi edecek ve mezkûr madde hükümlerine tevfikan 
alacaklarının transferine istihkak kesbeden Lüksemburglu alacaklılardan her biri lehine «La Ca-
isse Generale de FEtat, Luxembourg» vesatetile ifa edilmek üzere adı geçen Bankaya tediye 
emirlerini gönderecektir. 

Madde — V. 

Türkij7e ile Lüksemburg arasındaki iktisadi münasebetler mevzuunda, Türkiye Cumhuriyeti 
ile Belçika - Lüksemburg. Ekonomik Birliği arasında 15 Nisan 1955 tarihinde Brüksel'de imzala
nan Ticaret ve tediyelere mütaallik Protokol ile temdidedilmiş şekliyle, 20 Haziran 1957 tarihin
de Ankara'da imza edilen işbu Protokole ek lahika Çok Taraflı Anlaşmanın 11 nci maddesinde 
tesbit olunan şartlar dairesinde feshedilmiştir. 

Madde — V I . 

işbu Anlaşma bugün'kü tarihte meriyete girecek ve Çok Taraflı Anlaşma hükümleri Lüksem-
burg'a tatbik olunduğu müddetçe meriyette kalacaktır. 

Bu hususları tasdik zımnında, usulüne uygun olarak salâhiyettar kılınmış mümziler işbu 
Anlaşmayı imzalamışlardır. 

Ankara'da 11 Temmuz 1959 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir, 

Türkiye Cumhuriyeti Lüksemburg Büyük Dukalığı 
Hükümeti adına Hükümeti adma 

Oğuz Gökmen Georges Als 

TJRKÎYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE NORVEÇ KIRALLIĞI HÜKÜMETİ ARA
SINDA, 11 MAYIS 1959 TARİHLÎ TÜRKİYE'DE MUKİM ŞAHISLARIN TlCARl BORÇ
LARI HAKKINDAKİ ANLAŞMA İLE İLGİLİ TEKNİK HUSUSLARA MÜTAALLÎK 

ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Kırallığı Hükümeti, (aşağıda «Çok Taraflı Anlat
ma» olarak an lan) 11 Mayıs 1959 da Paris'te imza edilen Türkiye'de mukim şahısların ticari 
borçları hakkındaki Anlaşmanın tatbikatiyle ilgili teknik hususları tesbit etmek arzusu ile, aşağıda
ki esaslar üzerinde mutabık kalmışlardır : 

Madde — I. 

1. İşbu Anlaşmanın hükümleri (aşağıda sırasiyle «Türk borçlu» ve «Norveçli alacaklı» ola
rak an lan) Türkiye'de mukim bir şahsın Norveç Kırallığmda mukim bir şahsa olan ve Çok Ta
raflı Anlaşmanın 3 ve 4 neü maddelerinde tarif edilen bilcümle borçlarına tatbik olunacaktır. 

2.... Çok Taraflı : Anlaşmanın 4 neü maddesinin (v) fıkrasında zikredilen beynelmilel Anlaşma, 
4 Nisan 1949 da Vaşington'da imza edüen Şimalî Atlantik Anlaşmasıdır. 

( S . Sayısı : 62) 
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Madde — İL 

1. (Aşağıda «Merkez Bankası» olarak anılan) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, müm
kün olan en kısa zamanda, State Bank of Norway'e, Norveçli alacaklılara olan borçların, Türk 
borçlular taraf ncfan bu borçlar dolayısiyle yapılan transfer müracaatlerinin kronolojik sırasına gö
re hazırlanmış bir listesini gönderecektir. 

2. State Bank of Nonvay, Çok Taraflı Anlaşmanın 14 ncü maddesi hükümlerine tevfikan, bu 
liste münderiç borçlarını el'an ödememiş olduklarını tesbit için gerekli bilcümle araştırmaları yapa
cak ve neticelerinden Merkez Bankasına malûmat verecektir. 

Madde — III. 

1. Merkez Bankası Norveçli alacaklılara (vâdesi gelmiş veya 1 Ocak 1964 e kadar gelecek mu
kavele faizleriyle, 11 Mayıs 1959 a. kadar vâdesi gelmiş olan, mukaveleden mütevellit gecikme fa
izleri de dâhil olmak üzere) alacaklarının resülmali karşılığı olarak aşağıdaki meblâğları transfer 
edecektir : . . 

(a) 1 Nisan 1960 dan evvel, transferin yapılacağı para üzerinden 43 000 A. B. D. dolan karşılığı; 
(b) 1 Nisan 1961 ile 31 Mart 1962 tarihleri arasında, transferin yapılacağı para üzerinden (a) 

fıkrasında mezkûr senelik tediyenin transferini müteakip kontrol edilmiş liste üzerinde kalan borç
ların yekûnuna muadil bir meblâğ. 

2. Buna zamimeten Türk Hükümeti Norveçli alacaklılara, Çok Taraflı Anlaşmanın 10 ncu 
maddesi hükümlerine uygun olarak, senede % 3 nisbetinde bir gecikme faizi ödiyecektir. 

Madde — IV. 

üçüncü madde ile tesbit olunan tediyeleri, Türk Hükümetinin ajanı sıfatiyle hareket eden Mer
kez Bankası transferin yapılacağı para üzerinden gerekli meblâğları, tediyeye müstahak bulunan 
her alacaklı lehine tanzim edilmiş tediye emirleriyle birlikte State Bank of Nonvay'e göndermek 
suretiyle yapacaktır. 

Madde — V. 

Çok Taraflı Anlaşmanın 5, 8 ve 14 ncü maddeleri muvacehesinde Norveç Kırallığmın vazifeli 
müessesesi State Bank of Nonvay'dır. 

Madde — VI. 

İşbu Anlaşma imzası tarihinde meriyete girecek ve Çok Taraflı Anlaşma hükümleri Norveç Kt-
rallığma tatbik edildiği müddetçe meriyette kalacaktır. 

Bu hususları tasdik zımnında, usulüne uygun olarak salâhiyettar kılınmış mümziler işbu Anlaş
mayı imzalamışlardır. 

14 Temmuz 1959 tarihinde, Ankara'da, iki nüsha olarak tanzim kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Norveç Krallığı Hükümeti adına 
Oğuz Gökmen Barold 8. Midttun 

( a Sayısı : 62) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVUSTURYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARA
SINDA, 11 MAYIS 1959 DA PARİS'TE İMZALANAN TÜRKİYE'DE MUKİM ŞAHISLARIN 

TİCARİ BORÇLARI HAKKINDAKİ ANLAŞMANIN TATBİKATİYLE İLGİLİ TEKNİK 
HUSUSLARA MÜTAALLİK ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti, (aşağıda «Çok Taraflı 
Anlaşma» olarak anılan) 11 Mayıs 1959 da Paris'te imza edilen Türkiye'de Mukim Şahısların 
Ticari Borçları hakkındaki Anlaşmanın tatbikatiyle ilgili teknik hususları tesbit etmek arzusu ile,, 
aşağıdaki esaslar üzerinde mutabık kalmışlarda . 

Madde ~~ I. 

1. İşbu Anlaşmanın hükümleri (Aşağıda, sırasiyle, «Türk borçlular» ve «Avusturyalı alacak
lılar» olarak anılan) Türkiye'de mukim şahısların Avusturya'da mukim şahıslara olan ve Çok Ta
raflı Anlaşmanın 3 ve 4 ncü maddelerinde tarif edilen bilcümle borçlarına tatbik olunacaktır. 

2. (a) Çok Taraflı Anlaşmanın 5, 8 ve 14 ncü maddeleri muvacehesinde Avusturya'nın va
zifeli müessesesi Banque Nationale de l'Autriche'dir. 

(b) Çok Taraflı Anlaşmanın 4 ncü maddesinin (i) fıkrasında derpiş olunan liste işbu Anlaş
maya eklenmiştir. ' 

Madde — II. 

1. (Aşağıda «Merkez Bankası» olarak anılan) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aşağıda 
2 nci fıkrada derpiş olunan listeleri, mümkün olan en kısa zamanda hazırlıyarak Banque 
Nationale de l'Autriche'e gönderecektir. Banque Nationale de l'Autriche bu listeleri, Çok Taraflı 
Anlaşmanın 14 (e) maddesi hükümlerine tevfikan, bilhassa listelerde mevcut borçların fiilen 
mevcudolduğunu tesbit için, gerekli kontrollerin icrası maksadiyle salahiyetli Avusturya maka
mına tevdi edecektir. Banque Nationale de l'Autriche pu kontrolün neticelerinden Merkez Banka
sına malûmat verecektir. 

2. Merkez Bankası aşağıdaki listeleri hazırlıyacaktır : 
(a) Alacaklarının yekûnu 15 000 A. B. D. Doları karşılığını tecavüz etmiyen Avusturyalı 

alacaklılara olan borçların, I sayllı liste tesmiyeolunacak bir listesi. 
(b) Diğer Avusturyalı alacaklılara (takriben 15 alacaklı) olan ve I sayılı listede yer almıyan 

borçların, II sayılı liste tesmiye olunacak bir listesi. 

Madde — III. 

1. Merkez Bankası, T'ürfc Hükümetinin ajanı sıfaıtiyl'e, Avusturyalı alacaklılara (vâdesi gel
miş veya 1 Ocak 1964 e kadar gelecek mukavele faizleriyle, 11 Mayıs 1959 a kadar vâdesi gel
miş, mukaveleden mütevellit gecikme faizleri de dâlhil olmak üzere) borç resül'mali karşılığı ola
rak : 

(a) 1 Nisan 1960 dan önce, transferin yapılacağı para üzerinden 305 000 A. B. D. doları 
'karşılığını, 

(!b) 1 Nisan 1960 iie 31 Mart 19161 arasında, transferin yapılacağı para üzerinden, 407 000 
A. B. D. 'doları karşılığını; 

(c) Müteakip on senenin her birimde, Çofc Taraflı Anlaşmanın 7 nci maddesi hükümlerine uy
gun olarak tesbit edilecek meblâğları transfer edecektir. 

2. Evvelki fıkrada derpiş olunan transferler, Çok Taraflı Anlaşmanın 7 nöi maddesindeki şart
lara uygun olarak, aşağıdaki tarihlerde icra edilecektir : 

(a) İlk tatbikat senesi zarfında 31 Temmuz, 31 Ekim, 31 Aralık 1959 ve 31 Mart 1960 da; 
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(b) Mutaakıp on bir sene zarfında, her tatbikat senesinin 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık 

ve 31 Martında. 
3. Merkez Bankası Avusturyalı alacaklılara, Çok Taraflı Anlaşmanın 10 ncu «maddesi hüküm

lerine uygun olarak senede % 3 nisbetinde bir gecikme faizi (veya, yerine göre, mukaveleden 
mütevellit gecikme faizi) transfer edecektir. 

Madde — IV. 

İşbu Anlaşmanın i n ncü mad'desinde derpiş olunan transferler, aşağıda gösterilen sıra dâhi
linde Avusturyalı alacaklılara olan borçların ödenmesine tahsis edilecektir. 

1. I sayılı listede mıünderiç borçlar, işibu Anlaşmanın III ncü maddesinin 1 (a) fıkrasında 
derpiş olunan senelik tediyeden raçjhaniyetl'e tesviye edilecektir. 

2. ilk senelik tediyenin bakiyesi, alacakları II sayılı üstede münder'iç Avusturyalı alacaklı
lar arasında mütesaviyen taksim olunacaktır. 

3. Mutaakıp on bir senenin her biri zarfında transfer edilecek senelik tediyeler alacakları 
II sayılı listede münder'iç Avusturyalı alacaklılar arasında, Ço'k Taraflı Anlaşmanın 7 (c) (i) mad
desinde derpiş olunan referans tariherinde her alacaklıya ait transfer bekliyen tediyeler yekûnunun 
aynı tarihlerde bütün alacaklılara ait transfer bekliyen tediyeler yekûnuna olan nispetine göre tevzi 
olunacaktır, şu kadar ki, her alacaklıya, 20 000 A. B. D. doları karşılığına tekabül eden senelik 
bir asgari tediye yapılacaktır. (Her alacaklıya, 5 000 A. B. D. doları karşılığına tekabül eden asgari 
bir üç aylık tediye yapılacaktır.) 

4. 31 Temmuz 1959 tarihine kadar 1 sayılı listenin kontrol işini tamamlamak mümkün olmadığı 
takdirde, o tarihte sadece kontrol edilmiş borçlar ödenecek ve 31 Temmuz 1959 da ifa edilecek üç 
aylık tediyenin bakiyesi, işbu maddenin 3 ncü fıkrasında gösterildiği veçhile, alacakları II sayılı 
listede münderiç Avusturyalı alacaklılar arasında mütesaviyen taksim olunacaktır. I sayılı listenin 
kontrol edilmemiş borçlan, kontrol işi yapıldıktan sonra mutaakıp üç aylı^ tediyelerle ödenecektir. 

Madde — V. 

tşbu Anlaşmanın III ncü maddesinde derpiş olunan tediyeleri, Çok Taraflı Anlaşmanın 7 nci 
maddesinde derpiş olunan tarihlerde ifa edebilmek üzere, Merkez Bankası, Banque Nationale de 
l'Autriche'e transferin yapılacağı para üzerinden gerekli meblâğlan tevdi edecek ve mezkûr mad
de hükümlerince tediyeye müstahak olan Avusturyalı alacaklıların her biri lehine tannzim edilmiş 
tediye emirlerini gönderecektir. 

Madde — VI. 

Avusturya'ya müteveccih Türk ihracaflr bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle Avusturya ti
cari alacaklarının tasfiyesine mütedair bilcümle Anlaşma, Protokol, mektup ve ilgili hükümler, 
Çok Taraflı Anlaşmanın II nci maddesiyle tesbit olunan şartlar dâhilinde feshedilmişlerdir. 

'Madde — VII. 

İşbu Anlaşma bugünden itibaren meriyete girmiştir ve Çok Taraflı Anlaşma hükümleri Avus
turya'ya tatbik edildiği müddetçe meriyette kalacaktır. 

Bu hususlan tasdik zımnında, usulüne uygun olarak salâhiyettar kılınmış münıziler işbu Anlaş
mayı imzalamışlardır. 

Ankara'da, 15 Temmuz 1959 tarihinde, iki nüsha olarak tanzim kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Oğuz Gökmen < Kari Hartl 
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Hususi mukaveleler listesi 

Avusturya firması 

Veitscher Magnesit 
Oest. Amerik - Magnesit 
Allg. Werentreuhand 
Gebr. Schoeller 
Veitscher Magnesit 
Oest. Amerik - Magnesit 

Madde 

Krom cevheri 
Krom cevheri 
Fındık 
Palamut hulâsası 
Krom cevheri 
Krom cevheri 

Türkiye'de 
mukim 

gahıslann 
borçlan 

dolayısiyle 
ödenecek 
meblâğlar 

$ 

16 800 
27 719,76 

1 551,79 
892,50 

59 419,25 
39 722,05 

146 105,35 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ÎLE İSVEÇ KIRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA, 11 
MAYIS 1959 TARÎHLl TÜRKİYE'DE MUKİM ŞAHISLARIN TlCARl BORÇLARI HAKKIN

DAKİ ANLAŞMA İLE İLGİLİ TEKNİK. HUSUSLARA MÜTAALLlK ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile isveç Kırallığı Hükümeti, (jaşağıda «Çok Taraflı Anlaşma» ola
rak anılacak) Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları hakkındaki 11 Mayıs 1959 tarihli Anlaşma
nın tatbikatiyle ilgili teknik hususları tedbit etmek arzusu ile, aşağıdaki esaslar üzerinde mutabık kal
mışlardır 5> 

Madde 1. 

1. işbu Anlaşmanın hükümleri, Türkiye'de mukim şahısların, (aşağıda «isveçli alacaklı» diye anı
lacak) isveç'te mukim şahıslara olan ve Çok Taraflı Anlaşmanın 3 ve 4 neü maddelerinde tarif edilen 
bilcümle borçlarına tatbik olunacaktır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile isveç Kırallığı Hükümeti, Çok Taraflı Anlaşma dibacesinin 
sekizinci fıkrasında derpiş olunduğu üzere, ilgili Türk ive isveç firmaları arasında yapılacak müza
kereleri kolaylaştırmak maksadiyle mümkün olanı yapacaklardır. 

Madde — 2. 

1. (Aşağıda «Merkez Bankası» olarak anılacak) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mümkün olan 
en kısa zamanda, aşağıda ikinci fıkrada zikredilen listeleri hazırlıyacaktır. 

Merkez Bankası bu listeleri Sveriges Riksbank'a gönderecek, Sveriges Riksibank da Çok Taraflı An
ılaşmanın 14 ncü maddesi hükümlerine tevfikan bu listelerde münderiç "borçların ödenmemiş oldukları
nın tesbiti için gereken bilcümle araştırmaları yaptıktan sonra, neticelerden Merkez Bankasına malû
mat verecektir. 
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. 2. (a) Alacaklarının yekûnu 25 000 isveç kuronunu geçmiyen İsveçli alacaklılara olan borçların 

listesi (aşağıda «1 sayılı liste» diye anılacaktır) 
(b) Bir sayılı listenin dışında balan isveçli alacaklılara ait borçların, banlarla ilgili transferler 

için Türk ithalâtçıların, transfer vizesi veya transfer müsaadesi istihsali zımnında yaptıkları müraca
atların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulan kayıtlarına göre kronolojik olarak hazırlan
mış bir listesi (aşağıda «2 sayılı liste» diye anılacaktır). 

3. Merkez Bankası ile Sveriges .Riksbank 2 sayılı listenin tamamının kontrolü işini 31 Temmuz 
1959 tarihinden evvel ikmal edemiyecekleri cihetle, Merkez Bankası 2 sayılı listeyi kısımlar halinde 
peyderpey Sveriges Riksbank'a tevdi edecektir, Merkez Bankası 2 sayılı listenin her kısmım, 
Sveriges Riksbank'm kontrol maksadiyle yapacağı araştırmaları tamamlamasına imkân verecek 
şekilde ve mezkûr listede mtinderiç borçların işbu Anlaşma gereğince ödenecekleri tarihlerden evvel 
Sveriges Riksbank'a tevdi edecektir. 

Madde — 3. 

1. Türk Hükümeti İsveçli alacaklılara, (vâdesi gelmiş veya 1 Ocak 1964 e kadar gelecek mu
kavele faizleriyle, 11 Mayıs 1959 a kadar vâdesi gelmiş olan, mukaveleden mütevellit gecikme 
faizleri de dâhil olmak üzere) alacaklarının resülmali olarak aşağıdaki meblâğları ödiyecektir : 

(a) 1 Nisan 1960 tarihinden evvel : 1 602 700 isveç Kuronu; 
(b) 1 Nisan 1960 ile 31 Mart 1961 tarihleri arasında : 2 140 380 isveç Kuronu; 
(c) Mütaakıp on senenin her birinde, borcun ifade edildiği para ile, Çok Taraflı Anlaşmanın 

7 nci maddesi gereğince tesbit olunacak bir meblâğ. 
2. (a) 1 (a) fıkrasında mezkûr meblâğ, 31 Temmuz, 31 Ekim, 31 Aralık 1959 ve 31 Mart 

1960 tarihlerinde olmak üzere, dört müsavi taksit halinde Ödenecektir. 
(b) 1 (b) fıkrasında mezkûr meblâğlar, 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık ve 31 Mart olmak 

üzere dört müsavi taksit halinde tediye olunacaktır. 
3. Buna zamimeten Türk Hükümeti, Çok Taraflı Anlaşmanın 10 ncu maddesi hükümlerine 

uygun olarak, isveçli alacaklılara, yerine göre, gecikme faizi veya 11 Mayıs 1959 dan sonra vâ
desi gelecek mukaveleden mütevellit gecikme faizi ödiyecektir. 

Madde — 4. 

1. Üçüncü maddenin birinci fıkrasiyle tesbit olunan meblâğlar aşağıdaki şekilde kullanıla
caktır : 

(a) Evvelâ, 1 sayılı listedeki borçlar, 
(b) Saniyen, 2 sayılı listedeki borçlar, ödenecektir. 
2. 1 sayılı listede münderiç bütün borçların kontrolü işinin 31 Temmuz 1959 tarihine kadar 

ikmali kabil olmadığı takdirde, kontrol işi tamamlanmış olan borçlar o tarihte ödenecek ve 31 
Temmuz 1959 da ödenecek taksidin bakiyesi 2 sayılı listede mtinderiç borçların tediyesinde 
kullanılacaktır. O tarihe kadar kontrolü ikmal edilmemiş olan borçlar, kontrolü mütaakıp, bir 
sonraki taksit ile ödenecektir. 

Madde — 5. 

1. üçüncü maddeyle tesbit 'olunan 'tediyeler, Türk Hükümetinin ajanı sıfatıyla hareket edeıi'' 
Merkez Bankası tarafından yapılacaktır. Merkez Bankası üçüncü maddenin (2) ve (3) sayılı fık
ralarında tesbit olunan tarihlerde, gerekli meblâğları, işbu Anlaşmanın üçüncü maddesinin üçün
cü fıkrası ile dördüncü maddesine uygun olarak, her alaeaklı lehine tanzim edilmiş bir tediye 
emri ile birlikte, Sveriges Riksbank'a tevdi eyleyecektir. 

2. Her taksidin ödenmesinde ve her gecikme faizi veya mukaveleden mütevellit gecikme faizi 
tediyesinin icrasında, Merkez Bankası Sveriges RJksbank'a bahse konu taksitle ödenecek borç
ların ve yerine göre, gecikme faizi veya 'mukaveleden mütevellit gecikme faizi olarak yapılacak 
tediyelerin birer listesini tevdi edecektir. 
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Madde — 6. 
Ço'k Taraflı Anlaşmanın 5, 8 ve 14 ncü maddeleri muvacelhesinde İsveç'in vazifeli müessesesi 

Sveriges Riksbanlk olacaktır. 
Madde — 7. 

Tünkiye Ticaret Vekâleti ile Ankara 'daki îsvieç Sefareti arasında 17 Ağustos 1954, 21 Ocak 
1956 ve 10 Ocak 1957 tarihlerinde Ankara'da teati olunan mektuplar, Ço'k Taraflı Anlaşmanın 
meriyete girmesi tarihinden itibaren hüküm ifade etmeik kaydıyla, f esholunmuş ve mezkûr mek
tuplar gereğince açılmış olan tasfiye hesabı (Compte de reglement) kapatılmıştır. 

Maddö — 8. 

İşbu Anlaşma imzası tarihinde meriyette girecek ve Çok Taraflı Anlaşma (hükümleri isveç'e 
tatbik olunduğu müddetçe meriyette (kalacaktır. Bu hususları tasdik zımnında, usulüne uygun 
olarak salâJhiyettar kılınmış mümziler dşbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

tiki nüsha halinde, 15 Temmuz 1959 da, Ankara 'da tanzim (kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli adına İsveç Hükümeti adına 
Oğuz Gökmen Adolf Croneborg 

Ankara, 15 Temmuz 1959 
Ekselans, 

isveç Kırallığı Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında bugün imzalanan Anlaşma
ya atıfla, aşağıdaki hususları arz etmekle kesbi şeref eylerim : 

Telefonaktienbolaget L. M. Ericsson adlı İsveç firması, İsveç Hükümetinden, Çok Taraflı Anlaş
manın 7 ve 8 nci maddeleri gereğince, isveçli alacaklılara yapılacak senelik transferlerden ilk ikisinde 
her birinin % 30 una tekabül eden kısımların bu şirkete tahsisini talebetmiştir. 

Telefonaktienbolaget L. M. Ericsson'un alacaklarının yekûnunun, Çok Taraflı Anlaşma tahtında 
tesviye edilecek yekûn İsveç alacaklarının takriben % 60 ma tekabül etmesi hasebiyle ve mezkûr An
laşmanın sekizinci maddesinin (b) fıkrasının, tediye sırasının müşterek mutabakatla değiştirmek 
imkânını temin eylediğini nazarı itibara alarak, İsveç Hükümeti; iki Hükümet arasında bugün im
zalanan Anlaşmanın 11 nci maddesinin 2 (b) fıkrası hükümlerine bakılmaksızın, isveçli alacaklıla
ra ilk iki sene yapılacak senelik transferlerden her birinin % 30 unun Telefonaktienbolaget L. M. 
Ericsson'a tahsisi hususunu Türk Hükümetine teklif eder. 

Bilcümle ilgili isveçli alacaklılar isveç Hükümetine yukarda mezkûr hâl şeklinin tatbikini ka
bul ettiklerini beyan eyledikleri cihetle, isveç Hükümeti, bugün imzalanan Anlaşmanın 11 nci mad
desinin 2 (b) fıkrasiyle tespit olunan kronolojik sıradan bu şekilde inhirafın, ilgili alacaklıların 
itirazlarını mucibolmıyacağını Türk Hükümetine temin eder. 

Hükümetinizin yukarda mezkûr hususat hakkımdaki mutabakatım bana bildirmenizi rica ederim. 
îhtiramatı faikamı teyiden arz ederim, Ekselans. 

Adolf Croneborg 
Ekselans 

Oğuz Gökmen 
Elçi 

Hariciye Vekâleti 
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Ankara, 15 Temmuz 1959 
Ekselans, 

Müfadı aşağıda yazılı, bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle kesbi şeref eylerim : 
«isveç Kırallığı Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında bugün imzalanan An

laşmaya atıfla, aşağıdaki hususları arz etmekle kesbi şeref eylerim : 
«Telefonaktienbolagit L. M. Ericsson adlı İsveç firması isveç Hükümetinden, Çok Taraflı An

laşmanın 7 ve 8 nci maddeleri gereğince, İsveçli alacaklılara yapılacak senelik transferlerden 
ilk ikisinde her birinin % 30 una tekabül eden kısımların bu şirkete tahsisini talebetmiştir. 

«Telefonaktienbolagit L. M. Ericsson'un alacaklarının yekûnunun, Çok Taraflı Anlaşma tahtın
da tesviye edilecek yekûn isveç alacaklarının takriben % 60 ma tekabül etmesi hasebiyle ve mez
kûr Anlaşmanın sekizinci maddesinin (b) fıkrasının, tediye sırasının müşterek mutabakatla değiş
tirmek imkânını temin eylediğini nazarı itibara alarak, isveç Hükümeti; iki Hükümet arasında 
bugün imzalanan Anlaşmanın II nci maddesinin 2 (b) fıkrası hükümlerine bakılmaksızın, isveçli 
alacaklılara ilk iki sene yapılacak senelik transferlerden her birinin % 30 unun Telefonaktien-
bolagit L. M. Ericsson'a tahsisi hususunu ,Türk Hükümetine teklif eder. 

«Bilcümle ilgili isveçli alacaklılar isveç Hükümetine yukarda mezkûr hal şeklinin tatbikini ka
bul ettiklerini beyan eyledikleri cihetle, isveç Hükümeti, bugün imzalanan Anlaşmanın II nci mad
desinin 2 (b) fıkrasiyle tesbit olunan kronolojik sıradan bu şekilde inhirafın, ilgili alacaklıların 
itirazlarını mucibolmıyacağım Türk Hükümetine temin eder. 

«Hükümetinizin yukarda mezkûr hususat hakkındaki mutabakatını bana bildirmenizi rica ede 
rim.» 

Hükümetimin, yukarda mezkûr hususatla mutabık olduğumu size bildirmekle şere£ duyarım. 
Ihtiramatı faikamı teyiden arz ederim, Ekselans. 

Oğuz Gökmen 
Ekselans 

Adolf Croneborg 
tsveç Büyükelçisi 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASIN
DA, 11 MAYIS 1959 DA PARİS'TE İMZALANAN TÜRKİYE'DE MUKİM ŞAHISLARIN TlCARl 

BORÇLARI HAKKINDAKİ ANLAŞMA İLE llMİlA TEKNlK HUSUSLARA MÜTAALLlK 
ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile italya Cumhuriyeti Hükümeti, 
(Aşağıda, «Çok Taraflı Anlaşma» diye anılan) II Mayıs 1959 da Paris'te imza edilen Türkiye'

de Mukim Şahısların Ticari Borçları hakkındaki Anlaşmanın tatbikatı ile ilgili teknik hususları 
tesbit etmek arzusu ile, 

Aşağıdaki esaslar üzerinde mutabık kalmışlardır • 

Madde — 1. 

(a) işbu Anlaşmanın hükümleri, (aşağıda «Türk borçlu» ve «italya alacaklı» diye anılan) Tür
kiye'de mukim bir şahsın italya'da mukim bir şahsa olan ve Çok Taraflı Anlaşmanın 3 ve 4 ncü 
maddelerinde tarif edilen bilcümle borçlarına tatbik olunacaktır. 

(b) Çok Taraflı Anlaşmanın 4 ncü maddesinin (v) fıkrasına mevzu teşkil eden Beynelmilel 
AndJaşma, 4 Nisan 1949 da Vaşington'da imza edilen Şimali - Atlantik Andlaşmasıdır. 
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Madde — 2. 

Çok Taraflı Anlaşmanın 13 ncü maddesinin (b) fıkrasında derpiş edildiği üzere, İtalya Hüküme
ti (aşağıda «Ufficio» diye anılan) Ufficio Italiano dei Cambi'nin, alacaklılara halef olarak, 29 Ocak 
1955 tarihli Ekonomik ve Teknik iş Birliği Anlaşması çerçevesi dâhilinde veya haricinde akdedil
miş mukaveleler gereğince yapılan mal teslimi ve buna müteferri hizmetlere ait vâdeye bağlanmış 
tediyeler hariçolmak üzere işbu Anlaşmanın 1 nci maddesinde derpiş edilen alacakların tamamını 
italyan alacaklılara derhal, ödenmesine karar vermiştir. 

Madde — 3. 

^a) (Aşağıda «Merkez Bankası» diye anılan) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Çok Ta
raflı Anlaşmanın 5 nci maddesinin (c) paragrafının (i) fıkrasında derpiş edildiği şekilde, Çok Ta
raflı Anlaşmanın muvakkaten tatbik mevkiine konulmasından evvel italyan alacaklıları lehino 
kendi nezdine yapılan veya yapılmış addolunan bilcümle tediyatı işbu Anlaşmanın imzasını müta-
akıp. mümkün olan süratle Ufficio'ya tebliğ edecektir. 

(b) Mevzuubahis tebligat, Türk borçlular tarafından «Merkez Bankasına» vâki transfer talep
lerinin kayıt tarihlerinin kronolojik sırası nazarı itibara alınarak yapılacak ve : 

(i) Tediye tarihini; 
(ii) Türk lirası olaraik tediyenin 'baliğini ve Çok Taraflı Anlaşmanın 5 nci maddesinin (a) 

pragraflarında derpiş edilen kur üzerinden A. B. D. doları karşılığını; 
(iii) Türk (borçlunun adını; 
(iv) Mutavassıt Türk Bankasını; 
(v) italyan alacaklının adını; 
(vı) Mutavassıt italyan Bankasını ihtiva. 

edecektir. 
Merkez Bankasının gönderdiği ve Uffucio nezdin'de muallâkta 'bulunan tediye emirleriyle ilgili 

tediyeler de bu tebligatta yer alacaktır. Bu tediyelere ait kayıtlara, o tediyeye tekabül eden te
diye emri numarası da ilâve edilecektir. 

(c) Yukardaki paragraflarda derpiş edilen tebligat aşağıda «liste I» ve «lisite II» diye tesmiye 
edilen iki ayrı liste halinde yapılacaktır. 

I numaralı liste, alacaklarının yekûnu 5 000 A. B. D. dolarını tecavüz «tmeyen italyan ala
caklıları lehine yapılan tediyeleri ihtiva edecektir. 

Kısım kısım gönderileibilecek olan II numaralı liste diğer 'bütün 'tediyeleri ihtiva edecektir. 
(d) Merkez Bankası, yukardaki paragraflarda derpiş edildiği şekilde Ufficio'ya yapacağı 

tebligat sırasında, Ufficio'nun yukardaki 2 nc'i madde 'hükümleri gereğince ödeyeceği alacakla
ra ımütaallik tediyelere ait kayıtlara hususi bir işaret 'koyacak ve mezkûr alacaklarla ilgili olup 
işbu Anlaşmanın imzası tarihine kadar gönderilmemiş A. B. D. doları üzerine mukarrer tediye 
emirlerini mümkün olduğu kadar süratle Ufficio'ya gönderecektir. 

(e) Merkez Bankası, Çok Taraflı Anlaşmanın 5 nci maddesinin (c) paragrafının (ii) fıkra
sına uygun olarak, Çok Taraflı Anlaşmanın muvakkaten tatbik mevkiine konulmasından itiba
ren kendi nezdine yatırılan ve yatırılmış addedilen tediyeleri mümkün olan süratle Ufficio'ya 
tebliğ edecektir. 

Tediyelerin dâhil olduğu listeyi müş'ir ve yukardaki ('b) paragrafında derpiş edilen mutaları 
ihtiva edecek mezkûr tebligatta Iher tediyenin hangi tarihte muacceliyet keabettiği, yani vâde ta
rihi de tasrih olunacaktır. 

*"'" Madde -— 4. 

Ufficio Çok Taraflı Anlaşmanın 14 ncü maddesinin (c) paragrafı hükümlerine tevfikan, yu
kardaki 3 ncü maddenin (c) fıkrasında zikrolunan I ve II numaralı listelerde yer alan tediyele-
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rin eî'an transfer [beklemekte olduklarının tesbitîi içîn gerekli kontrolü yapacak ve neticelerin
den Merkez Bankasına malûmat verecektir. 

Yukarıdaki 2 nci maddede derpiş edilene uygun olarak Uff icio tarafından tesviye edilecek İtalyan 
alacakları ile ilgili tediyeler mevzuunda, bu kontrol mezkûr alacaklarla alâkalı tediye emirlerinin 
infazı sırasında yapılacaktır. 

Madde — 5. ^ 

(a) Merkez Bankası italyan alacaklılara, muaccel veya 1 Ocak 1964 e kadar muacceliyet kesbe-
decek mukavele faizleri ile 11 Mayıs 1959 a kadar muacceliyet kesbetmiş mukaveleden mütevellit ge
cikme faizleri de dâhil olmak üzere borç resülmali karşılığı olarak aşağıdaki meblâğları transfer ede
cektir : 

(i) 1 Nisan 1960 tarihinden evvel 1 055 000 A. B. D. dolan; 
(ii) 1 Nisan 1960 ile 31 Mart 1961 tarihleri arasında 1 406 000 A. B. D. dolan; 
(iii) Mütaakıp on senenin her birinde, Çok Taraflı Anlaşmamın 7 nci maddesi gereğince tesbit 

olunacak meblâğlar. 
(ıb) (i) işbu maddenin (a) paragrafının (i) fıkrasında derpiş edilen meblâğ dört müsavi 

taksitte 31 Temmuz, 31 Ekim, 31 Aralık' 1959 ve 31 Mart 1960 tarihlerinde transfer edilecektir. 
(ii) işbu maddenin (a) paragrafının (ii) ve (iii) fıkralarında derpiş edilen mebaliğ dört mü

savi taksitte her senenin 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık ve 31 Mart tarihlerinde transfer edile
cektir. 

(c) Keza Merkez Bankası, Çok Taraflı Anlatmanın 10 ncu maddesi hükümlerine uygun ola
rak, her senenin 31 Aralık tarihinde, 11 Mayıs 1959 tarihinden veya her tediyenin muacceliyet 
kespettiği tarihten itibaren işlemiş gecikme faizi ile mukaveleden mütevellit gecikme fakini ital
yan alacaklılara transfer edecektir. 

Bununla beraber, yukandaki 2 nci madde hükümlerine tevfikan tesviye edilecek italyan alacak-
lan için Ufficio'nun bu alacaklarla ilgili tediye emirlerini infaz ettiği tarihten itibaren işlemiş 
gecikme faizi Uff icio adına transfer edilecektir. 

Madde — 6. 

(a) Yukarıdaki 5 nci maddenin (a) paragrafında derpiş edilen transferler, Türk borçlular 
tarafından Merkez Bankasına vâki transfer talepleri kayıt tarihlerinin kronolojik sırası dairesinde : 

(i) Evvelâ, I numaralı listede münderiç boçlarm; 
»(ii) iSaniyen, II numaralı listede münderiç'borçlann tesviyesinde kullanılacaktır. 
(b) I numaralı listenin kontrolü işinin 31 Temmuz 1959 tarihine kadar ikmali kabil olmadığı 

takdirde, o tarihte sadece kontrol işi tamamlanmış olan alacaklar ödenecek ve 31 Temmuz 1959 
da yapılacak tediyenin bakiyesi II numaralı listede münderiç borçların tasfiyesine tahsis edilecek
tir. I numaralı listedeki alacaklardan kontrolü ikmal edilmemiş olanlar, kontrolü mütaakıp, bir 
sonraki üç aylık taksitten ödenecektir. 

Madde — 7. 
(a) işbu Anlaşmanın 5 nci maddesinde mezkûr tediyelerin icrasını teminen Merkez Ban

kası : 
(i) işbu Anlaşmanın 2 nci maddesine tevfikan ödenecek alacaklar için Uff icio lehine; 
(ii) Yukardaki (i) fıkrasında derpiş edilenler hariç olmak üzere işbu Anlaşmanın 3 neü mad

desinin (c) paragrafında mezkûr I ve II numaralı listeler mevzuu alacaklar için, her italyan ala
caklı lehine tanzim kılınmış bir tediy« emriyle birlikte A. B. D. doları veya italyan lireti veya
hut diğer eonvertibl paralar üzerinden gerekli meblâğları Ufficio'ya tevdi edecektir. 

(b) işbu Anlaşmanın 5 nci maddesinde derpiş olunan her transferi icradan önce Merkez Ban
kası, bahse koıyı transferle.ödenecek alacakların listesi ile bununla ilgili gecikme faizi veya muka
veleden mütevellit gecikme faizi tediyelerinin bir listesini Ufficio'ya gönderecektir. 
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Madde — 8. 

Çok Taraflı Anlaşmanın 14 ncü maddesi muvacehesinde Türk vazifeli müessesesi Merkez Ban
kası ve İtalyan vazifeli müessesesi de Ufficio olacaktır. 

İşbu Anlaşmanın hükümlerinin tatbikmda Merkez Bankası Türk Hükümetinin ajanı, Ufficio 
da İtalya Hükümetinin ajanı sıfatiyle hareket edeceklerdir. 

Her iki müessese işbu Anlaşma ile ilgili teknik hususların tatbikatı ile tavzif edilmişlerdir. 

Madde — 9. 

(a) İtalya'ya olan Türk ticari borçlarının itfası mevzuunda Türk Hükümeti ile İtalya Hükü
meti arasında evvelce akdedilmiş bulunan bilcümle Anlaşma, Protokol, Mektup ve ilgili hükümler 
Çok Taraflı Anlaşmanın 11 nci maddesinde tesbit olunan şartlar dâhilinde feshedilmişlerdir. 

(b) Yukardaki (a) paragrafında mezkûr Anlaşma, Protokol ve mektuplarda derpiş edilen he
saplar Çok Taraflı Anlaşmanın 11 nci-maddesinde tesbit olunan şartlar dâhilinde kapatılmışlar
dır. 

Yukarıdaki (a) paragrafında mevzuubahis Anlaşma, Protokol ve mektuplarla derpiş edilen tedi
yelerin icrasından sonra, mezkûr hesaplardaki muhtemel bakiyeler, işbu Anlaşmanın 2 nci mad
desine tevfikan, Ufficio tarafından İtalyan alacaklılara ödenecek alacakların tediyesinde kulla
nılacaktır. 

Madde — 10. 

İşbu Anlaşma bugünkü tarihte meriyete girecek ve Çok Taraflı Anlaşma hükümleri İtalya'ya 
tatbik olunduğu müddetçe meriyette kalacaktır. 

Bu hususlar tasdik zımnında, usulüne uygun olarak salâhiyettar kılınmış mümziler işbu An
laşmayı imzalamışlardır. 

Ankara'da 22 Temmuz 1959 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İtalya Cumhuriyeti Hükümeti 
adına adına 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSVİÇRE KONFEDERASYONU HÜKÜME
Tİ ARASINDA, 11 MAYIS 1959'DA PARİS'TE İMZALANAN TÜRKİYE'DE MUKİM 
ŞAHISLARIN TlCARl BORÇLARI HAKKINDAKİ ANLAŞMA İLE ÎLGlLl TEKNİK 

HUSUSLARA MÜTAALLİK ANLAŞMA 

'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Konfederasyonu Hükümeti, 
(Aşağıda «Çok Taraflı Anlaşma» diye anılan) 11 Mayıs 1959 da Paris'te imza edilen Türki

ye'de Mukim Şahısların Ticaret Borçları hakkındaki Anlaşmanın tatbikatı ile ilgili teknik hususları 
tesbit etmek arzusu ile, 

Aşağıdaki esaslar üzerinde mutabık kalmışlardır : 

Madde —- I. 

1. İşbu Anlaşmanın hükümleri, ('aşağıda «Türk 'borçlular» ve «İsviçreli alacaklılar» diye 
anılan) Türkiye'de mukim şahısların İsviçre'de mukim şahıslara olan ve Çok Taraflı Anlaşmanın 
3 ve 4 ncü maddelerinde tarif ^edilen bilcümle borçlarına tatbik olunacaktır. 

(( a Sayısı: 62) 



— 29 — 
2. Çok Taraflı Anlaşmanın 5, 8 (a) ve 14 ncü maddeleri muvacehesinde İsviçre'nin vazife

li müessesesi (aşağıda . «offiee de compensation» diye anılan) Office Suisse de Compensation ve 
aynı Anlaşmanın 8 (c) maddesi muvacehesinde de Banque Nadionale ıSuisse'dir. 

Madde — II. 

Office de Compensation, Çok Taraflı Anlaşmanın 14 (c) maddesi hükümlerine tevfikan, Çok 
Taraflı Anlaşmanın 5 (c) maddesi gereğince kendisine tebliğ edilecek tediyelerin el'an transferde 
beklemekte olduklarının tesıbiti için gerekli kontrolü mümkün olan süratle yapacaktır. Bu kontro
lün neticelerinden (aşağıda «Merkez Bankası» diye anılan) Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sına malûmat verecektir. 

Madde — III. 

1. Merkez Bankası, Türk Hükümetinin ajanı sıfatiyTe, isviçreli alacaklılara, (muaccel veya 
1 Ocak 1964 tarihine kadar muaeceliyet kesbedecek mukavele faizleri ile 11 Mayıs 1959 a kadar mu
aeceliyet kesbetmiş mukaveleden mütevellit gecikme faizleri de dâhil olmak üzere) borç resülmali 
karşılığı olarak aşağıdaki meblâğları transfer edecektir : 

(a) 1 Nisan 1960 tarihinden evvel 808 971,70 isviçre Frangı; 
(b) 1 Nisan 1960 ile 31 Mart 1961 tarihleri arasında 1 080 086,54 isviçre Frangı; 
(c) Mütaakıp on senenin her birinde Çok Taraflı Anlaşmanın 7 nci maddesi gereğince tesbit 

olunacak meblâğlar. 
2. Bir evvelki fıkrada derpiş olunan transferler, Çok Taraflı Anlaşmanın 7 noi maddesinde 

münderiç şartlara uygun olarak, aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır : 
(a) ilk tatbikat senesi zarfında, 31 Temmuz, 31 Ekim, 31 Aralık 1959 ve 31 Mart 1960 da; 
(b) Mütaakıp on bir senede, her tatbikat senesinin 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık ve 31 

Martında. 
3. Keza Merkez Bankası, isviçreli alacaklılara, Çok Taraflı Anlaşmanın 10 ncu maddesi hü

kümlerine uygun olarak, senede % 3 gecikme faizi transfer edecektir. 

Madde — IV. 

1. 31 Temmuz, 31 Ekim ve 31 Aralık 1959 tarihlerinde yapılacak transferlerin tamamı, en kü
çüğünden başlamak üzere, bir listesi Merkez Bankası tarafından tanzim edilecek küçük alacaklı
ların kontrolü yapılmış, alacaklarının tesviyesine tahsis olunacaktır. 

31 Mart 1960 tarihinde yapılacak transfer, aşağıdaki 2 nci fıkrada bahis mevzuu edilen IV 
numaralı listede yer alan alacakların tesviyesine, mezkûr paragrafta derpiş edilen şartlar daire
sinde, Ihasrolunacaktır. 

2. (a) Birinci tatbikat senesinin ilk üç transferiyle icra edilen tasfiyenin dışında kalacak 
alacağı kontrol edilmiş isviçreli alacaklılar Merkez Bankası tarafından I den IV e kadar numa
ralanacak dört listeye ayrılacaktır. Her liste, imkân nispetinde, aynı miktarda alacağı ihtiva ede
cektir. 

(b) 1 Nisan 1960 tarihinden itibaren her tatlbikat senesinin birinci üç aylık tediyesi I sayı
lı listedeki, ikinci üç aylık tediyesi II sayılı listedeki ve ilâhiri, alacakların tesviyesine hasrolu-
nacaktır. Her tediye, bu tediyenin tahsis olunduğu listede yer alan, alacaklılar arasında, takvim 
yılı başında mezkûr listedeki her alacaklıya ait transfer bekliyen tediyeler yekûnunun aynı ta
rihte aynı listedeki bütün alacaklılara ait transfer bekleyen tediyeler umuımi yekûnuna olan nis
petine göre tevzi olunacaktır. Şu kadar ki, hter alacaklının hissesi 5 000 isviçre Frangından aşa
ğı olmıyacaktır. 

3. îşbu maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında derpiş olunan listeler zamanında Office de, Com
pensation'a tebliğ edilecektir. 

(S, Sayısı : 62) î]'" .7 



— 30 — 
Madde —• V. 

İşbu Anlaşmanın III neü maddesinde mezkûr tediyelerin icrasını teminen Merkez Bankası 
Banque National Suisse'e Çotk Tarifli Anlaşmanın 7 nei maddesinde tesfoit edilen tarihlerde İs
viçre Frankı olarak gerekli meblâğları tevdii edeeefe ve mezkûr madde hükümlerine tevfikan te
diyeye müstahak bulunan isviçreli alacaklılardan her biri lehine 'tanzim kılınmış tediye emirleri
ni !Banque Nationale Suisse'e gönderecektir. 

Madde — VI 

1. Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasında ticari mübadelelere ve tediyele
rin tanzimine mütaallik 12 Eylül 1945 tarihli Anlaşmaya zeylen 6 Ocak 1958 de imzalanan lahika, 
Çok Taraflı Anlaşmanın 11 nei maddesi ile tesbit olunan şartlar dâhilinde, feshedilmiştir. 

2. «Hususi I» ve «Hususi II» tâli hesaplarla «M» hesabı Çok Taraflı Anlaşmanın 11 (b) mad
desi ile tesbit olunan şartlar dâhilinde kapatılacaktır. 

Madde — VII 

İşbu Anlaşma bugünkü tarihte meriyete girecek ve Çok Taraflı Anlaşma hükümleri İsviçre 
Konfederasyonuna tatbik olunduğu müddetçe meriyette kalacaktır. 

Bu hususları tasdik zımnında, usulüne uygun olarak salâhiyettar kılınmış mümziler işbu An
laşmayı imzalamışlardır. 

Ankara'da 23 Temmuz 1959 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir, 

Türkiye Cumhuriyeti İsviçre Konfederasyonu 
Hükümeti adına Hükümeti adına 

Türkiye'de İsviçre Ankara, 23 Temmuz 1959 
Büyükelçiliği 

Bay Beis, 
Paris'te 11 Mayıs 1959 da imzalanan Türkiye'de Mukim Şahısların Ticari Borçları hakkındaki 

Anlaşma ile ilgili Teknik Hususlara mütaallik olarak İsviçre Konfederasyonu Hükümeti ile 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında bugün imzalanan Anlaşmaya atfen, işbu İkili Anlaşma 
hükümlerinin bir Gümrük Birliği Andlaşmasiyle isviçre'ye bağlı kaldığı müddetçe Liecjıtenstein 
Prensliğine de şâmil olacağını size bildirmekle şeref duyarım. 

Yukardaki husus hakkında Hükümetinizin mutabakatını lütfen bana teyidetmenizi rica ede
rim. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis. 
Eric Kessler 

Ekselans Bay Oğuz Gökmen 
Elçi 

Türk Heyeti Reisi 
Ankara .* 

İ 
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Türkiye Cumhuriyeti Ankara, 23 Temmuz 1959 

Hariciye Vekaleti 
Bay Büyükelçi, 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref duyarım : 
«Paris'te 11 Mayıs 1959 da imzalanan Türkiye'de Mukim Şahısların Ticari Borçları hakkındaki 

Anlaşma ile ilgili Teknik Hususlara mütaallik olarak İsviçre Konfederasyonu Hükümeti ile 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında bugün imzalanan Anlaşmaya atfen, işbu İkili Anlaşma 
hükümlerinin bir Gümrük Birliği Andlaşmasiyle İsviçre'ye bağlı kaldığı müddetçe Liechtensteîn 
Prensliğine de şâmil olacağını size bildirmekle şeref duyarım.» 

«Yukardaki husus hakkında Hükümetinizin mutabakatını'lütfen bana teyidetmenizi rica ede
rim.» 

«Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis.» 
Yukardaki husus hakkında Hükümetimin mutabakatını size teyidetmekle şeref duyarım. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Büyükelçi. 

Oğuz Gökmen 
Ekselans Eric Kessler 

İsviçre Büyükelçisi 
Ankara 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE DANİMARKA KIRALLIĞI HÜKÜMETİ ARA-
SINDA, 11 MAYIS 1959 TARİHLİ TÜRKİYE'DE MUKİM ŞAHISLARIN TİCARİ BORÇLARI 

• HAKKINDAKİ ANLAŞMA İLE İLGİLİ TEKNİK HUSUSLARA MÜTAALLİK ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti, Hükümeti ile Danimarka Kırallığı Hükümeti, (aşağıda «Çok Taraflı An
laşma» olarak anılan) 11 Mayıs 1959 da Paris 'te i'mza edilen Türkiye'de Mukim Şahısların Ticari 
Borçları hakkındaki Anlaşmanın tatbikatiyle ilgili teknik hususları tesbit etmek: arzusu ile, aşağı
daki esasiar üzerinde mutabık kalmışlardır : 

Madde — I. 

1. İşlbu Anlaşma -(hükümleri (aşağıda sırasiyle «Türk 'borçlu» ve «Danimarkalı alacaıklı» ola
rak anılan Türkiye'de mukim bir şalısın Danimarka Kırallığmda mukim bir şahsa olan ve Çok 
Taraflı Anlaşmanın 3 ve 4 ncü maddelerinde tarif edilen bilcümle borçlarına tatıbik olunacaktır. 

2. Çok Taraflı Anlaşmanın 4 ncü maddesinin (v) fıkrasında zikredilen Beynelmilel Anlaşma, 
4 Nisan 1949 da Vaşington'da imza edilen Şimalî Atlantik Andlaşmasıdır. 

3. Çok Taraflı Anlaşmanın 5, 8 ve 14 ncü maddeleri muvacehesinde Danimarka Kırallığmm 
vazifeli müessesesi National Bank of Denmark'tır. 

Madde — H. 

1. National Ban'k of Denımarfc, müm'kün olan en kısa 'zamanda (aşağıda «Merkez Bankası» 
olarak anılan) Türkiye Merkez Bankasına, Ankara'daki Danimarka Sefareti vasıtasiyle, Dani
markalı alacaklılara olan ve Çok Taraflı Anlaşmanın 11 (b) (i) maddesine tevfikan ödenecek 
borçların bir listesini tevdi edecektir. 

2. Merkez Bankası, mümkün olan en kısa zamanda, National Bank of Denmark'a Danimar
kalı alacaklılara olan ve evvelki fıkrada zikredilenlerin dışında kalan borçların, Türk 'borçluların 
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bu borçlarla ilgili olarak yaptıkları transfer müraeaatlerinin kronolojik sırasına göre tanzim 
edilmiş bir listesini gönderecektir. 

3. National Bank of Denmark, Çok Taraflı Anlaşmanın 14 neü maddesine tevfikan, 2 nei 
fıkrada mezkûr listede münderiç borçların el'an ödenmemiş olduklarını te^bit için gerekli bilcüm
le araştırmaları yapacak ve neticelerinden Merkez Bankasına malûmat verecektir. 

Madde — III. 

1. Türk Hükümetinin ajanı sıfatiyle hareket eden Merkez Bankası, Danimarkalı alacaklıla
ra, 1 Nisan 1961 ile 31 Mart 1962 tarihleri arasında, II nei maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarında 
zikri geçen kontrol edilmiş listede münderiç borçların tamamım, National Bank of Denmark'a 
transferin yapılacağı para üzerinden gerekli "meblâğı yukarda mâruz listede bulunan her Dani
markalı alacaklı lehine tanzim edilmiş tediye emirleriyle birlikte tevdi etme'k suretiyle transfer 
edecektir. 

2. Buna zamim'eten Merkez Bankası Danimarkalı alacaklılara bir evvelki fıkra ile tesbit olu
nan tediyeler için, Çok Taraflı Anlaşmunın 10 ncu maddesine tevfikan senede % 3 nisbetiinde bir 
gecikme faizi ödiyecektir. 

Madde — IV. 

Türkiye Hükümeti ile Danimarka Hükümeti arasında Danimarkalı alacaklılara olan ticari 
borçların itfasıyla ilgili olarak akdedilen her türlü ikili Anlaşma, Çak Taraflı Anlaşmanın 11 nei 
maddesinde derpiş olunan şartlar tahtında feshedilmiştir. 

Madde — V. 

işbu Anlaşma imzası tarihinde yürürlüğe girecek ve Çok Taraflı Anlaşma Danimarka Kırat
lığına tatbik edildiği müddetçe yürürlükte kalacaktır. 

Bu hususları tasdik zımnında, usulüne uygun olarak salâhiyettar kılınmış mumziler işbu An
laşmayı imzalamışlardır. 

24 Temmuz 1959 tarihinde, Ankara'da, iki ııüdha olarak tanzim kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyet Hükümeti Danimarka Kıratlığı Hükümeti 
adına adına 

Oğuz Gökmen Skjold Melihin 
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TÜRKİYE G Ü M H U R Î Y E T Î HÜKÜMETİ ÎLE BELÇİKA KIRALİTET HÜKÜMETİ ARASIN
DA, 11 MAYIS 1959 DA PARİS'TE İMZALANAN TÜRKİYE'DE MUKİM ŞAHISLARIN Tt-
©ABÎ'BORÇLARi HAKKINDAKİ ANLAŞMA İLE ÎL0İLİ TEKNİK HUSUFLARA MÜTAALLÎK 

ANLAŞMA 

Aşağıda srrasiyle «Türk Hüte&meti» ve «Belçika Hükümeti» olacak: âöllan İTir^e^Cümhuriyeti 
Hükümeti ile Belçika Kırallığı Hükümeti, 11 Mayıs 1959 da Paris'te imza edilen TürMye'de Mu-
•Mm Şahıslatın Ticari Borçları hakkındaki Anlaşmanın (Aşağıda «Çak Taraflı Anlaşma» olarak 
anılacaktır) tatbikatiyle ilgili teknik hususları tesbit etmek arzusu ile, agftğsdşki esaslar üzerin
de mutabık kalmışlardır : 

Madde — I. 

1. lişbu Anlaşmanın hükümleri, (Aşağıda sırasiyle «Türk borçlu» ve «Belçikalı alacaklı» olarak 
anılan) Türkiye'de mukim şahısların Belçika'da mukim şahıslara olan, ve Çok Taraflı Anlaşmanın 
3 ve 4 ncü maddelerinde tarif edilen bilcümle borçlarına tatbik olunur. 

2. Çok Taraflı Anlaşmanın 5, 8 ve 14.ncü maddeleri muvacehesinde Belçika'nın vazifeli mü-
* essesesi, Belçika Millî Bankasıdır. 

Madde — II. 

1. (Aşağıda «Merkez Bankası» olarak anılan) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ikinci 
paragrafta derpiş olunan listeleri en kısa zamanda tanzim edip Belçika Millî Bankasına göndere
cektir. Belçika Millî Bankası Çok Taraflı Anlaşmanın 14 ncü maddesinin (c) fıkrasına tevfikan 
bu listelerde münderiç borçların fiilen mevcudolup olmadığını tesbit zımnında gerekli kontrolla-
rın icrası maksadiyle bu listeleri salâhiyettar Belçika makamına tevdi edecek ve neticesinden Mer
kez Bankasını malûmattar kılacaktır. 

2. Merkez Bankası aşağıdaki listeleri tanzim eyliyecektâr. 
(a) 15 Nisan 1955 te Brüksel'de imzalanan Ticaret ve Tediye Protokolünün tatbikatı cümle

sinden olarak iki Hükümet müşterek muvafakatiyle, Belçika alacaklılar olan borçları muhtevi 
ve I sayılı liste, diye tesmiye olunan, kronolojik sıra dâhilinde hazırlanmış bir liste. 

(b) Alacaklarının yekûnu 250 000 Belçika Frangını tecavüz etmiyen Belçikalı alacaklılara 
olan ve I sayılı listedekiler dışında kalan borçları muhtevi ve II sayılı liste, diye tesmiye edilen 
bir liste. 

(c) Türk borçlular tarafından Merkez Bankasına vâki transfer taleplerinin kronolojik sıra
sına göre tanzim olunan Belçikalı alacaklılara ait sair borçları muhtevi III sayılı liste," diye tesmi
ye olunan bir liste. 

3. Merkez Bankası III sayılı listeyi müteselsil tranşlar halinde gönderebilir. Her tranşın ihti
va ettiği borçların transferi için derpiş olunan tarihlerden önce gerekli tahkikatın bitirilebilmesi 
zımnında bu listenin her tranşı zamanında Belçika Milli Bankasına tebliğ edilecektir. 

Madde — III. 

1. Türk Hükümeti (muaccel veya 1 Ocak 1934 e kadar muaceeliyet kesbedecek (x) faizleriy
le 11 Mayıs 1959 a kadar muaceeliyet kesbetmiş mukaveleden mütevellit gecikme faizleri de dâ
hil olmak üzere) borç resülmali karşılığı olarak aşağıdaki meblâğlar Belçikalı alacaklılara transfer 
edecektir : 

(a) 1 Nisan 1960 dan evvel : 39 550 000 Belçika Frangı, 
(b) 1 Nisan 1960 ile 31 Mart 1961 tarihleri arasında : 

52 700 000 Belçika Frangı, 
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(c) Mütaakıp on senenin her birinde Belçika Frangı olarak, Çok 'Taraflı Anlaşmanın 7 nci 

maddesine tevfikan tesbit edilecek meblâğlar. 
2. Türk Hükümetinin ajanı sıfatiyle Merkez Bankası, Çok Taraflı Anlaşmanın 7 nci madde

sinde tesbit adilen şartlara uygun olarak, bir evvelki paragrafta derpiş olunan transferleri, aşağıda
ki tarihlerde icra edecektir. 

(a) Çok Taraflı Anlaşmanın ilk tatbikat senosi zarfında, 31 Temmuz, 31 Ekim, 31 Aralık 1959 
ve 31 Mart 1960; 

(b) Mütaakıp onbir senede, mezkûr Anlaşmanın her tatbikat senesinin 30 Haziran, 30 Eylül 
31 Aralık ve 31 Martında. 

Madde — IV. 

Türk Hükümeti, Çok Taraflı Anlaşmanın 10 nqu maddesi hükümleriıîe uygun olarak Belçikalı 
alacaklılara senevi % 3 gecikme faizi transfer edecektir. işbu transferler, Türk Hükümetinin ajanı 
sıfatiyle hareket eden Merkez Bankası tarafından Belçika Frangı üzerinden icra edilecektir. 

Madde — V . 

1. İşbu Anlaşmanın III maddesinde derpiş olunan transferler; 
(a) İlk önce I I sayılı listede münderiç borçların, 
(b) İkinci olarak, I sayılı listede münderiç borçların, 
(c) Üçüncü olarak III sayılı listede münderiç borçların, 
Bu listelerin herbiri için tanzim olunan sıra dâhilinde, tediyesine tahsis edilecektir. 

(x) Mukavele 
2. II sayılı listenin kontrolü' 31 Temmuz 1959 tarihine kadar ikmal edilemediği takdirde, sa

dece o tarihte kontrolü tamamlanmış olan borçlar ödenecek ve 31 Temmuz 1959 da tediye edilecek 3 ay-
lılk taksi din bakiyesi, I sayılı listede münderiç borçların tasfiyesine hasredil eeektir. I I sayılı listedeki 
borçlardan kontrolü ikmal edilmemiş olanlar, kontroldan sonra mütaakıp 3 aylık taksitlerden rüçhanlı 
olanak ödenecektir. 

Madde — VI. 

1. İşbu Anlaşmanın I I I ve IV maddelerinde derpiş olunan transferlerin, Çok Taraflı Anlaşma
nın 7 nci ve 10 ncu maddelerinde musarrah tarihlerde «icrasını temin zımnında, Merkez Bankası, 
Belçika Millî Bankasına Belçika Frangı üzerinden gerekli mobaliğl tevdi eyliyecektir. Keza Merkez 
Bankası, işbu Anlaşmanın mezkûr maddeleri ahkâmına göre alacaklarının transferide buna mütaal-
lik gecikme faizinin tediyesini talep eyleme hakkımı haiz olan Belçikalı alacaklıların her biri lehine 
tanzim olunmuş tediye emirlerini de adı geçen bankaya irsal edecektir. 

2. Çok Taraflı Anlaşmanın 5 nci maddesinde zikri geçen tediyeler, Merkez Bankasıy.e Belçika 
Millî Bankasının Belçikalı alacaklılar muvacehesinde ıborçlu duruma düşmelerini tazammun etmez. 

Madde — VII. 

Hükümetlerinim ajanı sıfatiyle (hareket eden Merkez Bankası ve- Belçika Millî Bankası işbu An
laşmanın tatbiki zımnında bankacılıMa ilgili teknik hususları tesbit edeceklerdir. 

Madde — VIII. 

'Türkiye ile'Belçika - Lüksemburg İktisadi Birliği arasında, 15 Nisan 1955 de Brüksel'de im
zalanan Ticaret ve Tediye Protokolü ile 20 Haziran 1957 de Ankara'da imzalanan ve temdidodi-
len mezkûr Protokol eki, Çok Taraflı Anlaşmanın 11 nei maddesinde tesbit olunan şartlar dâhilin
de feshedilmiştir. 
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Madde — IX. 

1. 5 Ağustos 1958 den itibaren Belçika'ya müteveccih Türk ihracat hasılası üzerinden vâki tef
riklerden mütevellit olup müterakim alacakların tasfiyesi için Belçika Millî Bankası nezdinde Merkez 
Bankası namına açılmış bilcümle hesapların matl ip bakiyesi Merkez Bankasının emrine verilecek ve 
aynı zamanda işibu Anlaşmanın meriyete girişi ile birlikte, Çak Taraflı Anlaşmanın 7 nci madde
sinde derpiş olunan 3 aylıklık tediyeler Belçikalı alacaklara transfer edilecektir. 

2. Çok Taraflı Anlaşmanın 10 neu maddesinin (d) paragrafına uygun olarak resülmal ile bir
likte transfer edilmesi gereken gecikme faizi, 11 Mayıs 1959 dan bahis konusu resülmalin trans
ferini muhtevi 3 aylık tediyatın, Çok Taraflı Anlaşmanın 7 nci maddesini (g) paragrafına tevfikan 
icra edildiği tarihe kadar hesaplanacaktır. 

Madde — X. 

İşbu Anlaşma, Çok Taraflı Anlaşmanın 16 nci maddesinin hükümlerine uygun olarak Belçika 
Hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, mezkûr Anlaşmaya ait tasdiknamenin tevdi edildi
ğini tebliğ eylediği tarihde, meriyete girecek ve bu Anlaşma hükümleri Belçika Kırallığma tat
bik edildiği müddetçe meriyette kalacaktır. 

Bu hususları tasdik zımnında, usulüne uygun olarak salâihiyettar kılınmış mumziler işbu Anlaş
mayı imzalamışlardır. 

Ankara'da 12 Ağustos 1959 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Belçika Kıratlığı Hükümeti 
adına adına 

Oğuz Gökmen . Charles Vierset 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE HOLÂNDA KIRALİYET HÜKÜMETİ ARASIN-
DA 11 MAYIS 1959 DA PARİS'TE İMZALANAN TÜRKİYE'DE MUKİM ŞAHISLARIN TİCA
Rİ BORÇLARI HAKKINDAKİ ANLAŞMA İLE ÎLGlLl TEKNİK HUSUSLARA MÜTAALLİK 

ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli ile Holânda Kırallığı Hükümeti, 
(Aşağıda «Çok Taraflı Anlaşma» olarak anılan) ve 11 Mayıs 1959 da Paris'te imza edilen Tür

kiye'de mukim şahısların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın tatbikatı İle ilgili teknik husus
ları testoit etmek arzusu ile, 

Çok Taraflı Anlaşmanın 13 ncü maddesinin tatbikatı cümlesinden olarak, 
x Aşağıdaki esaslar üzerinde mutalbık kalmışlardır : 

Madde — I. 

1. İşbu Anlaşmanın hükümleri (aşağıda sırasiyle «Borçlu» ve «Alacaklı» olarak anılan) Tür
kiye'de mukim şahısların Holânda'da mukim şahıslara olan ve Çok Taraflı Anlaşmanın 3 ncü 
maddesinde tarif edilen bilcümle borçlarına tatbik olunacaktır. 

2. (a) Çok Taraflı Anlaşmanın 4 ncü maddesinin V nci fıkrasına mevzu teşkil eden Beynil-
milel Anlaşma, 4 Nisan 1949 da Vaşington'da imzalanan Şimalî Atlantik Andlaşmasıdır. 

0b) Çok Taraflı Anlaşmanın 5, 8 ve 14 ncü maddelerin muvacehesinde Holânda Kırallığınm 
vazifeli müessesesi «De Nederlandsche Bank N. V.» dır. 
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Madde — II. 

1. (Aşağıda «Merkez Bankası» olarak anılan) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2 nci 
paragrafta derpiş olunan listeleri en kısa zamanda tanzim edip «De N'öderlandsehe Bank N. V.» e 
gönderecektir. «De Nederlandsohe Bank N. V.», Çok Taraflı Anlaşmanın 14 ncü maddesinin (c) 
fıkrasına tevfikan, (hususiyle 'bu listelerde münderiç borçların el'an transfer beklemekte oldukla
rının 'tesSbiti için gerekli kontrolleri yapacak ve neticesinden Merkez Bankasını malûmâttar kıla
caktır. 

2. Merkez Bankası, borçlular tarafımdan Merkez Bankasına vâki transfer taleplerinin kayıt 
tarihlerinin koronölojik sırasına göre aşağıdaki listeleri tanzim eyleyecektir : 

(a) Alacaklarının yekûnu 2 500 A. B. D. dolarını tecavüz etmeyen Holânda alacaklılarına 
olan 'borçları muhtevi ve I sayılı liste diye tesmiye edilen bir liste; 

(b) Diğer Holânda alacaklılarına ait borçları 'muhtevi ve II sayılı liste diye tesmiye edilen 
bir liste. 

Madde — III. 

1. Merkez Bankası (Muaccel veya 1 Ocak 1964 e kadar muacceliyet kesbedecek mukavele 
faizleri ile, 11 Mayıs 1959 a kadar muacceliyet kesbetmiş mukaveleden mütevellit gecikme fail
leri de dâhil olmak üzere) borç resülmali karşılığı olarak aşağıdaki meblâğları; 

(a) En geç 31 Mart 1960 tarihine kadar, transferin yapılacağı para ile 635 000 A. B. D. do
ları karşılığını; 

(b) 1 Nisan 1960 - 31 Mart 1961 tarihleri arasında, transferin yapılacağı para ile 847 000 
A. B. D. doları karşılığını; 

(c) Mütaakıp 10 senenin her birinde, transferin yapılacağı para üzerinden, Çok Taraflı An
laşmanın 7 nci maddesine uygun olarak tesbit edilecek meblâğları; 

Holândalı alacaklılara transfer edecektir : 
2. Bir evvelki paragrafta derpiş olunan transferler, Çok Taraflı Anlaşmanın 7 nci maddesinde 

tesbit olunan şartlara uygun olarak aşağıdaki tarihlerde icra edilecektir : 
(a) İlk tatbikat senesi zarfında 31 Temmuz, 31 Ekim, 31 Aralık 1959 ve 31 Mart 1960 ta; 
(b) Mütaakıp 11 senede, her tatbikat senesinin 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık ve 31 Martın

da. 
3. Merkez Bankası alacakları Türkiye'de kullanılmamış Holândalı alacaklılara, Çok Taraflı 

Anlaşmanın 10 ncu maddesi hükümlerine uygun olarak senede % 3 gecikme faizi transfer edecek
tir. 

Madde — IV. 

1. îşbu Anlaşmanın III ncü maddesinde derpiş olunan transferler rüçhanlı olarak bir sayılı 
listede münderiç borçların tediyesine tahsis edilecektir. 

2. I sayılı listenin kontrolü 31 Temmuz 1959 tarihine kadar ikmal edilemediği takdirde, sadece 
o tarihte kontrolü tamamlanmış olan borçlar ödenecek ve 31 Temmuz 1959 da ödenecek 3 aylık 
taksidin bakiyesi, 2 sayılı listede münderiç borç.larm tediyesine tahsis edilecektir. I sayılı listede
ki borçlardan kontrolü ikmal edilmemiş olanlar, kontroldan sonra mütaakıp üç aylık taksitlerden 
rüçhanlı olarak ödenecektir. 

Madde — V. 

îşbu Anlaşmanın III nçü maddesinde derpiş olunan her transferin icrası esnasında, Merkez 
Bankası «De Nederlandsche Bank N. V.» e, Holândalı alacaklıların her biri lehine tanzim edilmiş 
tediye emirleri ile birlikte transferin yapılacağı para üzerinden gerekli meblâğları gönderecektir. 
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Madde — VI. 

Hükümetlerinin ajanı sıf atiyle hareket eden Merkez Bankası ve «De Nederlendsche Bank N. 
V.», işbu Anlaşmanın tatbiki zımnında bankacılıkla ilgili teknik hususları tesbit edeceklerdir, 

Madde — VII. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında 26 Temmuz 1955 tarihinde Ankara'da im
zalanan Ticaret ve Tediye Protokolü, Çok Taraflı Anlaşmanın 11 nci maddesine tevfikan ve mez
kûr Anlaşmanın meriyete girişi tarihinde hüküm ifade etmek üzere feshedilmiştir. 

Madde — VIII. 

işbu Anlaşma, Holânda Kırallık Hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Çok Taraflı 
Anlaşmaya ait tasdiknamenin tevdi edildiğini tebliğ eylediği tarihte meriyete girecek ve mezkûr 
Anlaşma hükümleri Holânda Kırallığma tatbik edildiği müddetçe meriyette kalacaktır. 

Bu hususları tasdik zımnında, usulüne uygun olarak salâhiyettar kılınmış mümziler işVu An
laşmayı imzalamışlardır. 

Ankara'da 12 Ağustos 1959 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Holânda Kırallığı Hükümeti 
adına adına 

Oğuz Gökmen H. Hagenaar 

* - . 11 Mayıs 1959 
Sayın Bay Elçi, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile diğer onüç Hükümet arasında Türkiye'de Mukim Şahısların 
Ticari Borçları hakkındaki Anlaşmanın imzasını müteakip, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, 
Amerika Birleşik Devletlerindeki alacaklılara olan bu gibi borçlar mevzuunda, Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetiyle nota teatisinde bulunmak tasavvurunda olduğu kanaatindeyim. A. B. D. 
Hükümeti de, T. C. Hükümeti ile bu mevzuda nota teati etmek tasavvurunda olduğundan Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin bu mevzudaki tasavvuruna mütedair kanaatimin teyidolunmasmdan 
memnuniyet duyacağım. 

Bundan başka, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Amerika Birleşik Devletlerindeki alacaklıla
ra olan ve yukarda mezkûr Anlaşma çerçevesine giren borçlar dolayısiyle bunlara ödenecek olan 
faizi mezkûr Anlaşmanın imzası tarihinden itibaren hesaplamak tasavvurunda olduğu kanaatin
deyim. Bu kanaatimin de tarafınızdan teyidi benim için memnuniyet bahşolacaktır. 

Hürmetlerimle, 
(Jacob J. Kaplan) 

Malî Kısım Müdürü 
Ekselans 

Oğuz Gökmen 
Elçi 

• Türk Heyeti Reisi 
Paris 
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Paris, 11 Mayıs 1959 

Sayın Bay Kaplan, 

Aşağıda müfadı yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle kesbi şeref eylerim : 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile diğer onüç Hükümet arasında Türkiye'de Mukim Şahısla

rın Ticari Borçları hakkındaki Anlaşmanın imzasını mütaakıp, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, 
Amerika Birleşik Devletlerindeki alacaklılara olan bu gibi borçlar mevzuunda, Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümetiyle nota teatisinde bulunmak tasavvurunda olduğu kanaatindeyim. A. B. D. Hükü
meti de, T. Ç. Hükümeti ile bu mevzuda nota teati etmek tasavvurunda olduğundan Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetinin bu mevzudaki tasavvuruna mütedair kanaatimin teyidolunmasmdan memnuniyet 
duyacağım. 

«Bundan başka, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletlerindeki alacaklılara 
olan ve yukarda mezkûr Anlaşma çerçevesine giren borçlar dolayısiyle bunlara ödenecek olan faizi 
mezkûr Anlaşmanın imzası tarihinden itibaren hesaplamak tasavvurunda olduğu kanaatindeyim. Bu 
kanaatimin de tarafınızdan teyidi benim için memnuniyet bahşolacaktır.» 

Hükümetimin, Amerika Birleşik Devletlerindeki alacaklılara, Türkiye'de Mukim Şahısların Ticari 
Borçları hakkındaki Anlaşmaya taraf olan memleketlerde mukim alacaklılara tatbik edilecek muame
le kadar müsait bir muamele tatbik etmek tasavvurunda olması dolayısiyle, mektubunuzda mün-
deriç kanaati teyidetmekle memnuniyet duyarım. 

Hürmetlerimle, 
(Oğuz Gökmen) 

Elçi 
Türk Heyeti Reisi 

Bay Jacob Kaplan 
Malî Kısım Müdürü 

Avrupa îş Birliği Teşkilâtı nezdindeki 
A. B. D. Misyonu 

2, rue Saint - Florentin « 
Paris, Fransa 

Türkiye Cumhuriyeti 
Hariciye Vekâleti Ankara, 5 Haziran 1959 

Ekselans, 

11 Mayıs 1959 da, Türkiye Cumhuriyeti Hük lineti ile on üç Avrupa memleketi Hükümetleri 
(Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, italya, Lü'ksemburg, 
Norveç, Holânda, Portekiz, Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallığı, İsveç ve İsviç
re) Türkiye'de Mu'kim Şahısların Ticari Borçları hakkında bir Anlaşma imzalamışlardır. Bu An
laşma, Türkiye'de Mukim Şahısların, mezkûr memleketlerde Mukim Şahıslara; Türk makamla
rınca usulüne uygun olarak müsaadeye bağlanmış mukaveleler dolayısiyle 5 Ağustos 1958 den 
evvel ithal edilmiş mal veya ifa edilmiş hizmetlerden mütevellidolup, muacceliyet kesbetm'iş ve
ya 1 Ocak 1964 e kadar kesibedecek olan borçlarını, Türkiye'nin tediye kabiliyetinin ı§ığı altında, 
muayyen bir devre içinde yaymaktadır. 

Bu Anlaşma; şümullü bir malî program kabulü hususunda 1958 yazında Türkiye Hükümeti
nin aldığı kararı ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından 234 milyon dolara baliğ 
olan kredi ve sair malî imkânlar temini hususu da dâhil olmak üzere, Türkiye Hükümetine kre-
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di verilmesi mevzuunda diğer Hükümetler ve beynelmilel teşekküller tarafından ittihaz 'edilen 
kararları takibetmiştir. 

Ekselans 
Fleteher Warren 

Amerika Birleşik Devletleri 
Büyük Elçisi 

Yukarıda mezkûr kararların ittihazından sonra ve Türk Hükümetinin, Türkiye'de mukim şa
hısların alâkalı memleketlerde mukim şahıslara olan borçlarının tesviyesinin yeni bir hal şekline 
bağlanması gerektiği hususundaki beyanı muvacehesinde, Türkiye'nin kısa vadeli 'borçlarının 
ödenmesinin, tediye kabiliyetinin ışığı altında, zaman içinde yayılmasını sağlamak maksadiyle, 
Avrupa İktisadi iş Birliği Teşkilâtı çerçevesinde bir konferans toplanmıştır. 

11 Mayıs 1959 tarihli bu Anlaşma ile konferansın nihai muhtırasından birer nüshayı takdim 
etmek ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine, Türk Hükümetinin, mezkûr Anlaşma çerçeve
sine giren borçlarla aynı neviden olup, Birleşik Devletlerdeki alacaklılara ödenmesi iktiza eden 
borçlara, mezkûr Anlaşmaya taraf olan memleketi erdeki alacaklılara ödenmesi gereken borçlara 
tatbik edilecek muamele kadar müsait bir muamele tatbik etmek tasavvurunda olduğunu bil
dirmekle kesfoi şeref eylerim. 

Bunun neticesi olarak, Türk Hükümeti, ajanı olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, va-
'sıtasiyle, Birleşik Devletlerdeki alacaklılara, yukarda mezkûr Anlaşmada tesbit olunduğu şe
kilde ve ona uygun olarak, mezkûr Anlaşmanın akdi tarihini takibeden 12 senelik bir devre zar
fında, % 3 nisbe tinde bir faizle birlikte mezkûr Anlaşma çerçevesine giren borçlar dolayısiyle 
Türkiye'de mukim şalhıslar tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırılan Türk li
ralarının dolar karşılığını,- vazifeli 'bir Birleşik Devletler müessese! vasıtasiyle, transfer etmek 
tasavvurundadır. Bu mevzu ile ilgili olarak Türk Hükümeti, Türkiye'de mukim şahıslar, yani 
Türk borçlular ile Birleşik Devletlerdeki alacaklılar tâbirlerinin, mahdut veya gayrimahdut me-

' suliyetli, kâr gayesi güden veya gütmiyen fertleri, teşekkülleri, iştira'kler'i, şirketleri ve diğer 
birlikleri ihtiva ettiğini; ve Türkiye veya Amerika Birleşik Devletlerinde tatbik edilmekte olan 
kanun ve nizamat tahtında teşekkül etmiş olan bu hukuki varlıkların, bu maksat için, yerine gö
re, Türkiye'de mu'kim şahıs yani Türk borçlu veya Birleşik Devletlerdeki alacaklı addedildikle
rini kabul etmektedir. 

Türk Hükümetinin Anlaşmayla tesibit edilen usullere uygun -o'larak, 11 Mayıs 1959 dan itiba
ren 12 sene zarfında Birleşik Devletlerdeki alacaklılara transferini 'derpiş ettiği meblâğlar şun
lardır: 

1) 11 Mayıs 1959 da başlıyan birinci sene. zarfında, 31 Temmuz 1959, 31 Ekim 1959, 31 Ara
lık 1959 ve 31 Mart 1960 tarihlerine de 4 müsavi taksit halinde ödenmek üzere ceman 2 649 000 
A. B. D. doları; 

2) Bunu takibeden 4 sene zarfında, her senenin 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Arahk ve 31 Mar
tında, 4 müsavi taksit 'halinde ödenmek üzere aşağıdaki mecmu'meblağlar: 

a) 1 Nisan 1960 ta başlıyan sene 3 532 000 dolar, 
b) 1 Nisan 1961 de başlıyan sene 3 485 000 dolar, 
c) 1 Nisan 1962 de başlıyan sene 4 262 000 dolar, 
d) 1 Nisan 1963 te başlıyan sene 5 010 000 dolar, 
3) 1 Nisan 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 ve 1970 tarihlerinde başlıyan senelerde, Birleşik 

Devletlerdeki her alacaklıya, her sene dört müsavi taksit halinde, 31 Aralık 1963 tarihinde trans
fer bekliyen alacakları bakiyesinin 1/7 sine muadil bir meblâğ. 

Türk Hükümeti yukarda mezkûr meblâğları, Türk borçluların kendi vecibeleri olarak ödeme
leri gereken Türk liralarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına tediye etmeleri ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından miktarları bir Birleşik Devletler müessesesine bildirilecek 
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olan borçların kontrolünün yapılması şartiyle transfer etmek tasavvurundadır. Türk Hükü
meti ayrıca, bir evvelki cümle mahfuz kalmak şartiyle ve yukarda mezkûr Anlaşma hükümleri 
dairesinde, Birleşik Devletlerdeki küçük alacaklılara rüçhanlı olarak tediyede bulunmak tasavvu
rundadır. Türk Hükümeti bu tasavvurunu, ilk seneye ait tediye baliği olan 2 649 000 dolarla, her 
üç aylık tediyenin yapılacağı tarihte ödenmemiş durumda olan küçük alacakları, en küçüğünden 
başlayıp küçüklük itibariyle sırada onu takibedene geçmek ve bu şekilde devam etmek suretiyle, 
her üç aylık tediye baliği tutarmca tesviye ederek, tamamen ödeme şeklinde tahakkuk ettirmeyi 
derpiş eylemektedir. Bir üç aylık tediye ile alacakları ödenecek küçük alacaklılardan sırada so
nuncu olanın bu tediye ile alacağının ancak bir kısmını ödemek mümkün olduğu takdirde bu ala
caklının alacağının tamamı o tarihte ödenecek ve hu suretle o üç aylık tediyeden fazla olarak 
ödenmiş miktar Birleşik Devletler alacaklılarına ödenecek mütaakıp üç aylık tediyeden tenzil 
edilecektir. 

1 Nisan 1960 tarihinde başlıyan sene ile bunu takibeden her sene zarfında yapılacak her üç ay
lık tediye, her bir alacaklıya senede 50 000 dolarlık bir asgari tediye yapılmak şartiyle, geriye ka 
lan Birleşik Devletler alacaklıları arasında, o tarihte her birinin transfer bekliyen alacaklarının 
transfer bekliyen alacak yekûnuna olan tam nispetine göre taksim olunacaktır. 

Türk Hükümeti, 16 Kasım 1957 de Pfizer İlâçları A. Ş. ile Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 
arasında Pfizer Corporation'un müterakim borç±.ıı*mın tasfiyesiyle ilgili olarak akdedilen mukave
leyi, Pfizer ilâçlarının bu mukavelelerin tatbikatı ile ilgili Türk lirası ihtiyacının Türkiye'de Mu
kim Şahısların Ticari Borçları hakkındaki Anlatmanın 9 ucu maddesi dairesinde mütalâa edilmesi 
şartiyle, tatbikatı devam etmekte olan bir hususi mukavele telâkki etmiik tasavvurundadır. 

Türk Hükümetinin işbu mektupta yer alan tasarruf beyanları alâkalı olan münferit alacakb, 
borçlu veya kefillerin hak ve vecibelerini haleklar etmiyeceği gibi, Türk Hükümetine işbu mek 
tupta ifade edilenler dışında, her hangi bir vecibe tahmil edileceği mânasını da tazammun etmez. 

Türk Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetini, işbu mektupta ifade olu
nan tasavvur beyanları hakkındaki 'görüşü ile tediye işlerini ifa, kontrol ve karşılaştır
malarda iştirak ve ifa vazifelerini deruhde edebilecek Birleşik Devletler müesseselerini öğ 
renm^kten memnuniyet duyacaktır. Türk Hükümeti, yukarda mezkûr Anlaşmaya tevfikan, vazi
feli müessesesi olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını tâyin etmeye hazırdır. 

Ihtiramatı faikamm kabulünü rica ederim. Ekselans. 

Oğuz Gökmen 
Ortaelçi 

Ticaret ve Ticari Anlaşmalar 
Dairesi Umum Müdürü 
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No. 2650 . 

Ankara, 5 Haziran 1959 
Ekselans, 

Türkiye'de mukim şahısların Birleşik Devletlerdeki alacaklılara olan ticari borçlan mevzuundaki 
5 Haziran 1959 tarihli metni aşağıda tekrar edilen mektubunuzu aldığımı beyan etmekle kesibi şeref 
eylerim : 

«11 Mayıs 1959 da, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile onüç Avrupa memleketi hükümetleri 
(Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, İtalya, Lüksem-
burg, Norveç, Holânda, Portekiz, Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallığı, İsveç 
ve İsviçre) Türkiye'de mukim şahısların ticari borçlan hakkında bir Anlaşma imzalamışlardır. Bu 
Anlaşma, Türkiye'de mukim şahıslann, mezkûr memleketlerde mukim şahıslara; Türk mafcamla-

-. rınca usulüne uygun olarak müsaadeye bağlanmış mukaveleler dolayısiyle 5 Ağustos 1958 den evvel 
i'tlhal edilmiş mal veya ifa edilmiş hizmetlerden mütevellit olup, muacceliyet kesbetmiş veya 1 Ocak 
1964 e kadar kesbedecek olan borçlarını, Türkiye'nin tediye kabiliyetinin ışığı altında, muayyen 
bir devre içinde yaymaktadır. 

Bu Anlaşma; şümullü bir malî program kabulü hususunda 1958 yazında Türkiye Hükümetimin 
aldığı karan ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından 234 milyon dolara baliğ olan 
kredi ve sair malî imkânlar temini hususu da dâhil olmak üzere, Türkiye Hükümetine kredi veril
mesi mevzuunda diğer hükümetler ve beynelmilel teşekküller tarafından ittihaz edilen kararları ta-
kibetmiştir. 

Ekselans . , 
Oğuz Gökmen 

Ortaelçi 
Hariciye Vekâleti 

Yukarıda mezkûr kararlann ittihazından sonra ve Türk Hükümetinin, Türkiye'de mukim şa
hısların alâkalı memleketlerde mukim şahıslara olan borçlarının tesviyesinin yeni bir hal şekline 
bağlanması gerektiği hususundaki beyanı muvacehesinde, Türkiye'nin kısa vadeli borçlannm 
ödenmesinin, tediye kabiliyetinin ışığı altında, zaman içinde yayılmasını sağlamak ma'ksadiyle, 
Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı çerçevesinde bir 'konferans toplanmıştır. 

11 Mayıs 1959 tarihli bu Anlaşma ile konferansın nihai muhtırasından birer nüshayı takdim 
etmek ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine, Türk Hükümetinin, mezkûr Anlaşma çerçeve
sine giren borçlarla aynı neviden olup, Birleşik Devletlerdeki alacaklılara ödenmesi iktiza eden 
borçlara, mezkûr Anlaşmaya taraf olan memleketlerdeki alacaklılara ödenmesi gereken borçlara 
tatbik edilecek muamele kadar müsait bir muamele tatbik etmek tasavvurunda olduğunu bildir
mekle kesbi şeref eylerim. 

Bunun neticesi olarak, Türk Hükümeti, ajanı olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası va-
sıtasiyle, Birleşik Devletlerdeki alacaklılara, yukarda mezkûr Anlaşmada tesbit olunduğun şekilde 
ve ona uygun olarak, mezkûr Anlaşmanın akdi tarihini takibeden 12 senelik bir devre zarfında, 
% 3 nisbetinde bir faizle birlikte, mezkûr Anlaşma çerçevesine giren borçlar dolayısiyle Türki
ye'de mukim şahıslar tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yatmlan Türk liralan-

• nın dolar karşılığını, vazifeli bir Birleşip Devletler müessesesi vasitasiyle, transfer •etmek tasav-
vurundadır. Bu mevzu ile ilgili olarak Türk Hükümeti, Türkiye'de muıkim şalhıslar, yani Türk 
borçlular ile Birleşik Devletlerdeki alacaklılar tâbirlerinin, mahdut veya gayrimahdut mesuliyetti, 
kâr gayesi güden veya gütmiyen fertleri, teşekkülleri, iştirakleri, şirketleri ve diğer birlikleri ih
tiva ettiğini; ve Türkiye veya Amerika Birleşik Devletlerinde tatbik edilmekte olan kanun ve niza-
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mat tahtında teşekkül etmiş olan bu hukuki varlıkların, bu maksat için, yerine göre, Türkiye'de 
mukim şahıs yani Türk borçlu veya Birleşik Devletlerdeki alacaklı addedildiklerini kabul etmek
tedir. 

Türk Hükümetinin Anlaşmayla tesbit edilen usullere uygun olarak, 11 Mayıs 1959 dan itibaren 
12 sene zarfında Birleşik Devletlerdeki alacaklılara transferini derpiş ettiği meblâğlar şunlardır : 

1) 11 Mayıs 1959 da başlıyan birinci sene zarfında, 31 Temmuz 1959, 31 Ekim 1959, 31 Ara
lık 1959 ve 31 Mart 1960 tarihlerinde 4 müsavi taksit halinde ödenmek üzere ceman 2 649 000 
A. B. D. doları; 

2) Bunu takibeden 4 sene zarfında, her senenin 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık, ve 31 Mar
tında, 4 müsavi taksit halinde ödenmek üzere aşağıdaki mecmu meblâğlar : 

a) 1 Nisan 1960 da başlıyan sene 3 532 000 dolar 
b) 1 Nisan 1961 de başlıyan sene 3 485 000 dolar 
e) 1 Nisan 1962 de başlıyan sene 4 262 000 dolar 
d) 1 Nisan 1963 de başlıyan sene 5 010 000 dolar. 
3) 1 Nisan 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 ve 1970 tarihlerinde başlıyan senelerde, Birleşik 

Devletlerdeki her alacaklıya, her sene dört müsavi taksit halinde, 31 Aralık 1963 tarihinde trans
fer bekliyen alacakları bakiyesinin 1/7 sine muadil bir meblâğ. 

Türk Hükümeti yukarda mezkûr meblâğları, Türk borçluların kendi vecibeleri olarak ödeme
leri gereken Türk liralarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına tediye etmeleri ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından miktarları bir Birleşik Devletler müessesesine bildirilecek 
olan borçların kontrolünün yapılması şartiyle transfer etmek tasavvurundadır. Türk Hükümeti 
ayrıca, bir evvelki cümle mahfuz kalmak şartiyle ve yukarda mezkûr Anlaşma hükümleri dairesin
de, Birleşik Devletlerdeki küçük -alacaklılara rüçhanlı olarak tediyede bulunmak tasavvurunda
dır. Türk Hükümeti bu tasavvurunu, ilk seneye ait tediye baliği olan 2 649 000 dolarla, her üç 
aylık tediyenin yapılacağı tarihte ödenmemiş durumda olan küçük alacakları, en küçüğünden başla
yıp küçüklük itibariyle sırada onu takibedene geçmek ve bu şekilde devam ettirmek suretiyle, her üç 
aylık tediye baliği tutaranca tösvdye ederek, tamamen ödemek şeklinde tahakkuk ettirmeyi derpiş 
eylemektedir. Bir üç aylık tediye ile alacakları ödenecek küçük alacaklılardan sırada sonuncu 
olanın bu tediye ile alacağının ancak bir kısmını ödemek mümkün olduğu takdirde, bu alacaklı
nın alacağının tamamı o tarihte ödenecek ve bu suretle o üç aylık tediyeden fazla olarak öden
miş miktar Birleşik Devletler alacaklılarına ödenecek mütaakıp üç aylık tediyeden tenzil edile
cektir. 

1 Nisan 1960 tarihinde başlıyan sene ile bunu takibeden her sene zarfında yapılacak her üç 
aylık tediye, her bir alacaklıya senede 50 000 dolarlık bir asgari tediye yapılmak şartiyle 
geriye kalan Birleşik Devletler alacaklıları arasında, o tarihte her birinin transfer 'bekleyen ala
caklarının transfer bekleyen alacak yekûnuna olan tam uisbetinc göre taksim olunaeaiktır. 

Tünle Hükümeti, 16 Kasım 1957 de Pfizer İlaçlan A. Ş. ile Türkiye Şeker Fabrikaları A. 
Ş. arasında Pfizer Corporationrun müterakim! 'borçlarının tasfiyesiyle ilgili olarak akdedilen mu
kaveleyi, Pfizer ilâçlarının bu mukavelelerin tatbikatı ile ilgili Türk lirası ihtiyacının Türkiye'-
çi'e Mukim Şahısların Ticari Borçları haıfckındaki Anlaşmanın 9 ucu maddesi dairesinde mütalâa 
edilmesi şartiyle, tatbikatı devam etmekte olan bir hususi mukavele telâkki etmek tasavvımm-
dadır. 

•Türk Hükümetinin işibu mektupta yer alan tasavvur 'beyanları alâkalı olan münferit alacaklı, 
' borçlu veya kefillerin halk ve vecîbelerini haleldar etmeyeceği gibi, Tûr'k Hükümetine işbu mek

tupta ifade edilenler dışında, her ıhanigi bir vecibe' tahmil edileceği mânasını da tazammun etmez. 
Türk Hükümeti, Amerika Birleşik Devletli eri Hükümetinin, İşbu mektupta ifade olunan tasav

vur beyanları hakkındaki görüşü ile tediye işlerini İfa, -kontrol ve 'karşılaştırmalarda iştirak ve 
ifa vazifelerini deruhte ed'e'bilecek Birleşik Devletler müesseselerini öğrenmekten memnuniyet 

(S. Sayısı Î 63) 
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duyacaktır. Türk Hükümeti, yukarda mezkûr Anlaşmaya tevfikan, vazifeli müessesesi dlaraik Tür
kiye CumÜıuriyet Merkez Bankasını tâyin etmeye hazırdır. 

thtiramatı i'aikamın kabulünü rica ederim, Ekselans.» 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Türkiye Hükümetinin bu meseleye mütaallik tasavvur 

beyanları muttali olmaktan memnuniyet duymuş olup ve beyanları, diğer hususlar meyanında, 
Birleşik Devletler alacaklılarına olan borçlar dâhil, dış borçların tasfiyesini de ihtiva eden şü
mullü malî programının yapıcı bir adımı olarak telâkki etmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, Türkiye Hükümetinin, tasavvur beyanlarının, alâkalı 
münferit alacaklı, borçlu veya kefillerin hak ve vecibelerini haleldar etmiyeceğine ve Türkiye 
Hükümetine notasında meveudolanların dışında her hangi bir vecibe tahmil edileceği mânasını 
da tazammun etmiyeceğine mütaallik beyanını not ve Birleşik Devletler Hükümetinin anlayışı
nın da bu merkezde olduğunu teyideyler. 

Tediye olunacak miktarların kontrol ve karşılaştırılması ameliyesini deruhde etmeye amade 
olabilecek Birleşik Devletler müessesesine mütaallik istifsara gelince, Birleşik Devletler Ticaret 
Nezareti bu ameliyeyi üzerine almaya amade olacaktır. Hükümetlerimizin vazifeli iki makamının 
bu ameliyeyi yerine getirmek için münasip hal şeklini tesbit etmesi münasibolacaktır. Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasından tediyeleri kabul edecek ve tediye emirlerinin alınmasını müta-
akıp Birleşik Devlet alacaklılarına ödiyecek ola'.ı Birleşik Devletler tediye müessesesine mütaallik 
istifsara gelince, Federal Reserve Bank of New - York bu vazifeyi deruhde edecektir. Bu maksatla 
münasip hal şeklinin iki banka arasında doğrudan doğruya tesbiti münasibolacaktır. 

İhtiram atı faikamm kabulünü rica ederim, Ekselans. 

Fletcher Warren 

{S, Sayım : 62) 
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Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 nci 
maddelerinin değişik metinlerinin tasdiki hak

kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/185) 

12 . 8 . 1961 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kuru
lunca 1.8.1961 tarihinde kararlaştırılan «Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 nci 
maddelerinin değişik metinlerinin tasdiki hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Birleşmiş Milletlerin bir ihtisas teşekkülü olan Dünya Sağlık Teşkilâtının (DST) Anayasası 
1946 yılında New-York'ta toplanan milletlerarası bir konferans tarafından hazırlanmış ve o za
man memleketimiz de dâhil 61 memleket tarafından imzalanmıştır. 

Sonradan, Anayasanın 56 Devlet tarafından kabulü veya tasdiki ile Dünyâ Sağlık Teşkilâtı 
fiilen 1948 yılında kurulmuştur. Türkiye Anayasayı 5062 sayılı'Kanunla tasdik ederek Teşkilâta 
1948 yılında resmen üye olmuştur. 

Üye adedi tedricen artarak 1949 da 68, 1959 da 88 ve 1960 da ise 100 ü bulmuştur. Süratle 
gelişen Teşkilâtın icra organı olan ve ilk kuruluşunda 18 kişiden mürekkep bulunan îcra Konse
yinin üye adedini artırmak yolunda 1957 yılında başlıyan temayül 1959 yılında On îkinci Sağ
lık Genel Kurulu tarafından Anayasada değişiklik yapılmasına dair alman bir kararla îcra Kon
seyi üye adedinin 24 e çıkarılması kabul olunmuştur. 

Anayasadaki bu değişikliğin 25 Ekim 1960 tarihinde yürürlüğe girdiği Dünya Sağlık Teş
kilâtı Genel Müdürünün 21 Aralık 1960 tarih ve C. L. 37.1960 sayılı tebliği ile bildirilmiştir. 

Filhakika Dünya Sağlık Teşkilâtının bilhassa son yıllarda- kaydettiği büyük gelişme karşı
sında, İcra Konseyi faaliyetlerini zorlukla yapmaya başlamıştı. Bu itibarla, bu organın üye 
adedinin artırılması yolunda yapılan Anayasadaki değişiklik yerinde ve faydalı mütalâa olun
makla, Teşriî Organ tarafından tasdik olunmak üzere, ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Saıjı .-71-1548/2536 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. C. 
Kurucu Meclis 21 . 9 . 1961 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/185 
Karar No. : 43 

Yüksek Başkanlığa 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 nci maddelerinin değişik metinlerinin tasdiki 
hakkındaki kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşül
dü. 

Günün ihtiyaçlarını karşılamak ve' artan üye adedine uygun coğrafi temsil imkânı vermek 
üzere îcra Konseyinin üye miktarı 18 den 24 c çıkarılmış ve süre ile ilgili bir değişiklik de 25 
nci maddede yapılmıştır. 

Bu değişiklikler Birleşmiş Milletlere bağlı ihtisas müessesesi olan Dünya Sağlık Teşkilâtı
nın çalışmasında ve gayesine varmasında daha çok faydalar sağlıyaeagı göz önünde bulundurul
muş ve tasarı prensip itibariyle iltifata şayan görülmüştür. 

Ancak, 24 ve 25 nci maddelerin hukuki mesnedini belirtmek maksadiyle, birinci madde de
ğiştirilmiş ve bu değişiklikle tasarı kabul edilmiştir. 

Kurucu Meclis Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kurucu Meclis 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanvekili Bu rapor Sözcüsü Katip Üye 
M. Yurdakuler H. Er oğlu V. Dizdar oğlu C. 8. Barlas 

Üye Üye Üye 
B. Ecevit T. Göle V. Turhan 

<_ 

( S. Sayısı: 68 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 
nci maddelerinin değişik metinlerinin tasdiki 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5062 sayılı Karnınla tasdik 
edilmiş olan «Dünya Sağlık Teşkilâtı Anaya
sası» nm Dünya Sağlık Teşkilâtı On İkinci 
Genel Kurulunun 28.5.1959 tarihli ve WHA 
12.43 sayılı karariyle değiştirilen ilişik 24 ve 
25 nci maddeleri tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

1.8.1961 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
8. Vlay 

Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
N. Zeytinoğlu 
Maliye Bakam 

K. Kurda$ 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

R. Üner 
'Tanm Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

C. Talaş 
Ba. - Ya. ve Tuz. Bakam 

C. Baban 

Devlet Bakanı ve 
Bşb. Yardımcısı ve 

Millî Savunma B. V. 
F. özdüek 

Devlet Bakam 
H. Mumcuoğlu 

Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakam 
8. Sarper 

Millî Eğitim Bakam 
A. TdhtaMtç 

Ticaret Bakam 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakam 
F. 'Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakam 
î. Soyak 

İmar ve İskân Bakam 
U. özal 

DIŞİŞLEEİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 
nci maddelerinin değişik metinlerinin tasdiki 

hfrTrVnıHfl, kanun tasarısı 
• • > * 

MADDE 1. — 5062 sayılı Kanunla onaylan
mış olan «Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasası» 
nm On İkinci Genel Kurulunun 24 ve 25 nci 
maddelerini değiştiren 28.5.1959 tarihli ve 
WHA 12.43 sayılı Kararı kabul ve onaylanmış
tır. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S. Sayım: 63) 
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Dünya Sağlık Teşkilâtı 
DÜNYA SAĞLIK GENEL KURLLL KARAR] 

On İkinci Dünya Sağlık W HA 12 43 
Genel Kurulu i* Mayıs 1959 

ANAYASADA DEĞÎŞÎKLÎK 

TOKA KONSEYİNE BÎR DELEGE TÂYİN ETMEYE YETKİLİ KILINACAK ÜYE ADE
DİNİN ARTIRILMASI 

(Madde 24 ve 25) 

On İkinci Dünya Sağlık Genel Kurulu. 
Büyük Britanya ve Kuzey - irlanda Birleşik- Kıraliyet Hükümetinin, İcra Konseyi üyelik 

adedini artırmak yolunda sunduğu teklifi göz önüne alarak; 
Genel Müdürün üye Devletlere 3 Kasım 1958 de tebliğ ettiği Anayasanın 24 ve 25 nci madde 

1 erinde yapılması teklif edilen değişikliklerin metnini inceliyerek; ve 
Anayasada yapılacak değişiklik tekliflerinin Sağlık Genel Kurulu tarafından incelenmesin

den en az altı ay evvel üye Devletlere tebliğ edilmesi iktiza ettiği hakkında Anayasanın 73 neü 
maddesi hükmüne tamamen riayet edilmiş olduğunu müşahede ederek; 

1. Ekteki Anayasa, değişikliklerini bu kararın tamamlayıcı bir kısmı olarak kabul eder-
İngilizce, Çince, İspanyolca, Fransızca ve Rusça metinler aynı derecede esastır. 

2. İşbu kararın iki nüshasının On İkinci Dünya Sağlık Genel Kurulu Başkanı ve Dünya 
Sağlık Teşkilâtı Genel Müdürünün imzaları ile tasdik edilmesine, bu nüshalardan birinin 
Anayasanın tevdi yeri olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine ulaştırılmasına, diğerinin 
de Dünya Sağlık Teşkilâtı arşivinde muhafaza edilmesine karar verir. 

3. Bu kararda ifade edildiği şekliyle Anayasada yapılan değişiklikleri kabul keyfiyetinin, Ana
yasanın 73 ncü maddesi gereğince resmî belgenin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tevdi 
edilmek suretiyle yapılmasına da ayrıca karar verildi. 

On birinci Genel Oturanı 
28 Mayıs 1959 
A/12 VR/11 

E K 
Değişiklik metni 

24 ncü maddede «on sekiz» kelimesinin «yirmi dört» kelimesi ile değiştiriniz. 
25 nci maddeyi aşağıdaki 'metinle tamamen değiştiriniz: 
«Bu üyeler üç yıl için seçilir ve yeniden seçilmeleri caizdir; ancak Konsey üye adedini on 

sekizden yirmi dörde çıkaran işbu Anayasa değişikliğinin -yürürlüğe girmesini mütaakıp top
lanacak ilk -sağlık Genel Kurulunda seçilen on iki üyeden ikisi bir yıl, diğer ikisi iki yıl için 
seçilirler, bunlar kur'a çekilmek suretiyle ayrılırlar.» 
Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının Onikinci Genel Kurulca değiştirilen 24 ve 25 nci maddeleri 

«Madde 24. — Konsey yirmi dört üye Devlet tarafından tâyin edilen yirmi dört kişiden mürek
keptir. Sağlık Genel Kurulu coğrafya bakımından âdil bir dağıtma usulünü göz önünde tutarak 
Konseye bir delege tâyinine davet edilecek devletleri seçer. Bu devletlerden her birisi teknik ba
kımdan sağlık sahasında ehliyetli bir kimse gönderirler. Bu kimseye yedekler veya müşavirler re
fakat edebilirler.» 

«Madde 25. — Bu üyeler üç yıl için seçilir ve yeniden seçilmeleri caizdir. Ancak Konsey üye 
adedini on sekizden yirmi dörde çıkaran bu Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesini mütaakıp 
toplanacak ilk Sağlık Genel Kurulunda seçilen on iki üyeden ikisi bir yıl, diğer ikisi iki yıl için 
seçilirler. Bunlar kur'a çekilmek suretiyle ayrılırlar.» 

»•——*mm^ • • 

( S. Sayısı.- 63 > 
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Fransa'ya ithalleri hususi kontenjana tâbi bulunan ihraç 
mallarımızın Fransa ve Frank sahasına dâhil bâzı Afri
ka memleketlerine sokulmasını teminen Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında teati olunan 8 .4 .1961, 20 .4 .1961 ve 10.5.1961 
tarihli mektuplarla eklerinin onaylanması hakkında 

kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/181) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 7 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar * 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1539/2404 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 20 . 7 . 1961 
tarihinde kararlaştırılan «Fransaya ithalleri hususi kontenjana tâbi bulunan ihraç mallarımızın 
Fransa ve Frank Sahasına dâhil bâzı Afrika memleketlerine sokulmasını teminen Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında teati olunan 8.4.1961, 20 .4 .1961 
ve 10 . 5 . 1961 tarihli mektuplarla eklerinin tasdiki hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ili-
şikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Mezkûr mektuplar Bakanlar Kurulunun 20 . 7 . 1961 tarihli ve 5/1464 sayılı kararnamesiyb 
tasvibedilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Balkanı ve Başbakanx 

, Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE , 

Fransa'da yürürlükte bulunan ithalât rejimine göre, bu memlekete ithalleri hususi kontenjan 
usulüne tâbi olan bâz* ihraç mallanmızm satışını sağlamak üzere, Bakanlığımızca verilen talimata 
göre, ilgili Fransız makamları ile Paris Ticaret Müşavirimiz arasında ilişik mektuplar teati olun
muştur. 

İşbu mektuplarla, Fransa'ya ithalleri henüz libere olmıyan veya global kontenjan sistemine 
girmiyen Türk mallarının bu memlekete sokulabilmesi için, Fransız makamlarınca tek tarîtflı ola
rak verilen hususi kontenjanlar üzerinde müşterek bir mutabakata varılmıştır. 

Bu meyanda, Fransa'ya ithalleri hususi kontenjana tâbi bulunan mallarımızın istihsal ve ihraç 
imkânları göz önünde tutularak kontenjanlar bu esasa göre tesbit edilmiştir, 



Teati olunan mektuplar ve ekleri aşağıdaki hususları ihtiva etmektedir : 
I - Esas mektup metni : 
1. Fransız Hükümeti, Fransa'ya ithalleri hususi kontenjan usulüne tâbi bulunan ve mektuba 

ek (I) sayılı listede yer alan Türk mallarının hizalarında gösterilen miktar veya kıymetler dâhilin
de ithal lisansı verecektir. Mektup metninde (Türk Hükümeti de icabı halinde bu mallar için ge
rekli ihraç müsaadesi verecektir) denilmiş olmakla beraber, söz konusu malların APA sahası mem
leketlerine ve bu meyanda Fransa'ya ihracı, esasen serbest olduğundan, bu hüküm memleketimiz 
bakımından bir taahhüt ifade etmemektedir. 

2. Teati olunan 8.4.1961 tarihli mektuba ek (II) sayılı listede yer alan muhtelif maddelere ait 
kontenjan kıymeti, frank sahası âzası olan ve mektubun 7 nci maddesinde isimleri zikredilen Afrika 
memleketlerinden her birinin, mer'i ithal rejimleri ve global kontenjanları dâhilinde ithal lisansı 
verecekleri mallara taallûk etmektedir. 

Söz konusu kontenjanların frank sahası âzası Afrika memleketlerine teşmili keyfiyeti, ihraca-
' timiz için yeni ve daha geniş pazarlar elde edilmesi bakımından şayanı memnuniyettir. 

3. Mektupta, Fransa'dan ve mektubun 7 nci maddesinde isimleri yazılı Frank sahası âzası 
memleketlerden Türkiye'ye yapılacak ithalâtın umumi ithal kotalarımız dâhilinde cereyan ede
ceği kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Mer'i ithal rejimimize göre tahakkuk ettirilebilecek bu ithalât dahi Fransa ve adı geçen Afri
ka memleketlerine karşı her hangi bir taahhüt ifade etmemektedir. 

4. Tarafların salahiyetli mercileri, bâzı malların mevsimlik karakterini göz önünde tutarak 
ithal lisanslarının zamanında verilmesini teminen gerekli tedbirlere tevessül edeceklerdir. 

Bilindiği üzere, ithal etmekte olduğumuz alelûmuni mallar mevsimlik karakter taşımadığı 
halde, ihracat emtiamızın hemen tamamen bu mahiyette olmaları dolayısiyle, bu hüküm mün
hasıran lehimize bir mâna taşımaktadır. 

5. İlgili makamlar, mütaakıben ithal lisanslarının verilmesi konusunda faydalı görecekleri 
bilgileri diplomatik kanallarla yekdiğerine bildireceklerdir. 

6. Avrupa iktisadi camiasını kuran Andlaşma ahkâmı ve bununla ahenkli olarak tedricen 
müşterek bir ticaret politikası takibedilmesi mükellefiyeti zaruri kıldığı takdirde, teati edilen 
söz konusu mektupta gerekli tadilâtın yapılmasını sağlamak üzere, en kısa zamanda müzakere
lere başlanacaktır. 

Bu hüküm memleketimizin de katılmak temayül ve teşebbüsünde bulunduğu Müşterek Pazar 
Andlaşması , ileride gerektiği takdirde, mektup metninden icabeden değişikliğin yapılabilmesini 
sağlamak gayesine matuftur. 

7. Teati edilen işbu mektup hükümleri, Merkezî Afrika Cumhuriyeti, Moritanya İslâm 
Cum-huriyeti, Çad Cumhuriyeti, Nijerya Cumhuriyeti ve Dahomey Cumhuriyeti için de mute
ber olacaktır. 

8. İşbu mektup hükümleri 1961 yılı için muteber olup, bitiminden üç ay evvel feshi ihbar 
edilmedikçe kendiliğinden birer yıllık devreler için yenilenmiş olacaktır. 

II - Ek mektuplar : 
1. Türkiye'den Fransa'ya ihracedilecek tütünler, iki memleket yetkili makamları arasında 

yapılacak zyrı bir müzakerenin mevzuunu teşkil ettiğinden, teati edilen söz konusu mektup eki 
listeye tütün için bir kontenjan konulamamıştır. 

2. Frarısa tarafından yapılan sert buğday mubayaatmm Milletlerarası ihale çerçevesi dâhl-
,linde cereyanı dolayısiyle bu maddeye hususi bir kontenjan tesbit edilmemiştir. 

,3. Frarsız makamları ek bir mektupla kahvy ihracatının Afrika memleketleri için haiz olduğu 
ehemmiyetin Hükümetimizce nazarı itibara alınmasını talebetmiştir. 

Yukarıda belirtilen izahat ve ilişik metinlerin tetkikından da anlaşılacağı üzere, teati edile a 
işbu mektuplarda memleketimiz bakımından hiçbir taahhide girilmemiş sadece Fransız Hüküme
tince ye ayrıca bu mektuplar ahkâmına iltihak eden Frank sahası âzası bâzı Afrika devletlerin
ce, tek, taraflı olarak bâzı mallarımız için tanınan hususi ithal kontenjanları sağlanmıştır. 

(S. Sayısı : 64) 
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Binnetice, teati edilen bu mektuplarla Fransa ve adı geçen Afrika memleketlerine ithalleri 

serbest ©Imıyan mallarımıza yeni piyasalar açılmış olmaktadır. 
Ayrıca, muhtelif maddeler kontenjanından faydalanarak, konserve, rakı, reçel, likör ve 

saire gibi geniş müstehlik kütlelerinin ihtiyacına cevap verecek maddelerimizin de ihraç imkân
ları temin edilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla, memleketimiz menfaatlerine uygun mütalâa edilen işbu mektuplar ve ekleri, 
teşriî organ nin yüksek tasvibine arz olunur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. C. 
Kurucu Meclis 2.9. 1961 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No : 1/181 
Karar No : 42 

Yüksek Başkanlığa 

Fransa'ya ithalleri hususi kontenjana tâbi b üunan ihraç mallarımızın Fransa ve Frank sa
hasına dâhil bâzı Afrika memleketlerine sokulmasını teminen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında teati olunan 8 . 4 . 1961, 20 . 4 . 1961 ve 10 . 5 . 1961 
tarihli mektuplarla eklerinin tasdiki hakkındaki kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin 
iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede belirtilen hususlar komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve metnin muhtevasına 
tesir etmiyecek ifade değişiklikleriyle tasarı kabul edilmiştir. 

Kurucu Meclis Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kurucu Meclis 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanvekili 
Muzaffer Yurdakuler 

Üye 
B. Ecevit 

Bu rapor Sözcüsü 
Hamza Eroğlu 

Üye 
T. Göle 

Üye .. 
Y. Dizdaroğlu 

Üye 
Y. Turhan 

Üye 
C. 8: Barlaş 

(S. Sayısı: 64) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Fransa'ya ithalleri hususi kontenjana tâbi bulu
nan ihraç mallarımızın Fransa ve Frank sahasına 
dâhil bâzı Afrika memleketlerine sokulmasını 
teminen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında teati 
olunan 8 . 4 . 1961, 20 . 4 . 1961 ve 10 . 5 , 1961 
tarihli mektuplarla eklerinin tasdiki hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Fransa'ya ithalleri hususi kon
tenjana tâbi bulunan ihraç mallanmızın Fransa 
ve frank sahasına dâhil bâzı Afrika memleket
lerine sokulmasını teminen Türkiye Cumhuriye
ti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında teati olunan 8 . 4 . 1961, 20 . 4 . 1961 ve 
10 . 5 . 1961 tarihli mektuplar ile ekleri kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

20 . 7 . 1961 
Devlet Bakanı ve 

Başb. Yardımcısı ve 
Millî Savunma B. V. 

F. özdilek 
Devlet Bakanı 
//. Mumcuoğlu 

Millî Savunma Bakanı 

* Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
8. Vlay 

Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
. N. Zeytinoğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakam 

R. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

ü. Talaş 
Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

C. Baban 

Dışişleri Bakanı V. 
M. Baydur 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Tdhtdkûtç 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Askın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı 
/. Soyak 

İmar ve İskân Bakan 
R, özal 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Fransa'ya ithalleri hususi kontenjana tâbi bu
lunan ihraç mallarımızın Fransa ve Frank saha
sına dâhil bâzı Afrika memleketlerine sokulma
sını teminen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında tea
ti olunan 8.4.1961, 20 .4 .1961 ve 10 . 5 . 1961 

tarihlimektuplarla eklerinin onaylanması 
hakkında kanun tasansı 

1. — Fransa'ya ithalleri hususi kontenjana 
tâbi bulunan ihraç mallarımızın Fransa ve 
Frank sahasına dâhil bâzı Afrika memleketleri
ne sokulmasını teminen Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında teati olunan 8 . 4 . 1961, 20 . 4 . 1961 
ve 10 . 5 . 1961 tarihli mektuplar ile ekleri ka
bul ve onaylanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

(S. Sayısı; 64) 
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Paris, 8 Nisan 1961 

Bay Mü&avir, 

Aramızda cereyan eden görüşmelere atfen aşağıdaki hususları size teyidetmekle şeref kaza
nırım. 

1. Fransa Hükümeti, Fransa'ya ithalleri kontenjana tâbi bulunan Türk malları için ilişik 
(I) sayılı listede tesbit olunan miktar veya kıymetler dahilinde ithal lisansı verecektir. Türk 
Hükümeci lüzumu halinde bu mallar için mukabil ihraç lisansı verecektir. 

2. ilişik (II) sayılı liste mucibince ithal olunacak emtiaya gelince, aşağıdaki 7 nci mad
dede bildirilen Frank sahası âzası Afrika Devletleri Hükümetleri, her memleket tarafından, tah
sis olunan global kontenjanlar çerçevesi dahilinde ve kendi hususi nizamları gereğince ithal li
sansları vereceklerdir. 

3. Fransa veya aşağıdaki 7 nci maddede zikredilen Devletler menşeli emtiaya, Türkiye Hü
kümeti* tarafından tahsis olunan global kontenjanlar çerçevesi dâhilinde ithal lisansları verile
cektir. 

4. Tarafların salahiyetli makamları, bâzı emtianın mevsimlik karakterini göz önünde bulun
durmak suretiyle ithal müsaadelerini vakit ve zamanında vermek için lüzumlu tertibatı alacak
lardır. / 

5. Her iki tarafın alâkalı makamları, ithal lisansları verilmesine mütedair bütün faydalı 
malûmatı diplomatik kanaldan yekdiğerine bildirecektir. 

6. Avrupa İktisadi Camiasını kuran Andlaşma hükümlerinden doğan ve müşterek bir tica
ret politikasının tedricî surette yerleşmesini hedef tutan vecibeler gerektiği takdirde, teati 
edilen işbu mektuplar ahkâmında lüzumlu her türlü tadilâtı yapmak üz'ere en kısa zamanda 
müzakerelere başlanacaktır. 

7. Teati edilen işbu mektuplar ahkâmı, aşağıdaki Frank sahası âzası Afrika devletlerine do 
tatbik olunur : 

— Merkezî Afrika Cumhuriyeti 
— Moritanya İslâm Cumhuriyeti 
— Çad Cumhuriyeti 
8. Merkezî Afrika Cumhuriyeti, kendisine taallûk eden hususlar için, işbu mektubun altı

na imzasını koymak arzusunu izhar etmiştir. * 
9. Teati olunan işbu mektuplar ahkâmı 1961 senesi için kabili tatbiktir. Her yıllık devre

nin bitiminden üç ay evvel feshi ihbar edilmedikçe, kendiliğinden temdidedilmiş olur. 
Yukardaki ahkâm hakkında Türk makamlarının mutabakatını teyidetmek lûtfunda bulunur

sanız size minnettar olacağım. 
Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Müşavir. 

— Fransa Cumhuriyeti Hükümeti adına 
— Moritanya islâm Cumhuriyeti Hükümeti adına 
•— Çad Cumhuriyeti Hükümeti adına 

. îmza 
— Merkezî Afrika Cumhuriyeti Hükümeti adına 

İmza 
Bay Çarıklı 

Türkiye Büyükelçiliği 
Ticaret Müşaviri 

Paris 

( S . Sayısı : 64) 
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Paris, 8 Nisan 196i 

Bay Maliye Müfettişi 

Bugünkü tarihli mektubunuzla bana aşağıda yazılı hususları bildirmiş bulunuyorsunuz : 
«Aramızda cereyan eden görüşmelere atfen aşağıdaki hususları size teyidetmekle şeref kaza

nırım. 
1. Fransa Hükümeti, Fransa'ya ithalleri kontenjana tâbi bulunan Türk malları için ilişik (I) 

sayılı listede tesbit olunan miktar veya kıymetler dâhilinde ithal lisansı verecektir. Türk Hükümeti 
lüzumu halinde bu mallar için mukabil ihraç lisansı verecektir. 

2. ilişik (II) sayılı liste mucibince ithal olunacak emtiaya gelince, aşağıdaki 7 nci maddede 
bildirilen Frank sahası âzası Afrika devletleri hükümetleri, her memleket tarafından, tahsis olu
nan global kontenjanlar çerçevesi dâhilinde ve kendi hususi nizamları gereğince ithal lisansları ve
receklerdir. 

3. Fransa veya aşağıdaki 7 nci maddede zikredilen devletler menşeli emtiaya, Türkiye Hükü
meti tarafından tahsis olunan global kontenjanlar çerçevesi dâhilinde ithal lisansları verilecektir. 

4. Tarafların salahiyetli makamları, bâzı emtianın mevsimlik karakterini göz önünde bulun
durmak suretiyle ithal müsaadelerini vakit ve zamanında vermek için lüzumlu tertibatı alacak
lardır. 

5. Her iki tarafın alâkalı makamları, ithal lisansları verilmesine mütedair bütün faydalı ma
lûmatı diplomatik kanaldan yekdiğerine bildirecektir. 

6. Avrupa iktisadi camiasını kuran Andlaşma hükümlerinden doğan ve müşterek bir ticaret 
politikasının tedrici surette yerleşmesini hedef tutan vecibeler gerektirdiği takdirde, teati edilen 
işbu mektuplar ahkâmında lüzumlu her türlü tadilâtı yapmak üzere en kısa zamanda müzakere
lere başlanacaktır. 

7. Teati edilen işbu mektuplar ahkâmı, agağıdaki Frank sahası âzası Afrika devletlerine de 
tatbik olunur : 

— Merkezî Afrika Cumhuriyeti 
— Moritanya islâm Cumhuriyeti 
— Çad Cumhuriyeti 
8. Merkezî Afrika Cumhuriyeti, kendisine taallûk eden hususlar için, işbu mektubun altına 

imzasını koymak arzusunu izhar etmiştir. &¥'" 
9. Teati olunan işbu mektuplar ahkâmı 1961 senesi için kabili tatbiktir. Her yıllık devrenin 

bitiminden üç ay evvel feshi ihbar edilmedikçe, kendiliğinden temdidedilmiş olur. 
Yukardaki ahkâm hakkında Türk makamlarının mutabakatını teyidetmek lûtfunda bulunursa

nız size minnettar olacağım.» 
Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatını size bildirmekle şeref kazanırım. 
Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Müfettiş. 

Monsieur C. Languepin imza 
Fransa Maliye ve iktisadi 

işleri Nezareti Maliye 
Müfettişi 

Paris 

( S. Sayuaı: 64) 



LİSTE : I 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 

10 
11 
12 
13 

Fransız 
Güm. Ta.No. 

01-01 
08-02 A 
08-09 I 
08-12 F 
12-01 A 
12-01 D 
12-01 F 
12-01 G 
12-01 G 
12-01 G 
12-01 G 
Muhtelif 
Muhtelif 

Türkiye'den Fransa'ya ihracolunacak 

MALLAR 

Malların ismi 

Taze balıklar : diğerleri 
Tatlı portakal 

Ton olarak 
Miktarı 

Kavun ve benzerleri zikredilmiyen diğer taze meyvalar 
Sair kurutulmuş meyvalar (vişne ve kiraz) 
Kavrulmuş veya kavrulmamış yer fıstığı^yenecek) 
Soya fasulyesi 
Keten tohumu, diğerleri ~ 
Ayçiçeği tohumu 
Kenevir tohumu 
Susam 
Sair tohumlar 
Muhtelif zirai mahsuller 
Muhtelif 

5 000 
5 000 

200 
350 
200 

Yeni frank 
olarak 

kıymeti 

P. M. 
C. G. 
50 000 
50 000 

200 000 

50 000 
10 000 

3 000 000 

LÎSTE : n 

Teati edilen mektubun 7 nci maddesinde zikredilen Frank sahası âzası 
Afrika devletlerine Türkiye'den yapılacak ihracat 

Yeni frank 
Madde tutan 

Muhtelif 50 000 

Paris, 8 Nisan 1961 
Bay Müşavir, 

Bugünkü tarihli mektpların teatisiyle neticelenen görüşmelere zeylolmak üzere adı geçen mek
tuplarda S. E. I. T. A. tarafından mubayaası tahakkuk ettirilecek tütün miktarını zikretmenin 
mümkün olamadığını size bildirmekle şereflenirim. Filhakika, bu mesele iki memleketin yetkili ser
vislerin arasında yapılacak ayrı bir müzakerenin mevzuunu teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan, muhtemel sert buğday mubayaatmın Milletlerarası ihale çerçevesi dâhilinde 
yapıldığını size tasrih ederek bu münasebetle mezkûr mektuplarda bir kontenjan tesbit edilmedi
ğini beyan eylerim. 

JJstün saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Müşavir. 
l ' îmza 

Bay Çarıklı 
Türkiye Büyükelçiliği 

Ticaret Müşaviri 
Paris 

(S. Sayısı: 64) 
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Paris, 8 Nisan 1961 

Bay Maliye Müfettişi^ 

Bugünkü tarihli mektubunuzla bana aşağıda yazılı hususları bildirmiş bulunuyorsunuz : 
«Bugünkü tarihli mektupların teatisiyle neticelenen görüşmelere zeylolmak üzere adı geçen 

mektuplarda S. E. I. T. A. tarafından mubayaası tahakkuk ettirilecek tütün miktarını zikretme
nin mümkün olmadığını size bildirmekle şereflenirim. Filhakika, bu mesele iki memleketin yetkili 
servisleri arasında yapılacak ayrı bir müzakerenin mevzuunu teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan, muhtemelsert buğday mubayaasının Milletlerarası ihale çerçevesi dâhilinde ya
pıldığını size tasrih ederek bu münasebetle mezkûr mektuplarda bir kontenjan tesbit edilemedi
ğini beyan eylerim.» 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatını size bildirmekle şeref kazanırım. 
Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Müfettiş, 

imza 
Monsieur C. Languepin 

Maliye ve iktisadi işleri 
Nezareti Maliye Müfettişi 

Paris 

Paris, 8 Nisan 1961 
Bay Müşavir, ' 

Bugünkü tarihli mektupların teatisi ile neticelenen görüşmelere zeylolmak üzere, mezkûr mek
tuplarda adı geçen Afrika devletlerinin kendi memleketlerinde yetişen kahvenin Türkiye'ye ihra
catını geliştirmeye ehemmiyet vermekte olduklarına yetkili makamlarınızın nazarı dikkatini çek
menizi rica etmekle şeref duyarım. 

Üstün saygılarımın lütfen kabulünü rica ederim, Bay Müşavir. 
imza 

Bay Çarıklı 
Türkiye Büyükelçiliği 

Ticaret Müşaviri, 
Paris 

Paris, 8 Nisan 1961 
Bay Maliye Müfettişi, 

Bugünkü tarihli mektubunuzla bana aşağıdaki hususları bildirmiş bulunuyorsunuz : 
«Bugünkü tarihli mektupların teatisi ile neticelenen görüşmelere zeylolmak üzere, mezkûr mek

tuplarda adı geçen Afrika devletlerinin kendi memleketlerinde yetişen kahvenin Türkiye'ye ihra
catını geliştirmeye ehemmiyet vermekte olduklarına yetkili makamlarınızın nazarı dikkatini çek
menizi rica etmekle şeref duyarım.» 

Mektubunuzun muhtevasına Hükümetimin dikkat nazarını çekmekte kusur etmiyeceğimi size 
bildirmekle şeref kazanırım. 

Üstün saygılarımın lütfen kabulünü rica ederim, Bay Maliye Müfettişi, 
imza 

Monsieur C. Languepin 
Maliye ve iktisadi İşler -

Nezareti Maliye Müfettişi 
Paris 

( S. Sayısı : 64 ) 
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Paris, 20 Nisan 1961 

Bay Müşavir, 

Bir taraftan Türkiye, diğer taraftan Fransa ve Frank sahasına dâhil bâzı Afrika devletleri ara
sında 8 . 4 . 1961 tarihinde teati edilen mektupla 1961 yılı zarfında b̂u memleketler arasında kon-
tenjante malların mübadele şekli tesbit edilmiştir. 

Zikri geçen mektup teatisine iştirak; etmiyen Nijerya Cumhuriyeti hiçbir istisna ve ihtirazi ka
yıtlar olmaksızın bunlara tamamiyle katılmak arzusunu bana beyan ettiğini size bildirmekle şeref
yabım. 

Binaenaleyh, yukarıda zikredilen mektup hükümleri Türkiye Cumhuriyeti ile Nijerya Cumhu
riyeti arasındaki münasebetlere de tatbik olunacaktır. 

Türk makamatmın yukarıdaki hususlar hakkındaki mutabakatını bana bildirmenizi rica ederim. * 
Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Müşavir. 

îınza 
Bay Çarıklı 

Türkiye Büyükelçiliği 
Ticaret Müşaviri 

Paris 

Paris, 20 Nisan 1961 
Bay Maliye Müfettişi, 

Bugünkü tarihli mektubunuzla bana aşağıda yazılı hususları bildirmiş bulunuyorsunuz : 
«Bir taraftan Türkiye, diğer taraftan Fransa ve Frank sahasına dâhil bâzı Afrika devletleri 

arasında 8 . 4 . 1961 tarihinde teati edilen mektupla 1961 yılı zarfında bu memleketler ara
sında kontenjante malların mübadele şekli tesbit edilmiştir. 

Zikri geçen mektup teatisine iştirak edemiyen Nijerya Cumhuriyeti hiçbir istisna ve ihti
razi kayıtlar olmaksızın bunlara tamamiyle katılmak arzusunu bana beyan ettiğini size bil
dirmekle şerefyabım. 

Binaenaleyh, yukarda zikredilen mektup hükümleri Türkiye Cumhuriyeti ile Nijerya Cum
huriyeti arasındaki münasebetlere de tatbik olunacaktır. 

Türk Makamatmın yukardaki hususlar hakkındaki mutabakatını bana bildirmenizi rica ede 
rim.» 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatım size bildirmekle şeref kazanırım. 
Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Müfettiş. 

îmza 
Monsieur C. Languepin 

Fransa Maliye ve İktisadi 
İşleri Nezareti Maliye 

Müfettişi 
Paris 

(S . Sayısı: 64) 
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Paris, 10 Mayıs 1961 

Bay Müşavir, 

Bir taraftan Türkiye, diğer taraftan Fransa ve Frank sahasına dâhil bâzı Afrika devletleri 
arasında 8.4.1961 tarihinde teati edilen mektupla 1961 yılı zarfında bu memleketler arasında 
kontenjante malların mübadele şekli tesbit edilmiştir. -

Zikri geçen mektup teatisine iştirak edemiyen Dahomey Cumhuriyeti hiçbir istisna ve ihtirazi 
kayıtlar olmaksızın bunlara tamamiyle katılmak arzusunu bana beyan ettiğini size bildirmekle şe
refyabım. 

Binaenaleyh, yukarda zikredilen mektup hükümleri Türkiye Cumhuriyeti ile Dahomey Cumhu
riyeti arasındaki münasebetlere de tatbik olunacaktır. 

Türk mâkamatınm yukardaki hususlar hakkındaki mutabakatını bana bildirmenizi rica ederim. 
Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Müşavir. 

İmza 
Bay Çarıklı 

Türkiye Büyükelçiliği 
Ticaret Müşaviri 

Paris 
Paris, 10 Mayıs 1.961 

Bay Maliye Müfettişi, 

Bugünkü tarihli mektubunuzla bana aşağıda yazılı hususları bildirmiş bulunuyorsunuz : 
«Bir taraftan Türkiye, diğer taraftan Fransa ve Frank sahasına dâhil bâzı Afrika devletleri 

arasında 8.4.1961 tarihinde teati edilen mektupla 1961 yılı zarfında bu memleketler arasında kon-
tenjante malların mübadele şekli tesbit edilmiştir. 

Zikri geçen mektup teatisine iştirak edemiyen Dahomey Cumhuriyeti hiçbir istisna ve ihtirazî 
kayıtlar olmaksızın bunlara tamamiyle katılmak arzusunu bana beyan ettiğini size bildirmekle 
şerefyabım. 

Binaenaleyh, yukarda zikredilen mektup hükümleri Türkiye Cumhuriyeti ile Dahomey Cumhu
riyeti arasındaki münasebetlere de tatbik olunacaktır. 

Türk mâkamatınm yukardaki hususlar hakkındaki mutabakatını bana bildirmenizi rica ederim.» 
Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatını size bildirmekle şeref kazanırım. 
Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Müfettiş. 

imza 
Monsieur C. Languepin 

Fransa Maliye ve tktisadi 
İşleri Nezareti Maliye 

Müfettişi 
Paris 

(S. Sayısı: 64) 



Kurucu Meclis S. S A Y I S I : 6 5 

Hükümetimiz ile Export - Import Bank of Washington (Exim-
bank) arasında imzalanan 56 983 500 liralık istikraz Anlaşmasının 

onaylanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/196) 

25 . 8 . 196İ 

Kurucu Meclîs Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 12 . 8 . 1961 ta
rihinde kararlaştırılan «Hükümetimizle Export - Import Bank of Washington (Eximbank) ara
sında imzalanan 56 983 500 liralık istikraz A ılaşmasınm onaylanmasına dair kanun tasarısı* 
gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Devlet Başkam ve Başbakan 

Org. 
Cemal Oürset 

GEREKÇE 

PL 480 sayılı Amerikan Kanununun sağladığı ve özgür memleketler topluluğuna bir yardım 
1 niteliğinde bulunan imkân ile Türk Lirası kaışılığmda Amerikan tarımsal ürünler artıklaıı 

satmalmması için 1954 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile Hükümetimiz 
i arasında anlaşmalar yapılagelmekte ve bu yoldan ihtiyacımız olan maddeler temin olunduğu 

gibi toplanan Türk liraları da belli oranlarda ekonomik kalkınma projelerimizin gerçekleştirip 
: meşinde, iktisadi Devlet Teşebbüslerimizin kendi kaynaklarından ve diğer kaynaklardan sağ-
ı lananlar eklenerek iç finansman ihtiyaçlarında kullanılmaktadır. 

Bu cümleden olarak Amerikan Hükümeti ile Hükümetimiz arasında 29 Mart 1961 tarihinde 
9 milyon dolar değerinde buğday, 1 milyon dolar değerinde pirinç satmalmması ve 1 400 000 
dolarlık navlun karşılığı olmak üzere 11 400 000 dolarlık bir Anlaşma imzalanmıştır. 

Bu Anlaşma çerçevesinde toplanan Türk liralarından 56 983 500 liralık kısmının yukarda sö-
zü edilen PL 480 sayılı' Amerikan Kanununun 104 (G) bölümü hükümlerine göre Hükümeti
mize kredi olarak devrini temin eden bir Anlaşma 5 Mayıs 1961 tarihinde '^V'ashington'da Ame
rikan Hükümetinin resmi bir kurulu olan Export - Import Bank of Washington ile 7280 sa
yılı Kanunla verilmiş bulunan yetkiye dayanılarak imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

Bu meblâğın kullanılması hususunda başka bir Anlaşmaya varılmadıkça 10 Ocak 1964 tarihi
ne kadar kullanılmış olması lâzımgelmektedir. Sözü geçen meblâğ veya bunun Eximbank'ça Hü
kümetimize ödenmiş olan miktarı üzerinden senelik % 4 oranında bir faiz alınacak ve esas pa
ra ise altı aylık taksitler halinde ve Hükümete ödemenin yapıldığı ayın nihayetinden itibaren 
dört sene sonra başlamak suretiyle ödenecektir, ödenmemiş esas para bakiyesi üzerinden faiz, 
krediden ilk ödemenin yapıldığı ayın nihayetinde işlemiye başlıyacak ve faiz tediyesi bu tarih
ten altı ay sonra başlamak üzere altı ayda bir yapılacaktır. 

Anlaşma, onaylanmak üzere sunulur. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Karârlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1555/2711 
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Dışişleri Komisyonu rapora 

T. C. 
Kurucu Meclis 2.9.İ961 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No : î/196 
Karar No : 44 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletlerinin resmî bir teşekkülü olan Export - împort 
Bank of Washington (Eximbank) arasında imzalanan 56 983 500 liralık İstikraz Anlaşmasının 
onaylanmasına dair kanun tasarısı ilgili bakanlık temsilcilerinin iştiraki ile komisyonumuzda görü
şüldü. 

Gerekçede belirtilen hususlar komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve bâzı değişiklikler ile ta
sarı kabul edilmiştir. 

Kurucu Meclis Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kurucu Meclis 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanvekili 
M. Yurdakuler 

Üye 
B. Ecevit 

Bu rapor Sözcüsü 
H. Eroğlu 

Üye 
T, Qol$ 

V. 
Kâtip 
Dizdaroğlu 

Üye 
V. Turhan 

Üye 
C. S. Barlas 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hükümetimiz ile Export - împort Bank of 
Was]ıington (Eximbank) arasında imzalanan 
56 983 500 liralık İstikraz Anlaşmasının onay

lanmasına dair kanun tasarısı 
i 

MADDE 1. — Hükümetimizle Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümetinin resmî bir kurulu 
olan Export - Împort Bank of Washington ara
sında 5 Mayıs 1961 tarihinde imzalanan 
56 983 500 liralık İstikraz Anlaşması onaylan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

12.8.1961 
Devlet Başkanı ve 

Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı ve 
Millî Savunma B. V. 

F. özdüek 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletlerinin 
resmî bir teşekkülü olan Export - împort Bank 
of Washington (Eximbank) arasında imzalanan 
56 983 500 liralık İstikraz Anlaşmasının onay

lanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S . Sayısı: 65) 



Hû. 

Devlet Bakam 
8. Ulay 

Adalet liakanı 
E. Tüzemen 

içişleri Bakanı 
N. Zeytinoğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. veSo. Y. Bakanı 

R. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
i Çalışma Bakanı 

C. Talaş 
Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

C. Baban 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
A. TahtaMıç 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı 
/. Şayak 

imar ve iskân Bakanı 
B. Özal 

HÜKÜMETIMIZLE EXÎMBANK ARASINDA 5 MAYIS i96i TARIHÎNDE IMZALANAN 

(56 983 500) LİRALIK İSTİKRAZ ANLAŞMASI 

(Anlaşma No. ICAX - 77 - 10) 

ANLAŞMA 
Bu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (aşağıda «Hükümet» diye anılacaktır) ile, Ame

rika Birleşik Devletleri Hükümetinin (aşağıda «Birleşik Devletler» diye anılacaktır) resmî bir 
müessese olan Export - Import Bank of Washington (aşağıda «Eximbank» diye anılacaktır) 
arasında 5 Mayıs 1961 tarihinde akdedilmiş ve aynı tarihte meriyete girmiştir. 

TASDİK OLUNUR Kİ 

Milletlerarası iş Birliği idaresi Direktörü (aşağıda «Direktör» diye anılacaktır) muaddel 
1954 tarihli Zirai Ticareti Geliştirme ve Yardım Kanunu hükümlerine, tevfikan ve 11 Ocak 1961 
tarihli Ziraî Mahsul Fazlalıkları Anlaşması (aşağıda «Emtia Anlaşması» diye anılacaktır) hü
kümleri gereğince, Emtia Anlaşmasının III ncü maddesinde mutabık kalındığı şekilde yatırı
lan Türk liralarının yüzde kırk beş (% 45) ini geçmemek üzere, ellialtı milyon dokuzyüz sek-
senüç bin beşyüz (56 983 500) Türk liralık bir meblâğı, Emtia Anlaşmasının II maddesinin 
1 (C) ve 2 nci paragrafları tahtında kullanılabilir hale gelmiş olması şartiyle Hükümete ik
raz etmeyi kararlaştırdığından, ve 

Direktör Eximbank'a kredi için fonlar tahsis ettiğinden ve «Milletlerarası Nakdî ve Malî5 

Meseleler Millî Danışma Konseyi» ile istişareden sonra, Eximbank'ın krediyi kullanma ve idare 
etme şartlarını tasrih eylemiş bulunduğundan; 

Aşağıdaki hususlarda, mutabık kalmışlardır : 
1. — Eximbank bu Anlaşma ile Hükümet lehine Hükümet ile Direktör arasında zaman za

man üzerlerinde mutabık kalınacak olan projelerin veya diğer iktisadi kalkınma maksatlarının 
finansmanına yardım etmek üzere Emtia Anlaşması tahtında tekevvün eden ve bu Anlaşma tahtm-

(S. Sayısı: 65) 
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da ellialtı milyon dokuzyüz seksenüç bin beşyüz (56 983 500) Türk lirası olarak tahmin edilen, 
Türk liralarının yüzde kırkbeşini aşmamak üzere bir kredi tesis eder. 

Hükümet ve Direktör arasında söz konusu meblâğın daha erken bir tarihe kadar kullanılması 
hususunda bir anlaşmaya varılmadıkça, 10 Ocak 1964 tarihinden sonra bu ikraz tahtında ödeme 
yapılamaz : Bu Anlaşma ile Eximbank'a veya haleflerine veyahut da göstereceği diğer kimselere, 
işbu kredinin resülmali olan ellialtı milyon dokuz riiz seksenüç bin .beşyüz Türk lirası (56 983 500) 
veya bu resülmalden işbu krediye mukabil kendisine tediye edilmiş bulunan miktar A eki olarak 
bu Anlaşmanın bir cüzü haline getirilmiş bulunan tediye plânında gösterilen taksitlerle tediye et
meyi ve aşağıda tasrih edildiği veçhile itfa edilmemiş resülmal üzerinden senelik yüzde dört (% 4) 
nisfoetinde bir faiz tediye etmeyi taahhüt eder. Resülmal altı aylık taksitler halinde ve bu Anlaşma 
mucibince Direktör tarafından Hükümete ilk ödemenin yapıldığı ayın nihayetinden itibaren dört • 
(4) sene sonra başlamak üzere A ekinde gösterilen miktar ve zamanlarda tediye edilecektir. Kullanı
lan miktar mezkûr resülmal yekûnundan fazla olarak, A ekinde gösterilen taksitlerde ayrı nisbe*. 
te ayarlamalar yapılacaktır. Eğer kullanılan miktar resülmal yekûnuna nazaran resülmal yekûnu
nun yüzde onu (% 10) unu aşan miktardan az ise, A ekinde gösterilen taksitlerde aynı nispette 
ayarlamalar yapılacaktır. Eğer kullanılan 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 taksitlerden tenzil edilecektir, ödenmemiş resülmal bakiyesi üzerin ten faiz krediden 
ilk tediyenin yapıldığı ayın nihayetinde işlemeye başlıyacak ve faiz tediyesi bu tarihten altı (6) 
ay sonra başlamak üzere altı ayda bir yapılacaktır. Resülmal veya faizin tam olarak ve zamanın
da tediyesinde kusur edilmesi halinde ödenmemiş resülmal ve faizin tamamı Eximbank'm talebi 
üzerine vacibüttediye olacaktır. Eximbank ,m bu hakkını her hangi bir zamanda kullanmamalı 
bu hakkından feragatini tazammun etmiyecektir. 

3. Hükümet hesabına kullanılan meblâğlar Emtia Anlaşmasının 3 ncü maddesi hükmü tah
tında yatırılan ve Anlaşmanın 2 nci maddesinin 1 (c) ve 2 nei paragrafları hükümlerine göre 
kredi olarak istimal edilmek üzere tahsis olunan Türk liralarından sarfedilecektir. Direktör ta
rafından zaman zaman yapılacak bu tediyeler, direktörler tarafından bu gibi tediyelerin yapıl
dığına 4İair Hükümete ve Eximbank'a muayyen devreler sonunda tevdi edilecek hesap hulâsa
larının tarihi itibariyle bu kredi tahtında yapılmış avanslar teşkil edecektir. Eximbank bu An
laşma üzerine bu şekilde avans verilen Türk lir.-Jarı 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 do
larla tediyeyi tercih etmesi halinde bu kabilden bir tediyenin miktarı, tediye zamanında aşağı
daki esaslara göre tesbit edilecek Türk lirası borca muadil olarak hesaplanacaktır. 

(a) Bu Anlaşmaya taraf olanlar diğer bir rayicin doğru ve mâkul olacağı hususunda anlaş
mamaları ve Türk lirası için fiilî rayicin, bu para içiiı Beynelmilel Para Fonu ile mutabık kı
lman itibari kıymetten yüzde bir (% 1) den fazla inhiraf etmesine Hükümet tarafından mü 
saade olunmaması kaydiyle Birleşik Devletler dolarlarının Türkiye'de mukim şahıslara, hariçte
ki tediye vecibelerini yerine getirmek üzere Türk lirası mukabilinde satılmış olduğu fiilî rayiç; 

(b) Veyahut zaman zaman taraflarca üstünde mutabık kalınacak rayiçtir. 
Faiz ve resülmal Vaşihgton D. C. deki Eximbank Bürosuna ödenecektir. Eximbank tarafın

dan kabul edilen Türk lirası Amerikan Maliye Nazırı tarafından tâyin edilecek Amerikan me
mur veya memurlarınca muhafaza edilmek üzere Birleşik Devletler Maliye Nazırına devredile
cektir. 

5. — Hükümet, ceza ve prim ödemeksizin bu borcun resülmaline karşılık vâdesinden önce 
Türk lirası ile veya Hükümet istediği takdirde, 4 ncü kısımdaki hükümlere uygun olarak 
hesaplanacak vâdesinden önce yapılan tediye tarihinde ki, rayiç üzerinden Birleşik Devletler do
ları ile tediyede bulunabilir. Hükümet tarafından yapılan her hangi bir vâdesinden önce tediye 
A ekinde gösterilen resülmal taksitlerinden vâdesi en geç hulul edenlere karşılık sayılacaktır. 

( E Sayısı - 66 ) 



6. — Hükümet bu Anlaşma tahtında temin edilen meblâğlardan hususi teşebbüse veya fert
lere veya kâr sağlıyan tipteki âmme teşebbüslerine yapacağı ikrazata Türkiye'deki buna mü
masil ikrazata tatbik edilmekte olan hemen müsavi bir faiz nispeti tatbik etmeyi kabul eder. 
Hükümet kâr sağlıyan tipteki âmme teşebbüslerine yapacağı ikrazat hariç, bu îkraz Anlaşması 
tahtında temin edilen meblâğlardan her narigi bir kısmının kâr sağlıyan tipteki §,mme teşebbüs
lerine doğrudan doğruya veya dolayısiyle tahsis veya transfer edilemiyeceğini keza kabul eder. 

7. — Hükümet yakardaki ve 5 nci paragraflar tahtında Birleşik Devletlere tediye olunan 
Türk liralarının Birleşik Devletler tarafından Türkiye'deki Birleşik Devletlere ait bir masraf 
veya tediyede kullanılabileceğini kabul eder. Kez^ bu paralar, üzerinde taraflar arasında mutabık 
kalınacak başka sahalarda kullanılabilir veya başka paralara tahvil edilebilir. Birleşik Devletler 
bu Anlaşma tahtında ikraz edeceği Türk liralarının kullanılmasında Türkiye'nin ekonomik duru
munu nazarı itibara almayı kabul eder. 

8. — Hükümet, Birleşik Devletlerin bu Anlaşma tahtında ikraz edeceği sarf edilmemiş baki
yeleri faiz getiren tahvillere veya Türk parası ile gösterilen mevduat olarak yatırıiabileceğini 
kabul eder. Birleşik Devletler, Hükümetin Birleşik Devletler tarafından diğer bir şekilde bağ
lanmamış olan sarf edilmemiş bakiyenin tamamını veya her hangi bir kısmını o tarihte muta
bık kalınacak kambiyo rayici üzerinden Birleşik Devletler doları ile mubayaa edebileceğini kabul 
eder. 

9. — Bu Anlaşmaya taraf olanlar bıı Anlaşmanın her hangi bir hükmünü tadil 'etmenin 
•karşılıklı menfaatleri icabı olduğuna karar verdikleri takdirde, mutabakatlarının yazılı ola
rak ifade suretiyle, resülmal ve faizin her hangi bir kısmına veya tamamına şâmil'olmak üze
re, bu kabilden bir tadil 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. — îşbu krediden yapılacak ilk tediyeden önce ve bu tediyeye mütekaddim bir şart ola-
r.ak aşağıdaki vesikalar Eximbank'a tevdi edilecektir : 

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

(b) Hükümetin anayasa ve kanunlarına go-e bu Anlaşma tahtında krediyi almak için ica-
beden bütün muameleleri icra etmiş bulunduğunu ve bu Anlaşmanın ahkâm) gereğince, Hükü
met için muteber ve bağlayıcı bir vecibe teşkil ettiğini Eximbank tarafından tatminkâr buluna
cak bir şekilde gösteren Adliye Bakanlığının veya Eximbank tarafından kabul edilecek bir hu
kuk müşavirinin mütalâası. 

Yukardaki hususları tasdikan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Export - împort Bank of 
Washington işbu Anlaşmayı iki nüsha olarak Amerika Birleşik Devletlerinde Distriet of Go-
•lumbia'da Washington şehrinde yukarda mezkûr tarihte usulü veçhile imzalamışlardır. 

Türkiye Cumhuriyeti Emport - împort Bank of Washington 
adına adına 

( S. Sayı» : 6â ) 
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EK (A) 

Tediye plânı 
Resülmal tediyesinden 

Tediye tarihi Eesülmal tediyesi Sonra kalan bakiye 

1) Krediden ilk tediyenin yapıldığı ayın (Türk j İrası) 
sonundan itibaren geçecek 4 neü yılın, 39 821 
takvim ayının 1 riei günü; aşağıda gös
terilen bakiye taksitler bu tarihten iti
baren; altışar ayda bir tediye edilecek
tir. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

79 642 
119 463 
159 284 
199 105 
238 925 
278 747 
318 568 
358 389 
398 210 
438 031 
477 852 
517 673 
557 494 
597 315 
637 136 
676 957 
716 778 
756 599 
796 420 
836 241 
876 062 
915 883 
955 704 
995 525 

1 035 346 
1 075 167 
1 114 988 
1 154 809 
1 194 630 
1 234 451 
1 274 272 
1 314 093 
1 353 914 
1 393 735 
1 433 556 
1 473 377 
1 513 198 
1 553 019 
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Resülmal tediyesinden 

Tediye tarihi Besülmal tediyesi Sonra kalan bakiye 

40) Krediden ilk tediyenin yapıldığı ayın (Türk lirası) 
sonundan itibaren geçecek 4 ncü yılın, 1 592 840 
takvim ayının 1 nci günü; aşağıda gös
terilen bakiye taksitler bu tarihten iti
baren altışar ayda bir tediye edilecek
tir. 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

1 632 661 
1 672 482 
1 712 303 
1 752 124 
1 791 945 
1 831 766 
1 871 587 
l 911 408 
1 951 229 
1 991 050 
2 030 871 
2 070 692 
2 110 162 

56 983 500 lira 

( S. Sayısı: 65 ) 
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