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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Çanakakle Milletvekili Nurettin Ünenfin, 

Uşak Belediye seçimleri hakkındaki-* sözlü so
rusu ile 

Kütahya Milletvekili Hakkı Gedik ve üç 
arkadaşının Uşak Belediye seçimlerimle Gediz 
Belediye seçimi hakkındaki sözlü sorusuna 
içişleri Bakanı Şükrü Sökmensüer cevap verdi. 

Danıştay'da ihdas olunan Altıncı Daireye 
bir üye seçimi ile Sayıştay'da açık bulunan bir 
üyelik için oylar toplandıktan sonra 15 dakika 
dinlenilmek üzere Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Danıştay'ın Altıncı Dairesinde açık kalan, 

bir üyelik için Birinci Oturum'da yapılan se
çimde adaylardan hiçbiri yeter oy alamadığın-r 
dan tekrar seçim yapıldı. 

Sayıştay'da açık bulunan üyeliğe FuadBeş** 
kardeş'in seçildiği bildirildi. 

Bucak Müdürlerinin devir masraflarına; 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Askerî ve Mülki emekliler aylıklarına yapılan 

Raporlar 
1. — Askerlik; Kanununun 35 nci maddesi

ne bir*'fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/138) 
(Gündeme). 

2. —Eskişehir Millet vekilliğine, seçilen Ke
mal Zeytinoğlu'na ait seçim tutanağının gönde
rildiğine: dairi Başbakanlık tezkeresi! ve Tuta
nakları inceleme Komisyonu raporu (3/71) 
(Gündeme). 

3. — idareci Üyeler Kurulunun, Büyük; Mür 
let Meclisi, binası ve. eklenti binaları ile tesis"' 
lerini&t yapım yetkisinin Bayındırlık Bakaaiıği-
na devri hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve Bütçe Komisyonları raporları (2/29) (Gün
deme). 

4. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadro-

Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında bazı değişiklikler yapılmasına, 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına, 

Posta Kanununa ek 2721 sayılı Kanunun ba
zı maddelerinin değiştirilmesine, 

Telgraf ve Telefon Kanununa ek 2722 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair tasarıların da birinci görüşülmesi yapıldı. 

Danıştay'da açık üyelik için yapılan seçimde 
Ziya önen'in kazandığı bildirildi. 

14.11.1947 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Konya 

F. Fikri Düşünsel Muhsin Adil Bindi 
Kâtip 

Kocaeli 
Sedad Pek 

zam tutarının açıklanması hakkındaki sözlü- so
rusu Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

lariyle merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/116) (Gündeme). 

5. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğiur-
ııuıı, Askerî Yargıtay, adlî üye ve müügiöiie-
riyle saveı ve yardımcılarına, raportörlere ve 
askerî mahkemelerde ve yarg-^Uk* gpreyleieiöde^ 
naklen merkez görevlerinde çalıştırılan asftkrî 
adlî yargıçlara ve adaylarına ödenek verijfeaesi 
hakkında kanun teklifi ve, Millt Savunma, Ada
let ve Bütçe Komisyonları, raparlârı (2/lfr) 
(Gündeme). 

6. — Yargıçlar Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve (Bütçe Komisyonları raporları 
(1/64) (Gündeme). 

2. — SOEULAE 

3. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KATİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Na^it Fırat (Samsun) 

* • » 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

4. - BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA iSÜNÜgLABI 

1. — Gümrük ve Tekel eski Bakam Suad Hay
rı Ürgüblü hakkında soruşturma yapılmak üzere 
kurulan Karma Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
No:,29 12 . II .1947 
fiHiiarük ve Tekel eski Bakanı Suad Hayri 

Üggüblü hakkında Meclis soruşturması yapmak 
ve üç ayda işini ^bitirmek ve icabında-müddetin 
uaatılmagı için Kamutaya başvurabilmek kay-
d^yie. Adalet ve Anayasa Komisyonlarından mü
teşekkil bir Karma Komisyon kurulmasına Yük
sek Kamutay'm 15 . XI . 1946 tarihli birleşi
minde- karar verilmişti. 

Komisyonumuz araya Bütçe müzakerelerinin 
girmesi ve bu sebeple matbaanın ve stenograf
ların meşgul bulunmaları dolayısiyle görevine 
ancak bu tarihten bir buçuk ay sonra başlıya-
bilmiştir. 

Soruşturmanın geri kalan süre içinde ikma
line imkân bulunamadığından üç buçuk aylık 
bir mühlet daha verilmesi hususunun Kamuta
yın yüksek tasvibine arzını saygı ile dilerim. 

Karma Komisyon Başkanı 
Ankara {Milletvekili 

îhzan Ezğü 

CEMİL SAİD BARLAS (Gaziantet) — Muh
terem arkadaşlar; bundan takriben 2,5, 3 ay 
kadar evvel eski Gümrük ve İnhisarlar Baka
nı ve arkadaşları hakkında vâki isnatları tet
kik için bir Karma Komisyon kurulmuştu. He
pimizin 'bildiği veçhile, bu Komisyonun vazi
fesi icabı olacağı karar neticesinde Bakan da dâ
hil !£5 -,T26 memur mahkemeye gidecekler veya 

devam ettiği müddetçe, bu arkadaşlar zandaü 
kurtulamıyacaklardır. İçtüzük'ün 43 ncü mad
desi sarihtir. Bu gibi Komisyonlar tatilde de 
devam edebilir. Nitekim bundan evvel teşek
kül etmiş bulunan Toprak Kanunu Komisyonu 
da tatilde çalışmıştı. (Çok doğru sesleri.) Bu 
Komisyonun çalışmasiyle .26 Devlet memurunun 
suizan altında kalıp kalmaması bahis mevzuu
dur. Bu tezkereyi yazan heyetin de bu işte ta
tilde çalışmaları hususunda benimle mutabık 
olduklarını zannediyorum. Bu bakımdan bir 
takrir hazırladım, tatilde de çalışmak üzere 
bu müddetin uzatılmasını teklif ediyorum. (Mu
vafık sesleri.) 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR KURÜTLU-
OĞLU (Kırşehir) —Muhterem arkadaşlar Yük
sek Meclisin Karma Komisyonunuza tevdi etti
ği işin mânevi ağırlığı sizce, bizden daha çok 
malûmdur. Bir Bakanın ve bir Bakanlığın me
murlarının cezai mesuliyetini tâyin hususunda 
45 kişilik bir komisyonda, İçtüzük hükmüne 
göre 15 kişilik bir ekseriyetle işi yürütmek 
mümkün ise de büütn arkadaşların taşıdığı bu 
mânevi mesuliyeti tatil müddetinde yeter sayı
da bir ekseriyet olmadan çalışmak ihtimali na
zara alınarak mesuliyeti yalnız 15 - 20 kişinin 
omuzlarında bırakmağı muvafık görmiyen Ko
misyonumuz, bu işin bir müddet daha -uzatıl
ması kararı ile huzurunuza gelmiş bulunuyor. 
Tatil zamanında bu arkadaşların 'hepsini bir 
arada bulundurmağa imkân görmemekteyiz. 
Araya bütçe müzakereleri de girmiş, Komisyon 
mesaisine geç başlamıştır. Tensip buyrulursa, 
tatil süresinden sonra bu müddetin biraz daha 
uzatılmasını müsaadenizi rica edeceğim. 

CEMİL SAİT) BARLAS (Gazianteb) — Efen-
rffhat ^edeceklerdir. Bu Komisyonun çalışması l-dim; bendeniz tahkikatın arkadaşlar için çok 
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yorucu olduğunu biliyor ve takdir ediyorum. 
Onların bu iş için çok yoruldukları da malûm, 
çok ağır olduğunu da takdir ediyorum. Yal
nız bu işte hariçte duyduğumuz şahitlerin din
lenmesi mevzuubahistir. Arkadaşlar isterlerse 
İstanbul'da toplanabilirler, bu bir; 

ikincisi; arkadaşlar isterlerse 4 - 5 kişilik 
bir niyabet heyeti teşkil etmek suretiyle şahit
leri dinliyebilirler. Bu iki; 

Sanıkların mesuliyet şaibesini arkadaşların 
hatırlamalarını da rica ediyorum. Nihayet bu gi
bi kararlar daima bu işi uzatır. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) —Muhte
rem arkadaşlar; pek insaniyetkârane bir teklif
te bulundu bizim arkadaş. Hakikaten vatandaş
lardan 26 kişinin böyle bir ay daha zan altında 
bulundurulması doğru bir şey değildir. Arka
daşlar teklif ediyor, elli arkadaş bu elli günü 
burada geçirsin. Bu teklifi yapan Cemil Barlas, 
bizim cezai usulü muhakematta mevkuf ve maz
nunları, maznuniyet ve mevkufiyetlerinin de
vam etmemesini temin edeceği esbabı ihzar et
sinler. 

Arkadaşlar, senelerce yatıp ta nihayet beraet 
edenler vardır. Altı ay, bir sene maznun bulu
nanlar vardır. Bütün bunları bir tarafa bırakıp 
ta nihayet kendileri hâlâ zan altında bulunan 
fakat zan altında bulunup ta herkes nazarında 
mevkilerini kaybetmemiş olan vatandaşlar için 
50 arkadaşımızı ailelerinin yanma gidip işlerini 
görmek hakkından nasıl mahrum ediyoruz. Eğer 

5. - GÖRÜŞ 

i . — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Beka-
ta'nın, Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Ka
nununun 25 nci maddesinin birinci fıkrasında 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
İçişleri ve Millî Eğitim Komisyonları raporları 
(2/22) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen var mı? 

Lütfen isimlerini kaydettirsinler. 
isimlerini yazdıran arkadaşları okuyorum : 
Hüseyin Ulusoy, 
Kemal Cemal öncel, 

[1] ^fö sayılı basmayazı tutanağın sonunda-

.lÖ4t Ö : İ 
hakikaten, vatan müdafaasına, vatanın umumi 
menfaatma taallûk eden bir şey olsaydı arka
daşlara bu vazifeyi tahmil etmeğe, hattâ, lüzum 
kalmazdı. Onlar, kendileri çalışmak isterdi. 
Rica ederim, 50 arkadaşın 26 kişi için, bunların 
haklarının tahakkuku bu 50 arkadaşın hakika
ten burada kalması m icabettirirse onlar ken
diliklerinden burada kalırlar. Fakat, maznun-
lukları devam etmesin, üzerlerindeki suizan de
vam etmesin diye 50 kişi burada bekliyemez. 

BAŞKAN —• Başka söz istiyen yok, Cemil 
Barlas'm önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen Karma 

Komisyonun tatil devresinde de çalışmak kaydiy-
le salâhiyetinin uzatılmasını teklif ederim. 

Gazianteb Milletvekili 
C. S. Barlas 

BAŞKAN — Bu önergenin ancak sonuncu 
kısmını, yani Komisyonun tatilde çalışması kıs
mını oya sunacağım. Müddetin uzatılması işi 
asıl tezkere oya sunularak halledilecektir. 

Tatil esnasında Komisyonun çalışmasını ka
bul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
memiştir. 

Şimdi Komisyonun teklifi üzerine, aynı yet
kiler dahilinde vazife görmek üzere müddetin 
üç buçuk ay daha uzatılmasını kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ttLEN İŞLER 

Hasene İlgaz, 
Reşad Aydınlı, 
Başka söz istiyen arkadaş var mı? 
Sait Koksal. 
Buyurun Hüseyin Ulusoy. 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — içişleri Ko

misyonundan bazı noktalarda aydınlatılmamızı 
rica edeceğim. 

Birincisi; içişleri Komisyonun bu tadili, ka
dınları yalnız bedeni mükellefiyetten mi muaf 
tutmaktadır? Yoksa 25 nci maddenin son fık-
rasmaki malî mükellefiyetlere de şâmil midir? 
Bu noktanın aydınlatılmasını rica edeceğim. 

ikincisi; arkadaşlar, okul inşaatında bugün
kü durum şudur: Köy bütçeleri yekûnu 106 
milyon liradır. Bunun okul inşaatına tahsis edi-
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ien kısmı 51 milyon lirayı tutmaktadır. Ka
dınlar bu mükellefiyetten muaf tutulduğu tak
dirde-açılacak kısım 20 milyon liradır. Şimdi 
İçişleri Komisyonundan şu ricada bulunaca
ğım. Mazbatasında açılan bu kısmın dolduru-
labilmesi için ne gibi tedbirlerin alınabilmesi 
lâzımgeldiği hususunda bir sarahat yoktur. 
Bu husustaki kanaatleri nedir? 

Üçüncüsü; 4274 sayılı Kanunun okul binası 
inşaatı hususunda Hükümetçe tanımış olduğu 
bazı imkânlar vardır. Hükümet bu imkânları 
nazarı itibara alarak on senelik bir pilân yap
mıştır. Bugünkü tadille bu pilânda geniş 
bir açıklık meydana gelmektedir. Şimdi Millî 
Eğitim Bakanından veya İçişleri Komisyo-; 
nundan aydınlatılmasını istediğim nokta şudur: 
Bu açıklıkla pilânm tahakkuku geriye mi gö
türülecektir, yoksa yeni şartlar aranması yo
luna mı gidilecektir? Bu hususlarda aydınlatıl
mamızı dilerim. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Ar
kadaşlar; bendeniz 4274 sayılı Köy okulları ve 
Köy Enstitüleri Teşkilât Kanununun 25 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yapılması teklif 
edilen değişiklik dolayısiyle kısa bir mâruzâtta 
bulunacağım. 

Nüfusumuzun % 84 nü teşkil eden Türk 
Köylüsünü çok yakından ilgilendiren mühim 
bir kanun teklifi karşısındayız. Köylü kadınını 
yaratılış bünyesine uymıyacak şekilde kendi 
köyünde ve yabancı köylerde okul inşaatında, 
bu binaların su ve saire işlerinde çalıştırılmak
tan doğan umumi şikâyetler hepimizin malûmu 
dur. 

Fizyolojik yapısına uymadığı gibi, içtimai 
ve analık durumuna da aykırı olan bu mükelle
fiyetten, işte Yüksek Huzurunuza gelen kanun 
teklifile bütün köylü kadınlarımız kurtulmuş 
olacaklardır. Memleket ölçüsünde bir ferahlığı 
mucip olacağına inandığım, Türk varlığının 
temeli ve cemiyetimizin çekirdeği olan aile mü
essesemizi koruması bakımından faydalı bul
duğum bu çok yerinde teşebbüsten dolayı Sa
yın Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'y1 

tebriki bir borç bilirim. 
Teklifi daha şümullü bir hale koymak ve 

Türk kadınını velevki pek geçici bir zaman için 
dtftıi olsa yuvasından ayrılmasına rıza verme
mek ve tahammülün üstünde işler yüklememek 
suretiyle gösterdiği duygüluktan dolayı îç-

194? 6 : İ 
işleri ve Millî Eğitim Komisyonlarının Sayın 
Üyelerine şükranlarımı sunarım. 

Pratikte kendisinden umulan faydaları sağ-
hyamıyan bu maddenin değişmesi bir zaruret 
olarak belirmektedir. Yüksek Meclis Kanunu 
kabul buyurmak suretiyle tatilden önce Türk 
köylüsüne büyük bir. armağan yollamış olacak
tır. 

Vakıa maddenin değişmesiyle on yılda yur
dun bütün köylerinin okul binaları ile donatıl
ması gayesine ulaşma hızı kaybolmuş gibi görü-
nürsa de; ancak birkaç senelik bir gecikme 
farkının millet hayatında oynıyacağı rol korku
tucu ve ürkütücü değildir. Aksine olarak, ül
kümüzden hiçbir şey kaybetmeden realitelere 
daha uygun şekilde ve şaşmaz bir tempo ile daha 
salim bir yolla gayemize ulaşma ümidinin sağ
lam teminatı altında yakın geleceğe güven ve 
gururla bakabiliriz. 

Arkadaşlar; son bir iki yüzyıl içinde çeşitli 
siyasi olaylar vesair sebepler yüzünden köy 
büsbütün ihmal edilmiş, ona hiçbir şey verilme
miş, o sadece bir gelir ve vergi kaynağı olarak 
mütalâa edilmiştir. 

Meşrutiyette de devrin kısalığı ve zaman 
şartları icabı köye gidilmek imkânları sağlana
mamıştır. 

Köye gitmenin ve köyü kalkındırmanın en 
kesin ve şuurlu yolunu Cumhuriyet idaresi 
bulmuş ve gerçekten de köye girmiş bulunmak
tadır. Türk köylüsünün hakikaten efendi ola
bilmesi onun okuyup yazması, kültür ve irfan 
seviyesinin yükselmesi ve yükseltilmesi ile müm
kündür. tşte bizi köye ilk olarak, geçici bir 
heves mahsulü, yarım tedbirli, gelişi güzel bir 
taslakla değil, millet bünyesine elverişliliğine 
inandığımız, eğitim ve öğretim yolunu ebedi-
leştiren bu kanunla girmiş bulunuyoruz, deresm 
Yüksek Huzurunuzda bir gerçeği ifadede bil
mem mübalâğa etmiş olmuyorum bu bakımdan 
4274 sayılı Köy Okulları ve Köy Enstitüleri 
Teşkilât Kanunu, inkılâbımızın belli başlı te
mel kanunlarından biri olmak mevkiindedir. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, köy çocuk
larının mecburi olan ilköğretimlerini çabuk 
yapabilmeleri için 3238 ve 3803 sayılı Kanun 
hükümleri gereğince eğitmen ve öğretmen yetiş-
tirilmekteâir. îşte bu kîÖran bir taraftan öğren
cilerin ödev ve yetkilerini, enstitülerle kö£ 
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okulları arasındaki münasebeti ayarlamakta, di
ğer taraftan da köyün kalkınması hususunda 
köy halkının da yetiştirilmesi, çevresindeki sas-
yal kaynaşma ve ekonomik ilerileme hareket
lerine öncülük etmesi gibi öğretmene ayrıca 
geniş ve şümullü görevler yüklemektedir. Bu 
itibarla eğitmen kurslariyle Köy Enstitüleri Ka
nununu tamamlamaktadır. Bu derece; şümul ta
şıyan bir kanunun önemi elbetteki o nispette 
büyük olacaktır. 

Kanun dört senedenberi yürürlüktedir. Tat
bikattan alman sonuçlar hakkında ilgili bakan
lığın noktai nazarını bilmiyorum. Fakat ben
denize kalırsa Türk köylüsünü hemen her alan
da yetiştirmek ve ona göre öncülük etmek gibi 
gayet geniş problemleri içine alan bu mühim 
kanunun böylece bir tek fıkrasını değiştirmek
le yetinmeyip, tatbikattan elde edilen netice
lerden de faydalanmak suretiyle kanunun yük
sek Mecliste yeniden gözden geçirilmesinin lâ
zım ve faydalı olacağı mütalâasmdayım. 

HASENE İLGAZ (Çorum) — Sayın arka
daşlar, Millî Eğitim Encümeninde çalışıyorum. 
Fakat vazifeli olarak İstanbul'da bulunduğum 
için bu konudaki çalışmalara iştirak edeme
dim. Onun için komisyonun hazırlamış olduğu 
.çalışmalarda imzam yoktur. Bu münasebetle bir 
kaç kelime söylememe müsaadenizi rica edi
yorum. 

Arkadaşlar; evvel fi şunu tebarüz ettirmek 
lâzımdır ki ; Cumhuriyet Halk Partisi progra
mının birinci kısmının 4 ncü maddesinin (B) 
fıkrasında «Parti yurttaşlara hak ve vazife ver
mekte kadın ve erkek olarak tefrik yapmaz» 
diyor. Bu kısmın verdiği geniş hükümlere göre 
vazife almakta kadın ve erkek, daima beraberce 
yürümüş ve çalışmıştır. Bu sevincimizi, her yer
de ve her zaman şükranlarımızla bildirmekte
yiz. Bununla beraber Ankara Milletvekili ar
kadaşımızın getirdiği bu kanun tasarısına aca
ba ne lüzum vardır diye düşünebiliriz. 

Milletvekili arkadaşlarım ve bizler gezdi
ğimiz yerlerde iki yapı ile karşılaşmaktayız. 

1. — 15 veya 20 gün ortasında yapı hm böl
ge okulları ve bunlarda çalışan kadınlar; 

2. — Kendi köylerinin okullarında inşaatta 
çalışan kadınlar; 

Tasarı sahibinin ileri sürdüğü fikir -uzak olan 
bölge okullarında çalışmak mecburiyetinde ka
lan köy kadınlarının burada çalışmalaını önle- | 
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inek için hazırlanmıştır. Millî Eğitim Komisyo* 
nundan sonra, İçişleri Komisyonuna giden-ka
nun tasarısı burada aynen kabul edilmekle be
raber çevre okullarında da kadınların çalıştırıl-
mamasmı esas olarak kabul etmiştir. Her iki 
temenni de şüphesiz çok yerindedir. Ve cidden 
faydalıdır. Yalnız şunu itiraf .etmek zorundayız 
ki gezdiğimiz ve temas ettiğimiz hiçbir kadın 
vatandaş köy ve bölge okullarında kendilerine 
vazife tahmil edildiğinden dolayı şikâyetçi de
ğildirler. (Bravo sesleri, alkışlar). Onlar çocuk
larını yetiştirecek olan bu inşaatı memnuni
yetle takip etmekte ve müsait buldukları zaman 
ve şartlar içinde okul yolunda su temininde, 
bahçenin yapılmasında seve seve çalışmakta
dırlar. 

Yalnız şunu itiraf etmek mecburiyetindeyiz 
ki kendisinin eşi, yardımcısı ve tamamlayıcısı 
olan köy kadınının bu şekilde çalışması köyün 
iyi gören veya duyan köy erkeğini muztarip et
mektedir. 

Sebebi ise gayet aşikârdır, 
İnşaatın devam ettiği aylar yalnız yaz ayla

rıdır. Köy kadının nispeten boş bulunduğu ay
lar ise kış aylarıdır. O zaman ise inşaat yoktur. 

Yaz aylarında köy kadını bağım devşirecek, 
pekmezini yapacak, tarhana ve bulgurunu 
hazır! ıyacak, mısırını, cevizini kurutacak, bu
lamasını ve yeynirini hâsılı bütün yaz ayları
nın baştanbaşa dolu ve işli günlerinin binbir 
çeşitli işleriyle uğraşacaktır. Bundan maada 
anne olduğu için, evinin kadını olduğu için, 
emzirecek, pişirecek, yıkayacak, örecek ve 
hattâ icabında dokuyacaktır. 

Bir de bunlara ilâveten okul inşaatında•, ça
lıştığı takdirde müsait zamanı nereden bula
caktır? 

Bunun için köy erkeği köy kadınına "yükle
nen yükü kendi şerefli omuzlarına alarak onun 
köyün çeşitli işlerinde çalışmak için zaman bul
ma imkânlarını aradı. 

Bu işi buraya kadar getiren ve duyuran 
köyün kahraman erkeğine köy kadınları adına 
teşekkür ederim, kendisine verilen vazifelerden 
hiçbir gün geri kalmıyan bir duyuşla ve bun
ları geçen Kurtuluş Savaşındaki gibi seve, seve 
yapan köy kadınlarını takdirle'anmayı borç bi
lir, bölge ve çevre okullarında kadınların ça
lışmamaları için ileri sürülen fikre iştirak etti-
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ğİ^i^bildig^Pefcîfe^un tasarlınla kabulünü ri- I 

BEgâ£ıA3M^Jd(I>e«izli) — Saym arka
daş^**, B^yük Meclis köylüf ile ilgili kanunları 
tetkik ederken çok hassas davranıyor, çok; §e£-
kaiIM&YEftnjypr. BendienfoBüyükiMeclisin bu 
y g l ^ ^ a l â t e m d a n cesaret alarak bu kanun 
üzeyiçdeki ve bu 25 nci, maddenin tadili konu
sundaki i mütalaalarımı; apzetmek isterim,, 

4p4vSayıJA Köy Okulları ve Köy Enstitüleri 
Teşkilât ;]^&unumını 2Ş, nci, maddesiyle köylü
müz^ tahmil edilen bedenen çalışma mükelle
fiyeti, a s i l i k . mükellefiyeti,,gibi her vatanda
ştı .biOTl yapmakla, mükellef, olduğu bir âmme 
hi#D£ti mftkiye'tinde değildik Bu kanun evvelâ, 

1. — Bütün vatandaşlar arasında şehirli ve 
köylü diye bir ikilik yaratan bir kanundur. 

2. — «Çalışmağa, mecbur olanlar yerlerine 
başkalarını. çalıştırabilecekleri gibi, çalışacak
la^ günler için mahallî rayice göre amele ücre
ti vermek suretiyle de bu mükkelefiyeti ifa ede
bilir.» kaydını ihtiva eden bu kanun kendisi
ne mükellefiyet tahmil edilen köylü vatandaş
lar arasında da ikinci bir ikilik doğurmaktadır. 
Şörefîne paha biçilmez askerlik' hizmetinden 
nakdî* bedel vererek kurtulmak yolunu ortadan 
kaldıran Hükümetin kararma müessir olan 
prensiplere burada da hassasiyet gösterilmesini 
isterim. Btt itibarla müzakere konusu olan 25 
nci maddenin tek kanun sistemimize ve bilhas
sa Anayasa hukukumuza aykırı düşmediğini 
müdâfaa etmek işi çok güçtür. Zaten tatbikat
ta dâ bu kanun ferdin hürriyet hakkına teca
vüzden başka bir şey değildir. O halde kifa
yetsizliğine, noksanlıklarına kısaca işaret etti
ğim Köy Okulları Kanunu yeni baştan tetkik 
veaslaha-ımuhtaçtır. Arkadaşlar, Büyük Türk 
Mîlletinin yüksek hususiyetlerinden birisi olan 
İDW>eft«î Bft^onal bir şekilde ve geleneğimize 
gsm idage edilmediğinden ı dolayı bugünkü; ha
liyle maalesef kjlık?değiştirmiş bir angaryadır. 
ÇgljfcH i haksızlıklar, suiistimaller yapılmasına 
iıj^BiİPvecmıefcte, bulunmaktadır. Halbuki bü-
tftn, bu, okifla?, Büyük Meclisin «Türk, Mületi-
ı ^ , e l^ i f t î , kpylŞçUir», düsturuna pek; uygun 
düsra^mektedir; Binaenaleyh bu, maddenin ta-
m^g^^ilgış^ hiç olmazsa tadifi ve tatbikattaki 
3şşlie^^arjwn,ıslahı, aMçte( ve fert hakla-
r&fc.çpfc dah&.uygnn, düşs?. Bea Ankara Mil-
leİirçfcilMe»iitSylö bir; kaana teklifini Meclise | 
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getirmelerini, ilerdim- Bunınjij|#sebe$& p$ki 
daha, ne yapalım, sualine ka^şı-, ceırabjm- şudpj: 
Hükümet ve bilhassa Mülts Eğildi Ba^n i ı | ı 
Bady'oskoler mevzuunu ele almamış. Atom, aş
rında yaşıyoruz,, medeniyet mesafeyi yenfaiş%. 
Milletler yıldırım, süratiyle ve,rasyonel^alışıaa 
seviyesindedir. Bu, vadide Hükümet yaj##5 
adam yetiştirmeli ve>köye adam göndermeli^?. 
Üst tarafını düşünmemelidir. Çünkü ,Türk köy
lüsü adamı bağrına basmasını bilir. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar; Köy Okulları ve Eşntitüiari TeşkjJât 
Kanunun 25,nci.maddesinin; djeğiştfeilm^hajj-
kında Ankara Milletvekili Hı&ıı Oğuz..BekataJya 
bu tekliflerinden dolayı millet namın& buladan 
teşekkür etmeği kendim için bir, borç,bilicim., 

Arkadaşlar bundan tam, altı .sene,, eırvel; bu 
kürsüde bu mesele.yine mevzubahfe{edilişti.; Bu 
maddenin içerisinde mevcut olan. kadınte-Ein 
çaUştınlmaşj hakkında: durudjras, meallere^ ce
reyan etti. Ve en nihayet.kadınların, çalışması
na o zaman karar verilmişti. 

Arkadaşlar, Türk kadınlara her, zaman:.ken
dilerine vatan ve milletin, emrettiği her vazi
feyi yapmak için ortaya, atılır ve koşar varlık
lardır; Türk; kadınları, bilhassa.köylü,,kadıla
rı Türk Milletinin ekmek anası, çoouk anası, 
Ordu anasıdır, Onl^r çalışır, çabal^ft d|dinijç bjz 
de onların vücuda .getirdiği nimetleri kenemize 
lâyjk olduğu derecede maleder onlaca lâyak. ve 
müstehak oldukları hjamelieri .yaparız* 

Arkadaşlar; yine o,zaman,bu,kürsüden söy
lediğim gibi kadınların kendilerine mahguş.ba-
zı hastalıkları vardır, çocukları vardır. Bu mü
kellefiyet onlar üzerime yükietildiği takdimde 
hastalık zamanlarında, köylerde doktor bulun
madığı için o vazifeyi yine yapmak., için- ha^ta 
hasta koşarlar ve yaparlar .tşte bütün.arkadaş
larımız köy mekteplerinde köylü kadınlarının 
çekdikleri müşkülâtı görmüşlerdir. Bühagşa 
İçişleri Komisyonunun yüksek- ve, takdire,:lâyik 
olan kararları; ile köylü kadınlar*-»1 ra<ek£epler-
dê  çalıştırmaktan uzak. tu.tmpglar^ır, tçi§Jejrf 
Komisyonuna buradan, köylüler nfup#na.; bir 
köylü, çocuğu olmak,sıfaMyle teşekkür, efieçffiş, 

Arkadaşlar bu kanqn»& kemdi gjşpüşüme 
göre daha bir çok aykpı noktaları vardır,. 
Mesela; öğretmenlere, eğftraenljere verjlşajsalâ
hiyet idare. âmMeıİB#C sajâyye&üe^ajm|t, te-

—m-
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aruz eder. Meselâ Köy Enstitüsünde okuyan 
bir çocuk ben filân köyün hocalığını istiyorum 
der ve bu bir emrivaki olur o köye tebligat 
yapılır. Baş öğretmen emrile o köyde bir mek
tep vücude getirilir, beş sınıflı, beher sınıf 10 
bin liraya mal olur, 50 bin lira sarf edilir. Be
nim dairei intihabiyemde böyle bir köye tesa
düf ettim, 16 haneli idi. 60 bin liralık bir mek
tep yaptırmak için köye başöğretmen tarafın
dan tebligat yapılır. Fakat köylüler bunu ya
pamamışlardır. Binaenaleyh ben Millî Eği
tim Bakanı arkadşımızdan rica ediyorum, Bü
tün Bakanların mümessili vilâyetlerde valiler, 
kazalar da da kaymakamlardır. Bu haki 
böyle genç ve tecrübesiz çocuklara vereceği yer
de, Valilere ve kaymakamlara versinler ve bu 
suretle Vali ve kaymakamlara yaptırılacak 
mekteplerin yerlerini onlar tesbit ederlerse köy
lüler müşkülâta duçar olmaz. Adanada, Misisi'-
de bir mektep yapmak istemişler. Misis'in orta
sında Ceyhan Nehri geçer. Nehrin bir tarafında, 
beş sınıflı, diğer tarafında da beş sınıflı ol
mak üzere on sınıflı bir mektep yaptırılmakta 
henüz yapılamadı bunu yapmağa halkın kud
reti maliyesi kâfi değildir. Onun için tekrar ri
ca ediyorum, Recep Peker Hükümetinden, rica 
ediyorum bu hak bu selâhiyetleri muallimlere 
değil, vali ve kaymakamlara verecek bir tadil 
yapsınlar. Bu gibi mühim işleri Vali ve kayma
kamların nezareti altında yapalım. Halk da Mil
lî Eğitim Bakanlığı mümessilleri, vali ve kay
makamların emri altında çalışsınlar. Bu su
retle daha muntazam, daha enerjik bir vaziyet 
hâdise olur ve memleket, istediği mektepler de 
daha iyi bir yola kavuşmuş olur. müzakere mev
zuu olan bu kanun da salâhiyetler yüzünden ida
re amirleriyle Millî Eğitim Bakanlığı muallim 
ve müfettişleri arasında daimî surette bir mua-
raza mevcuttur, bu suretle bu muaraza da orta
dan kaldırılmış olur. İçişleri Komisyonuna bu 
hususta teşekkür ederim. Sözüme de bu suret
le nihayet veririm. 

RAStM EREL (Konya) — Muhterem arka
daşlarım; bendeniz Sayın Hasene İlgaz ve Hü
seyin Ulusoy arkadaşlarımın bu konuda hedef 
tuttukları noktanın önemini, bu yoldaki şahsi 
duygularını, bu mükellefiyetle beklenen gaye
nin ulvi^tini takdir ederim. 

HakfİŞten arkadaşlar bir dâva karşısındayız. 
Bu ana dâvanın, okullar dâvasının gerçekleşme-
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si yolunda menzilimize varabilmemiz için her-
türlü imkânlara başvurmak durumundayız. Yal
nız arkadaşlar bu sahada kadınlarımızın çalış
masından verimli bir netice alınacağına bende
niz kaani değilim. 

Arkadaşlar; köylü kadınlarımız kocalarının 
yanında ve yuvasında takdir buyurursunuz ki, 
iş ortğı, çift ortağı, dert ortağı velhâsıl yanı-
başında bütün vazifeleri paylaşan tamamlayı
cı bir unsurdur. Kaldı ki, ev işleri, çocuk ye
tiştirme işleri, hattâ iki küfe üzümü bir yük 
odunu pazara götürüp satma işleri de köylü ka
dınlarımıza teveccüh etmektedir. Bu durum 
karşısında kadınlarımızın ayrıca bu sahada da 
çalışmaları çok yüklü olacak ve verimli olmıya-
caktır. 

Arkadaşlar; mâruzâtımı tamamlarken şu ci
heti de arzetmek isterim ki, bendeniz durumu 
Reşat Aydınlı arkadaşın görüşü ile görmüyo
rum. Bunu politika mevzuu yapmak doğru bir-
şey değildir. 

Arkadaşlar; bendeniz halk idaresine ve ira
desine dayanan iki teşekkül başında uzun za-
zan bulunmuş köylü ile beraber kalmış bir ar
kadaşınız olarak yakından bilirim ki, Türk koy
la kadını sâdece meşbu olduğu için, bin bir mih- x 
net içinde bulunduğu için ve kanunun hedef 
tuutğu işlerde çalışmıya vakit bulamıyacağı için 
tahamülü üstündedir. Değilse nadasta, harman 
ve ekim işlerinde çalışan kadınlarımız bu âm
me hizmetinden kaçmazlar. Binaenaleyh, her 
iki Komisyonda raporlarında açıkça belirtildiği 
şekilde köylü kadınlarımızın tamamen muaf tu
tulmasını Yüksek Heyetiniz huzurunda arz vt 
teklif ederim. 

Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — Sa
yın arkadaşlarım, köylü kadınlarının okullarda 
çalıştırılmaması hakkında verdiği tasarıdan ötü
rü bir köylü çocuğu olmam dolayısiyle Hıfzı 
Oğuz Bekata'ya candan teşekkür ederim. 

Birkaç Milletvekili arkadaşım; köylü kadın
ların çalışmalarında bir mahzur yoktur, dediler. 
Fakat hepinizin dikkatinize arzediyorum; bir 
köylü kadınının şafaktan daha evvel kalktığını 
tasavur buyurun. Anamı biliyorum, anamı. 
Ondan sonra yatsıya kadar, erkeğinin yatağını 
yapıncaya kadar geçirdiği hayatı gözünüzün 
önüne getiriniz. Bütün ev-hizmeti, erkeğiMn 
hizmeti, davarlarının hizmeti, tarlada erkeğine 
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yaptığı yardım, ekmek yapmak gibi bin türlü 
iş ve bundan sonra kucağında bir çocuk, yanın
da bir çocuk, karnında bir çocuk, bir de onun 
sırtına taş mı verelim arkadaşlar. 

Sayın Milletvekili Bayan arkadaşım çalışa
bilirler dedi. Fakat diğer Milletvekili bayan ar
kadaşını bana ne söyledi : Kızılcahama'a gider
ken yolda, okulda çalıştırılan kadınları gördüm, 
dizlerine kadar çamur içindeydiler. Evde ço
cuğumu emzireceğim, fakat ona bakacak vaktim 
yok diyordu. 

Sayın arkadaşlarım; Türk kadını bize taş de
ğil, Sakarya'da benim topumun 45 kiloluk mer
misini sırtında götürdü. Ve yine de götürür. Fa
kat bu hazar hayatında onun evindeki sosyal 
ve içtimai ve milletin ekonomik hayatında bü
yük hizmeti vardır. Onun dokuduğu çorabı gi-
yiyorruz, onun dokuduğu esvabı giyiyoruz. 
Bir de senede 20 gün evinden, çocuğundan ayı
rarak sırtına taş mı vuracağız ? Bu biz, erkekle
re asla yakışmıyan ve mertliğe dayanmıyan bir 
hareket olur. (Bravo sesleri, alkışlar). Bunları 
başka bölgelerde değil, kendi bölgelerinde de 
çalıştırmıyalım. Çünkü bu erkek işidir. Onun 
babası, kardeşi, kocası bu işi yapar. Bunu bil
hassa ben de istirham ediyorum. Eğer bana bu
nu Hıfzı Oğuz arkadaşım sorsa idi kendisine 
bu hususta bir çok şeyler söyliyebilirdim. Okul 
inşaatında çalışırken sıtma tutan ve söğüt ağa
cının dibinde sıtma nöbeti ile yatan birçok er
kekler görülmüştür. Bundan başka bir evin bir 
erkeği vardır. O ev bu tek erkeğe muhtaçtır. 
Bu tek erkeği okul inşaatında çalıştırırsak evin 
işlerini kim yapar. Bu noktanın da dikkatle 
aydınlanmasını ve tasarının herhalde kabulünü 
istirham ederim (Alkışlar). (Kâfi, kâfi sesleri). 

SAlT KOKSAL (İsparta) — Muhterem ar
kadaşlar, sabrınızın tükendiğini biliyorum ve 
kâfi sesleri de bunu bütün belfı gatiyle gösterdi. 
Fakat bir kışını arkadaşlarımın beni kürsüye 
davet etmesi de ayrıca memnuniyetimi mucip 
oldu. 

Muhterem arkadaşlar, köylü mevzuu kolay 
kolay ele geçen bir mevzu değildir. Sık sık 
mükellefiyet, vergi ve muhtelif sebeplerle bu 
kütle elealmacaktır. Bu itibarla izin verin, köy
lümüzün içinden gelmiş bir kaymakam sıfatiylc 
köylünün nelere katlandığını bir kere huzuru
nuzda arzedeyim. 

~BVL konu gerek komisyonlarda gerek korniş-
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yon dışında birçok tartışmalara sebebiyet verdi. 
Bizzat bendenizi muhafazakârlıkla itham ede
cek kadar ileri gidenler oldu. Onlara bu kür
süden millet huzurunda, köylünün nelere kat
landığını, Türk Köylüsünün ne olduğunu bir 
defa açıklıyayım. 

Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımızın teklifi İç
işleri Komisyonuna geldiği zaman hepimizin gör
düğü şekilde yalnız ve sadece 25 nci maddenin 
birinci fıkrasının tadilini istihdaf ediyordu. Hal
buki aynı kanunun bir de 23 ncü maddesi vardı. 
4274 sayılı kanunun 23 ncü maddesi çok geniş 
olarak şöyle diyordu. 

22 nci madde ile bu maddede yazılı işler için, 
(ki bunlar köy okulu, bölge okulu, okulun te
ferruatı, çamaşırlık, ahır, hamam vesaire gibi) 
para ve imece olarak gerekli karşılık miktarı 
14 ncü maddede adı geçen bölge okulu kurulun
ca tesbit edilir. Vali; kaymakam ve nahiye mü
dürleri tarafından bildirilen imece ve paraya 
ait tahsisatı bütçesine koymıyan köy muhtarı ve 
ihtiyar heyetleri mesul olur. 25 nci madde ise 
bunun haricinde 20 günlük bir bedenî mükelle
fiyet tahmil eder. Yani kanunu hazırlayanlar 
ve Yüksek Meclise sevkedenler, köyün kadın, 
erkek çalışmasını her iki madde ile âdeta per-
çinlemişlerdir. 25 nci maddenin birinci fıkrası 
teklif sahibi sayın arkadaşımızın teklifi veçhile 
tadil edilmiş olsa daha, 23 ncü madde nazara 
alınmadığı takdirde köylü kadını bu maddeye 
müsteniden yine çalıştırılır ve bu çalıştırmanın 
miktarı 20 günü dahi geçebilir, imecenin hu
dudu yoktur. Bu durumu içişleri Komisyonun
da arzettim, beni haklı buldular ve uzun tartış
malardan sonra huzurunuza gelen tasarıyı ka
bul buyurdular. Millî Eğitim Komisyonunda da 
bir muhalif arkadaşımıza karşı büyük bir ço
ğunlukla içişleri Komisyonunun şekli kabul edil
di, tasarı yüksek Tıuzurunuza geldi. Huzurunu
za gelen bu teklif münasebetiyle birkaç ar
kadaşımızın kadınların çalışmasını arzu ettikle
rini ifade eder beyanda bulunduklarını gördüm. 
Hâdise basit değildir arkadaşlar. Köylünün mü
kellefiyeti âdeta hudutsuzdur. Bu mevzua girer
ken Sayın Millî Eğitim Bakanından birşey sora
rak sözüme başlıyacağım. 

Kasaba okullarının halk tarafından yapıl
ması için bir kanunun hazırlanmakta olduğunu 
memnuniyetle işitiyoruz. Bunu sabırsızlıkla da 
beklediğimizi muhtelif arkadaşlarımız ifade ve 
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işaret buyurdular. Bu t?sarıya kasabada kadı- 1 
mn çalıştırılacağına dair acaba bir hüküm ko
nulacak raidir? Kcnulduğu takdirde Yüksek 
Meclis bu hükmü kabul buyuracak mıdır? Br. 
soruma Sayın Millî Eğitim Bakanının cevap lût-
funda bulunmalarını ısrarla rica ediyor ve mev
zua geliyorum. 

Muhterem arkadaşlar; huzurunuza gelen ka
nunlar daima yalnız o kanun mevzuu üzerinde, 
leh ve alevlide konuşmak suretiyle mütalâa bu-
yurulrauştur. Yani efendim; köy okulu yapılır
ken kadın, erkek beıaber çalışsın, bundan ne 
çıkar, bir mahzur mu tevellüt eder denilmiştir. 
Evet, hâdise yalnız köy okulu için mevzuuba-
his edilirse ben de kendileriyle beraberim. Fa
kat yalnız bu hâdisede kadınların çalışmamı'is
tiyorum, yalnız bu hâdisede kadınların çalışma
sını istiyoruz denilerek köylüye bedenî mükelle
fiyet tahmil eden kanunların sayısı onbeşe yük
selmiştir. 

Normal vergiler ve askerlik mükellefiyetleri | 
dışında köylü ailesini bedenî mükellefiyet, altı
na sokan kanunların adedi 15 tir. Arzedeyim. 

Başta 442 sayılı Köy Kanunumuz: eski bir 
geleneğin ifadesi olarak imece bu kanuna kon
muştur ve mâkuldür. Fakat bu imece Köy Ka
nununun yalnız mecburi ieşlerini tadad eden 13 
ncü maddesine aittir. Bunun zamanını ve gü
nünü köy ihtiyar meclisleri tesbit eder, çalış-
mıyanlar hakkında zamanın rayicine göre para 
tahsil olunur. 

4274 sayılı kanunun 23 ve 25 nci umdelerin
den birisi 20 gün ,diğeri hudutsuz olmak üzere 
bedenî mükellefiyet vazetmiştir. 

4459 sayılı Köy Ebeleri ve Köy sağlık me
murları Kanunu adında bir kanunumuz vardır. 
Bu kanuna göre sağlık memurlarının evinin 
yapılması için köy kadın ve -erkekleri günler
ce imece olarak çalıştırılır. Bundan sonra 4371 
sayılı Sıtma Savaş Kanunu vardır. Küçük say 
mükellefiyeti, adı altında her yi! 5 gün olmak 
üzere kadın ve erkeklere seyyanen bedenî mü
kellefiyet tatbik edilr. Bunun dışında; Meşruti
yet devrinden kalma seylaptan irasî hasar eden 
enkazı sairei gayru memlûk enin tathiri hakkın
da bir kanun var. Bu kanunun birinci madde
sine göre; her köyün içinde, yanında kenarında 
bulunan dere ve çayların mecraları köylüye 
tathir ettirilir. Hattâ bu kanuna göre köylünün | 
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çifti; çubuğu, arabası elinden alınmak suretiy
le bu işe tahsis edilir. Bunun da hududu yok
tur ve çalışmıyandan ayrıca para da alınır. 
Çalışmayanlardan rayice göre para tahsil olu
nur. yine Yüksek Heyetinizin kabul buyur
duğu 4372 sayılı taşkın sulara ve su baskınları
na karşı alınacak tedbirler hakkında bir ka
nun vardır. Bu kanun da erkeklere ait olmak 
üzere bedeni mükellefiyet mevcuttur. 18 - 50 
yaşındaki bütün erkekler taşkın suyu bütün ma-
zarrati giderilineiye kadar çalıştırılır. Çalışma
yanlardan rayice göre para alınır. 

3116 numaralı kanun, Orman Kanunun 86 
neı madesine göre orman yangını çıktığı zaman 
bütün köylü erkekler çahşmıya mecburdur. 
Bunlar bütün vasıtalarıyla çalıştırılırlar, ça-
lışmıyanlardan 5 - 10 liraya kadar para cezası 
tahsil olunur. 3530 sayılı beden terbiyesi mü
kellefiyeti kanunu memleketin her bölgesinde 
tatbik edilmesi dolayisiyle bunun yüklediği kül
feti arzdan vareste telâkki ediyorum. 4622 sa
yılı yer sarsıntısı kanuniyle de bütün kadın 
ve erkekler çalıştırılır .858 sayılı Çekirge Ka
nunu, bütün köylü vatandaşları çahşmıya mecbur 
eder. 393 sayılı Muzur Hayvanlarla Mücadele Ka
nunu; kadın, erkek bütün vatandaşları mu
zur hayvanlarla mücadeleye mecbur kılar. Son 
idareciler Kongresine teklif edilip reddedilen 
Bucak Teşkilâtı Kanununda dahi köylülerin 20 
gün çalıştırılmasına dair bir maddei kanuniye 
vardı. Görüyoruz ki arkadaşlar, mevzu tek 
değildir. Köylüye bedenen tahmil olunan mü
kellefiyetler »deta hudutsuz şekil almıştır. İç
işleri Komisyonunun kabul ettiği okul inşaatın
da yalnız kadınların çalıştırılmaması keyfiyeti 
âdeta denizden bir katre almak kabilindendir. 
Türk köylüsünün durumunu hepimiz biliyoruz. 
Çünkü içinde hemen yıllarca yaşadık, vazife 
gördük, belki içinde doğup büyüdük. Bu iti
barla kadının çalışıp çalışmaması mevzuunu, 
okul yapma, okul yapımına gayret etme mev
zuu olarak telâkki etmemeliyiz. Köylü evi bir 
bütündür. Ona vurulacak her darbe onu daima 
çökertmektedir. Vazifemiz bu kitleyi kalkın
dırmaktır. Birinci Büyük Millet Meclisinde bu
lunan arkadaşlarımızın hâtırasına müracaat edi
yorum. ilk Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 
tedvini esnasında Burdur Mebusu ismail Suphi 
Soysal arkadaşımızın köyü tasvir eden uzun bir 
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beyanı vardır. Acaba köylümüz 25 senedenberi 
kaç hatve ileri gidebilmiştir. Binaenaleyh mev
zuu tek çerçeve içinde düşünmek doğru değildir. 

Hüseyin Ulusoy arkadaşımıza, Komisyon 
Sözcüsü cevap verecektir. Fakat bendeniz şu 
noktalara temas etmeden geçemiyeceğim. Bu 
dâvayı nasıl başaracağız? Dâva, çok hudutsuz 
tutulmuştur. 40 bin Türk köyü vardır. Bu 
köylerin bir tanesi bir evlidir, bir tanesi iki 
evlidir, köy okullarını oralara mı götüreceğiz. 
Bir tek evli Kürdikan Köyü biliyorum, nüfusta 
müsecceldir. İki evli Ağva Köyü biliyorum, 
kütükte müsecceldir, 5 evli Tizi Köyünü bili
yorum, kütükte müsecceldir. Her köye okul 
götürmek bu demek değildir. Bundan başka 
bir kombine okul 50 talebe içindir. Bu, bugün 
için 70 talebeye çıkartılmıştır. 350 okul çağın
da talebesi olan köy vardır. Bunlar için 7 kom
bine okul mu yapılacaktır? Türk köylüsünün 
buna tahammülü var mıdır arkadaşlar? işte 
bunlar normal hale getirildiği takdirde yalnız 
erkeklerin çalıştırılması bu dâvanın tahakkuku 
için kâfi gelecektir. 

Dâvayı normal safhaya indirmek suretiyle 
kadınların çıkarılması katiyen dâvayı sarsmı-
yacaktır. Birçok mesul arkadaşlardan şu nok-
tai nazarı öğrenmiş bulunuyoruz, esefle arze-
diyorum. Efendim kadınlar çalışmıyorlar, ça
lıştırılmıyorlar. Esasen onlardan yalnız para 
alıyoruz. Arkadaşlar, bedeni mükellefiyet pa
ra almanın muvazaası olamaz. Bedenî mükel
lefiyet, bedeni mükellefiyettir. 20 milyon ek
silir deniyor, niçin eksilsin? Eğer bedeni mü
kellefiyeti para almak için bir muvazaa vasıtası 
telâkki edersek o zaman 20 milyon eksilir. Mu
vazaa için kanun yapılmaz. Dilim varmıyor; 
köy kadını hidematı şakka diyebileceğim dere
cede ağır işlerde çalıştırılmaktadır. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Söyle, söyle. 
SAÎT KOKSAL (Devamla) — Bu durum köy 

kadının iffet telâkkisini dahi sarsmaktadır. 
Vicdanınıza ve insafınıza müracaat ediyo

rum, hepimiz köylüyüz, köyün iç durumunu 
pekâlâ biliyoruz. 

Bu kanunun içişleri Komisyonunun kabul 
ettiği şekilde kabulünü arz ve istirham ediyo
rum. 

SİRRİ IÇÖZ (Yozgad) — Eğer Milletveki
linin, Milletvekiline sual sorması caiz olsay-

. 1947 O : 1 
di, Hıfzı Oğuz arkadaşıma soracaktım. Dairei 
intihabiyesini dolaşırken bütün köylü kadınla
rına müracaat edip, birer birer konuştunuz da, 
onların muvafakatini aldınız da mi, bu teklifi 
yaptınız? Katiyen almamıştır. Köylü kadınların 
köyde kendilerine mahsus işleri vardır, koca 
kendi vazifesine gider. Kadın evinin önündeki 
bağını bostanını eker, koyununu sağar, çama
şırını yıkar, bu ne hizmeti şakkadır, ne de bir 
şey, bunlar efkârı umumiyede yerleşmiş işlerdir. 
Teklifi yerindedir kabulünü teklif ediyorum. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Şimdi ar
kadaşlar; öyle görüyorum ki benim mütalâa
larım ve sorulardaki kasdımı bazı arkadaşlarım 
anhyamamışlardır. Dikkat buyurursanız; ben 
kadınları çalıştıralım demedim. Kadınların ça
lıştırılmasından vaz geçildiği takdirde bu dâ
vanın boşluğunu nasıl dolduracağız dedim. Bu 
benim bir milletvekili olarak sormak hakkım
dır. 

Arkadaşlar; Ben iki haneli köyde mektep ya
palım demedim, dedim ki Bu gün bizden mek
tep bekliyen ve bir parça şuuruna ışık almak 
istiyen bütün köy kütlelerine süratle mektebi 
götürelim dedim. Bu tedbirlerin genişliğinin ne
ticesi cidden bizim için çok elîm olur. Ben ka
nunun mahiyetindeki gevşekliği ehemmiyetli bu
lurum. 

Bölge okulları meselesi, arkadaşlar, bölge 
okulları meselesi süs değildir. Sayın arkadaşım 
vaziyeti hakikaten tetkik etsin. Bugün ilk okulu 
bitirmiş binlerce köy çocuğundan kaç tanesi or
ta okula gitmiş ve gitmiyenlerden kaçta kaçı 
tahsil ile ilgilidir? Şimdi bu çocuklar ne yapı
yorlar, bunu tetkik etmiş mi? 

Kadınlarımızın iffeti meselesi, içişleri Ba
kanından soruyorum, Şimdiye kadar kaç tane 
kadının bölge okulu inşasına giderken iffeti ha
leldar olmuştur? (Gürültüler, böyle şey sorul
maz sesleri) . 

Sağdan bir Milletvekili — Havaya fişenk sı
kılmaz. 

HÜSEYİN ULUSOY (Devamla) — Arka
daşlar ; biz süratle ve dikkatle kalkınmağa muh
taç bir milletiz. Bu kalkınmağı yaparken bütün 
kadınların ve bütün insanların umumi hayat 
şartlarım nazarı itibara alırsak süratle mesafe 
katetmek esasını göz önünden kaçırmış oluruz. 
Cumhuriyet Hükümeti bugün 18 milyonluk bir 
kütle olmuştur, bunun 14 milyonu Köylüdür ve 
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bunların 13 milyonu tahsile muhtaçtır. Bu 13 ı 
milyonu süratle tahsil ettirebilmek için yapıla
cak pratik tedbirler nelerdir, bunları düşünmek 
lâzımdır. 

Aydınlı arkadaşım, sana rioa ediyorum, en 
mukaddes dâvalarımızı kendi millî bünyemiz 
içinde bir ayrılık göstermeğe hakkınız yoktur. 
Biz köy ve şehir düşünmüyoruz, doğrudan doğ
ruya Türk milletini düşünüyoruz, ve aldığımız 
bütün tedbirler ve esaslar bu samimî arzularımı
zın ifadesidir. Niçin köylüyü ve şehirliyi ayır
mış olalım? Köy mekteplerini ele almak, dâvayı 
pratik ve katî şekilde halletmek için tedbir dü
şünmek, rica ederim, köylü ile şehirliyi ayırmak 
mı demektir? Aynı tedbiri yarın şehir için alır
sak yine köylü ile şehirliyi biri birinden ayırmış 
mı olacağız. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Kanunları 
oku, ezbere konuşma. 

HÜSEYİN ULUSOY (Devamla) — Arkadaş
lar, kısaca söyliyeceğiuı, Aydınlı arkadaşımız 
atom devrinden bahsettiler. Köyü okutmazsak, 
bütün dimağların aydınlatılması için gerekli 
tedbirleri almazsak, böyle köy ve şehirliyi birbi
rine düşürücü sözlerle atom devrine nasıl ula
şacağız. Reşad Aydınlı'dan cevap vermelerini 
rica ederim. 

REŞAD AYDNLI (Denizli) — Beyanatımı 
oku, cevap vermeye lüzum görmüyorum. 

İÇİŞLERİ Ko. SÖZCÜSÜ AKtF*EYİDO-
ĞAN (Kars) — Muhterem arkadaşlar; muhtelif 
hatip arkadaşlarımın beyanlariyle ele aldığımız 
konu üzerinde Muhterem Kamutayı aydınlata
cak her cihet üstünde çalışılmış ve fikirlerimiz 
tebellür etmiştir. Bendeniz yalnız sorulan su
aller üzerinde içişleri Komisyonunun noktai 
nazarına dair bazı maruzatta bulunacağım. 

Hüseyin Ulusoy arkadaşım, 4274 sayılı Ka
nunun 25 nci maddesinin son fıkrası hükmüne 
göre kadınların malî mükellefiyetleri hükmü 
mahfuz mudur, değil midir? noktasını sordular. 
Komisyon noktai nazarına göre kadın, kendi 
köyünde yapılacak mektepten, bölgesine dâhil 
olan, dört beş köyün ortasında kendi köyünün 
haricindeki bölge okulunda bedenen çalışmak 
mükellefiyetinden bu teklifimizle azade tutulu
yor. Bu -bedeni mükellefiyetin nakde tahvil edil
mesi lâzım gelen kıyınında da kadın hariç kalıyor. 
Bunun dışında varlıklı ve malen kudretli kadın-
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ı kırımızın malî mükellefiyetleri bu baknndan ba-

kidii'. Burada kanunun son fıkrası hükmü mah
fuzdur. 

Köy bütçelerinde okulların inşaatı karşılığı 
olarak 51 milyon lira derpiş edilmiş. Kadınların 
bedeni mükellefiyetinin hariç tutulmasiyle 
bu bedenî Mükellefiyetin nakdî mukabille* 
ri tabiî burada eksilecektir. Fakat elimizdeki 
KöyoküLlan ve Köy Enstitüleri teşkilâtına dair 
Kanunun geçen yıllardan beri uygulanmasında 
görülen noksanlar, boşluklar yalnız bundan 
ibaret değildir. Millî Eğitim Bakanımızdan bu 
noksanları telâfi edecek yeni tekliflerle gelme* 
sini bekliyoruz. Esasen bir evin karısından 20, 
kocasından 20 lira almakla, o evden 40 lira al
mak arasında hiç bir fark yoktur. Sonra kanu
nun konduğu zamandaki 20 lira ile bugünkü 20 
üra arasında iştira kuvveti bakımından fark 
hepinizce malûmdur. Maamafik şunu müsaade
nizle kaydedeyim ki, gerek idarecilerimizin ge* 
rekse köy muhtar ve ihtiyar heyetlerimizin bu 
işte kadının çalıştırılmasında gayet uysal hare
ket etmeleri sayesinde şimdiye kadar köyokul-
l an inşaatında çalışmış kadınlarımız Haseae İl
gaz arkadaşımızın da söylediği gibi hiç şikâyet 
etmemişlerdir. % 90 - 95 arasında tatbikat 
kanuna uygundur. Fakat % 5 öyle görülüyor 
ki, arkadaşlar, kadın köyünün haricinde bir 
bölge okulunda çalışmağa nihayet mevzuatımız
la mecbur tutuluyor. Diğer taraf tan kendi oku
lunu dahi yapacak olursa bazı uygulama yan
lışlıkları dolayısiyle, okula tuğla, taş, hattâ ke
restesini ormandan getirmek için yine köyünden 
fersahlarca uzakta çalışmak ve nakliye* ile mü
kellef tutulmuştur. Bunların da diğer bazı ka
nunlarla erkeğe hasredilen mükellefiyetlerle 
mütenazıran yalnız erkeklere hasredilmesini iç
işleri Komisyonumuz uygun bulmuştur. 

Türkiyo 'de okulsuz köy bırakmamak mak-
sadiyle bütün köy okullarının inşaatını on yıl
da tanıamlıyan bir programımız eldedir. Bu 
programı tahakku kettirmek için eldeki kanun
da arzettiğim gibi boşlukları varsa Millî Eğitim 
Bakanı bunları ve yeni bir teklifi kanuni halin
de getirecek ve ikmal edecektir. Kaldı ki, o za
mana kadar aynı tempo ile senede ikibin köy 
okulu yapmak üzere bütün vilâyetler Milli Eği
tim müdürlerince tertibat alınmıştır. Hususiyle 
her 50 çocuk için, öğrenci için bir ev ve işlik 
ve derslik için ayrı bina ve 250 çocuk için ayrı 
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ayrı beş bina yapılması sisteminden son defa I 
vazgeçmişt ir . 

Millî Eğitim Bakanlığı geçen ay zarfında 
muhtelif vilâyetlerden valileri^ kaymakamları 
ve hattâ köy muhtarlarına varmeıya kadar bü
tün görevlileri temsil eden bir heyetle burada 
biı' konferans yapmıştır ve o neticeye 
varttfl^tır ki, 70 - 75 öğrencilik dershanelerle 
iişlikler de birârada olsun. Bundan gerek bina 
bakımından ve gerek öğretmen bakımından bir 
hayli tasarrufumuz olacaktır. Bu noktada Hü
seyin Ulusoy arkadaşımızın tasavvur ettiği 
% 50 ye yakın boşluğun % o0 u telâfi edilir bir 
vaziyete geliyor. 

Aziz arkadaşlarını; Büyük Millet Meclisinin 
kabul buyurduğu Köy Kanununa imece diye 
bir mevzu konmuştur. îmeee aziz yurdumuzda 
yüzyıllardanberi kadın erkek köylümüzün is
tihsal hayatında şevk ve şetaretle beraberce ça
lışmaları, kuvvetlerini artırmaları meşakkat
lerin aralarında bölüşmeleri şekillerini gös
teren ve Köy Kanunu ile de köyü kal
kındırma manivelası olmak mevzuatımıza 
girmiş bulunan kutsal bir gelenektir. 
Bunu Anayasamıza aykırı bir angarya şeklinde 
tasavvur etmeyi müsaade buyurursanız Büyük 
Meclisiniz müttefikan reddeder. (Soldan ede
riz sesleri). 

Şu bakımdan ki; imece haddizatında ona 
iştirak edenlerin tam ve kâmil arzularını tazam-
mun eden imece, bizim memleketimizde bulgur 
kaynatmaktan, hasattan, harmandan, ot biçmek
ten itibaren kadınlı, erkekli rengârenk elbise
lerle, bayram halinde, tören halinde, kendile
rine has hareketlerle, ritmik hareketleri ile 
seve seve yapılan bir işi bu şekilde angarye di
ye kabul etmiye imkân yoktur. Müsaadenizle 
Komisyon bunu nazarı dikkate aldığından ötü
rüdür ki, imecenin millî eğitim mevzuatımızda 
muhafazasına vazn kanun dikkat etmektedir. 
içişleri Komisyonumuz buna kanaat getirmiştir. 
Bu şekilde' anlaşılan ve bir gelenek halini alan 
bu işin portresini gözönünde tutarak öyle aykırı 
mevzuatı birer birer tasfiye etmekte hakikaten 
isabet vardır. Nitekim diğer birçok kanunları
mızda, fevkalâde haller dolayısiyle zelzele, su 
basfeînlan ve büyük zirai âfet gibi işlerde kıs
metli yalnız erkekleri, kısmen de erkekle kadını 
beraber mükellef tutan mevzuatımız mevcuttur. 

Sinan Tekeli arkadaşımızın bahsettiği Misisi | 
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okuluna bu suretle cevap vermiş oluyorum. 
Hakikaten Ceyhan nehri üzerinde, nehrin iki 
tarafında iki köy vardır, Misi, Havraniye, Bu 
iki köy çocuklarının okuma çağında bulunan
larının adedi 500 zü buluyor. Beş yüz çocuk 
için, eski ölçülere göre mektep yapmak lâzmı-
gelirse, 10 binalık iki taraflı iki grupun teşkili 
lâzımgelir. Fakat bu yeni kararla 50 çocuk ye
rine 75 çocuğu dershaneye koyarak bu yük tah
fif edilmiştir. İçişleri Komisyonunda, bu ka
nun teklifinin sahibi olan Hıfzı Oğuz Bekata 
arkadaşımızın da muvafakatları alınarak, yalnız 
bölge okulunda kadınların çaliştırilmasırim 
men'i değil, bizzat kendi köyündeki okulun in
şasında dahi bedenî mükellefiyeti erkeğe has
rederek bu hükmü kabul etmiş bulunuyoruz. O 
bakımdan muhterem Kamutaydan İçişleri Ko
misyonunun tesbit ettiği şeklin kabul Duyurul
masını rica edeceğim. 

Köy dâvamızın, ilköğretim dâvamızın bu
nunla zaafa uğrıyacağma katiyen kani değiliz. 
Aradaki boşlukları Hükümetimiz ve Büyük 
Meclisimiz telâfi edecek hükümler koymağa her 
zaman hazırdır, köy dâvamız, ilk öğretim dâ
vamız daima ayaktadır arkadaşlar. (Soldan 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka söz istiyeu yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler.. Kabul etnıi-
yenler... Maddelere geçilmiştir. 

Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanununun 
25 nci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik 

yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 4274 sayılı kanunun 25 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Köy halkından olan veya enaz altı aydanbe-
ri köyde yerleşmiş bulunanlardan 18 yaşını biti
ren ve 50 yaşını geçmiyen her erkek vatandaş 
köy ve bölge okulları binalarının kurulmasına, 
bu binalara su temin edilmesine, okul yolları 
ile bahçelerinin yapılmasına ve bunların ona
rılmasına ve 23 ncü maddede yazılı diğer tesis
lerin vücudae getirilmesine münhasır işler ta
mamlanıncaya kadar yılda ençok 20 gün çalış
mağa mecbur tutulur. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok:. Mad
deyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok.. Mad

deyi kabul edenler.... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı?.. Yok. Mad
deyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

2. — Altmış milyon liralık ufaklık para ba
sılması hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/98) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
miştir. 

Altmış milyon liralık madenî ufaklık para 
basılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Maliye Bakanlığı altmış mil
yon liraya kadar madenî para çıkarmağa yet
kilidir. 

2257, 2461, 3103 ve 4606 sayılı kanunlara tev
fikan basılmış bulunan madenî paralar birinci 
fıkra gereğince çıkarılacak yeni madenî para
larla değiştirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun yayımını müta-
akip Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tara
fından evvelce tedavüle çıkarılan bir liralık ve 
elli kuruşluk bankmotlar 1715 ve 3492 sayılı Ka
nunların hükümleri dairesinde tedavülden çe
kilir ve bundan sonra bu kupürlerde bankmot 
basılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —-Bu kanun hükümlerine göre 

[1] 79 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

1947 6 : 1 
basılacak madenî paralar, bir liralık, elli. yirmi-
beş, on,, beş, iki buçuk, bir ve yarım kuruşluk 
olacaktır. Bunların maden cinsini ayar, sıklet 
ve toleranslarını tesbite Maliye Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Madenî paraların kabul haddi 
bir liralıklar için elli, elli kuruşluklar için yir-
mibeş, yirmibeş kuruşluklar için on, on ve beş 
ve iki buçuk ve bir kuruşluklar için beş, yarım 
kuruşluklar için bir liradır. Ancak, Malsandık
ları ve Hazinenin vezne işlerini gören Bankalar 
herhangi bir miktarla bağlı kalmaksızın bu pa
raları kabule mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Delinmiş, kesilmiş, zımbalan
mış, kulp takılmış ve her ne suretle olursa olsun 
asli şekilleri değiştirilmiş paralar kanuni vasıf
larını ve tedavül kabiliyetlerini kaybederler. 
Hiçbir alacaklı bu nevi bir parayı kabule zorla
namaz. Ancak tedavül neticesinde aşınmış, ya
zıları ve şekilleri silinmiş paralar, sıhhatlarm-
dan şüphe tevlit edecek şekilde bozulmuş olma
dıkça malsandıkları ve Maliye Bakanlığına dev
redilmek üzere Hazinenin veznedarlığını yapan 
Bankalar tarafından kabul edilip tekrar teda
vüle çıkarılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Üçüncü maddede yazılı para
lardan kâfi miktarı piyasaya çıkarıldıktan son
ra eski madenî paraların belirli bir tarihte baş
lamak üzere bir yıl müddetle tedavül edecek
leri Maliye Bakanlığınca ilân olunur. 

Bu paralar mezkûr müddetin hitamını takip 
eden bir yi] içinde malsandıkları ve Maliye 
Bakanlığına devredilmek üzere Hazinenin vez
nedarlığını yapan Bankalar tarafından kabul 
edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

i '/» 
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yoktur. Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunla tedavüle çıkarılan 
paraların itibari kıymetleri dışında bir fiyatla 
ve 6 ncı maddede yazılı bir yıllık sürenin sonun
da tedavülden kaldırılacak olan paraların her
hangi fiyatla tedavül vâsıtası olarak kullanıl
ması yasaktır. 

Bu yasağa aykırı hareket edenlerin kullan
dıkları paralar zaptedilir ve bunlar düzenlene
cek tutanak ile birlikte mahallî sulh mahkeme
sine sevkolunur. Bu kanun gereğince tedavüle 
çıkarılacak paraları itibari kıymetleri dışında 
bir fiyatla kullananlar hakkında mahkemece 
bir liradan aşağı olmamak üzere kullanılan para
nın yirmi misli para cezası alınmasına hükmo-
lunur. Zaptolunan para da hükmolunan ceza
nın infazında mahsup edilir. 

Tedavülden kaldırılmış olan paraları teda
vül vâsıtası olarak sürenler hakkında mahkeme
ce umumi hükümler tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu. kanunun yürütülmesi için 
gerekli işlemlerle ilgili alım ve harcamalar ge
nel Muhasebe ve Artırma ve Ekşitme Kanunla
rına tâbi değildir. 

Bu harcamalar darphanenin döner sermaye 
hesabından yapılır. 

Maliye Bakanlığı bu kanunun uygulanması
nı sağlamak için darphanenin döner sermayesi 
ne iki milyon liraya kadar avans verebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Hazinece tedavüle çıkarılacak 
madenî paralar tedavüle çıktığı yılın gelir büt
çesinde açılacak husussi bir bölüme gelir ve 
tedavülden geri çekilecek paraların tutarı ile 
bu kanun gereğince çıkarılacak paraların darbı 
için darphane döner sermayesinden . ödenecek 
görülecek paralar giderin yapıldığı yılın Maliye 
bütçesinde açılacak . özel bir bölüme ödenek ve 
gider yazılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun gereğince basıla-
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cak madenî para ile Millî Savunma, Tayyare, 
Belediye ve Posta pulları işlerinde ve altın 
darbında belirli mesai saatleri haricinde 
çalıştırılacak olan aylıklı ve ücretli Darp
hane ve Damga Matbaası memur ve müs
tahdemlerine fazla çalışmalarına mukabil 
her fazla saat için bir aylık aylık veya ücret
lerinin 1/180 nispetini geçmemek üzere fazla 
çalışma ücreti verilir ve kesirler yarım saat 
itibar olunur. 

Yukarıda yazılı işlerde Olağanüstü gayret 
ve hizmeti görülenlere ücret veya aylıklarının 
iki mislini geçmemek üzere her yıl sonunda Ma
liye Bakanlığınca tesbit edilecek miktarda ikra
miye verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 

MADDE 11. — 2257 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 
4, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ve 14 ncü maddeleri ve 
4606 sayılı kanunun 1, 2, 4, 5 ve 6 ncı madde
leriyle 2461 ve 3103 sayılı kanunlar yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

2257 sayılı kanunun 5, 6 ve 9 ncu maddele
riyle 4606 sayılı kanunun 3 ncü maddesi, bu 
kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ya
zılı bir yıllık müddetin hitamından sonra yü
rürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Adalet Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

3. — Milletlerarası para Fon'u ile Kalkın
ma ve İmar Bankasına katılmamız- için Hükü
mete yetki verilmesine dair kanun tasarısı ve 
Dı§i§leri, Ticaret ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/76) [1] 
• — — - — — <j 

[1] 77 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 

var mı? 
YUSUF KEMAL TENGİRŞEK (Sinob) — 

Bu Anlaşmalar içindeki fıkralar itibariyle yeni 
değildir. Daha evvel meselâ Amerika'nın İtha
lât ve ihracat Bankası vardır, harice ikraz vâki 
olduğu zaman Hükümet tarafından kefalet edi
liyordu. Bugün Milletlerarası İmar ve Kalkın

m a Bankasının hemen -hemen bunun aynıdır. 
Yalnız Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankası Milletlerarası olmuştur. Eski tâbi
rimizle âlemşümul olmuştur. Sonra ötedenberi 
yani birinci umumi harbin bitmesiyle ikinci 
umumi harbin başlaması arasındaki o devrede 
Devletler kambiyoyu tutmak için sermayeler 
yani Fon'lar tahsis ediyorlardı. Nitekim o vakit 
bizim Hükümet de bir konsorsiyon yaptı o konsor-
siyonla kombiyo iyin bir Fon tesis etti. Mil
letlerarası para Fon 'u dediğimiz şey de aşağı 
yukarı ona benzer. Bir iki müessesenin ikisi de 
çok taraflı ticareti tevsi etmek için yapılmış
tır. Amerika Ticaret Nazırı TTull'ün programı
na benzer. Harb başlar başlamaz, bu son harb, 
yani 1939 senesi nihayetlerine doğru Amerika. 
Devleti, Amerika Hariciye Nezaretinde bu mu
harebeden sonra Amerika'nın harici münasebet
lerinin ne olacağını tâyin etmek için bir komite 
teşkil etmişti. Sonra o komite büyümüştür. Ve 
gitgide şu bu şekillerde çalışarak nihayet siyasi 
taraftan Sanfransisko konferansı ile nihayet 
bulmuştur. Dikkat buyrulursa Pearl Harber ta
arruzundan daha evvel Amerika bu nevi iş
lere başlıyor. Ekonomik ve malî sahalarda da 
gerek Amerika gerek İngiltere ötedenberi böy
le hazırlıklar yapıyorlardı. Bu hazırlıklardan 
Hükümet esbabı mucibe lâyihasında, şimdi.ona 
gerekçe diyoruz, uzun uzadıya bahsediliyor, 
Bretton Woods da 44 milletin murahhas ve 
mütehassısları birleşmiştir. Fakat Bretton 
AVoods anlaşmaları hemen denebilir ki İngil
tere ve Amerikanın tesiri altında yapılmıştır. 
Malûm ; Bretton Woods Konferansında esaslı 3 
Komisyon teşkil edildi. Birinci Komisyon, Para 
Fonu Komisyonu; İkinci komisyon Banka Ko
misyonu, Yani İmar ve Kalkınma Bankası Ko
misyonu ; 3 ncü Komisyon da Gümüş vesaireyi 
dair anlaşmalarla meşgul oldu. 

Birinci komisyon, Fon Komisyonu Mister 
AVhitö'nin riyaseti altında toplandı. Banka ya
ni İmar ve Kalkınma Bankası Komisyonu Lord 
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KeyıuVin riyasetinde idi. 

Hükümetin esbabı mucibesinde gerek Key-
nes'in yani İngiltere'nin fikri gerek Whit'in, 
Amerikan fikri izah olunmuş. Su kadar ki, 
bu işlerle meşgul olanlar hepimiz biliriz ki, Key
nes''in kendisine mahsus bir mevkii vardır. Hele 
harbten evvel İsveçli Güstav'la aralarındaki 
münakaşalar malûmdur. 

Keynos son. zamanlarda Banc of lOnglun gu-
vernörü idi. Çok kıymetli bir kafa, öldü şimdi. 

Amerika fikri ve İngiltere fikri anlaşmalara 
bakarsak, aşağılı, yukarılı hissedilir. 

Keynes Igiltere'nin son zamanlarının, eko
nomik durumunu, ekonomik fikirleirni temsil 
ediyor. 

Whete ise Amerika 'makini temsil ediyor. 
Hepimizin bildiğimiz gibi İngiltere'nin son za
manları ile, Amerika'nın son zamanları arasın
da çok büyük fark vardır. İngiltere 19 ncu as
rın o kuvvetli İngüteresi olmaktan çıkmış, İn
giltere hariçteki 4 - 5 milyar liralık servetini ka
milen kaybetmişti. Vaktiyle arkadaşlardan bi
risi. nakletti. Eden buraya geldiği zaman; ken
dimizin, babamızın servetini yedik, Şimdi de 
d edelerim izinkine başladık demiş. Zannederim, 
Saraçoğlu arkadaşımıza söylemiş. İşte İngiltere 
bu haldedir. İngiltere'ye son zamanlarda En-
düvidüalist ve Liberal siyasetten de ayrılmağa 
başladı. Sosyalizasyona gidiyor. Economisi di
ri j e güdülen ekonomi aynı zamanda parasını 
da dirije, yani güdülür bir para halinde tut
mak istiyor. O Keynes Plânı bunların ifadesi. 

Amerika ise bu harbin sonunda her cihetçe 
en büyük kuvvet olmuştur. Zaten harbten ev
vel de, böyle idi. Bi/. bazan derste istatistikleri 
mukayese ettiğimiz zaman, meselâ filân şeyi .Al
manya'da 50 bin, İngiltere'de 45 bin, Amerika'
da ise 500 bin olarak görürdük. Son zamanlarda 
Amerika'da müstahsil kuvvetler, yapıcı yara
tıcı kuvvetler büsbütün ziyadeleşti. 

Bizim Merkez Bankası bültenine göre, 1940 
da dünyada nakde muhassas olarak mevcut olan 
25 500 ton altının 19 500 tonu yani beşte dör
dü Amerika'dadır. 

Şimdi, Amerika'da, servet teraküm etmiş, 
yığılmış alabildiğine. İngiltere öyle değil. İn
giltere muhtaç. Fakat son zamanlarda muhtaç 
olduğu serveti elde etmek eski mevkiini elde 
etmek için bütün gayretiyle çalışıyor, öyle gö
rüyorum. 
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Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında da I 

söylendiği gibi her iki devlet yani, gerek in
giltere ve gerek Amerika, bazı noktalarda müş
terektir; ticaretin genişlemesini ikisi de isti
yor, ticaretin genişlemesine mâni olan şeylerin 
kaldırılmasını ikisi de istiyor, Kambiyo istikra
rına ikisi de taraftar. Fakat arzettiğim gibi, 
Amerika, parada, altın esasına gitmek istiyor, 
ingiltere; hayır, diyor. Yani birleştikleri nok
talar da ayrıldıkları noktalar da var. 

Şimdi demek ki, iki devletin ikisi de ticarete 
mâni olan şeyleri ortadan kaldırmak istiyorlar. 
Bu herkesin işine gelir. Kambiyo istikrazına 
temin bunun içindir. Bankanın ikrazlarından 
asıl maksat da budur. Meselâ harbden zarar 
görmemiş bizim gibi memleketlerdeki sanayiin, 
ziraatın ihyası ve bunun neticesi olarak bizim
de tediye muvazenemizi yoluna koymaklığımız 
ve Amerika ile vesaire ile ticaret yaptığımız va
kitte muntazam yolda ticaret etmekliğimizdir. 
Bunda iki tarafta müttefiktir. Sonra Ameri
ka'da bir şeyin değiştiği görülüyor. Biliyoruz 
ki şimdiye kadar Amerika münferitti, hattâ 
Amerika gümrük duvarlarını o kadar yükseltti 
ki oradan güç geçiliyordu. Gümrük serimlerinin 
yüksek oluşundan dolayı yapılan muamelelerde 
daima güçlükler vardı. Amerika Maliye Nazırı 
ve Bretton Woods'da toplanan konferans reisi 
Margenthan vaktiyle Seneto Encümeninde pa
rayı düzeltmek meselesi, ticarete engel olan iş
lerin düzeltilmesi meselesi çok büyük bir mese
ledir, bu mesele ancak milletler arasında bir 
birlik olmasiyle olur, menferiden olamaz de
mişti. Amerika bu yola girmiştir. Eski bir 
arapça tâbir vardır, burada arapçasım söyle-
miyeyim, bazı milletlerin musibetleri bazı mil
letler içn faydadır. Bu 19 neu asrın prensipi 
idi, yirminci asır bu prensipi değiştirmiştir. 
Morganthav'm ağzından çıkan şeyleri tercüme 
edersek bunu Sadi'nin «Beni âdem azayı yek-
diğerend » tarzında tercüme ederiz. Margent-
hav uzun uzadıya bunu izah ediyor. Diyor ki : 
Bir milletin, sanayii, ziraatı yükseltmek için ı 
oraya sermaye yatıracak olursanız zarardır, si
zin zararmızadır. Çünkü sizin yapacağınız ma
lı o yapar, sizden mal almaz, demek yanlış bir 
fikirdir, iyi müşteri, zengin müşteridir; Al
lah -r fikirlerden dünyayı korusun. Margantahav 
misal de veriyor: Harbe tekaddüm eden 10 se-
necfc bizim 47 milyonluk ingiltere 'ye ihracatı- | 
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iniz umum ihracatımızın % 2(> sini teşkil ettiği 
halde 450 milyonluk Çin'e olan ihracatımız, 
ihracatımızın ancak % 3 teşkil ediyordu, diyor. 
işbirliği yapmak ve her memleketi ileri götür
mek, işte bu iki fikir altında bu iki anlaşma ya
pılmıştır. Bu anlaşmalar biribirini tamamlıyor. 
ikisi de hemen aynı gayeye doğru gidiyor. Para 
anlaşmasının gayesi kambio istikrazıdır, ödünç 
para vermenin de gayesi dolayısiyle o memleke
tin tediye muvazenesini yükseltmek, kambiyo
yu müstakar bir hale getirmektir. Yani, hep 
ticaret, ticaretin doğru yapılması, ticaretin 
iyi yapılması, ticaretin muntazam yapılması. 
Sonra biliriz ki ; Hükümetin esbabı mucibe lâ
yihasında da vardır. Geçen harb sonrası ile bu 
harbe kadar olan zamanda yapılan muameleler, 
hakikaten tüccarları korkutacak bir şekildedir. 
Bugün birisi, meselâ Fransız Hükümeti; ben 
paramın değerini şu kadara indireceğim diyor: 
Neden? Merkez Bankasında olan şu kadar al
tınının farkını kazanmak için. iki taraflı ki-
lering anlaşmaları, fark gözeten mukaveleler, 
türlü, türlü şeyler. Bunlar bu harbden sonra 
da devam edecek olursa, yine Ekonomik mil
liyetçilik de ifrata, sonra bu müfritlerin grup
larının teşekkül etmesine ve binnetice nihayet 
yavaş yavaş harbe müncer olacaktır. Bunu da 
nazara alıp kaçınmak lâzım. 

Anlaşılan maddeleri uzun teknik noktasını 
alıp birer birer tetkik etmek biraz güç. Umu
mi olarak bakalım. Fakat bana sorsanız, de
seniz, 44 Devlet en zeki adamlarını göndermiş
te bunu kabul etmişler, sen burada ne uğraşıp 
duruyorsun? Cevabım şudur: Bu anlaşmalar
la bağlanmada Türk Milletinin istiklâli, Türk 
Milletinin hürriyeti mevzuubahistir. Bu 44 Dev
let, 88 Devlet olupta birleşmiş olsalar, ben bir 
Milletvekili olarak, mesul bir adam olarak bun
ları inceden inceye tetkik etmiye mecburum. 
Ondan dolayı başınızı ağrıtıyorum. (Estağfu
rullah sesleri.) 

Teknik cihetlere girmiyorum. Yalnız bize 
dokunması itibariyle en mühim noktaları eleala-
cağım. O noktalar bize dokunur mu, dokunmaz 
mı, onları tetkik edeceğim. Kendi kendime, si
zin huzurunuzda, milletin huzurunda, bunları 
imza için Hükümete mezuniyet verelim mi, ver-
miyelim mi, sualine cevap vereceğim. 

Para anlaşmasının iki mühim noktasından 
birisi kambiyo meselesidir. YaM her milletin 
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parasının altın ile ifadesidir. Milletlerin para
larının altınla ifadesi, altın esasına gitmek mi
dir? Değil. Altın esasına gitmek değil, çünkü 
altın esası çok sert bir şeydir, biliriz onu. Pa
ranın dahilî para değeri muayyen miktarda 
altına bağlanır, hariçte de öyledir. Haricî müna
sebetlerinde de öyledir ve daimî onun tesiri al
tında kalır. Biliyorsunuz bu muharebeden sonra 
hemen bütün Devletler bu bozukluğa, halledecek 
yegâne şey altın esasına gitmektir, demişlerdi. 
1931 e kadar her memleket eltin esasına gitti. 
İngiltere, altın esasını takip edecek olursa, ma
liyecilerin hariçten almış oldukları faiz ve 
amorti parasının değeri çok yüksek olan İngiliz 
lirası ile yani altınla ödenmesine devam edile
cek olursa çok değerli olan İngiliz lirası vere
rek İngiliz mallarını almıyacaklarmı gördü. Al
tın esasından ayrıldı, Başka milletler de onun 
arkasından gittiler. 

Şimdi altm esası ihya mı ediliyor? Hayır. 
Altın esasına avdet edilmediği halde istikrarı 
temin edecek ve bir milletin parası ile öbür mil
letin parasını alıp verecek bir altm mahreci, 
bir altın kasımı bulunuyor. Türk Parası şu 
kadar altm değerinde, İngiliz lirası bu kadar 
altın değerde, filân para bu kadar altın değe
rinde. Ben Türk Parasiyle bir İngiliz liralık çek 
alacağım zaman ona göre para vereceğim. Kam
biyo ona göre olacak. Bizim paranın başabaş 
değeri olacak olan bu altın değer zannederim, 
henüz tâyin edilmedi. Bunu Muhterem Mliye 
Vekilinden öğrenmek isterdim. 

MALİYE BAKANI HALİD NAZMİ KEŞ
MİR (Tokad) — Biz tâyin ettik. 

YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) — 
Siz tâyin ettiniz, amma oraya henüz müracaat 
etmediniz. 

MALİYE BAKANI HALİD NAZMİ KEŞ
MİR (Tokad) — Daha iltihak etmedik. İltihak 
ettikten sonra bildireceğiz. 

YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) — 
Anlaşma hükümlerine göre sandık veya Fon 
ben artık muamelelere gireceğim, benden kam
biyo istenildiği zaman verebileceğim dediği bu
na kendi kendisine hükmettiği zaman bunu aza
lara bildirecektir. Azalara 60 gün evvelki kam
biyo değerini nazara alarak parasına bir altın 
değer.jbiçecefe;. Bunu otuz gün zarfında Fona 
bildirecek 30 gün zarfında bildirdiği bu değere 

90 gün zarfında itiraz edebilecek. Fon da bu bil
dirilen değer ortaklara ve bana zararlıdır, onun 
için bunu değiştirelim, diyebilecek. Görüşecek
ler, anlaşmıya çalışacaklar. Anlaşamazlarsa 
âza çekilecektir. Yani hariçten senin paranın 
değeri bu olacaktır diye bir tosir yoktur. Fonla 
anlaşabilirseniz, dertlerinizi anlatabilirseniz ne 
alâ, anlaşamaz?araz çekilirsiniz. 

Fonla anlaşıldı. Sonra paramızın altınla 
olan değerini Fonun tesiri olmadan ve Fon 
karışmadan % 10 indirebilir veya çıkarabiliriz. 
% 20 değiştirme için Fonun itiraz veya kabul 
etmek hakl ı vardır. Fakat bunu 72 saatte 
bildirmek zaruretindedir. Tediye muvazenemiz 
büyük bir düzensizliğe düşmüşse ve bunu Fo
nun nazarında ispat edersek indirip çıkarmanız 
% 20 den yukarı da olsa yine Fonla anlaşabi
liriz. Peki bu hükümler içinde istiklâlimizi tah
dit eden birşey var mı? Yok Hattâ Lord Keynes'e 
galiba Lordlar Kamarasında sormuşlar, demiş
ler k i ; sen bize şöyle böyle diyorsun fakat al
tın esâsına gitmişsiniz ve bu mukavele altın 
esasını kabul ediyor demişler. Lord Keynes ken
dini müdafaa ederken bunun altm esası olma
dığını söylüyor. 

Biz Millet Meclisi hürriyetimize, istiklâlimize 
taallûk eden hususlarda başkasına bakmayız. 
Evvelâ kendimizi düşünürüz. Başka çare yok
tur. Keynes'in sözlerini zikirden maksadımı te
yit içindir. Keynes'in 23 Mayıs 1944 de Lord
lar Kamarasındaki sözü çok katidir. «Isterli-
nin haricî kıymetinin istikbalde kendi dahilî 
politikamızın amir bulunduğu dahilî kıymete 
uygun olmasındaki kararımız katî dir». Aksi 
şekil değil. Bu dahilî siyasetlerin kendileri de 
sandığın tenkitlerinden masun olacaktır, sandık 
ona tarruz edemez, diyor. Çünkü anlaşmada 
birşey var. Bilhassa bir memleketin içtimai 
ve siyasi sebepler dolayısiyle, dahilî siyaseti
nin icaplarını Fon İdaresi tenkit edemez. 

Sonra Morgantav'ın kendisi, Konferans Rei
si, Konferansı kapama nutkunda diyor ki, tica
retin küşayişi için iki şart lâzımdır. Bunlardan 
birisi bütün milletlerin kendi dahilî ekonomik 
meselelerini hal için lâzım olan hüriyetlerden 
fedakârlık etmeksizin iltihak ve iştirak edebile
ceği kâfi derecede bir kambiyo standardıdır, 
diyor. 

Her Miletin dahili ekonomik siyasetini tâyi-
nedenler hürriyetini teslim eden bu sözleri Kon-
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ferans reisi konferansı kaparken söylüyor. Ye o 
konferansın en kuvvetli azaları da bunda müt
tefiktir. Zaten ben de, Meclisimizin de kati ola
rak böyle düşündüğünü tahmin ediyorum. Bi
naenaleyh Fon anlaşmasının bize taallûk eden 
mühim cihetlerinden birisi kambiyo haddini böy
le katî, değişmez bir miktarda bulundurmak 
mecburiyetinde olmadığıdır. 

tkinci nokta; kambiyo takyidatını koy. :ıya-
cağız, kaldıracağız, böyle işler var. Fakat çok 
akıllı adamların elinden çıkmış olan mukavele 
bu hükmü koyduktan sonra intikal devresi di
ye bir devre kabul ediyor. O jntikal devresi 3 
sene, beş sene hattâ icabında gayrimuayyendir. 
intikal devresine dâhil olan maddeler de sarih. 
Bu intikal devresinde kambiyo takyidatı muha
faza edebilir, diyor. Biz de muhafaza edebili
riz. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim kambiyo tak
yidatı; Türk parasının değerini koruma kanu
nuna bağlı îcra Vekilleri kararnamelerindedir. 
Son kararname numarası zannederim 12 dir. 
Bir kere tarihimize bakacak olursanız; bir gün 
o zamanın Başvekili feryatla Meclise geldi, âde
ta yanşm var diye bağırıyordu : îstanbulda İngi
liz lirası 900 kuruştan 1 100 kuruşa çıkmış, mü-
tamadiyen fırlıyor. Ne yapacağız? Tedbir alaca
ğız, Türk Parasının kıymetini koruma kanunu 
ile. Memleketimizde fiilî istikrar bu şekilde alı
nan tedbirler sayesinde korundu. Bu takyidatı 
kaldırırsak acaba memleketimizin tediye muva
zenesi bozulmıyacak mı? Tediye muvazenemiz 
neşir olunmıyor. Ticari muvazenemize ait neş
riyat var. Fakat tediye muvazenesini bilmiyo
rum, buna çok ihtiyaç vardır. Onun için bu 
kambiyo tahdidatını biz şimdilik zannederim 
kaldıramayız. Kambiyo tahdidatını kaldıramadı
ğımız için bu mukaveleye iltihak edersek, bu 

mukaveleye imza edersek, sözümüze muhalif ha
reket etmiş olmayız bence. 

O halde arkadaşlar, para anlaşması için en 
mühim şeyler, bizim tarihimiz gözümüzün önün
dedir, ithalâtımızla, ihracatımız oradadır, bil
hassa ben zannediyorum ki, zannediyorum diyo
rum çünkü bilmiyorum, tediye muvazenemizde 
ki rakamlardan birinde dışarıdan gizli ithalât 
teşkil eder, Hükümetin ithalâtı teşkil eder. Şim
di o yere geleceğim; bence bu mühim iki nokta
nın İkisi itibariyle de milletlerarası para san
dığına veya fonuna iltihak etmekliğimize mâ
ni bir cihet yoktur. (Bravo sesleri.) Emniyet-
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le, huzurla iltihak edebiliriz. Pek de söylenme
ğe değmez amma banka hakkında söylenecek 
şeyler var. Zabıtlar yok ki tetkik edeyim, ora
da bir ınufahhasımız bulunmadı ki gidip, gö
rüşüp izahat alayım. Fakat öyle görülüyor ki 
Lorde Case bütün menfaati kendilerine almış; 
harbde tahribat gören memleketlerden bahsedi
liyor. Biz kendimiz için para alırsak, çok dik
katli olarak vereceklerdir, verirlerse eğer. O 
parayı behemehal istihsal menbama, yapıcı ve 
yaratıcı kudrete sarfedeeeğiz. Onu bir mühen
dis heyeti tetkik edecek, teslim edecek ondan 
sonra verecekler. Bir haddi yok fakat, ben öy
le kuvvetle ümit ediyorum ki biz artık bu mil
letlerle, şimdi arzettiğim gibi, birleşmiş olarak 
çalışmağa karar verdik,' Türk Milleti yeni bir 
hamle yapacak. Onun için bir istikraz müraca
atında bulunacak olursa Türk Milleti kendi ka-
rekterinin icabı olarak doğru hareket edecektir. 
Onun için istifade edeceğiz. Yalnız bir de bu
nun ters tarafı vardır. O nedir? Demin erzetti-
ğim gibi filân Devlet ödünç aldığı parayı ver-
miyecek cezasını biz çekeceğiz, hissemizden. 
Bunu bu külfetle alacağız. 

Hülâsa edecek olursak arkadaşlar, meselenin 
banka anlaşması, para anlaşması dönüyor do
laşıyor tediye muvazenesine geliyor, tediye mu
vazenesinin denk olmasına dayanıyor. Tediye 
muvazenesinin denk olması bir milletin elinde
dir. Nitekim, tâbirimi af buyurun, bir insan 
yorganına göre ayağını uzatabilir, milletin de 
yorganına göre ayağını uzatması halinde tediye 
muvazenesi de düzgün olur. Arasıra bizde da
ğıtılan hülâsada söylendiği gibi ticaret muvaze
nemizde denksizlik olur. İhraç zamanlarımız 
vardır. Kışa yakın zamanlarda sonbaharda bi
ze döviz gelir, para azalır. Hattâ 1930 sırala
rında zannediyorum bir kanun yaptık, Hü
kümet bankada mevcut olan ihtiyat yani elde
ki paraların yıpranmasına karşılık tutulan para
lardan lüzumunda döviz mukabili tedavüle pa
ra çıkarabilir. Yerine döviz koyar. Sonra da 
dövizi para ile değiştirir. 

İş tediye muvazenesine geliyor. Tediye mu
vazenesi evvelâ ticaret muvazenesi ve ticaret 
muvazenesi ithalât ve ihracat işidir. Benim 
zannıma göre bizim kuvvetimiz evvelce nerede 
idi? Yani buradan Rusya'ya giderken bize 
2 000 lira harcırah veremiyen bir Devlet yedi 
Devletle karşı karşıya geldi, kazandı, hakla-
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vını aldı. Bunun malî ciheti nasıl temin edildi, | 
hepiniz biliyorsunuz. İngiliz bütçesinden gelen 
nazariyeler mucibince evvelâ Devlet masrafları 
tanzim edilir. Ondan sonra gider Maliye Nazırı 
benim bütçem budur bana şu kadar para vere
ceksiniz der ve istediği kadar para alır. Bizde 
Öyle değildi. Mükellefler şu kadar para veri
yor, denilir, bütçenin varidat kısmı ona göre 
"tâyin edilirdi. Başvekil derdi k i ; Adliyeye şu i 
kadar, maliyeye şu kadar... İliç sıkıntı çekilmez
di. Sonra o zaman hemen, hemen tediye muva
zenemiz ve ticaret muvazenemiz ikisi birdi. Ba
kılırdı; ne kadar ihracatımız olur? Meselâ 130 
milyon liralık ihracatımız oluyor. O halde 100 
milyon liralık ithalât yapabiliriz. 30 milyonu- . 
mı Devletin şu bu mubayaa ihtiyaçlarına ayıra
biliriz, derdik ve mis gibi idare ederdik. Bel
ki dersiniz ki, canını bu çok iptidai bir usul
dür. Fakat bizini memleketimize çok uygun | 
olan bu usul sayesinde harbi kazandık. j 

i ler memleketteki nazariyeleri o memleke- j 
tin hâdiseleri doğurur. Bir memleketin hâdise- i 
lerini nazariyelere uydurmıya kalkmak abestir. I 
Şimdi bence, bizce bu en iyi yoldur. Tabiî Ma- j 
üye Vekili Bey benden daha iyi bilirler. Benim 
bildiğim bir şey var. O da herhalde tasarruf 
etmeğe mecbur oluşumuzdur. Tediye muvaze
nesinin denkliği böyle olur. Başka, türlü olmaz. 
Yani ihracatımızı çoğaltacak ithalâtımızı azal
tacağız. Binaenaleyh böylece tediye muvazene
sinin denkliği meydana gelecektir. Şu halde nef
simize hüküm, şahsi masraflarımızdan nefsimize 
hüküm Millet Meclisi kanun yaparken, kanun
larını tedvin ederken bu noktaya çok dikkat 
Devlet, belediyeler îdarei Hususiyeler hariçten 
mal getirttikleri vakit meselâ otomobilin en 
lüksünü değil, en yükseğini, hayir, bunlara-
dikkat. Bu suretle tediye muvazenesindeki mu
vazeneyi temin, tediye muvazenesini temin et
tikten sonra arkadaşlar mademki bu Fon'da 
başka milletlerle birleştik, yani yalnız başımıza 
kalmaktan, infirattan kurtulduk; orada ar
kadaşlar temin eder ve o arkadaşlar sayesinde 
şuradan buradan menfaatler temin ederiz. 
Bunlarla da bir hamle daha yaparız. Demin ko
nuşuluyordu, köylü şöyle sefildir, böyle se
fildir diye. Evet. Bunlarla köylünün, çiftçinin 
yerim kabiliyetini arttırırız, evvelâ. Bizde şimdi 
HO milyon işçi vardır, köylü olarak, işçi olarak 
çalışan. Sekiz milyon deyiniz. Bu sekiz milyon-
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dan her ferdin günlüğü acaba kaç liraya ge
liyor? Bu vahimdir, ilah, şimdi onun zamanı 
gelmiştir. Bizim tediye muvazenemiz denk ola
cak olursa her Devletin karşısına açık gideceğiz. 
Belki oradaki paramız eksilir Fon'da, başka 
talip çıkar. Fakat biz başkasının parasına talip 
çıkacak olursak bu, bir olacak, iki olacak ve 
nihayet bizi çıkaracaklar. Biz kendimiz de çı
kabiliriz. Demin arzettiğim gibi, bu iki mües
sesenin ikisinden de kendiliğimizden çekilebi
liriz1? Onun için korkacak bir cihet yoktur. Fa
kat bizi çıkartırlarsa korkuludur. 

Bu mukaveleleri hakkında Amerika'nın Fe
deral Reserve sistemi mensuplarından (îolden-
weiser ve Bournenf isminde iki kişi hulâsa yap
mışlar. Bana maliyeci arkadaşlardan biri ver
mişti. Bu iki zat Sandık ve Bankanın hakkında 
hüküm verirken, sandık olsun, banka olsun, 
durmuş olan Milletlerarası ticaretini ve millet
lerin feyz ve refahını yeniden meydana getiril
mesi için lâzım olan bütün unsurları veriver-
mek, emelim değildir. Bunu yapamazlar da. 
Bu müesseseler ne dâhilde sağlam bir iktisat 
sivaseti yolunda ilerlemenin, ne de her mille
tin milletlerarası münasebetlerinde alacaklı 
veya verccı-kli bulunmasına göre bu hallere uy
gun rasyonel bir ticaret siyaseti takip etmesinin 
aslA yerini tutamazlar diyorlar. Demek ki, asıl 
sağlam siyaset, o köklü siyaset tasarruf siyase
tidir. Onun için ben burada milletin mesul bir 
ferdi sıfatı ile söz söylerken ricam yalnız Mec
lise değil, Hükümete değil, aynı zamanda bü
tün efradı milletedir. Biz bunun ile çok büyük 
işe giriyoruz, yapılacak iş biraz belki güç ola
bilir, nefse hâkim olmak zihniyeti ile hareket 
tasarruf etmek biraz güç olabilir, fakat alışırız. 
Kadınlarımızın sabahleyin ellerinde filelerle 
çarşıda, pazarda öteberi' aldıkları vakit nasıl 
tutumlu, hareket, ettiklerini görüyorsak onların 
bize bu. hareketleri gerek Devlet, gerek âmme 
işlerinde ve hususi işlerimizde, fert işlerimizde 
yani bu azimle bu tasarruf zihniyetiyle girelim 
bu milletin, arasına, korkmıyalım. Onun için iki 
anlaşmanın ikisine de imza için Hükümete me
zuniyet verilmesine ben taraftarım. 

Yalnız bir iki sual soracağım. Maliye Baka
nından. 

Bizim paranın başabaş kıymeti; çünkü bir 
madde var, diyor ki, 1945 Kânunuevvelinin 31 
inden sonra girmiş olanlarının parasının başa-
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baş kıymeti ikinci maddeye göre tâyin olunur. I 
ikinci maddede Fon 'un tâyin edeceği şartlar al
tında diyor. O mu tâyin edecek? O tâyin ede- | 
çekse şimdiki yapılan hale göre itiraz edilecek 
midir ? Tabiî ne tâyin edileceği belli olmadan bir 
şey söyliyemem. 

MALÎYE BAKAN HALÎD NAZMÎ KEŞ-
MÎR (Tokad) — Bizden soracaklar, biz bildire
ceğiz. 90 günde itiraz hakları vardır. 

YUSUF KEMAL TENGÎRŞENK (Devamla) 
— 90 gün itiraz hakları var biliyoruz. 20 nci 
maddenin (J) fıkrasını okuyorum: « 1 Aralık 
1945 den sonra âza olmak arzusunu izhar eden 
Hükümetlerin paralarının başabaş kıymetleri 
ikinci maddenin ikinci kısmının hükümleri mu-
cibince tadil edilecektir. I 

ikinci maddeyi okuyacak olursak; ikinci 
madde : « (b) Âzalık Fon'un tâyin edeceği j 
zaman ve şartlar dâhilinde Fon'un diğer âzala- j 
rina açık olacaktır». 

Ne ise demek ki daha belli değil. j 
Kambiyo takyitlerini yani Türk Parasının 

Değerini Koruma Kanununa ek olarak çıkmış 
olan şeyleri « Tekmil Kambiyo takyitleri » bun
ları bildirmek mecburiyetindeyiz, yine Fon'un | 
bir maddesi mucibince. 

Bunların hepsini tutacakmıyız, bir kısmım ı 
bırakacak mıyız, Altın, ihracı Kanunu ne ola
cak? Bunlar hakkına tedbir aldığınız zaman I 
Meclisi de haberdar ederseniz bendeniz şahsım 
namına memnun olur müteşekkir kalırım. j 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Söz Nazım Poroy'undur. 
NAZIM POROY (Tokad) — Sevgili arkadaş

lar, itiraf ederim ki, bugün huzurunuza çıkınca 
oldukça heyecan, herzamankinden fazla heyecan 
duymaktayım. Sebebi: Biraz üzerinde durmak is
tediğim bu bahsin pek ihtisasım dâhilinde olma-
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Bunları oraya haber vereceksiniz, sonra âza 

olduktan sonra ve salâhiyetleri kullanmıya baş
lamadan evvel bunları oraya bildireceksiniz. 
Böyle deniyor, bir madde bir şey var şimdi bu
rada. 

Büyük Meclis karar verdikten sonra, Fon 
için olsun, Banka için olsun müracaat edildiği 
zaman, kanunlarımıza, mevzuatımıza, tevfikan 
lâzımgelen tedbirleri aldık diyeceksiniz. Lâzım-
gelen tedbirler nelerdir? Statü - Statüyü hukuki 
vaziyet diye tercüme etmişler - masuniyet ve 
imtiyazlar maddesinin sonuncu kısmı. Çünkü 
burada bir fıkra var. O fıkra düzeltildi mi bil
miyorum? Burada malî masuniyet, adlî masu-
suniyet vesaire var. Bunlar için onuncu kı
sımda, her âza bu maddede ileri sürülen pren
sipleri kendi kanunlarının ifadesiyle fiiliyata 
flrecirmek maksadiyle kanun hudutları, dâhilin
de icabeden şeyleri yapacak ve bu hususatta 
Fon'a tafsilâtlı malûmat verecektir. 

Malûmu âliniz yalnız bu meclis imzaya ma
suniyet vermekle mahkemede o adamın masu
niyeti olamaz. Keza imzaya masuniyet vermek-
kı falan adamdan vergi almamak olmaz. Tabiî 
bunlar hakkında da lâzımgelen tedbirler alınır. 

Arzedeceğim şeyler bunlardan ibarettir. Asıl 
kanun maddelerine geçildiği zaman ayrıca ma
ruzatta bulunacağım. . 

BAŞKAN — 15 dakika istirahat etmek üze
re oturuma ara veriyorum. 

Kapanm?, saati : 17,30 

maşıdır. Hele Muhterem Hocam Yusuf Kemal 
Beyin gayet etraflı ve derin izahatından sonra 
bu meselede söz almış olmağı biraz da hadna-
şinaslık addederim. Bunun için affınıza sığın
mak isterim. 

Yalnız bu vesile ile duyduğum büyük bir 
bahtiyarlığı da ifade etmekten kendimi ala-

İ K Î N O İ O T U R U M 
Açılma saati : 17,50 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Naşit Fırat (Samsun). 
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mıyacağım. O da, Demokrat Partiden olan ve 
bu gibi mesailde Ankara Hukuk Fakültesinde 
senelerce iktisat dersi okutmuş olmak sıfasiyle, 
en büyük bir iktisat mütehassısı bulunan hoca
mızın ifadatmı dinlemiş olmaktan doğan bah
tiyarlıktır. Zannederim ki, Meclisin ilk güııün-
denberi iki Parti arasında en tatlı müzakere 
bu olmuştur, ve şu ümidide izhar etmek iste
rim ki, daima bu gibi mesailde böyle tatlı ve 
güzel görüşmüş olalım. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Yerine göre. 
NAZIM POROY (Devamla) — Arkadaşlar; 

Bretton Y/oods mukaveleleri hakkında beni söz 
almağa scvkeden esaslı bir sebep vardır. O da 
gecen sene Almanya ile harb bitip de mütareke 
im:--al andıktan ve Japonya teslim olduktan son
ra, Büyük Millet Meclisinin ötedenberi dâhil 
olmuş bulunduğu Parlemeııtolar Birliği Konse
yi harb senelerinde hiç toplanamadığı halde top
lanmak fırsatını buldu ve bu Konsey içtimam-
da arkadaşım Fazıl Ahmet'le birlikte ben
deniz de bulunmak şerefini kazandım. Orada 
vâki olan çalışmalarımızda Devletlerin Millet
lerin istikbaline ait en mühim mesail mevzu
bahis olduğu sırada bu Bretton Woods muka
veleleri de görüşüldü. îtiraf ederim ki ; Muh
terem Hocam gibi bu işte mütehassıs olmadığım 
için ben Bretton Woods mukaveleleri denildiği 
zaman bunun mahiyet ve ahkâmı hakkında pek 
de etraflı malûmata mâlik değildim, bütün bil
diklerim kısa telgraflarda okunan haberden- ve 
Reis Ruzvelt'in tavassut ve delaletiyle Milletler 
arasında harb sonrası para ve kalkınma işlerini 
yoluna koymak için böyle bir toplantı yapılıp 
bunların bir karara varmış olmasından ibaret
ti. Parlementolar Birliği Konseyinde bu husus 
etraflıca bir surette incelendi, raporlar dağı
tıldı ve bu vesile ile bir takım vesikalar gör
mek fırsatını bulduk, tş başa düşünce çalış
mak lâzım geldi. Buraya geldikten sonra top
ladığım bu vesikaya müsteniden uzunca bir ma
kale yazdım. Affmızı talep ederim, kendi ya
zımdan bahsetmek zorunda bulunuyordum: Çün
kü biliyorum ki, memlekette Bretton Woods 
mukaveleleri hakkında hiçbir esaslı bir malû
mat intişar etmemiştir. Onun için bendenizin 
bu makalem epey uzun oldu. Böyle uzun olunca 
herhangi bir günlük gazetede çıkamazdı; bir 
derginin sayfalarında da kolayca yer alamazdı; 
esasen hazırlanması için de biraz zaman geçti 
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ve nihayet geçen ay bu yazı Adalet Dergisinde 
intişar etti. Bu meyanda arkadaşımız Esat Te
keli 'nin de Ulus Gazetesinde birkaç makalesi 
çıktığı gibi, memleketimizin güzide bilginlerin
den Merkez Bankası Malî Müşaviri Zeki Be
yin de geçenlerde buna dair güzel bir yazısı 
yine Ulu?*" ~ ıVtı. 

Zannederim ki Bretton Woods mukaveleleri 
hakkında memleketimizde toplanacak olan, yani 
hiç bir lisan bilmiyen bir arkadaş için toplana
cak malûmat ancak bu yazılarda bulunabilir. Bu
gün muhterem hocamız Yusuf Kemal Beyin bu
rada vermiş olduğu izahat ta benim için ay
rıca büyük bir istifadeyi mucip olmuştur. Ar
zu ederim ki, zabıtlarda intişar edeceği gibi bu 
konu bütün gazetelerde de etraflı bir surette 
neşredilsin ki bu memleket Bretton \Yoods 
mukavelelerinin ne olduğunu açık bir surette 
anlasın. Bu cidden temenniye şayan bir şeydir. 

Bundan başka mukaveleler hakkında bir do
çentin bir kitap yazdığımda gazetelerde oku
dum. Geçen gün bu kitabı almak üzere kitabcı 
dükkânına gittim. Bu hususta büyük gayret 
göstererek, masrafını üzerine alarak kitabı yaz
mış olan arkadaşın, kitabın hiç satılmadığını gö
rerek geri aldığını öğrendim. Teessüf ve Teessür \ 
duydum. Hakikaten arzu olunur ki, memlekette 
bu gibi ciddî eseri er okunsun. Bu küçük mukad-
demeyi yaptıktan ve bir derdimi de döktükten 
sonra mevzua girerek söyliyeyim ki, Muhterem 
Hocam Yusuf Kemal Beyin; bu Fon Bankası ve 
diğer banka daha evvel de düşünülmüştü, fa
lan tarzındaki mütalâası, elbette doğrudur, fa
kat bendeniz bunun derecei isabetini takdir ede
cek vaziyette değilim. Çünkü Cenevredeki çalış
malarımızda anladım, kanaat getirdim ki Bret
ton Woods'ta karar altına alman şeyler, 1914 
de başlıyan harbin sonunda hâsıl olan teşevvüş
lerden meydana gelen karışıklıklar neticesinde 
ondan alman dersler ve ibretler sonunda, bir 
daha o hale düşmemek için alman tedbirlerden 
ibarettir. 

Geçen harbte, biliyorsunuz ki, her harpte de 
olduğu gibi ve harb umumi olduğu için en geniş 
mikyasta dünyanın işleri altüst, olmuştu belki 
bu seferki kadar değil fakat yine altüst olmuş
tu. Belki bu seferki o kadar değil fakat yine 
altüst olmuştu. 

Son harbte gayet esaslı buhranlar tevlit etti-
Bu buhranlar neden hâsıl oluyor? Bunları ince-
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lemelerle tesbit eden mütehassıslar derlerki, bu 
buhranların bellibaşlı sebepleri 4 dür. 

Birincisi: İşsizliğin artması, yani her hangi 
bir memlekette olursa olsun, istihsali istihlâka 
uydurmak hususundaki aciz; 

İkincisi: Harbin tevlit ettiği karışıklıklar 
içinde sabit bir para mikyasının tamamen kay
bolması. 

Üçüncüsü: Para kıymetini tutmak ümit ve 
emeliyle devletlerin ticaret işlerine koydukları 
engeller ve nihayet, 

Dördüncüsü: Hükümetler arası borçlarının 
her tarafça memnunluk verici bir surette tesvi
yesine çare bulunmaması. 

öyle .zannolunur ki, bir harb bittiği zaman 
ortada eşya kalmadığı, bütün fabrikalar o za
mana kadar harb için çalıştıkları cihetle istih
sale çok ihtiyaç vardır. Binaenaleyh her taraf
ta çok iş olacaktır. Hakikatte bu böyle olma
maktadır ve olmadığı görülmüştür. Çünkü 
«ouvrier Qualifie» denilen arbap amele harbde 
azalmaktadır. İş saatlerini azaltmak veya ço
ğaltmak zannolunduğu kadar istihsale yardım 
etmemektedir. Ve bayındırlık işleri bir tarafta 
çok, bir tarafta az olduğu için çok iş ve bi
naenaleyh ameleye çok muhtaç olan yerlere ame
le göndermek, ameleyi deplase etmek kolay bir 
iş dğildir, hattâ çok zor bir iştir. 

Para işi Devletlerin hayatını sarsacak suret
te daha tesirli bir şekil almaktadır. Biliyor
sunuz ki geçen harbden sonra para mikyasının 
yani altının ortadan kalkması veyahut teessüs 
etmiş kıymetlerin değişmesiyle 1930 senesinde 
büyük bir buhran hâsıl oldu. Ve İngilizler mal
larını satabilmek için zannediyorum 1930 da İn
giliz lirasının kıymetini düşürdüler. 1933 de 
Amerika kendi parasının kıymetini düşürdü. 
1936 da Belçika parasının kıymetini düşürdü. 
Ve nihayet 1936 senesinde altın esasına sadık 

olan memleketler - ki Fransa, İsviçre, İtalya'
dır - paralarının kıymetini düşürdüler. Maama-
mafih bütün bu tedbirler hiçbir veçhile yaraya 
merhem olmadı. Yani para, sabit bir para Dev
letler arasında taayyün edemedi. Sabit para 
olmayınca tabiî herhangi bir tüccar karşı taraf
taki bir tüccara satacağı malın mukabilinde ne 
alacağını ve bu para ile ne yapacağını bilmedi
ğinden dolayı ticaretin sağlam ve salim bir şe
kilde teessüsü imkânı yoktur. Nihayet ticaret 
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güçlükleri gittikçe arttı ve Devletler kendi pa-
raalrmm kıymetlerini mümkün olduğu kadar 
tutabilmek için koydukları kontenjentman ve 
kliring gibi takas zorlukları ticareti büsbütün 
felce uğrattı. Aynı zamanda mevaddı iptidaiye 
azaldı ve bilhassa yiyecek maddeleri bulunma
dığı için her taraftan bu maddelere hücum vâki 
oldu ve bu da Devletlerin birbirleriyle olan 
münasebetlerini daha zor bir safhaca soktu. 

Fakat bütün bunların üstünde dördüncü se
bep olarak harb soması ve bilhassa geçen mu
harebeden sonra Almanya'nın vereceği tamirat 
bedelini Almanlardan almak meselesi ve bunun 
imkânsızlığı karşısında yine Devletlerin eski 
muvazeneyi hiçbir zaman bulamamaları teşkil 
etmiştir. Yani Hükümet arası borçları da bu 
muvazenesizliğin en mühim bir sebebi olmuştur. 
Biliyorsunuz ki, Almanlardan bu harb tazmi
natını alabilmek için türlü türlü plânlar yapıl
dığı halde buna muvaffak olunamadı. Evvelâ 
Davus plânı yapıldı; bir netice vermedi. Son
ra Yung plânı yapıldı. Bu plân da Almanya 'yi, 
hatırımda kaldığına göre, 1984 senesine kadar 
borçlu yapıyor ve Alman harb tazminatını bu 
şekilde taksitlere raptediyordu. Bu Yung plânı 
belki tahakkuk edecek bir takım esasları ihtiva 
etmekteydi. Fakat Almanların gelecek nesille
re bu kadar büyük bir borç yükletiliyor şeklin
de feryatları ve belki de bazı siyasi hâdiseler 
bu plânın tatbikma imkân vermedi. Ve Alman
ya'dan eski borçları almak şöyle dursun, kal
kınması için yeniden verilen paraları dahi geri 
almağa imkân olmadı. İki büyük harb arasın
da insanlığın gördüğü en büyük garibetlerden 
biri de şüphesizki budur. 

İşte geçen büyük harbin neticesinde husule 
gelen ve şu dört noktada toplanabilen bütün bu 
mahsurları düşünerek ve bu mahsurlardan ders 
alarak yine böyle belirecek feci halleri bertaraf 
etmek için, büyük Devletler toplandılar ve dü
şündüler. Bu düşünme neticesinde evvelâ muh
terem hocamızın bahsettiği Keynes plânı ortaya 
atıldı fakat matluba muvafık gelmedi, sonra 
Amerika'da Herry White plânı ortaya atıldı, o 
da beğenilmedi. Biraz evvel dediğim gibi Reis 
Ruivelt'in teşviki ile 1944 senesi Temmuz'unda 
Bretton Woods'ta bir toplantı yapıldı. İşte bu 
gün huzuru âlinize takdim edilen her iki anlaş
ma burada toplanan heyetin meydana getirdiği 
anlaşmalardır. Bu anlaşmalar''sonunda meyda-
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na gelen iki tesis vardır. Bunun birisi; (înter-
nationel Monibary Fund) ismindeki milletler
arası sermaye fon'u; ikincisi de (înternationel 
bank for eons tı*uetion and devalepument) is
mindeki imar ve inşa yani kalkınma bankasıdır. 
Birinciye sadece (Para fon'u) dendiği gibi, ikin
ciye de büyük adının ilk harf l an alınarak (I. B. 
R. A. D.) denilmektedir. Bu tesislerde birincisi 
fon] arı, Devletlerin paralarını birbirine karşı sa
bit kılmak için her ne gibi bir çareye başvur
mak, lâzımgelirse oraya başvuracaktır. Yani 
muhtelif memleketlerde millî gelir-erin artırıl
masına yardım suretiyle istikrarı temine çalışa
caktır. Tesis bu kurula girecek olan âza arasm-
aa çok taraflı bir tediye usulü koyacak, yavaş 
yavaş şanj kontroİlerini ortadan kaldıracak ve 
âza Devletlere tabiî konmuş şartlar altında pa
ra verecek, para yardımı yapacaktır; bundan 
başka âza Devletlerin tediye bilançosunu geniş
letmek veyahut azaltmak için her Devlete bir 
iştirak hissesi ayrılmıştır. İşte birinci tesis bu
dur. 

Bendeniz muhterem arkadaşlarıma, bu işi 
belki tetkik etmemiş olanlar da vardır, salim 
bir fikir vermek için hocamız gibi derinliklere 
inmiyerek, mevzuu genişletmiyerek hulâsa olrak 
arzediyorum. Bununla beraber vaktinizi biraz 
suiistimal ediyorsam beni mazur görmenizi rica 
ederim. 

Bu birinci bankaya,' Amerika: 2 750 000 000, 
ingiltere 1 300 000 000, Rusya 1 200 000 000 do
larla iştirak etmektedir. Bu tesisler birtakım 
anasır tarafından idare edilecektir. En başta 
idareciler meclisi vardır ki tesise giren her Dev
letin mümessillerinden mürekkeptir; murahhas 
azaları olacaktır. Ve nihayet bir umum müdürü 
olacaktır. 

İkinci tesisin de ilk vazifesi, paranın istik
rarını korumaktır. Fakat, daha ziyade çalışa
cağı iş; kalkınma kredisi hazırlamaktır. Yani, 
bilhassa Avrupa'da harap olan memleketlere, 
yanmış yıkılmış olan yerlere kalkınma kredisi 
temin etmektir. 

Bu iki tesisin hikmeti vücudu, daha doğrusu 
iki oluşunun sebebi nedir? Bu sebep gayet ba
sittir : Birinci tesisin yapacağı kredi kısa vade
lidir, ikinci tesisin yapacağı kredi ise daha 
uzun vadeli kredi olacaktır. Ve bu iki muame
lenin biribirine karışması arzu edilmemiştir. 
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İkinci tesis bilhassa yıkmlan memleketlerin 

yapılmasına yardım için hususi mevduatı teşvik 
edecek, bankanın kefalet edeceği ikrazların 
diğer ikrazlara rüchanını sağlıyacak ve bunları 
harb ekonomisinden sulh ekonomisine geçer
ken hiç bir sarsıntıya yer vermeden yapmıya 
çalışacaktır. 

Bu banka, yani İmar ve İnşa Bankası doğru
dan doğruya kendisi pek fazla para ikraz et-
miyecek, o daha ziyade, krzen alman paralara 
kefalet edecektir. Alacaklıya karşı borca kefil 
olacaktır. 

Bu iki tesis ortaklarından kendisine dâhil 
olacak olan Devletlerden hisselerinin tamamını 
da birden istemiyecektir. 

Arkadaşlar; biraz evvel de arzettiğim gibi, Dev
letler arasındaki borçlar işinin geçen harbde ol
duğu gibi içinden çıkılmaz bir hale girmesine 
mâni olacak tedbiri en ziyade düşünen yine 
Amerika Devleti olmuştur. Bu büyük Devlet 
silâh bedeli, harb malzemesi, taşıt ücreti olarak 
bütün dünyada hesaba sığmıyaak kadar büyük 
bir paranın alacaklısı olmaktan kendisi için 
hiçbir fayda çıkmıyacağmı görmüş ve anlamış
tır. Eğer Amerika alacağını istemekte ısrar 
ederse bütün dünyanın tediye muvazenesi ve 
ticari muamelesi yarım asırdan fazla bir zaman 
için düzelemiyecek, tabiî bundan en çok za
rar görecek Devletlerden biri de Amerika'nın 
kendisi olacaktır. Aynı zamanda diğer Devletler 
Amerika'ya bu borçları mukabilinde paradan 
ziyade kendi memleketlerinde istihsal ettikleri 
malları vermek istiyeceklerdir. Ve ithalât Ame
rika istihsalâtımn ve ticareti büsbütün müş
kül bir hale sokacaktır. Amerika buna taraf
tar değildir. Amerika bir çare düşünmüş ve 
nihayet bu çareyi ödünç Verme ve Kiralama 
Kanununda bulmuştur. 

Bretton Woods'ta ortaya çıkan bu iki ku
rula bazı Devletler tarafından vâki olan itiraz, 
bizim Beynelmilel Parlâmentolar Birliğinde ce
reyan eden müzakerede mevcut olan kanaat, 
aleyhinde demiyeceğim, yapılan itiraz oy mese
lesi etrafında toplanıyordu. Bu kurullarda bil
hassa Fon teşekkülünde her azanın, bir âza ne 
kadar küçük bir Devlet olursa olsun evvelâ 
250 oyu vardır. Meselâ Lüksembug büyük duka
lığının bile 250 reyi mevcuttur. Bu 250 reye inzi-
mamen yani buna ilâve olarak her Devletin 
vereceği iştirak hissesinden 100 bin dolar ve 
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cüzü için bir oyu olacaktı. Bu hesapla Amerika'
nın 27 750 reyi, îngilterenin 13 250 reyi, Çinin 
5 750 reyi, Fransanm 4 750 reyi bulunacaktır. 
işte küçük Devletler murahhasları demek is
terler ki bu kadar büyük reyler karşısında bi
zim küçük reylerimiz ne kıymet taşır. Yine biz 
bilhassa Amerika ile ingiltere'nin tahakkümü 
iktisadisi altında kalacağız. Filhakika ingiltere 
dominyonları, Belçika, Brezilya, Hindistan 
Felemenk ile Polonya, Çekoslovakya gibi ikin
ci Devletler 22 350 reye maliktir, halbuki yal
nız Amerika'nın 27 750 reyi vardır. 

Arkadaşlar öyle zannediyorum ki bu Bret-
ton Woods mukavelelerinde itiraz olunacak en 
mühim madde budur. Fakat bunun gayet basit 
bir cevabı vardır.. Bir defa muhterem üstadı
mızın, kendilerine tekrar teşekkür ediyorum, 
gayet güzel ifade buyurdukları gibi, mukavele
leri imzalamakta istiklâli malimize, istiklâli 
siyasimize ve iktisadimize halel geleceği gibi bir 
mesele yoktur. Bu kurumlarda Amerikanın 
ve ingiltere'nin elerinde bu kadar büyük bir 
kuvvet tutmaları dahi endişeyi mucip olabile
cek bir mesele değildir. Cenevre'deki görüşme
lerde varılan netice budur. Çünki bir kaç 
büyük Devletin tesiriyle, . nüfusuyla filhakika 
yapılan bu mukavelelerin gayesi dünyanın iyi
liğine, refahına, terakkisine, rahatına matuf
tur. Diğer devletlere, bizim gibi bu mukave
lenin aktinde bulunmamış devletlere girmek için 
kapı açık bulundurulduğu gibi çıkmak için de 
açıktır Nihayet para yarası olsa dahi, para ya
rası istiklâli millî ve siyasiyeye dokunulmadığı 
için insanı öldürecek bir yara değildir. Bütün 
bu tesislerde kuvvet, bilmek lâzımdır ki, in
giltere ile Amerika'da olmakla beraber, daha 
ziyade Amerika'dadır. Yani kurum, bir kapi
talist kurumdur. Zaten bugünkü vaziyet ne
dir? Bugünkü vaziyet, sermaye; iş ve istih
sal bakımından Amerika'nın bütün dünyaya 
hâkim olması vaziyetidir. Amerika 'nın bu hu
susta zaten kabul edilmiş bir hegomonyası var
dır. Bir kere Kurumlara sermayenin en büyü-* 
günü Amerika verdiği iiçn Bretton Woods mu
kavelesinin iki tesiside beş sene için dahi olsa 
Amerika'da kurulacağıdır. Bunların umumi 
müdürleri, yine muvakkat bir müddet için da
hi olsa, yine Amerikalı olacaktır. Bunlar pek 
tabiîdir. Çünkü Amerika yaptığı, bu hamle ile 
bütün dünyada paranın istikrarını temine mâ-
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I tuf bir yükü üzerine almıştır. Binaenaleyh bu

na mukabil az çok bazı imtiyazlara sahip olma
sı birçokk devletler tarafından kabul edilmiş
tir. Maamafih Amerika'nın bu imtiyazlarını 
ödünç verme ve Kiralama Kanununun dünya
da husule getirdiği tesirlerle beraber mütalâa 
etmek doğru olur. Bu Kiralama ve ödünç Ver
me Kanunu yeni bir kanun değildir; bendeniz 
bilmiyordum, orada bunu da öğrendim. Ame
rika'da 1892 tarihinde böyle bir kanun zaten ya
pılmış ve bu kanun, Amerika'nın ihtiyacı ol
madığı takdirde, esliha, teçhizat, yemek ve ta
şıt gibi 4 maddeyi bir harb vukuunda kendisi
nin taarftarı olacak muharibe vermek hususun
da Amerika Cumhurbaşkanına bir yetki tanı-
maktaymış. işte müteveffa Rozvelt, o büyük 
adam arşivden çıkardığı bu kanunu tevsi etmiş 
ve tadil ettirmiş. Yeni kanun verilebilecek 4 
maddeye münhasır değildir. Birinci maddesi 
harbin kazanılması için ne gibi yardım yapmak 
lâzımgelirse Amerika Reisicumhuru bu yardı
mı yapmak salâhiyetine haizdir. Bundan başka 
kanuna harbih idaresinde bilcümle lüzumlu mad
deler kaydı da konulmuştur. Reisicumhur yine 
bu malları satmak, kiraya vermek, kiraya ver
diği zaman kiracıdan kira bedeli istememek ya
hut bu kiranın bir üst olması, veyahut Amerika 
askerlerine yapılması lâzımgelen yardım varsa, 
bunların yapılması gibi şeyler olmasını tâyinde 
yetki sahibidir; ve nihayet mânevi her türlü yar
dım da kira bedeli olabilir. Aarkadaşlar, Hari
ciye Bakanımız Amerika ile hesaplarımızı gören 
ilk devletlerden olduğumuzu söylediği zaman, 
bu kanun mucibince Aamerika 'dan aldığımız eş
ya ve teçhizat bedelinde hayli tenzilât yapıldı
ğını da bu kürsüden memnunlukla ifade etmiş
ti. 

Binaenaleyh Amerika'nın bu husustaki imti
yazlarını, bu kanunun tatbik şekilleri ve Ameri
ka Reisicumhurunun bu kanunun tatbiki için 
elinde tuttuğu yetkilerle beraber mütalâa et
mek lâzımdır. 

işte size bu teşekküllerin esası ve mahiyeti 
hakkında böyle umumî, çok umumî ve kısa ma
lûmat arzettikten sonra şunu da ifade edeyim 
kî, Ankara'ya avdetimde, bizim Hükümetin Bre-
ton Wood mukavelesine dâhil olup olmıyacağı 
meselesini burada mevkii müzakereye koymak 
ve hattâ Hükümete karşı bir sual mevzuu yap
mak fikrinde- idim. Hükümetin bu husustaki 
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fikrini,sosacak ve bu.mukavelelere iltihakını 
istiyecektir,j düşünmektedir. Fakat bizim o za-
man-, gelişimizi tarihi intihap; arifesi idi, herhalde 
memlekette; Hükümet tebeddülü gibi bir hâdise 
olacağı beUi. id i Bundan .dolayju o zam an bu,-
meseleyi açmadım. Hakikaten; intihabat, yapıl-
dı, Recep Peker Kabinesi geldi..Recep Pekeı* 
Kabinesinin programında,.,bir..takım.mucip* se-, 
bepler dolayisiyle,;,pek açık; olmamakla,.beraber; 
kendimce bu anlaşmalara iltihak edeceğimiz; 
kokusunu almıştım ve öyle olacağını, kuvvetle 
ümit ediyordum. Bu ümit ve kanaa4âm da aklan
madığımı gprmekle cidden bahtiyarım. 

Muhterem ve çok kıymetli arkadaşım Halid; 
Nazmı, tabiî, bu Bretton Woods mukaveleleri
nin bize temin edeceği. fayda karşısında lâka--, 
yit .kalamazdı., Bakanımız yine çok krymetli ar<-
kadaş olan Hazine Umum Müdürü Sait NaciBeyr 
le çalıştılar ve bize bu kanunu, getirdiler. • Her. 
ikisinin,, gerek Dışişleri.Komisyonunda ve ge
rekse Bütçe Komisyonundan çok esaslı, ve et
raflı beyenatlarından- daha siyade - tenevvür»et-, 
tim ve kanaatiitt, kökleşti. 

Arkadaşlar, biz ötedenberi her zaman bir, 
devletlerarası andlaşmaya, girdiğimiz zamam, ta
ahhütlerimizi. tamamen ifa etmiş, ona riayet. 
etmiş bir milletiz. Ve bundan- ayrûmıyacağız.. 
Binaenaleyh Muhterem.Yusuf Kemal Hocamı-* 
zm izah ettiği şerait altında ve kendi ayağımı
zı kendi yorganımıza. gcjre> uzatmak şartiyle 
bunlardan her suretle istifade .-etmek mevkiin
deyiz. Ticaretimizin bunlardan pek müstefit ola
cağını daima faydalanacağını zannediyorum* 
Memeleketimizde, esasen ikinci f eei harbin dur
durmuş olduğu büyük hamleleri, imar ve inşa
at ihtiyacını bu suretle daha.kolay temin edip. 
aldığımız parayı yerine sarfetmek suretiyle bu
na muvaffak olacağız, buna kanaatim vardır. 
Binaenaleyh bu mukaveleleri ve merbutatını im? 
za etmek, esasen birleşmiş milletler camiası 
içinde daima.bulunmayı kendisine.mühim ve-; 
kutsi bir vazife bilen Türkiye için, elzemdir,., 
başka türlü yapmak ta katiyen, doğru değildir. 
(İştirak ediyoruz.sesleri) bu kanunu, tasdik. et
mek zaruridir, Hükümete.bunu yapmak yetki
sinin verilmesini bilhassa ı rica., ederinu 

BAŞKAN — Kasım Gülek. 
KASIM GÜLEK (Seyhan), — Efendim, me

sele ariz ye amik konuşuldu, vakit te> geçti. Ben 
sözümden vazgeçiyorum.. 
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BAŞKAN — Başka^sözistiyen yok. Maddelere 

geçJLmesini.kabıai edenler.... Etmûyenler... Madr. 
delere ̂  geçilmesi kabul edilmiştir. 

IVZiUetlerarası Para Pon'u ile Millötlerarası imar 
ve Kalkımna Bankasına.- katılmak için, Hüküme-

te yetki verümasina dair. kanun 

MADDE 1. — Milletlerarası Para Fonu'nun 
ve*Kâl4îmma ve İmar Bankasının-bu kanuna ili
şik statülerini imza etmek ve> bîr kurullara katıl
mak için' lüzumlu olan' diğer işlemi eri yapmak ve 
anlaşma hükümlerinin getirdiği tedbirleri' al
nı ak için- Hükümete yetki verilmiştir. 

BÜTÇE'KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNİR 
BİRSETJ (İzmir) —• Efendim, birinci maddenin 
metni üzerinde Dışişleri ve Ticaret. Komisyonla
rı arkadaşlarımızla bir olarak, vuzuhu temin 
için, bir iki kelime tadil yapmak üzere müsaade
nizi rica ederim. 

Bunlardan birisi: Maddenin başında « Millet
lerarası Para Fon'unun ve Kalkınma ve İmar 
Bankasının ...» deniyor. İkisinin ayrı müessese 
vo anlaşırı r. olduğunu anlatmak için, Milletler
arası Para;Fon'u ile Milletlerarası İmar ve Kal
kınma. Bankası ... » şeklini teklif ediyorum. 
«Statü» kelimesi maddede «anlaşma» şeklinde 
ifade edildiği için « anlaşma » olarak koyuyoruz. 
Nihayet «asıllarının birer,örneği ve Türkçe .metin
leri bu kanuna ilişik » diyoruz. Müsaade ederse
niz maddenin bu değişikliklerle kabulünü rica 
ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi değişik şekliyle okuyo
ruz: 

M Al)!) F; 1. — Milletlerarası Para Fon 'u ile 
Milletlerarası İmar- ve» Kalkınma Bankası hak
kında, asıllarının birer örneği ve Türkçe metine 
leri bu kanuna ilişik' anlaşmaları imza • etmek 
ve bu kurullara katılmak için lüzumlu olan di
ğer işlemleri yapmak vej anlaşmalar hükümieri-
nin gerektirdiğr tedbirleri aîmak< için Hükümet 
t o yetki verilmiştir. 

BAŞKAN— Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
bu şekildi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Mımyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE..uiL—Milletlerarası, Para Fon'u ve 
Kalkınma ve İmar Bankasına, yapılması gere
ken ödemeler, gelecek, yıllar bütçelerine konu
lacak ödeneklerden mahsube^ilmek. üzere, 
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avans alarak;icra'crlumbilir. Ancak bu avans
ların yekûnu, Mr Temmuz 15444tarihiride mer'i 
-sıklet safiyetteki, '85 '000 Wö Amarika' Bir
leşik Devletleri doları *kaTşn^ğmı geçemez. 

BÜTÇE EOM^yomJ^^öfZeÜSÜ MtîNÎB 
©îRSBL (İzmir) —'üf-ffk bir - teshm iica ede
ceğim: «-Paralfan'u »~diye "Okundu. Bu, «Ta
ra Fon 'una »şeklinde ötecisktır. 

rmm KEMAL TONGÎBŞENK <sinob) ~ 
Ondan sonra « Milletlerarası'Îmar-Te Kaîfcmma 

^Bankasnra» olacaktır. 
BAŞKAN — Maddeyi tashih edilmiş şekliy

le okuyoruz. 
MADDE 2. —^Milletlerarası Baasa Eonunna ve 

, Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına ya
pılması gereken ödemeler, gelecek yıllar »bütçe
lerine konulacak ödeneklerden mahsubedilmek 
üzere , .avans alarak; icra solunabilir. Ancak bu 

.«avansların yek&nu, 1 Temmuz. 1944 tarihinde 

.mer'i sıklet ve. -safiyetteki 86 000*000 Aımerika 
JBirlşik Devletleri doları kaüşalığonı,geçemez. 

; BAŞKAN — Bu ıraretle ^maddeyi yüksek 
•oyunuza < sunuyorum. Kabul iedeirier ... Etmi-
• yenler ... Madde i kabul»: eoifcEsâştir. 

MADDE 3. — Bu kanun . yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var. mil Maddeyi yüksek oyunuza »sunuyorum... 
Maddeyi kabul edenler ....Etmiyenler ... Madde 
Kabul edilmiştinr. 

•MADDE 4.-—'Bu'kOTun Mikümle-rini Baksıı-
iar ÎKSSEBİU ̂ yi&rütür. 

TBAŞKAJN ~AM«dde h&kkırida sözr istiyen 
yoktur. Malddeyi kabul edetöer... Efaniyehlıer... 
Madde kabul iedihniştir. 

"usarenin birinci 'görüşülmesi'bitmiştir. 

d. —Mrdu ve.Jandarmaya meıuup. subaylar
la, eratın vesair.Mııek Jıakkı,olanların,kendi malı 

jbineklervmnı ve.Orduy&.abman Ahali maMif e va
sıtalarının ödenmesine dair olan Kanunun (4657 
sayılı kanunla değiştirilen t4, ncü rmad&esinin 
değiştirilmesi, hakkında hanun* tasarısı w.Millî 
Savunma, içişleri ve, Bütçe. Kûnıişymilam tmpor-
UnJl/lOŞ) [1] 

BAŞKAN — Tasarının-Iraııtü iıskkıridasöz 

[1] 81 sayıU ba^may4»fi^fmağmw%unûad%r. 
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istiyen var mi? Söz istiyen yoktur. 

' Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum: 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Maddelere ge
çilmesi kabul eilmiştir. 

Ordtı ve Jandarmaya mensup subaylarla eratın 
Tesair binek mtkkı olanların kendi malı binek
lerinin ve Orduya alınan ahali nakliye vasıtala-

*rımn ödenmesine dair' 1471 sayılı Kanunun 4657 
sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin 

değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE. 1. — 4 . I X .1944 tarihli ve.4057 , 
.,sayılı İCauunla.d^ğişticilen 29 . V . 1929 tarihli 

T e .1471 .sayılı Kanunun dördüncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde .^değiştirilmiştir : 

Ordu ve Jandarmaya mensup subaylarla 
.binek Jıakkı olan- askerî memurlar ve Jandarma 
.eratının, .1471 saydı. Kanunun birinci maddesin
de-yazılı, şartlar ve sebepler altında elden çı
kan kendi: analı hayvanları, temlik mazbatasın
da .yazılı kıymeti üzerinden, ödenir. Bu 
fcıymet,. Jandarma eratı .hayvanları için 200, 
subay ve askerî memurlar hayvanları için 350 
,li£ayartg6e^mez. .-ABQak,Jh&yvan sahibi, .bu be-
.dele razı vOİmadığı takdirde, elden çıkan hay-
ivanın tendik mazbatasındaki niteliğine müm
kün olduğıu kadar *yakHL ter ve\ subay bineği ni
teliğinde, bör'hayvan, Hükümetçe birliklerden 
veya, dışardan tedarik edilir -ve: sahibine veri
lir. Bu s»Fötle .verüeeek hayvanın yaşı öle-
mm,:ölüm.TSirasındaki, yaşma »uygun olması şart-
.fcr. 

".BAŞKAN—,İbarede birşey vardır, Korniş-
«yemununazarı dikkatini^ celbedeceğim. 

G1.<KİA23M-^EVÜKÎ!EKIN (Mardin) — 
îteisbey söz istryortnn. 

"Bu hayvan' bedelinin 1944 tarihinden itiba
ren'"Ördü kadrosunun içinde kullanılmıyacak 
kadar olanlarına verilmesi hakkında Millî Sa
vunma ,Komisyoffinıun koyduğu bir fıkra vardı. 

t?B&tçe"Komisyomı onu çıkarmıştır. Bendeniz o 
'zaman:öîüm İtfzı kanunlarda mevcut olduğu 
için hayvanm ölümir ile, kadrodan hariç olmak 
-arasmda' bir fark olmadığı kanaatindeyim. 
Onun için ölüme verildiği gibi böyle sakatlana
rak kadrodan çıkarılmış olan ve Orduca binil
meğe' imkân icâlmryan hayvanların da bedelle-

-rmin sâhJpfeTİne^verilmesıni rica ve teklif edi-
"yonım. 
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BALKAN — Birinci fıkrada Hükümet tekli

finde «Hayvanların bedeli mazbatalarmdaki kıy
met üzerinden verilir» deniyor. Komisyonun 
metninde «Kendi malı hayvanları, temlik maz
batasında yazılı kıymeti üzerinden ödenir» de
nilmektedir. ödenecek hayvanlar değil, her 
halde bedeli olacaktır. Lütfen bunu encümen 
tasrih etsin. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNlR 
BlRSEL (îzmir) — Efendim; Sayın Başkanın 
işaret ettikleri cihet doğrudur. Hakikaten kıy
met üzerinden ödenecek olan şey hayvanın be
delidir. Filvaki aşağıda aynen verilmesi hük
mü da vardır amma yukarıdaki kıymet üzerin
den ödenmeğe mütaallik hüküm hayvanın be
deline taallûk eder. Bu suretle tashih buyurul-
masmı rica ederim. 

Sayın Sevüktekin'in noktai nazarlarına arzı 
cevap edeyim: Bu nokta Bütçe Komisyonunda 
bir ihtilâf konusu olmuştur. Ve bu fıkranın 
çıkarılması çoğunlukla kabul edilmiştir. Ben
deniz iki tarafın noktai nazarını tamamen ob
jektif olarak arza çalışacağım, takdir Yüksek 
Heyetinizine aittir. 

Bu kanun kabul edildiği zaman birinci mad
desinde subaylar ve jandarma eratının kendi bi
nek hayvanlarından ölenler, hastalık sebebiyle 
ve tabiî veteriner raporiyle öldürülenler ve bi
nek hayvanı olmak ehliyetini sahibinin kusuru 
olmaksızın kaybedenler, bir de sahibinin kusur 
ve kabahati olmaksızın kaybolan hayvanların be
delini ödeme prensipi konduktan sonra, aşağıda 
diğer bir madde ile bu bedel 200 - 350 lira 
olarak tahdit etmiştir. Fakat hayvan bedelle
rini, fiyat değişikliği yüzünden bu âzami bede
liyle de ödemek imkânı olmadığı için bir sistem 
düşünmüşler, ve demişler ki; 200 - 350 lira 
olarak tahsil edilen âzami bedeli kabul etmiye-
ne hayvana ait mazbatada zikredilen evsaf ve 
şartlar dairesinde bir hayvan, orduda mevcutsa 
ordudan ayrıları1.^ yoksa ı.bşardan mubayaa edı 
lerek verilir. Fakat bu hüküm yazılırken \ irin-
ci mnddedeki arzorliğim dört hale f;:üten*v.r ola
rak bütün bu hallerde aynen havdan veril ece 
ği ifade edilmesi lâzım iken, yalnız ölen hay
vanlar için verileceği şeklinde hük im tesbit,edil
miş. Şimdi bu kanunun bu tadilâtı münhası
ran, bu dört halden yalnız birini tasrih ed,en 
hükmü değiştirmek ve birinci madde ile tazmin 
esasi kabul edilen hallerin hepsinde de aynen 
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hayvan verilmesini sağlamak için sevkediliyor. 
Maddei kanuniyenin şevkinin asıl sebebi budur. 
Şimdi Komisyonda düşündük, dedik ki; madem 
ki, o zaman yalnız ölen hayvanlar mukabilinde 
aynen hayvan verilmesi düşünülmüş değildir, öl
dürülen hayvanın, kaybolan hayvanın ve binek 
hayvanı vasfını kaybeden hayvanların yerine de 
hayvan verilmesi esası düşünülmüştür. Acaba tef
sir tarikiyle makable hükmü irca edecek bir yola 
gidemez miyiz dedik. Fakat baktık ki, kanun 
metni çok sarihtir, sarih olan bu metin kar
şısında yorumlama yoluna gitmek doğru değildir 
dedik ve bu hükmün yeniden tesisi lâzımgeldiği 
kanaatma vardık, burada ittifak ettik. 

Sonra Millî Savunma Komisyonunun kabul 
ettiği son fıkraya geldik. Şimdi, orada vakıa 
olarak karşımıza şu vaziyet çıktı. Bu kanun 
hükmü mer'i iken yani 1944 den bugüne kadar 
jandarma eratının öldürülen hayvanları, yahut 
evsafını kaybeden hayvanları hakkında kanun 
tatbik edilmiş ve onlara 200 er lira para ve
rilmiştir, aynen hayvan verilmemiştir. Bunun 
haricinde, adedi mahdut birkaç subayın mua
meleleri tekemmül etmediğinden onlara para 
verilmemiştir. Şimdi bu vaziyet karşısında, öl
dürülen veya binek olma vasfını kaybeden hay
vanlara mukabil aynen hayvan vermek hükmü
nü 1944 e irca edelim mi?. Yaparsak, jandarma
lar hakkında tatbik edilmiş, yalnız birkaç mah
dut subay hakkında tatbik edilmemiş, olması 
neticesi muhtelif hak sahipleri hakkında muh
telif muamele tatbik edeceğiz veya iadei muha
sebe yapacağız. Malî hükümlerin makable teş
mili doğru değil, reyinde bulunan arkadaşlar 
Millî Savunma Komisyonunun bu fıkrasının çı
karılması mütalâasında bulundular. Bu arkadaş
lar Komisyonda çoğunluğu aldılar. 

Bazı arkadaşlar da dediler ki; mademki va-
zıı kanunun maksadı budur, muamelesi ikmal 
edilmiş olan hakkında diyecek birşey yoktur 
amma muamelesi ikmal edilmiyenler hakkında 
1944 de vazıı kanunun düşündüğü hakkı vermek 
yerinde olur. 

Şimdi ben, Bütçe Komisyonunda geçen mü
nakaşa ve tartışmaları, delilleriyle beraber, 
Yüksek lıuzurunuzöfa arzettim, hangi şekli ihti
yar buyurursanız, takdir Yüksek Heyetinizindir, 
madde ö şekilde yazılır. 

BAŞKAN — önerge yoktur. Maddeyi değiş
tirilen şekilde okutacağım: 
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sayılı Kanunla değiştirilen 29 . V. 1929 tarihli 
ve 1471 sayılı Kanunun dördüncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ordu ve Jandarmaya mensup subaylarla 
binek hakkı olan askerî memurlar ve jandar
ma eratının, 1471 sayılı Kanunun birinci mad
desinde yazılı şartlar ve sebepler altında elden 
çıkan kendi malı hayvanların bedeli temlik maz
batasında yazılı kıymeti üzerinden ödenir. Bu 
kıymet, jandarma eratı hayvanları için 200, 
subay ve askerî memurlar hayvanları için 350 
lirayı geçemez. Ancak, hayvan sahibi, bu be
dele razı olmadığı takdirde, elden çıkan hay
vanın temlik mazbatasındaki niteliğine müm
kün olduğu kadar yakın, er ve subay bineği 
niteliğinde bir hayvan, Hükümetçe birlikler
den veya dışardan tedarik edilir ve sahibine 
verilir. Bu suretle verilecek hayvanın yaşı öle
nin, ölüm sırasındaki yaşına uygun olması şart
tır. 

4 . IX. 1944 tarihinden itibaren ödenmemiş 
veya temlik mazbatalarmdaki niteliğe müm
kün mertebe yakın nitelikte hayvan verilmemiş 
olanlar hakkında da aynı işlem yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu suretle yüksek 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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KÂZIM SEVÜKTEKİN (Mardin) — Temen

nim birkaç kişi hakkında da bunun bir karara 
bağlanmasından ibarettir. 

BAŞKAN — O halde önergenizi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Savunma Komisyonu birinci maddesi-

sinin son fıkrasının kabulü suretiyle maddenin 
oya konumasmı teklif ederim. 

Mardin 
K. Sevüktekin 

(Son fıkra okunsun sesleri) 
BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonunun 

birinci maddesinin son fıkrasını okutuyoruz. 
«4 . IX . 1944 tarihinden itibaren ödenmemiş 

veya temlik mazbatalarmdaki niteliğe mümkün 
mertebe yakın nitelikte hayvan verilmemiş olan
lar hakkında da aynı işlem yapılır» 

BAŞKAN — Komisyonun bu hususta başka 
diyeceği var mı? 

KOMİSYON ADINA MÜNİR BİRSEL (iz
mir) — Efendim geçen münakaşaları arzettim. 
Takdir Heyeti Umumiyenindir. 

BAŞKAN — önergeyi bu suretle oyunuza 
sunacağım, önergeyi dikkate alanlar... Almı-
yanlar... Anlaşılmadı. Lütfen önergeyi nazarı 
dikkate alanlar Ayağa kalksınlar... Almıyan-
lar... önerge nazarı dikkate alınmıştır. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNÎR 
BlRSEL (izmir) — Fıkranın aynen eklenmesi 
işi halleder. Çünkü bu nokta Kamutayca na
zarı dikkate alınmıştır. 

BAŞKAN — içtüzük mucibince size soruyo
rum? Komisyon filhal kabul edebilir. Kabul edi
yor musunuz? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNÎR 
BlRSEL (izmir) — önerge dikkate alınmıştır. 
Komisyon esas itibariyle buna uymağa mecbur
dur. Yazılış hakkında bir ihtilâfımız yoktur. 
Fıkranın o suretle maddeye eklenmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Maddeyi o suretle okutuyo
rum. 

Ordu ve Jandarmaya mensup subaylarla eratın 
vesair binek hakkı olanların kendi malı binek
lerinin ve Orduya alınan ahali nakliye vasıta
larının ödenmesine dair 1471 sayılı Kanunun 
4657 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi

nin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4.LX.1944 tarihli ve 4657 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı gününden 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma, 
içişleri ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

5. — Türkiye ile Haşimî Şark - ül -Ürdün 
Kırallığı arasında imzalanan Dostluk Andlaşma-
stntn onanması hakkında kanun tasarısı ve Dış
işleri Komisyonu raporu (1/ 132) [1] 

BAŞKAN — Bu bapta Komisyonca bir ive
dilik talebi vardır. Bu isteği kabul edenler... 
Etmiyenler... ivedilik talebi kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HASAN SAKA (Trab
zon) — Saym arkadaşlar; bu tasarının heyeti 
umumiyesi hakkında 2 - 3 dakika maruzatta 

[1] 80 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 
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bulunmaya müsaadenizi dilerim. 

Şark -4il - Ürdün Meliki ile, Kral Hazretleri
nin buraya teşrifleri dolayisiyle ve bu ziyareti 
tesit-eden bir vesika olmak büzere yapılmış olan 
bdr Andlaşmadır. Kırallığı tastık edilerek tam 
istiklâline kavuşmuş bir milletle komşu ve dost 
diğer bir millet arasmda siyasi münasebetlerin 
b&şkungıea olmak üzere-böyle bir Devletle mua
hede yaşpıoak güzel ziyasi bir vesiledir. >Bu 
böyle .-olmakla beraber bu Andlaşmanın komşu 
bazı memleketler basmanda ve radyo yaymla-
rında AMölerimn Jsiç düşünmedikleri ve batarü 
iıayallerme'getirmedikleri bazı fena tefsirlere uğ
radığı da maalesef son 'günlerin bir olayıdır. 
(Tasdiki Yüksek Heyetinize-arzedilen bu Mua
hedenin, bu Andlaşmaram ne metninde ne de 
maksadında bu fena tefsirleri varit gösterecek 
herhangi >birsey mevcut olmadığını Yüksek 
huzurunuzda \ arzefcmeği bir vazife bilirim. 

Cumhuriyet Hükümetinizin, böyle güzel ve 
samimî olarak yekdiğerleriyle iyi-münasebette 
İTuhınmak istiyen memleketler arasında dostluk 
aridlaşmaları yapmak için, değil yalnız komşu 
memleketlerle, sadece biribrrinin huzur ve ra
hatını arzu eden bütün memleketlerle dâhi aynı 
mahiyette dostluk -muahedeleri aktetmek için 
hazır olduğunu huzurunuzda ifade etmek be
nim için bir bahtiyarlıktır. Katiyen atfedilen 
böyle bir maksadımız yoktur ve bu,, müteyem-
men .bir .ziyaret.dolayisiyle, bu vaziyetten isti
fade edilerek yapılmış olan dostluk muahedesi 
her veçhile yüksek tasvibinize layıktır; kabulü
nü rica ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.... Et-

miyenkr.j Maddelere geçilmesi :kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Haşimî Şark - ül - Ürdün Krallığı 
arasında Ankara'da 11 Ocak 1947 tarihinde im
zalanan Dostluk Andlaşmasmın onanması hak-

hakında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Haşimî Şark - ül -
Ürdün Krallığı arasında Ankara'da 11 Ocak 
1947 tarihinde imzalanmış, olan Dostluk Andlaş-
ması onanmıştır. 

BAŞKAN—~ Madde hakkında «öz istiyen 
yoktur. Maddeyi Kabul-edenler... Etmiyenler... 
Madde k abul edilmiştir, 

.mı Ö :-:â 
MADDE 2 . — Bu -kanun ^yayımı tarihinde 

yürürlüğe i 'girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yoktur. 'Maddeyi T£abul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul ^edilmiştir. 

MADDE 3. —Bu kanunu Bakanlar durulu 
yürütür. 

BAŞKAN —"Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunacağım. 

6. — Türk PiWrawımJ£îymeUniJ£oruma hak
kındaki .1567 saydı .Kanun süresinin • uzatılma
sına dair kanun ita&amsı ue> Maliye ve. Bütçe Ko
misyonları raporları (1/94) [1] 

BAŞKAN — Tasannm tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) —.Muhterem 
arkadaşlar; Yüksek Huzurunuza sunulan bu. ka
nun tasarısı, bundan 17 sene evvel 1930 yılı 
Şubatında Türk parasının kıymetini koruma 
salâhiyetlerini, Hükümete veren 1567 sayılı 
Kanunun temdidi zımnındadır. Bendeniz, bu 
kanunun doğuş sebeplerinin, vaktin darlığı mü
nasebetiyle, ana ve öz noktalarını kısaca belir
teceğim. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere 1929,yılın
da Türkiye Cumhuriyeti .gümrük istihlâkine 
sahip olmuş ve bu hususta gereken .bir kanu
nu da tatbik mevkiine koymuştu..Bu yılda ge
rekli tedbirlerin belki de tam alınamamasmdan 
ötürü ithalât yükselmiş, ihracat. da 155 milyon 
lira. civarında, kalmıştır.. Ticari muvazene, açiğı 
takriben 100 küsur milyon liraya varıyordu. Bu 
sıralarda Türk parasının bilhassa, ecnebi para
lara karşı olan .kıymeti fevkalâle sarsılmış ve 
bundan* Hükümet telâşa "düşmüş, bunun için ge
rekli tedbirlere baş vurmuştu. O esnada yıl 
başında sterlin 900 kuruş "iken yıl sonuna doğru 
11 lira 30 kuruşa çıkmıştı. Türk parasının do
layisiyle ticari ve iktisadi makanizmasmın bu 
çöküntüsü karşısında, o .günkü tedbirle »arzet-
meme müsaade buyurun, telâşa.düşülmüş ve bu 
maksatla da bir kanun yani, 1567 sayılı Ka
nun yapılmıştır.' Kanun,'.başlıca~5 maddeden te
rekküp eder, birinci maddesi jTürk parasını kıy-

[1] 78 mydı basınagazı tutanağın sunumdadır. 
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meünâîr kaannattaamı-: M^ilaıııüreo. hütâftu J hâk-. 
ları; toptan-, 2u?ık birbtmo' şeklinde Hüktinret^-
de^ratnıektfldirr 

tkînDİ'madd^; buna istmadewçıirarıi»cak ka-
rans«aeleı^-ıımk^^şvı^weşîınşAiH«roıi 3; 4, 
ve^Sfsıei'madd&leri »d«o©MMA t̂tü«yyideî«!İ-ihtara^ 
etmekledir. 

Bugünr kadar aymnmlrada^kaTran^ çıkarrl-
mıştirr Buniardâır 5 HHemdît * zumunda, 2"s si de 
maddSferîmır de^tirHmesr bakkalda* idi; 

Ayrıca aynı kanuna istinat edilerek 33 ka
rarname, 5" talimatname, 2'de tebKğ Neşredilmiş
tir. 

Kısaca arzeti^m, ve teceıaüm ettirmek iste-
diğjm bu tabladan sonra bugün yüksek huzuru
nuza sunulan ve, yine 3 yıl temdidi istenilen 
bu kanun, için Hükümetin, ve komisyonların 
gösterdikleri mucip sebeplere kısaca * temas, et
mekte fayda, mülâhaza, ederim, belki bundan 
sonraki .çahsmalarmızda, faydalı olur. Bakınız 
arkadaşlar; Hükümetin 1567"sayılı. Kanunun 
3 yıl daha temdidi için gösterdiği mucip se
bep, şudur^ «Kanunun ^dteüriük süresi içinde 
dövm. takyidafcu koyan- bâitüiL memleketler. bu 
takjâdatı gittikçe-şiddttlflndiunişlerî ve bilhas- : 
sa son dünya harbine kadar, serbest rejime .tâbi 
olacak, kalan, bazı memleketlerde şiddetli dö
viz takyidatı kopmağa^ mecbur» olmuşlardır. Bi-
nafinaleyİL biL vaziyet karşısında 1567, numaralı 
Kanunun yürürlüğünd^kizariH'et »devam, etmek
te bulunmuş ve mezkûr kanunun daha üç, yıl 
süre-ile uzatılması psaramızıa»istikran «bakamın
dan. zaruri g^riilmüştâirjt Yani-kanunu 3 sene 
daha. temdit, ediniz diyor. 

Arkadaşlar; axzetiğim bu,, kanunun, çıktığı.. 
giiıckü (iktisadi, hüaıyeıniz .boyla bir f kararın alın* 
masfijn r^asHai göaterfibilir/Fakai,bug.ün-aynı ksu 
nuaaiL- temdidi:igirL.şu> rnıi.taJAada. bnlnnuyornz,: . 
Bizim iktisadi bünyemiz haricinde yaşaman, 
basket memkkeiler.der bu. ihtiyaç devem ediyor
muş, f ve hattâ..daita,. sext.tadhirlex^ alııuyprmuş. 
Binaenaleyh..biıüm memkkettfird& bunun lüzn-. 
mu; .varmış.^ Bandaniz.bu -mucip sebebi isabetli. 
bıılmıyjîraitt,. yani.haüf. buluyoraıaı:. lf&|$jçş! Ek>-
mis$j8nHanffiflii> -söhebi <Kaımnun4İ^uiiai€b:saik 
olatt.seiîep^e^actka bugün dfiM. dfivam.etmek-
teddu*** damakta ikti£a> ediyari Bn sebepleri ha-
kikatGH ara^tırmiş^ önüne ,-obj^-olûfak koymuş 
tetHfejetaâstafîbii hea&ai^mjL\ vasaaışfcnv bunu. 

mm a>: 21 
bir. türlü büemiyeamz.. Büişe: Eûmisyonunnn: 
mucip \seheM .Hükümetin, mucip. sebeplerinden.. 
g a ^ ! debîdir* onan hiç tefefa«ıdar. 

Arkadaşlarım; bunları. arzetmekle, büyük 
Millet M^EİisirrirL; teşriî isaiâhifetiai bu. sahada: 
en^nişmânagiyte! elinde, tutan bu kanunun: 
tekrar: temdidi için bir talebde bulunukırkBiıv- . 
Yükafik JkCeelisf bu. salâhiyeti, Hükümete devra-
derkeiL gayet tabiidir'ki^Höt: olmms&übirîkasr 
senelik bu tedbicleorfîi hesabi netkeleyini ver mff»-
selâ» dûVizv bötçesim, dövizin..gelir ve- gidsıte^ 
rini, bunlâFinJıagyesinin: alınış; ve^harn^^riıaJD:. 
ekfiilmi.̂  olduğu tdlmeleri. tabiidir. Bütçe T ten, • 
kidi ,ve tetkiltı münasebetiyle; temas: edilen bir. 
nokta burada tekrar, ca^asayer ve. ba işin um 
kadar. mühim• olduğa Jbeliriyjor.; .Bir memlekette 
dö,viz„ve. kambiyo, tahdidatı ve bunlarla ilgili 
bazı tedbirler alınırken ve bilhassa bu.şekilde. 
ve bu sahaya,münhasır açık bono halinde, bir sa-
lâhiyet teşriî kuvvetten icrai kuvvete geçerken 
onu verecek Yüksek Kamutayın bütün bu bilgi
leri bilmesi hem zaruri hem lâzımdır. Aksi Kaide 
MeeMs bu sahadaki fonksiyonlarını etrafli bilgi
lere dayanmadan icari kuvvete? dölayısiyîe Hû-' 
kümete- teslim etmiş olun Bu halin birçok saha
lara teşmil edildiğini biran* için' fârzedersek ne 
hale geleceğimizi benden iyi takdir buyurursu
nuz-. Bîr suitefehhüme mahai bırakılmaması 
içinşu noktayı tebarüz ettirmek isterim. Burada* 
temas ettiğim nokta böyle bir salâhiyetiır mut-
lakv»veyahüt kısmen verilmiş olmasmın mahzur
lu olduğunu söylemek değil > Hükümetin* getir-1 

digi kanamlardaki esbabı mucibeha^o. komisyona 
lamnbtınlarr tetkik ederken gösterdiği esbabr 
mucibelerle hakiki seyirleri arasındEki farkları 
tebarüz: ettİTmek bundan-sonraki kanun tasanla* 
rınnr daha; esaslı tetkiklerin©-imbte haz^Baaüak 
içindir; 

Arkadaşlar, Yüksek-' Kamutayın dikkatini 
bir nefctaya^ bilhassa) çekrauek istryocamv 156? sav 
yıljf ıkaautiv: biraa.evvel' arzefefeigira gibl^ paranın 
kıymetini korumağa mütaallik bütüa tedbirleri 
ve gerekli salâhiyeti Hükümete devretmektedir. 
Yaai Hükümet bu salâhiyethsrle--istediği her ka
rası alabilir. Bu ad^tainsan^a şöyleribkrhaleti-
ruhayef uyandirayorfT HüMmet herhaag4 .bir sa-; 
hada^maayyen bir tedj)ic akıak istediği.zaman: 
onun en geniş sai-âhiyetini kendinde toplamak. . 
adsia^biih l«S$e yastığı şffpaak ia:tiyer,£Hftır lâ
zım oMttkça, her' icap tettikç^ her islediği vakit 

l f tJ— 

file:///seheM


B : 44 14.2 
bu kanunun geniş salâhiyetine dayanarak ka
rarnameler ısdarını tercih ediyor. Bendeniz dar 
ve zaif bir iktisadi bünyeye malik olan bizim 
gibi memleketlerde bugünkü şartlar altında da
hi döviz ve kambiyo ve bununla ilgili tedbirler 
alınmasının lüzumsuzluğunu iddia edecek kadar 
safdil değilim. Fakat şümul ve hududu pek ge
niş olan böyle bir salâhiyetin de Meclisin teşriî 
kuvveti haricinde kalmasına asla taraftar olma
dığımı işaret etmek isterim. Hükümete bu nevi 
salâhiyet veren kanunların her sahaya teşmil 
edildiğini bir an için tasavvur ederseniz, tekrar 
etmekte mahzur görmem, Meclisin varlığı veya 
yokluğu hakkında insan tereddüte düşebilir. 
(Ne demek istiyorsun sesleri) 

BAŞKAN — Meclisin varlığı yokluğu hak
kındaki tereddüt ne demektir1? Lütfen bunu 
tavzih ediniz. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Zabıtta var. 
BAŞKAN —• Tavzih ediniz, Meclisin varlığı 

yokluğu, ne demektir? 
AHMET OĞUZ (Devamla) — Bu kanunun, 

yahut katî salâhiyet veren bu nevi kanunla
rın her sahaya teşmil edildiğini biran için far-
zedersek (Niçin farzedelim sesleri). Veyahut 
bu salâhiyetleri vermede çok cömert davranırsak 
Meclisin teşriî kuvvetinin ne kadarının kendi
sinde kaldığını düşünmek ve bunun üzerinde 
durmak gayet tabiî çok yerindedir. 

Hükümet bugüne kadar 17 yıldır, Türk pa
rasının kıymetini koruma hakkında birçok ka
rarnameler neşretti.. Bunlardan edindiği fi
kirler ve tecrübeler oldukça geniştir. Nitekim 
33 aded kararname çıkararak bunları ikmal et
miş bulunmaktadır. Şuhale göre Meclisin bu 
işe maksur açık bono şeklindeki geniş teşriî 
salâhiyetini bu şekilde Hükümete vermekdense, 
Hükümetten paranın kıymetini koruyacak mü
şahhas, maddelenmiş, kanun tasarısı getirmesini, 
teklif etmek beklenirdi. Nitekim bendeniz, bi
raz evvel arzettiğim gibi memlekette döviz tak-
yidatınm, bugünkü şartlar altında, kaldırıl
masını talep etmiş değilim. Hükümet bugünkü 
yaptığı tecrübelerden istifadelenmiştir. Birçok 
kararnameler çıkarmıştır. Müşahhas olarak 
Türk parasının kıymetini hangi maddeler, 
hangi hususlarla hangi tedbirlerin alınması ile 
mümkün görüyorsa onları Yüksek Meclise bir 
kanun tasarısı halinde getirerek bu salâhiyet-
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leri alabilirdi. Halbuki Türk parasının kıyme
tini ilgilendiren salâhiyetlerin tümünün Hü
kümete devredilmiş bulunduğunu nazarı dik
kate alırsak bunun gerek iç ve gerek dış tica
ret ve iktisat mahafilinde temin edeceği itimat 
ve emniyetle, bu salâhiyetin, Yüksek Kamu
tayın uhdesinde kalmış olmasından ötürü, te
min edeceği emniyet ve itimat, muhakkak ki, 
farklıdır. Bu itibarla da bu kanunla Meclisin 
teşriî salâhiyetini Hükümete vermesinde isabet 
yoktur. 

Ayrıca, kanunun cezai müeyyideleri tetkik 
edilirse memnu fiiller tasrih edilmeden, çıka
rılacağı söylenen kararnamelere müsteniden, 
kanuna, ağır ceza hükümleri konmuştur. Bunu 
bendeniz, pek mesleğim olmamakla beraber, 
ceza esaslarına da uygun görmüyorum. Onun 
için bu cezai müeyyideler bakımından da elden 
geçirilmesi bir zarurettir. 

Şimdi netice ne olacak? Kanun 27 Şubatta 
müddetini dolduruyor, bugün ayın 14 ü, ben
deniz bir şekli hal olarak bu kanunun daha 3 
yıl değil 6 ay uzatılmasını teklif ediyorum. Bu 
müddet zarfında alâkalılar Türk parasının kıy
metini koruma hakkında tasarladıkları, düşün
dükleri esasları Yüksek Meclise getirirler .Ve 
bu salâhiyetleri alarak bir inkıtaa mahal ver
memiş olurlar. Bu hususta bir önerge arzedi-
yorum, rey Yüksek Heyetinizindir. 

. BAŞKAN — Beyanatımız arasında bir (Açık 
bono) vardır. Meclisin açık bono vermesi mev-
zuubahis olamaz. Tasrih edin. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Siz kelimenin 
mutlak mânası üzerinde duruyorsunuz. Ben
deniz bir kanunun çerçevesi içinde, ve 1567 numa
ralı Kanunun temdidi münasebetiyle yalnız o 
mâna içinde kalıyorum. Bu kanunun Hükü
mete Türk parasının korunması hakkındaki 
yetkiyi açık bono olarak vermiştir. Bu haki
kattir. 

BAŞKAN — Açık bono bir tediye vecibesi-
dir. Başıboş bir yetki gibi kullanılamaz. Rica 
ederim, suitefehhüme mahal kalmasın. Açık 
bono tâbirinin mânasını açıklamanız lâzımdır. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Her meslektaş 
uzun hayat yılları içinden aldığı bazı kelime
lerle maksadını ifade eder. Belki bendeniz tüc
car oğlu ve ticaret hayatında çok bulunmuş ol-
maklığım itibariyle açık bono tâbirini kullan
dım. Bir başka arkadaş meslek itibariyle meşe-
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la mülıeııdisse o da kendi mesleğine ait tâbir- I 
ler herhangi bir hususu izah ederken kullana
bilir. Buradaki ruh ve mâna, 1567 numaralı ka
nunun Türk parasını kullanma haklarını tama-
miyle icrai kuvvete devrettiğidir. Yani imzayı 
atarsınız, bir başkası onu istediği gibi doldurur. 
iste Hükümete verilen salâhiyet de bunun gi
bidir. Bunda anlaşılmıyacak, suitefehhümü 
mucip hiçbir şey yoktur. 

NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
O bu salâhiyeti yerinde olarak kullanır. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Senin aklın 
ermez. 

NECMEDDÎN SAHÎR STLAN (Tunceli) — 
Sizin kadar aklım erer. | 

BAŞKAN — Türkiye ile Haşimî Ürdün Kral
lığı arasındaki Dostluk Andlaşmasmm onanması 
hakkındaki tasarıya oyunu kullanmıyan var mı ? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

MÜNÎR BÎRSEL (îzmir) — Efendim, sayın 
Ahmet Oğuz'un silsilei kalemi dairesinde ba
zı noktaları belirtmekle maruzatta bulunaca
ğım. 1567 sayılı Kanunun birinci maddesinde 
Hükümetin tedbîr alacağı konuların neler ola
cağı açıkça tâyin ve tesbit edilmiştir. Bu ted
birlerin alınmasını gerektiren sebep kendile
rinin söyledikleri şekilde, memleketimize mün
hasır bir iktisadi sebep değildir. 

Şurası yüksek heyetçe de malûmdur ki bi
rinci cihan harbinden sonra başlıyarak 1929 
senesinde bütün şiddetiyle bütün dünya mem
leketlerini saran iktisadi buhran, 1928 den 
itibaren muhtelif Devletleri kendi paralarını ko
rumak ve kambiyo takyidatı koymak yolunda 
tedbirler almağa mecbur bırakmıştır. Bu işe 
bizden evvel başlıyanlar olmuştur. Bizimle bera- I 
ber aynı yılda ve bizden sonrada, 1931 - 1932 
yılları ve mütaakıp yıllarda, dünyanın hemen 
her memleketi, - emrederseniz isimleriyle bera
ber tarihlerini de birer birer arzedebilirim -
paralarının kıymetini korumak için tedbirler 
almıştır. Bu tedbirler yalnız Türkiyenin iktisadi 
şartlarının ve iktisadi hayatının gidişi icabı 
değil, dünyada birinci cihan harbinden sonra 
vücude gelen umumi iktisadi buhranın bir neti-
cei zaruriye idi. Bugün katılm^a karar ver
diğimiz Bretton Woods anlaşması adiyle anılan 
MilMlerarası anlaşma ile arkaya konan ted-
Wrfij|in almm&nta saik olan tebep 1929 da en ' 
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büyük şiddetim gösterip ondan sonra devarrî 
eden umumi iktisadi buhran yüzünden dünya 
milletlerince para kıymetlerinin korunmasına 
mütedair tedbirlerin, bu konuda Milletlerarası 
bir düzenin vücude gelmesini sağlıyamamasıdır 
denebilir. 

Biraz evvel Bretton Woods anlaşması hakkın
daki konuşmalar sırasında memleketimizde bu 
tedbirlerin alınması sebebi ve şekli üzerinde 
sayın Yusuf Kemal Tengirşenk bazı açıklama
larda bulundular o zaman kendileri bu Meclis
te yine vazife görüyorlardı. Bu kanunun nasıl 
kabul olunduğunu ve bugüne kadar ki fiilî ne
ticelerini, Türk parasının kıymetini koruma 
bahsindeki hayırlı tesirlerini güzel bir şekilde 
beyan buyurdular. Ahmet Oğuz arkadaşımız 
da bunun lüzumsuzluğunu iddia etmediğini 
açıkladı. Şurasını açıkça ifade etmek lâzımdır: 
1930 yılında gayet iyi ve güzel düşünülerek ya
pılmış olan bu kanuna dayanılarak tedbirler 
gibi bugün de dünya iktisadi buhranın âlemşü
mul bir şekilde devam etmesinin zaruri bir ne
ticesi olarak ve fakat günün iktisadi icabları-
na uygun tedbirler almağa devam etmek zaru
reti de vardır. 

Alman ve bundan sonra alınması gereKen 
tedbirlerin sebebi hakkında bu açıklamadan 
sonra, sayın Ahmet Oğuz'un iliştikleri gerekçe
ler bahsine geçiyorum. Burada belirtmek lâ
zım oldu: Ahmet Oğuz arkadaşımız Bütçe Ko
misyonunda bu işin konuşulması sırasında ha
zır bulundular idi. Orada geçen konuşmaları 
hatırlamalıdırlar. Bütçe Komisyonunun evvelâ 
bir raportör marifetiyle, ondan sonra da 3 kişi
lik bir Hazırlama Komisyonu marifetiyle alın
mış olan bu tedbirlerin mahiyetleri üzerinde ve 
tesir ve neticeleri üzerinde yapılan uzun tet-
kikat ve incelemelerin neticelerini kendileri de 
dinlemişlerdi. Komisyonlar ve bu arada bilhassa 
burada namına söz söylemekle şeref duyduğum 
Bütçe Komisyonununun bu tedbirlerin mahiyet
leri ve tesirleri hakkındaki incelemeleri üyelere 
bu tedbirin alınmasını temin edecek bu kanunun 
çıkarılması gerekliğine kanaat verecek surette ve 
etraflı ve yeter bir şekilde idi. Bu incelemele
rin bütün tafsilâtı ile gerekçeye ge-. 
çirilmesinin bir zaruret olduğunu iddia etmek 
bilmem doğru olur mu? Fakat şurası muhak
kaktır ki, alınmış olan tedbirlerin mahiyet ve 
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tesirleri malûm olduğu gibi, gerekçeler bugün
kü iktisadi şartların bu gibi tedbirlerin alınma
sına devam zarureti hususunda kanaat sağlıya-
cak şekildedir. 

Şimdi arkadaşlarım; bu tedbirleri alma salâ
hiyetini Hükümete verme konusunda mâruzâtta 
bulunayım: Ben bu hususta kendilerinin kullan
dıkları ifade tarzı üzerinde durmaktan kaçın
mak isterim. Büyük Meclisin icra kudretini, 
yönetimin kudretini ellerine tevdi ettiği şahıs
lar ve mesul makamları temsil edenler üzerinde 
devamlı murakabesinin ve millî hâkimiyeti, mil
letin menfaatma, memleketin hayrına uymıyan 
herhangi bir hareket karşısında murakabe
nin icaplarını yerine getirmek suretiyle daima 
uyanık şekilde yaptığına emin olduğum için ve 
hepinizin de aynı suretle buna emin olduğuna 
kani olduğum için, muayyen bir mevzu üze
rinde tedbir alma salâhiyetinin Hükümete veril
mesinin, Meclisi hiçe indirmek olacağı yolunda 
bir telâkkiye nasıl varılabileceğine benim aklı
mın ermesine imkân olamıyacağmı ifade etmek 
isterim. 

Şimdi arkadaşlar, bu hususta tedbir almağı 
Hükümete vermek veya alınacak tedbirleri ka
nun çerçevesi içinde tesbit etmek, şıklaruıdan 
niçin birincisi tercih olunmuştur, konusu üze
rinde duracağım. 

Aziz arkadaşlar; kambiyo takyidatı ve parayı 
koruma tedbirleri çeşitli sahalarda, müteaddit 
tedbirler olarak alınır. Bunları sayabiliriz. 

Fakat asıl bunun ehemiyeti şuradadır: her 
günün, her ayın ve her yılın, veya muayyen dev
rin iktisadi şartları birbirinin tamamen aynı 
değildir, olamaz ve olmasına da imkân yoktur. 
Hayatın yürüyüşü, milletler arasındaki münase
betlerin, istihsal ve istihlâk sahasındaki geliş
melerin mütemadiyen değişen şekillerinin bu 
konuda alınması icabeden tedbirlere tesiri mu
hakkaktır, aşikârdır, Bunun birçok misallerini 
saymak mümkündür, Serbestçe memlekete soku
lacak veya memleketten çıkarılacak para mikta
rı, para kıymetine ve memleket ihtiyacına göre 
değişir, blokaj deblokaj meselelerinin eldeki ih
raç mallarına ve zamana göre değişik şekilde 
ayarlanması lâzımdır. ithalât ve ihracat 
işlerinde paranın girmesi veya getirilmesine 
mütaallik tedbirler iktisadi şartlara uygun ola
rak değişebilir. İstihsal ve istihlâk durumuna 
ve milletlerarası münasebetlere göre yeni yeni 
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tedbirler almak veya değiştirmek lâzımgelir, 
bunları bir kanunun çerçevesi içinde donmuş 
bir halde muhafaza etmek memleketin menfaat-
larina uymaz. Dünyanın her tarafında da bu ted
birler, bu suretle, yönetim kuvveti tarafından 
alman tedbirler olarak mütalâa edilmiş ve öyle 
alınmıştır. Bu suretle arkadaşlar, 1546 sayılı 
Kanunun birinci maddesinde tâyin edilmiş mev
zular üzerinde tedbirler almak üzere Hükümet 
kuvvetini salahiyetli kılmak ve tedbirleri haya
tın icaplarına ve iktisadi şartların zaruretlerine 
uygun şekillerde icabederse değişik ve acele 
tedbirler almak salâhiyeti ile mücehhez kılmak 
memleketin menfaati, işin ve maslahatın zaruri bir 
icabıdır. Bunu başka türlü mütalâa etmeye 
imkân yoktur. Zaten biz de bunu 1930 yılından 
beri aynı suretle mütalâa etmişiz. Hükümet 
alacağı bu tedbirleri kanun maddeleri halinde 
bir araya toplıyarak huzurunuza getirmek im
kânını bulmuş olsaydı dahi, günün süratle yü
rüyen ve değişen icaplarına uygun tedbirleri 
almak mecburiyetiyle onu karşı karşıya bırak
mak için, bu işleri yürütmenin bütün mesuliyet
lerini omuzunda taşıyan insanlara bu hakkı ver
mek ve bu salâhiyetle onu tehçiz etmek icabe-
derdi. 

Şimdi arkadaşlarım, bunun bir zaruret oldu
ğunu ve başka türlü yapılmasının mümkün ol
madığını bu suretle arzettikten sonra, Ahmet 
Oğuz arkadaşımızın, kendi iştigal sahama dâhil 
olmamakla beraber şunu da söyliyeyim ki, 
diye başladığı ceza bahsine dair müsaadenizle 
biraz mâruzâtta bulunayım. Muayyen mevzu
lar üzerinde, muayyen işler üzerinde Hükümete 
verilen salâhiyetlere müsteniden alman tedbir
lere aykırı hareket, muhtelif kanunlarda ceza 
müeyyidesi altına alınmıştır. Asayiş ve emni
yet tedbirleri almak için kanuna aykırı olma
mak şartiyle tedbir almak Hükümetin hakkı
dır. Buna muhalif hareket edenler Ceza Kanu
nunun 526 ncı maddesine göre ceza görürler. 
Belediye işlerini tanzim eden, belediye idaresine 
lâzım olan tedbirleri almak, nizam ve emirler 
ısdar etmek hakkı da verilmiştir. Bunlara ay
kırı hareket edenler hakkında ahkâmı cezaiye. 
tatbik olunur. Ceza Kanununun birinci madde
sinin hükmü bu hususta kaideyi gayet açık va
zetmiştir. Bu şekildeki hüküm hiç bir suretle 
ana kanunlarımıza aykırı, bir durum ar-
zetmez. Müddetin üç yıl yerine 6 ay olması 
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bahsinde size yalnız şunu arzedeyim. 

Vakıa Ahmet Oğuz'un teklifinin mu
cip sebebi tedbirleri kanun halinde bura
ya getirmeği temindir. Bunun mümkün ol
madığını arzettikten sonra başka izaha 
lüzum yoktur. Amma bir şeyi belirtmek is
terim : Şimdi katılmamızı onadığmız Bret-
ton Woods Anlaşması, milletlerin kambiyo 
takyidatı ve para kıymetlerini koruma bakımın
dan aldıkları tedbirlerin beş sene daha devam 
etmesini bir zarureti iktisadiye olarak kabul et
miştir. Beş seneden evvel dünyanın böyle bir 
serbestiye varamıyacağı, milletlerarası en büyük 
teşekkül ve bütün işleri en salâhiyetle tetkik 
etmiş olan insanların tanzim ettiği bir statüde, 
anlaşmada kabul edilmiştir. Bunu size hatırlatı
rım. Üç sene içerisinde biz bu tedbirlerimizle ik
tisadi işlerimizi düzenliyebilir ve ondan sonra 
da memleket için bu bahiste birtakım iktisadi 
tedbirler, kambiyo takyitleri ve başka türlü tak
yitler almağa lüzum kalmazsa bizim için büyük 
bahtiyarlık olur. înşaallh üç yıl sonra, o zaman
ki Hükümet tekrar bu yolda tedbir almak sa
lâhiyetini istemek için huzurunuza gelmesin te
mennisiyle sözüme son veriyorum. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

BAŞKAN — Kemalettin Kamu. (Kâfi kâfi 
sesleri). 

KEMALETTİN KAMU (Erzurum) — Ar
kadaşımızın bahsettiği kanunla Hükümete ve
rilen yetkiler aynen şöyledir: (Kambiyo, nukut, 
esham ve tahvilâtın alını ve satımının ve mem
leketten ihracının tanzim ve tahdidi ve Türk 
parasının kıymetinin korunması zımnında ka
rarlar ittihazına İcra Vekilleri Heyeti salâhi-
hiyetidir.) Bu hükmün Meclisin haklarından 
her hangi bir feragati tazammun etmesine akıl 
erdirilemez. Çünkü millî paranın kıymetini ko
rumak için Hükümete muayyen çerçeveli salâ
hiyetler vermek, bütün memleketlerde, bütün 
dünyada icra kuvveti için tanınmış, verilmiş, 
verilmesi normal yetkilerdir. Demin Sayın ar
kadaşım, Münir Birsel'in izah ettiği gibi; bir 
memlekette para kıymetinin korunması bakımın
dan faydalı görülür de, yolcular 2,5 liradan faz
lasını çıkaramaz, denirse, bu miktar 25 ten 40 a 
çıkarılırsa; altın çıkarılması yasak edilir, al
tın kaçakçılığını önleyici tedbirler alınırsa, doğ
rudan doğruya millî para kıymetinin değeri üze
rinde günün icaplarına, sipekülasyonun kur-
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nazlıklarma mukabele edebilecek tedbirler ge
rekirse bu tedbirlerin Büyük Millet Meclisleri
nin, Parlementolarınm açık müzakerelerinden 
sonra kabul edildiği nerede vardır? Çünkü bun
lar arkadaşlarım; iki saat önce bile şüyuu caiz 
olmıyacak kadar mahrem kararları icabettirir. 
Sayın arkadaşım da bu noktayı çok iyi bilirler. 
Şanj kontrolünü yapan tek memleket biz de
ğiliz. Bütün dünya birinci büyük harbten son
ra bu yola gitmiştir. 1929 - 1930 da fazla 
istihsal krizleri neticesinde para değerlerinde bü
yük değişiklikler olmuştur. Büyük buhranlar 
karşısında ithalât ve ihracat sistemleri şanj 
kontrolünü zaruri kılan bütün Avrupa memle
ketleri aşağı yukarı bunun dışında kalmamıştır. 
ve hepsi hükümetlere bu sahada, millî paraları
nı korumak için, lâzmıgeldiği kadar süratli, isa
betli kararlar alabilmek üzere gerekli yetkileri 
tanımak zorunda kalmışlardır. Bu çeşit kararları 
hiç bir zaman Millet Meclislerinin kanunları ile 
müzakere yolu ile alan bir memleket göstermeğe 
imkân yoktur arkadaşlar. 

ALÎ RİZA TÜKEL (Konya) — Ahmet Oğuz 
arkadaşımızın bir iki defa üzerinde ısrar etti
ği bir cümlesi olmasaydı söz almak lüzumunu 
duymıyacaktım. 

Zaten benden evvel konuşan arkadaşlarını 
mevzu etrafında vaziyeti aydınlatmış oldular. 

Yalnız kendilerinin vazıh olmasını çok is
terdim ; Büyük Millet Meclisi top yekûn bir açık* 
bono vermiştir, bu haller temadi ve teşmil edi
lirse salâhiyetlerinden ne kalır? demekteki 
maksatları, izahlarına rağmen anlaşılmamıştır. 
Eğer bununla, Büyük Millet Meclisi Anayasa'-
nın kendisine tanımış olduğu, salâhiyet devri 
mahiyetinde bir hareket yapmıştır, demek is
tedilerse doğru değildir. Başka memleketlerde, 
hem de daha geniş ve kanunları değiştirecek 
mahiyette olan salâhiyetleri hükümetlere ve
rildiğini söylersem, bu iddianın aksini orta
ya koymuş olurum. Kanuni hâkimiyeti prensi-
pine en sadık ve en müteassıp bir hukuk âli
mi olan Leondü Guy bu meseleyi derinden deri
ne tetkik ve tahlil ettikten sonra şu neticeye 
varıyor; Hükümetlere muayyen sahalara mün
hasır olmak ve muayyen meseleleri içine almak 

şartiyle verilen salâhiyetler Meclisin kendi iktida
rından bir salâhiyet devri mânasını hukukan ta
zammun etmez. Fransada bu 1924 kanunu do-
layisiyle söylenmişti. Bu kanun Puvankareye. 
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tasarruf tedbirleri almak için icabında kanun
ları, değiştirecek tedbirleri alma salâhiyetini 
veren bir kanundu. Bu kanunun dahi Anayasa '-
ya muhalif addolunamıyacağını Leon Blom ese
rinde ifade etmektedir. Arkadaşım bu ciddi mese
le üzerinde biraz daha derin tetkikler yapıp Mec
lisin topyekûn, açık bono halinde salâhiyet ver
mesi gibi tâbirler kullanacağına, hakikate nü
fuz etmiş olsaydı, görürdü ki, bu Yüksek Meclis 
salâhiyetlerini kullanmakta hattâ başka memle
ketlerin hukuk esaslariyle kaabili telif gördük
leri meselelere kadar dahi gitmemek suretiyle 
çok kıskanç davranmıştır ve zaruretlerin ica-
bettirdiği muayyen, dar bir çerçeve dâhilinde, 
büyük millî menfaatleri, korumak için Hüküme
te mahdut salâhiyetler tanımıştır. Bu hiç bir 
zaman bir «Delegation» olmayıp bir «Deter-
mination de Competence» dir. Bir iki noktayı 
anlamak isterlerse kendilerine yardımda buluna
bilirim. Bütün ilmî eserlere müracaat etsinler, 
ben de kendilerine, istedikleri takdirde yar
dım ederim. Fakat burada B. M. M. nin salâhi
yetini devrettiğini tazammun edecek bir şey 
yoktur, ancak muayyen ve mahdut bir salâhi
yeti vermesi keyfiyeti vardır. Bu yalnız Fran-
sada böyle olmuş değildir. İsviçre aynı şeyi 
yapmıştır. O İsviçre ki, bir Meclis hükümeti 
sistemi cari olan bir memlekettir. Bugünkü 
«Conseil Federaldi çok geniş salâhiyetlerle, 
hattâ Anayasa hududunu dahi aşan salâhiyetler
le teçhiz etmek zaruretinde kalmıştır ve buna 
karşı hiç bir memleketin hukuk uleması çıkıp 
ta umumi salâhiyet mevzuubahis olmadıkça bu 

mahdut salâhiyetler için Anayasa'ya aykırıdır de
memişlerdir. Bizim ulemamız da aynı fikirdedir. 
Mevzuubahis olmadıkça bu mahdut esaslara 
münhasır salâhiyetler Anayasa'ya hukuken ay
kırıdır denmemiştir. Bizim Ulemamız da aynı 
fikirdedir. 1567 sayılı kanun bu mahiyette gö
rülmemiştir. Ali Fuad Başgil, Sıddık Sami, Ra-
gıp Sarıca. Bunların eserleri ve mütalâaları or
tadadır. Ali Fuad Başgil bunu iktisadi bir ida
reyi örfiye tedbiri mahiyetinde zaruri bir ted
bir olarak telâkki etmektedir. Binaenaleyh hem 
bizim ulemamızın hem de Milletlerarası büyük 
şöhret .teşkil eden ulemanın mütalâaları hem de 
muhtelif memleketlerdeki tatbikat bu tarzda ka
nunların modern cemiyet içinde çıkmasının bir 
zaruret olduğunu ve hukuk esasları ile uyuşmaz 
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tarafı olmadığını göstermektedir. (Bravo sesleri; 
alkışlar). 

AHMEU OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem 
arkdaşlar, benden evvel söz alan hatiplerin te
mas ettikleri öz noktalar şunlardır: 

Mucip sebeplerde arzettiğim, Hükümet 1567 
sayılı kanunun çıktığı zamanki mucib sebepleri 
gayet tabiî olarak göz önünde tutmuştur veya 
tutması lâğızgelirdi. Bu kanun şimdiye kadar 
beş defa temdid edildi, şimdi de altıncı defa tem
didine gidiyoruz, yani 20 yaşma basıyor. Bunda 
mucip sebep olarak memleketin iktisadi ve ti
cari zaruret ve sebepleri belirtilmiyor. Bana İn
giltere 'deki, Afrika 'daki, Amerika 'daki bazı ted
birlerden döviz tedbirlerinden bahsediliyor. 
Rica ederim arkadaşlar, bu memleketler bir 
takım tedbirler alsalar ve bu tedbirler eğer 
bir memleketin bünyesinde tamamen fena bir 
reaksiyon yapacak mahiyette iseler böyle bir es
babı mucibe ile bu kanunun aynını bizde de ka
bul ettirmeğe imkân var mıdır? 

Denildi ki Bütçe Komisyonunda bunların hep
si derpiş edildi. Gayet güzel. Böyle derpiş edi
len elle tutulur, rakamla gösterilen mucip se-
beblcri niçin buraya geçirmediniz? arkadaşlar, 
bu tek partili bir rejimin itiyadından başka bir 
şey değildir. Tenkit acıdır. Fakat hepimiz bu
na alışacağız. İsteğimiz de budur. Tenkidin tat
lı olduğu yer yoktur ki. 

Mucip sebebler hakkında söylediğim meydan
dadır. bazı salâhiyetleri bir kanunun donmuş 
çerçivesi altında muhafaza etmek meselesi; bu 
okadar münakaşa mevzuu olabilir ki; o zaman 
bir müfrit çıkar, Hükümete şu ve bu salâhiyet
leri donmuş kanun çerçiveleri içinde bırakmak-
tansa, öyle bir kanun yapalım ki; hükümet bu 
donmuş çerçeve içinde donmasın, serbest olsun. 
Bunun hududu nerede başlar, nerede biter. Bu 
memleketin ticari, iktisadi mekanizmasını işlet
mek için döviz tahdidatına şüphesiz lüzum var
dır, buna ben de inanıyorum. Fakat arkadaşlar; 
Türk parasının kıymetini koruma zımnında ka
rar ittihaz edilirken bütün memleketin iktisadi 
ve ticari mekanizması tümüne ait salâhiyetlerin 
Meclis bünyesinden çıkarılıp hükümete verilme
sinde fayda görmem, işaret etmek istediğim nok
ta bu idi. 

Münir Birsel arkadaşımızın temas ettiği don
muş çerçeveyi muhafaza etmek meselesinde hu-
dudları belirt melerine imkân yoktur. Ben diyo-

17» — 
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limı ki: Bu 17 yıllık tecrübeden sonra Maliye 
Bakanlığı o şekle gelmiştir ki bu gün Türk para
sının kıymetini korumak için gerekli tedbirler 
üzerine muhakkak esaslı bir fikri vardır. Ni
tekim kararnameler meydanda. 

Arzetmek istediğim nokta, mevcut kararna
melerle adi geçen kanunun bahşettiği salâhiyet 
arasındaki marjın büyüklüğüdür. Onun Meclise 
iade etmede, memleket menfaatini mülâhaza 
etti. Türk parasının kıymetini indirme bindir
mede, korunmasına mütaallik hükümlerde, 
iç ve dış bünyede bu salâhiyetlerin Hü
kümette olmasına mı, veya Mecliste bulunması
nın mı bizi daha çok tatmin edeceğini açık
ladı. 

Bilhassa konuşan arkadaşlarda müşterek 
bir nokta var. Kullandığım cümlelerin bazı ke
limelerini ele alarak biraz da mevzu dışına 
çıkılarak dallandırdılar, budaklandırdılar, ko
nuşulan nokta 1567 sayılı kanunun çizdiği çer-
çive içindedir. 

1567 sayılı Kanun mucibince salâhiyetlerin 
tümü açık olarak Hükümete veriliyar dediğim 
zaman, Meclis salâhiyetlerinin hepsi Hükümete 
verildi mânasında bir şey kullanmadım. Ar
kadaşlarımız öyle bir lisan kullandılar ki bunu 
sırf konuşmaya vesile teşkil etmek için tenki
dimin acı bir inikası olarak telâkki ediyorum. 

işarete değer mühim bir nokta da şudur: 
Bütün arkadaşlar, gayet tabiî, ayni meslekte 
olmazlar, böyle bir zaruret te yoktur. Ortada 
belki kelimelerin iltibasından istifade etmek ve 
bununla hocalık yapmak mümkün olur; bura
da salâhiyet midir, Fransızcası Pouvoir mıdır 
yoksa nedir, Hükümete veriliyor meselesi, bir 
mevzu teşkil etmez. Salâhiyet, Pouvoir ne keli
me kullanılırsa kullanılsın o meslektaş bunları 
Hükümete veriyor. Bu demek değildir ki, bu sa
lâhiyet ilânihaye devam edecektir. 

Bu mevzu iktisadi ve ticari bir sahaya taal
lûk eder. Hukuki esasları sırf bu sahaya taallû
ku itibariyle yardımcı mahiyettedir. Binaen
aleyh bendeniz yine o arkadaşıma, bana ilmî hu
kuk yolunu gösteren arkadaşıma mukabeleten 
şunu arzetmek isterim ki, bu kanunun ruhu 
icabı ilmi iktisada temas eden noktalarda bende 
kendisine yardım ederim. 

NECMEDDÎN SAHÎR SJIJAN (Tunceli) — 
Arkadaşlarım, Türk parasının korunmasına 
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ait olan bu tasarı dolayısiyle söz söylemeği 
düşünmüş değildim. Ancak, Demokrat Millet
vekilinin söylediği bazı sözlerle kürsüyü terke-
derken sarfettiği sözler dolayısiyle konuşmak 
zaruretinde bulunuyorum. 

Arkadaşlarım, ben, bu konuda, kendisi gibi 
yetkili bir meslek adamı, iktisadi ve malî işler
de kendisi gibi bir bilgin değilim. Aranızda 
mütevazı bir arkadaşınız olarak yer almış bulun
makta ve bu suretle vazife görmekteyim. Bu 
itibarla bir Milletvekili sıfatiyle, bize sunulan 
kanun tasanlariyle yakından ilgilenmeği, bilgi, 
edinmeği ve olgun bir kanaatle, vicdan rahat-
lığiyle oyumu kullanmayı vazifemizin icabı say
maktayım. 

Bu sebepledir ki, Büyük Millet Meclisimizin 
kanunlarla verdiği yetkilerin, Hükümetimizce, 
onun tavsif ettiği şekilde «köşe yastığı» gibi 
kullanıldığı hakkındaki sözlerini asla kabul ede
mem. Hükümetimizin Büyük Millet Meclisi'nin 
kanunlarla verdiği yetkileri gasbeden bir var
lık gibi telâkki ve tavsif etmesine asla müsa
maha edemem. 

Sonra, Sayın Başkanımız tarafından da isa
betle işaret edildiği ve başka arkadaşlarca da 
temas olunduğu gibi Demokrat Milletvekilinin 
kullandığı «açık bono» sözleri üzerinde de dur
mak istiyorum. 

Kendisi, bu sözü, iktisadi ve ticari ilgi ve 
bilgileri dolayısiyle, meslekî bir itiyatla kullan
mış olduğunu, başkanın ihtarı üzerine, açık
ladı. Fakat öğrenmek istiyorum: 

Hükümetin «köşe yastığı» olarak kullandığı
nı söylediği Büyük Meclis yetkilerini ifade eder
ken de böyle meslekî bir itiyatla mı tavsif ve 
ifade etmiştir? * 

Arkadaşlarım, Büyük Millet Meclisi adına, 
Anayasa hükümlerine göre mesuliyet mevkiin
de, icra mevkiinde vazife gören arkadaşlarımı
zın, Hükümetimizin kanunlarla kullandıkları 
yetkileri bu tarzda tavsif ve tezyif etmek asla 
doğru olamaz. Ben, bu sözleri kendi hesabıma 
reddederim. (Bravo sesleri). 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, kısa ve ufak bir 
mâruzâtta bulunmak mecburiyetini duydum, 
affınızı rica ederim. 

Efendim, şimdi bundan evvelki beyanların
da Ahmet Oğuz arkadaşımız bu tedbirlerin lü
zumsuz olduğunu iddia edecek değilim dediler, 
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î)emek ki bu yolda tedbirlerin alınması lüzu- I 
muna kendileri de kaani bulunuyorlar. O kana-
attayız ki ; Bizim gerekçemiz, biraz memleket 
işleri biraz dünyanın gidişi hakkında malûmat 
sahibi olan her vatandaşı, fakat memleketin mü
nevver zümresini teşkil eden B. M. Meclisi üye
lerinin hepsini, bu tedbirlerin devamı lüzumu
na ikna edici esbabı mueibeyi ihtiva eder. Ben 
zannederim ki bu bahiste gerekçeyi noksan 
gören arkadaşlar, Meclis huzurunda, Millet hu
zurunda noksan gördükleri cihetleri bakandan 
da sorarlar, komisyon sözcüsünden de sorarlar 
ve açıklatırlar. Fakat kendilerinin de lüzu
muna kaani olduklarını bu hükmün gerekçesi 
yoktur demekte ne mâna vardır? 

Arkadaşlar, bir noktaya daha işaret edece
ğim. Arkadaşımız bu tedbirleri verme konusu
nun hududu nerededir? Yani hangi konulara 
kadar tedbir alma salâhiyetini Hükümete ve
receğiz. Ondan sonra birgütı birisi çıkar da Hü- ' 
kümet tedbirlerini kanunun donmuş çerçevesi 
içinde koyacak yerde bütün Devlet tedbirlerini | 
Hükümetin istediği gibi olmasına imkân verecek j 
bir kanun çıkarsa ne olur derse bunu da kaimle 
ne mâni var, diyor da ben bütün Meclisin teşriî 
salâhiyetini Hükümete verilir diye birşey deme
dim ; sözlerimi mânası haricine teşmil ediyorsu
nuz, diyor. Tenakuzlara nazarı dikkatlarını celbe-
derim. Bu Meclisin bütün salâhiyetlerini Hü
kümete devrediyormuşuz gibi bir hava yara
tan, ifadelerine dikkat buyursunlar. Lütfen 
sözlerinde bu Meclisin vazifesini ifa etmesi şekli 
ile ve bence haysiyeti ile alâkadar meselelerde 
daha dikkatle konuşmalarının bu Meclis Kürsü
sünde yer almış bir Milletvekili olarak kendi
leri için de bir vazife olduğuna kaniyim. 

Arkadaşlar; ben ilmî iktisat bahsinde birşey 
söyliyecek değilim. Yalnız şunu ifade etmek 
isterim : Bütün dünya Hükümetleri bu tedbir
leri alma salâhiyetini Hükümete bırakmıştır. 
Bütün bu memleketlerde mevcudiyetini kimse
nin inkâr edemiyeceği iktisat bilginlerinin bu 
şekil tedbiri tasvip eden kanaatları ve bugü
ne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu 
şekilde izhar buyurduğu kanaat hilâfına, Bay 
Ahmet Oğuz'un iktisat ilmi bilgisi, bu yoldaki 
tedbirlerin kanun maddeleri haline gelmesinin 
iktisadi icaplara daha uygun olacağı yolunda 
ise, biz kendilerini bu iktisat bilgisi ve bu ka
naati ile, yalnız ve başbaşa bırakırız. 
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ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Arkadaşlar; 

ben bu kürsüden söylenen bir sözün, hususi 
ehemmiyeti dolayısiyle tavzih edilmesi daha iyi 
olurdu dedim. Çünkü Yüksek Meclis, ima yo
lu ile de söylenen o sözün mânasını çok iyi anla
mıştır. Hattâ Riyaset Makamı haklı olarak mü
dahale ederek, sözünüzü tavzih ediniz demiştir. 

Maksadım ne kimseye ders vermek, ne de 
böyle bir iktidara malik olduğumu iddia etmek
tir. Daima Öğrenmek ihtiyacında olduğumu iti
raf eden bir arkadaşınızım. 

'Fakat Büyük Millet Meclisinin salâhiyeti 
mevzuubahis olan bir ana meseleye temas edil
miştir. Ana mesele, Anayasa'nm, Büyük Millet 
Meclisine kendisi tarafından kullanmak üzere 
verilmiş salâhiyetleri devredip edemiyeceği me
selesi. Bu kanunda eğer böyle birşey varsa bilâ-
tereddüt bu kanunu ilga etmek icabeder. Ben bu 
mebdeden hareket ederek; verilen salâhiyet böy
le bir mahiyet taşımaz, eğer öyle olsaydı Büyük 
Millet Meclisi zaten bunu kabul etmezdi, kazara 
kabul etmiş olsaydı sonradan ilga edilmesi ica-
bederdi, dedim. Anayasa'da yazılı ve yalnız 
Meclis tarafından kullanılacak salâhiyetleri dev
retmeğe. hattâ, Meclisin hakkı yoktur. Meclis 
bu salâhiyetleri kullanmada, tekrar ediyorum, 
çok kıskanç davranmıştır. Başka memleketler
den misal getirdi isem iktisadi ve malî mese
lelerin ne kadar büyük millî menfaati alâkadar 
ettiğini ve bunların lâzım olduğu günden 
güne, hattâ saatten saate değişen tedbirler al
mak icabedecek mahiyetler arzettiğini belirt
mek için söyledim. îki harb arasında bütün 
dünyada beliren bütün iktisadi ve malî buhran
lar hattâ bu harbden sonra belki daha çok şid
detle devam edecektir ve zannetmiyorum ki, 
bugünkü iktisadi hayat sahası, 19 ncu asırda 
olduğu gibi başıboş bırakılabilsin ve hiçbir su
rette Hükümetin hiç bir müdahalesi olmadan 
işler düzelir. Böyle bir iddiada bulunacak bir 
arkadaşın bana öğreteceği şeyler varsa öğren
mek isterim. 20 nci asırdaki iktisadi hayat sa
hası öyle bir hayat sahasıdır ki, bu sahadaki 
olaylar Devletin varlığıyle alâkalıdır, o sahada 
Devletin karşılaşacağı tehlikelere karşı zamanın
da tedbirler almmazsa o Devlet çökebilir, ve 
kendisi de ilk çıktığı zaman kanunun mucip 
sebeplerini izah ederken «îktisadi çöküntü» tâ
birini kullandı. Hakikaten iktisadi çöküntü 

[ .olabilir. Ben bu noktalara temas etmiyeceğim. 
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Bildiğim bir cihet vardır ki, iktisadi münasebet
ler Hükümetlerin ve Meclislerin daima ön 
plânda meşgul olacakları Devlet vazifelerini 
teşkil etmektedir ve bunlar hakkında gerekli 
tedbirleri bulmak bütün Devlet organlarının ve 
başta Meclisin başlıca vazifesidir. (Soldan bra
vo sesleri). 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) —. Sayın Ali 
Rıza Türel'in son konuşması münasebetiyle me
seleyi şöylece bağlamak istiyorum. 

Bir Meclisin teşriî salâhiyetleri vardır. Bu
nun bir kısmını veya muayyen sahalardaki işle
rin yapılabilmesi için herhangi bir şeyi - Hukuk
çu arkadaşlar bir kelime bulsun, yapmak ve 
onarmak imkânını, bu Meclis başkasına veriyor. 
Herhangi birşeyin yapılması onarılması imkânı
nı başkasına veriyoruz. Şimdi; devir, temellük 
gelmemek üzeer giden bir aktarma mefhumlar 
üzerinde fazla durupta asıl mevzuun çeşnisini 
kaybetmek istemem. Burada yüksek Meclisin 
muayyen sahaya taallûk eden bir salâhiyetinin 
bütün Hükümete bırakılmış mıdır f Bırakılmış
tır. Şu halde benim mütalâa ettiğim nokta bu 
çerçevenin içerisinde ve bu fiil üzerindedir. 
Sayın arkadaşlar, tanınmış ulema derler ki, bü
tün dünyadaki bilgileri ve hattâ işleri güçleş
tiren insanlardır. Onlar nedir biliyor musunuz? 
Eğer muayyen kelimelerden aynı mânaları an
lamak kaabil olsa bugünkü ilim hayatının güç
lüğü % 80 olur, % 20 ye düşerdi, öyle anlaşı
lıyor ki, Ali Rıza Türel arkadaşımızın üzerinde 
durduğu nokta bu kelimelerdeki hukuki birta
kım zikzaklı görüşlerden ibarettir. Benim bu 
kanun münasebetiyle arzetmek istediğim nokta, 
işte bu çerçeve içindeki Yüksek Meclise ait sa
lâhiyetlerin bir kısmının, 17 senedenberi devre
dilen kısmıdır. 

Bunu tebarüz ettirdikten sonra bir iki ar
kadaşın üzerinde durduğu noktalarada bilmec-
buriye temas edeceğim. Sözlerimde, mütalâala
rımda tezat buldular amma pek açık değildi. 

tş mütalâa edilirken, 1567 sayılı kanunun 
mucip sebepleri ortaya konulurken 1930 yılında
ki esasları arzetmiştim. Bugün aynı kanunun 
temdidi münasebetiyle konulan mucip sebep, bi
zim memleket duvarlarının haricinde doğrudan 
duğruya bizimle ilgili olmıyan faraziyeler oldu
ğuna işaret etmiştim. Daha başka ne kadar 
açıklıyayım. Gönül isterdi ki, bu memleketin 
döviz bütçesi, döviz geliri ve döviz giderinin 
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son bir iki senelik seyrini gözle görülür, elle tu
tulur bir şekilde rakamlarla öne, sererek biz bu 
salâhiyeti istiyoruz desinler. Bakınız, bu salâ
hiyeti Hükümete vermezsek, şu post'da şu ka
dar, bu post'da bu kadar milyon liranın durumu 
muayyen değildir. Ben bu paranın kıymetni 
koruyamam, bu sebeplerden ötürü işte bu kanu
nu getiriyorum, demekle iş tavzih edilebilirdi. 
Bu noktalar meskût geçiliyor ve bu noktalardan 
bihaber, yalnız dış memleketlerdeki cereyanlara 
muvazi olarak mucip sebepler gösterme arasın
da elbette bir fark vardır. Bilmiyorum, acaba 
muhalefette bulunduğum için mi, bu fikrim bu 
kadar hücuma mâruz kaldı. Herhalde öyle 
olacak, alışılmadı çünkü. Fakat alışacağız arka
daşlar. 

NAZIM POROY (Tokad) — Ne fena itiyat 
ettiler. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Madde
lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 
1567 sayılı Kanun süresinin uzatılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — Türk Parasının Kıymetini Ko
ruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun altıncı 
madesinde yazılı olup 2100 sayılı kanunla iki ve 
2686, 3336, 3974 ve 4512 sayılı kanunlarla üçer 
yıl uzatılmış olan süre, bitimi tarihinden itiba
ren üç yıl daha uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur, bir önerge 
vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü 1567 

sayılı kanun süresinin uzatılmasına dair tasarı
nın birinci maddesindeki (3 yıl) ifadesi yerine 
(altı ay) ifadesinin ikamesini teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Ahmet Oğuz 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... önerge nazarı dikkate alın
mamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN Madde hakkında söz istiyen yok-

— ıaı 
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tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul Etmiyenler... Kabul-
edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Açık oyların neticesini arzediyorum: 
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Türkiye ile Haşimî Şark - ül Ürdün Kırallı

ğı arasında 11 Ocak 1947 tarihinde imzalanan 
Dostluk Antlaşmasının onanması hakkındaki 
kanun tasarısına oya iştirak etmek suretiyle 
(235) arkadaş oy vermiştir. Muamele tamam
dır. Kanun (235) Oyla kabul edilmiştir. (Alkış
lar) 

Gündemimizde başka bir şey yoktur, önü
müzdeki Pazartesi günü saat 15 te toplanmak 
üzere Oturuma son veriyorum. 

Kapanma Saati 20,10 

Türkiye ile Haşimî Şark - ül - Ürdün Kırallığı arasında Ankara'da 11 Ocak 1947 tarihinde imza
lanan Dostluk Andlaşmasının onanması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aidoğan 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
llalid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Hilmi Atlıoğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Arif Çubukçu 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz Ökınen 

ü: ire iayı*ı 
Oyverenler 

Kabul edenler 
Oya katılmıyanlar 

Reddedenler 
Çekinserler 

Açık Milletvekillikleri 

[Kabul 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Emin Arkayın 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikös 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

465 
235 
235 
221 

0 
0 
9 

edenler] 
BİLECİK 

Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLÜ 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
İhsan Yalçm 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Bu dunç 

Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Haaene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
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Necdet Yüoer 
DENİZLİ 

Reşad Aydınlı 
DİYARBAKIR 

Vedat Dicleli 
freyzi Kalfagil 

EDİRNE 
M. tedip Ağaoğulları 
İTethi Erimçağ 
İ£. Nedim Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Mustâfa Arpacı 
Dr. İ Teli öngören 

ftRZÎNCAN 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altug 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursmıoğlu 
Kemalettin Kamu 
Ql. Vehbi Kocagünay 

ESKİŞEHİR 
Îİasan Polatkan 

GAZÎANTEB 
Öemil Alevli . 
01. Asir Atlı 
t)r. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
tsmail Sabuneu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzath 
Dr. Galip K. Zaimofclu 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

ÎÇEL 
Salih înankur 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çambel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Oıman Nuri Koni 

B : 44 
Fuad Köprülü 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir 
Senihi Yürüten 

ÎZMÎR 
Benal Nevzat Aranan 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrekba-
V 
Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen. 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Salt Azmi Feyzioğlu 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Nafi Atuf Kanau 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alatas 
Muh9İn Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Hulki Karagülle 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

14.2.1947 O : 2 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündü* 
Memduh îspartalıgil 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 

Mustafa Naim Karaköylü 
Abdülkadir Taşangü 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
İsmail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Hilmi öztarhan 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 

MUÖLA 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyar 
Hüseyin Uluaoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Seıer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsol 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 

Muin Köprülü "" 
Mehmet Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüreşir 

ptfRP 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

SÎNOB 
Enver Kök 

SİVAS 
Mi tat Şükrü Bled* 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkes 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengtl 

TRABZON 
Daniş Eyiboğîu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molao&lu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa Reşit Tarakcı-
oğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 

URPA 
Vasfi Gerger 
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Rain Soyer 
Eıat Tekeli 

VAN 
İbrahim Arvaa 

B : 44 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZOAD 
Ziya Arkant 

14.2 .1947 0 : 2 
Sırrı Içöz 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 

Sabri Koeer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orho» 

[Oya katıl'hwyanl<ır] 
AITON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 
Haz i m Bozca 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca (\.) 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Raşit Börekçi (1.) 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nunıllah Esat Sümer 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen (t.) 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 

BİNGÖL 
Tahsin BanguoğTu 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Muhittin Baha Parı 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 

Behçet Gökçen 
thsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Reııda 
(Bakan) 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Aarnı U« 

ÇORUM 
Edip Alpsar (1.) 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (1.) 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidîn Ege 
Naili Küçük» 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal önet l 
Di-. Behçet Uz (Bakan) 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahıned Aykaç 
Cavit Ekin 
Osman Ocak 
İhsan Hamit Tîgrel 
Şeref Ulnğ 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 
Hasan Küjftogfrı 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca (1.) 
Saffet Ankan 
Behçet Kemal Çafiîar 
Sabit Sagrroğln 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgftl 
Mesut Çankaya 

Raif Dinç 
Münir Hüsrev Gole 
Şükrü Koçak (Bakan) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Abidin Potuğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Said Barlas 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya (1.) 
Celâl Esat Arseven 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
(Başkan V.) (1.) 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
(Bakan) 
Ahmet Kemal Varmca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Dnrukan 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(ÎO 
Suphi Bedir Uîu$ 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergen«kon 
Refik Koraltan (1.) 
Dr. Azia Koksal 
Dr. Celâl Ramazanojlu 

İSPARTA 
Kârna Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Ahum Adı var (i.) 
Enis Akaygen 
Cihat Baban 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Gl. Kâzım Karabektr 
(Başkan) 
Recep Peker (Başba
kan) 
Ahmet Kemal Silivrili 
H. Suphi TanrıSver 
Hüseyin Cahit Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Atı i' İnan (Bakan) 
Rahmi Köken 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Aziz Samih llter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzeffer Akalın 
Tahsin Coşkan (Bakan) 
Hilmi Çoruk 
Dr. Fahri Eeerit 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Resid özsoy 

KntKLARELl 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fnad Umay 
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KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgnt 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Dr. P. Şerafettin Bürft 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yi-
*it 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen (I.) 
Dr. Sadi Irmak (Bakan) 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Hakta Gedik (î.) 
Dr. Ahmet î. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelçi (I.) 
Osman Taner 
Tevfik Temelli 

B : 44 14.2 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Y. Muammer Alakant 
Şevket Basit Hatipoğln 
Yasar özey 
Feyıullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar (1.) 
Dr. Kâmil Idü 
Emin Soysal 
Hasan Resid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Dr. Mitat Sakarozla 

MUŞf 
Tlalid Onaran^l.) 

NİÖDİ 
Ferit Ee«r 
Rıfat Gürsoy 
Halid Mengi (1.) 
Şükrü Sütr 

ORDU 
Şevket Akyazı 

[Açık millet 
Balıkesir 
İstanbul 
Kastamonu 
Tekirdağ 

.1947 0 : 2 
Mehmet Furtun (1.) 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
(t) 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır 
Ömer Karata* 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Oavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SÜRD 
E tem izzet Benice 
Lûtfi Yavuz (î.) 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy (I.) 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim încedayı 
(Bakan) 
Yusuf Kemal Tenfirşenk 

vekillikleri] 
1 
6 
1 
1 

SİVAS 
AArall Kitapçı 
Necmettin Sadak 
İsmail Mehmet Uğur 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Recal Güreli 
Mustafa Lâtif oğlu (t.) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan (1.) 
Atalay Akan 
Suut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Kâmil Erbek 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener (1.) 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel (1.) 
Ali Rıza îneealemdar» 
oğlu 
Nuri Tarhan 

\>&<İ 
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S. Sayısı: 70 
Ankara Milletvekili Hıfzı oduz Bekata'nın Köy Okulları 
ve Enstitüleri teşkilât Kanununun 25 nci maddesinin 
birinci fıkrasında değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi ve içişleri ve Millî Eğitim Komisyonları 
raporları (2/22) 

2 3 . X I I . 1946 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4274 sayılı «Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanunu > nun 25 nci maddesinin birinci fık
rasına yeni bir hüküm eklenmesine dair hazırladığım kanun teklifinin gerekçesiyle birlikte sunul
duğunu derin saygılarımla arzederim. 

Ankara Milletvekili 
Htfm Oğua Btkata 

Gerekle 

Koy Okulları ve Enstitüleri Teşkilâtı hakkındaki 4274 sayılı kanunun 25 nci maddesinin birinci 
fıkrası, « Köy halkından olan veya en az altı aydan beri köyde yerleşmiş bulunanlardan 18 yaşını 
bitiren ve 50 yaşını geçmiyen her vatandaş, köy ve bölgeokulları binalarının kurulmasına, bu bi
nalara su temin edilmesine, okul yollariyle bahçelerinin yapılmasına ve bunların onarılmasına 
münhasır işler tamamlanıncıya akdar, yılda en çok 20 gün çalışmaya mecbur tutulur »hükmünü 
ihtiva etmektedir. 

Buna göre bölge okulları için de o bölgenin çevresine giren köylerin 1 8 - 5 0 yaş arasındaki 
kadın - erkek sakinleri, 20 şer gün çalışmak durumunda bulunuyorlar. Bu suretle bölge okulla
rı için o bölgeye dâhil civar köylerin kadınları da 20 şer gün müddetle her gün, kendi köylerinin 
haricindeki köylere gitmek ve çalışmak mecburiyetindedirler. 

Bu hal, kendi köy ve ev hayatı içinde toprak ve aile işlerinden esasen boş vakti kalmıyan 
köylü kadınlarının, bölge okullarının yapılacağı yakın - uzak başka bir köye gidip gelmek gibi 
maddi külfetlerinin yanmda, kadının iş ve analık durumuna da engel oluyor. Diğer taraftan, ka
dının yabancı bir köyde çalışmasından çeşitli menfi tesirler de doğmaktadır. 

Bu itibarla - yalnız bölge okulları için - bu okulların yapılacağı köyden başka köylerin mün
hasıran kadınlarının bu çalışma mükellefiyetinden istisna edilmelerinde büyük isabet olacağı ka-
naatındyım. 

Bu maksadı sağlamak için adı geçen fıkraya yeni bir hüküm eklenmesi gerekmekledir. 
ilişik kanun teklifim bu düşünce ile hazırlanmıştır. 

,» 23 . XH . 1946 
:"' Ankara Milletvekili 

Htftn Oğu» B$kaH 
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Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanu
nunun 25 nci maddesinin birinci fıkrasında de
ğişiklik yapılması hakkında Ankara Milletvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm kanun teklifi İçişleri ve 
Millî Eğitim Bakanlıkları temsilcileri huzuriy-
le incelendi. 

^ Kanunun tüınü üzerinde açılan müzake
rede 15 - 20 köy ortasında yapılmakta olan böl
ge okullarının inşaatında okulun yapıldığı köy-
#etı gayri gölgeye dâhil civar köylerden 18 - 50 
yaf&r arasında kadın mükelleflerin birkaç saat 
uzaktan getirilip bedenen çalıştırılmaları ve bu 
be^ie^-mi^üef iyet iyer ine getirmek için kadın 
kıs£»ı ^evlefİBİn bul\şnduğu yerden gayri yerde 
gecelemeğe ve yol meşakkatlerine katlanmağa 
mecbur kalmaları kendilerinin evlerine ve ço
cuklarına karşı tabiî görevleri olan analık ve 
kadınlık hususlariyle istihsal hayatından geri 
kalmalarını intaç eylediği ve tasarının bu mah-
mtrîarı önlemek maksadiyle teklif edildiği anla
şılmıştı. 

imece haddi zatında yüz yıllardanberi büyük 
rTÜT*k Milletinin temiz ve yüksek özelliklerin
den bîrini teşkil eden değerli bir gelenek ola
rak köylünün istihsal hayatında işlerini kolay
laştırıcı, meşakkatlerini bölüştürücü, kuvvetle
rini ona iştirak edenlerin yekûnundan daha faz-
ht artır-ıeı ve verimlendirici bir faaliyet unsuru 
olarak yurdumuzun hemen her tarafında süre-

^ejmiş ye aynı faaliyet şeklinden köyün mevzii 
|îimı.ehizmetleri ile ilgili işlerinde de' faydalanıl -

- riıış ve Anayasamızın menettiği angarye ruh 
ve şekillerinden tamamen ayrı mahiyet taşıyan 
jm ajsîl; aiia-ne Koy Kanunumuzda da köylerin 
^ l ^minasma yarıyan çalışmalara kıymetli bir 
esas olarak mevzuatımıza geçmiştir, idari sa
hada imecenin uygulanmasında kanunun tâyin 
ettiği konulardan ayrılmak yahut köyden saat
lerce- tEzak yerlerdeki âmme faaliyetlerine ime
ce : * ^ r a l ^ iştirak ettirmek şim
diye : î k â a r seve^seve yapılan hattâ ritmik ha
reketler ve Türkülerle kadın erkek köylümüzü 

isyonu raporu 

17 . I. W4R 

Başkanlığa 

canla başla çalışma halkası içine alan imeceyi 
tam geleneğe uygun olan vazı aslisinden uzak
laştırmanın ahlâki ve içtimai bakımdan çok 
mahzurları davet edeceği aşikârdır. 

Bu düşüncelerle imece mevzuunu mümkün 
olduğu kadar köy hududuna hasretmek, husu
siyle kadınları koy dışı işlerde çalıştırmamak 
esasları kabul edilmiş ve kadın ve erkeğin eşit 
olarak katılacakları imece işinin sırf Köy Ka
nununda bahsedilen mecburi hizmetlere tahsi
si; yol, sıtma savaşı, su baskınlarına karşı ko
runma ve emsali âmme işleriyle ilgili diğer 
hususi kanunlarda olduğu gibi okul inşaatında 
da bedenî mükellefiyetin erkek vatandaşlara 
hasrı ve kadınların bu gibi işlere bedenen ça
lışmak üzere çağırılmalarından vazgeçilmesi 
muvafık görülmüştür. 

Bu itibarla tasarının teklif şeklinden daha 
geniş bir esasa varılarak kadınların yalnız böl
ge okullarında değil alelûmum köy okulları 
inşaatında mükellefiyet dışı bırakılması ve aynı 
konu ile ilgili 4274 sayılı kanunun 23 ncü 
maddesindeki ek tesislere de kadınlar hakkın
daki muafiyetin teşmili insaf ve muadelete daha 
uygun bulunmuş ve teklif şeklindeki 25 nci 
maddeye ek fıkra yerine 25 nci maddenin birin
ci fıkrasında mükellefiyetin esasını ve mükel
leflerin vasıflarını bildiren hükümlerin arzo-
lunan mülâhazalara göre kayıtlandırılarak de
ğiştirilmesi şekli tercih edilmiştir. 

Bu tercihe göre harzııianan tasarı havalesi 
gereğince Millî Eğitim Komisyonuna verilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
içişleri Komisyon 

Başkanı Başkanvekili SÖzcü 
Tekirdağ Çoruh Kars 

C. Uybadın A. Tüzün A. Eyidoğan 
Kâtip 
Bitlis Balıkesir Boltı 

M. Ertan F. Tiritoğlu 1. Tdlçvn 
Çorum Giresun Gümüşane 

8. Karafakıoğlu E. Dizdar A, R. Yannen 

*fc i S. Sayısı: 70 ) 
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S. Koksal 
Kocaeli 
C. Aksu 

Ifl^tB&IÖ 
A. K. Sİlivrili 

Konya 
Dr. A. Perkün 

Kanseri 
F. Apaydın 

Konya 
Ş. Ergun 

sfîı-a -
L. Yavuz 

Tokad 
R. Güreli 

•- J8B**s-' 
: fiLŞ.3l$ûa 

Trabzon 
H. Orhon 

•/M; f ^ k â ••'••.. 

A. G. Pekel 
Yozgad 
/ . Olgun 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

?, B. M. U. 
Milli Eğitim Kamiı^omu, 

Emi No» 2/22 
Karar SÛ. 6 

Yüksek Başkanlığa 

4247 sayılı Köy Okullan ve Enstitüleri 
Teşkilâtı Kanununun 25 nci maddesinin 
birinci fıkrasına yeni bir hüküm eJdetırne-
sine dair Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Be
kata tarafından verilip İçişleri Komisyonun
dan sonra Komisyonumuza havale buyurulan ka
nun tasarısı Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisinin 
ve önerge sahibi Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz 
Bekata'nm huzurlariyle müzakere olunmuş ve 
İçişleri Komisyonunun değiştirmeleri aynen ve 
vo yoğunlukla kabul edilmiştir. 

Kamutaya verilmek üzere Yüksek Başkatı-

.7 . Ti . 194T 

ığa sunulur. 
tfillî Eğitim Ko 

Manisa 
. Başkanı Sözcü 

Erzurum 
R. N . Edgüer Hıfzı Oğuz Bekata'nın 

Kâtip 
Urfa 

S. K. Yetkin 
Bingöl 

T. Banguoğlu 
Kars 

T. Taşkının 

önergesinin aynen kabu
lüne taralteur^ta. 

G. Bursu^mğlu 

Ankara Balıkesir 
A. R. Bekman E. ÇeUköii 

Diyarbakır İzmir 
0. Ocak E. Çınar 

Trabzon Trabzon 
Z. Molaoğlu M. R. Tarakçtoğh 
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"ANKARA MİLLETVEÎLÎ HIFZI OĞUZ BE-
KETA'NIN TEKLİFİ 

MADDE 1. — 4274 sayüı kanunun 25 nci 
maddesinin birinci fıkrasına §u hüküm eklenmiş
tir: 

« Yalnız bölge okulları işlerinde, bu okulların 
yapılacağı köyden başka köylerin kadınları ça
lıştırılamazlar ». 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

M^DDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Köy okullan ve Enstitüleri Teşkilât Kanununun 
25 nci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4274 sayılı kanunun 25 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Köy halkından olan veya en az altı aydanbe-
ri köyde yerleşmiş bulunanlardan 18 yaşını biti
ren ve 50 yaşını geçmiyen her erkek vatandaş köy 
ve bölge okullan binalarının kurulmsına, bu bi
nalara su temin edilmesine, okul yolları ile bah
çelerinin yapılmasına ve bunların onarılmasına 
ve 23 ncü maddede yazılı diğer tesislerin vucüde 
getirilmesine münhasır işler tamamlanıncaya ka
dar yılda en çok 20 gün çalışmağa mecbur tutu
lur. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

***» 
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S. Sayısı: 70 
Ankara Milletvekili Hıfzı oğuz Bekata'nın Köy Okulları 
ve Enstitüleri teşkilât Kanununun 25 nci maddesinin 
birinci fıkrasında değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi ve İçişleri ve Millî Eğitim Komisyonları 
raporları (2/22) 

2 3 . X I I . 1946 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4274 sayılı «Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanunu > nun 25 nci maddesinin birinci fık
rasına yeni bir hüküm eklenmesine dair hazırladığım kanun teklifinin gerekçesiyle birlikte sunul
duğunu derin saygılarımla arzederim. 

Ankara Milletvekili 
Btfm Oğua Btkata 

Gerekse 

Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilâtı hakkındaki 4274 sayılı kanunun 25 nci maddesinin birinci 
fıkrası, « Eöy halkından olan veya en az altı aydan beri köyde yerleşmiş bulunanlardan 18 yaşım 
bitiren .»ve 50 yaşını geçmiyen her vatandaş, köy ve bölgeokulları binalarının kurulmasına, bu bi
nalara su temin edilmesine, okul yollariyle bahçelerinin yapılmasına ve bunların onarılmasına 
münhasır işler tamamlanıncıya akdar, yılda en çok 20 gün çalışmaya mecbur tutulur > hükmünü 
ihtiva etmektedir. 

Buna göre bölge okulları için de o bölgenin çevresine giren köylerin 18 - 50 yaş arasındaki 
kadın - erkek sakinleri, 20 şer gün çalışmak durumunda bulunuyorlar. Bu suretle bölge okulla
rı için o bölgeye dâhil civar köylerin kadınları da 20 şer gün müddetle her gün, kendi köylerinin 
haricindeki köylere gitmek ve çalışmak mecburiyetindedirler. 

Bu hal, kendi köy ve ev hayatı içinde toprak ve aile işlerinden esasen boş vakti kalmıyan 
köylü kadınlarının, bölge okullarının yapılacağı yakın - uzak başka bir köye gidip gelmek gibi 
maddi külfetlerinin yanında, kadının iş ve analık durumuna da engel oluyor. Diğer taraftan, ka
dının yabancı bir köyde çalışmasından çeşitli menfi tesirler de doğmaktadır. 

Bu itibarla - yalnız bölge okulları için - bu okulların yapılacağı köyden başka köylerin mün
hasıran kadınlarının bu çalışma mükellefiyetinden istisna edilmelerinde büyük isabet olacağı ka-
naatındyım. 

Bu maksadı sağlamak için adı geçen fıkraya yeni bir hüküm eklenmesi gerekmededir. 
İlişik kanun teklifim bu düşünce ile hazırlanmıştır. 

t»\ 2 3 . X I I . 1946 
Ankara Milletvekili 
Hif*i Oğu» Bikata 
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i İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 17 . I. 1947 

Esas No. 2/22 
Kaim No. 13 
• " Yüksek Başkanlığa 

Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanu
nunun 25 nci maddesinin birinci fıkrasında de
ğişiklik yapılması hakkında Ankara Milletvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata'mn kanun teklifi içişleri ve 
Millî Eğitim Bakanlıkları temsilcileri huzuriy-
le incelendi. 

7 Kanunun tümü üzerinde açılan müzake
rede 15 - 20 köy ortasında yapılmakta olan böl
ge okullarının inşaatında okulun yapıldığı köy
den gayri bölgeye dâhil civar köylerden 18 - 50 
yaşlar arasında kadın mükelleflerin birkaç saat 
uzaktan getirilip bedenen çalıştırılmaları ve bu 
bedenî.mükellefiyeti yerine getirmek için kadm 
kısma'evlerinin bulunduğu yerden gayri yerde 
gecelemeğe ve yol meşakkatlerine katlanmağa 
mecbur kalmaları kendilerinin evlerine ve ço
cuklarına karşı tabiî görevleri olan analık ve 
kadınlık hususlariyle istihsal hayatından geri 
kalmalarını intaç eylediği ve tasarının bu mah
zurları önlemek maksadiyîe teklif edildiği anla
şılmıştı. 

imece haddi zatında yüz yıllardanberi büyük 
Türk Milletinin temiz ve yüksek özelliklerin
den birini teşkil eden değerli bir gelenek ola
rak köylünün istihsal hayatında işlerini kolay
laştırıcı, meşakkatlerini bölüştürücü, kuvvetle
rini ona iştirak edenlerin yekûnundan daha faz
la artırıcı ve verimlendirici bir faaliyet unsuru 
olarak yurdumuzun hemen her tarafında süre-

.gelmiş ve aynı faaliyet şeklinden köyün mevzii 
fmme.hizmetleri ile ilgili işlerinde de faydalanıl-

- mış ve Anayasamızın menettiği angarye ruh 
ve şekillerinden tamamen ayrı mahiyet taşıyan 
bu asîl anane Köy Kanunumuzda da köylerin 
kalkınmasına yarıyan çalışmalara kıymetli bir 
esas olarak mevzuatımıza geçmiştir, idari sa
hada imecenin uygulanmasında kanunun tâyin 
ettiği konulardan ayrılmak yahut köyden saat
lerce uzak yerlerdeki âmme faaliyetlerine ime
ce ıiami altında köylüyü iştirak ettirmek şim
diye kaçlar seve seve yapılan hattâ ritmik ha
reketler ve Türkülerle kadın erkek köylümüzü 

canla başla çalışma halkası içme alan imeceyi 
tara geleneğe uygun olan vazı aslisinden uzak
laştırmanın ahlâki ve içtimai bakımdan çok 
mahzurları davet edeceği aşikârdır. 

İki düşüncelerle imece mevzuunu mümkün 
olduğu kadar köy hududuna hasretmek, husu
siyle kadınları koy dışı işlerde çalıştırmamak 
esasları kabul edilmiş ve kadın ve erkeğin eşit 
olarak katılacakları imece işinin sırf Köy Ka-
"ıîununda bahsedilen mecburi hizmetlere tahsi
si; yol, sı!ma savaşı, su baskınlarına karşı ko
runma ve emsali âmme işleriyle ilgili diğer 
hususî kanuni arda olduğu gibi okul inşaatında 
da bedenî mükellefiyetin erkek vatandaşlara 
hasrı ve kadınların bu gibi işlere bedenen ça
lışmak üzere çağırılmalarmdan vazgeçilmesi 
tuuvaf ık görülmüştür. 

Bu itibarla tasarının teklif şeklinden daha 
geniş bir esasa varılarak kadınların yalnız böl
ge okullarında değil alelûmum köy okulları 
inşaatında mükellefiyet dışı bırakılması ve aynı 
konu ile ilgili 4274 sayılı kanunun 23 ncü 
maddesindeki ek tesislere de kadınlar hakkın
daki muafiyetin teşmili insaf ve muadelete daha 
uygun bulunmuş ve teklif şeklindeki 25 nci 
maddeye ek fıkra yerine 25 nci maddenin birin
ci fıkrasında mükellefiyetin esasını ve mükel
leflerin vasıflarını bildiren hükümlerin arzo-
lunan mülâhazalara göre kayıtlandırılarak de
ğiştirilmesi şekli tercih edilmiştir. 

Bu tercihe göre harzırianan tasarı havalesi 
gereğince Millî Eğitim Komisyonuna verilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Komisyon 

Başkanı Başkanvekili Sözcü 
Tekirdağ Çoruh Kars 

(7. TJybadın A. T üzün A. Eyidoğan 
Kâtip 
Bitlis Balıkesir Bolu 

M. Ertan F. Tiritoğlu 1. Yalçın 
Çorum Giresun Gümüşane 

£>. Karafakıoğlu E. Dizdar A, K, Varınca 

• € # i S. Sayısı : 70 ) 
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S. Koksal 
Kocaeli 
C.Aksu 

•• $mm& 
A. E. Süivrüi 

Konya 
Dr. Â. Perkûn 

•'..'. I&şmii . 
F. Apaydtn 

Konja 
.#. Ergun 

ssra -
L. Yavuz 

Tokad 
R. Güreli 

. JSBsfto.' 
JSLŞ.mtta 

Trabzon 
H. Orhon 
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A. G. Pekel 
Yozgad 
/. Olgun 

5E1H Eğitim Komisyona xaparn 

Mülİ Eğitim Koanü^um'U 

Mfirar $&. d 
Yü&sek Başkanlığa 

4247 sayılı Köy Okulları ve Enstitüleri 
Teşkilâtı Kanununun 25 nci maddesinin 
birinci fıkrasına yeni -bir hüküm ekleşme
sine dair Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Be-
kata tarafından verilip İçişleri Komisyonun
dan sonra Komisyonumuza havale buyurulan ka
nun tasarısı Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisinin 
ve önerge sahibi Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz 
Bekata'nın huzurlariyle müzakere olunmuş ve 
İçişleri Komisyonunun değiştirmeleri aynen ve 
vo çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Kamutaya verilmek üzere Yüksek Başkan-

J .M ,^90.,:,. 

lığa sunulur. 
Millî Eğitim Ko 

Manisa 
R. N . Edgi 

Kâtip 
Ürfa 

8. K. Yetkin 
Bingöl 

T. Banguoğlu 
Kars 

T. Taşkıran 
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ANKARA MİLLETVEİLÎ HIFZI OĞUZ BE-

KETA'NIN TEKLİFİ 

MADDE 1. — 4274 sayılı kanunun 25 nci 
maddesinin birinci fıkrasına şu hüküm eklenmiş
tir: 

« Yalnız bölge okulları işlerinde, bu okulların 
yapılacağı köyden başka köylerin kadınları ça
lıştırılamazlar ». 

MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

M£.DDE 3. —. Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Köy okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanununun 
25 nci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4274 sayılı kanunun 25 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Köy halkından olan veya en az altı aydanbe-
ri köyde yerleşmiş bulunanlardan 18 yaşını biti
ren ve 50 yaşını geçmiyen her erkek vatandaş köy 
ve bölge okulları binalarının kurulmama, bu bi
nalara su temin edilmesine, okul yolları ile bah
çelerinin yapılmasına ve bunların onarılmasına 
ve 23 ncü maddede yazılı diğer tesislerin vucüde 
getirilmesine münhasır işler tamamlanıncaya ka
dar yılda en çok 20 gün çalışmağa mecbur tutu
lur. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

»« - « « 1 » » 
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S. Sayısı; 77 
Milletlerarası Para Fonu ile Kalkınma ve İmar Banka
sına katılmamız için Hükümete yetki verilmesine dair 

kanun tasarısı ve Dışişleri, Ticaret ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1 76) 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 30 . XI . 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 6H8, 6/2802 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Milletlerarası Para Fonu ile Kalkınma ve imar Bankasına katılmamız için Hükümete yetki ve
rilmesine dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 16. X . 1946 tarihinde yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve Bretton Woods mukarrerâtı \\*t 
birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

1914 - 1918 harbinin hitamından 1939 yılına kadar geçen devrenin iktisadi olayları, Milletler
arası ödemeleri serbest hareketleriyle düzenliyen al tm esasına, ay,dşt edilemiyeceği fikrini «Upğur-
muş ve İkinci Cihan harbinin dünya iktişadiyatmd.a açtığı derin yaralar bu fiferin umumileş-
mesine sebep olmuştu. 

Yeni sulh devresinde dünya ekonomisini, Birinci Oih.au Harbini takip e4en yılların karışık 
ve tahripkâr hâdiselerine mâruz bırakmanın dünya sulh ve refahı için yaratabileceği tehlikeler na
zardan kaçmamış ve bu suretle, avdet ümidi bulunmıyan altan e^ası yerine, Milletlerarası inaliye 
ve para meselelerine yeni bir nizam vermenin zarureti kendiliğinden meydana çekmiştir. 

Milletlerarası, para, kredi ve tiearetip sağlam bazı esasdai'a h#ğlaumasın& mtitualük çakşnıalara 
. harbiçerisinde başlanmış ve bu çalışmaların neticeleri 1943 yılı bay r ından itibaren düpy^.-ef
karına. muhtelif plânlar halinde arzedümiştir. ;;, 

Bretton Woodş Anlaşmalarının mahiyet ve jşumulânji aydınlatma bakınıından bu plânlajrdau en 
mühimi olan Keyneş ve White plânları üzerinde bir nebze durulması faydalı görülmektedir. 

İngiliz noktai nazarına göre hazırlanıaış bulunan Keyaes plânı çok taraflı kliring sistemini 
esas olarak almakta ve Milletlerarası bir kliring birliği derpiş eylemekte idi. Plânla istihdaf 
edilen gayeler, ticari ve iktisadi zaruretlerle ahenktar, yumuşak bir kambiyo istikrarı^ Milletler
arası krediye büyük bir gelişme sağlamak ve dış tediyeleri bazı tedbirlerle mavazenelendirmek 
şeklinde özetlenebilir. Bu plânda kambiyo istikrarı ye Milletlerarası tediye bakımından altın bir 
tarafa bırakılıyor ve muhtelif paraların kıymet QİçüsüfPİarâk $Bancor» adı verilen bir hesap parası 
ilıdas ediliyordu. Birliğe Satılacak memleketlerin paralarına tesbit edilecek rayiçler «Baj^eor» a 

,göre kendi ardalarında l^araHaştınlajeağınd^n ieabında : kolayljkla değiştkilebüeçekti 
«Baneor» hiçbir zaman efektif olarak jştgnrnjçsi ;nümi;ün bir para bulunmjftdığnıa göre de, 

http://Oih.au
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Milletlerarası; takas birliği bilançosuna halel iras etmeksizin, hesapları alacak irae eden milletlerin 
bu alacak bakiyeleri nispetinde diğer memleketlere büyük krediler teminine vasıta olabilecekti. 

Tediye muvazenelerine gelince, Keynes plânı bu bakımdan çeşitli teknik tedbirler ve müeyye-
deler vazeyliyordu. 

White plânı Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin görüşünü açıklıyordu. Plânın esası 
Milletlerarası bir istikrar fonu tesisi ve^en mühimhedefi de kati bir kambiyo istikrarıydı. Altın, 
Milletlerarası tediye vasıtası olarak, eski kudretini muhafaza edecek ve dövizler «Unitas» ile 
ifade olunacaktı. Unitas bir para değil, dövizlerin altına olan nispetlerini ifade ve hesapları ko
laylaştırmak için kullanılacak basit bir hesap ünitesi idi. 

İngiliz ve Amerikan görüşlerini yekdiğerine yakınlaştırmak için Kanadalılar tarafından vü-
cude getirilen Ilsley plânı White plânının esaslarını alıyor ve fakat bunları bir miktar yumu
şatıyordu. 

Nihayet 1944 Nisanında ingiltere'nin White plânına temayül ettiğmi açıklıyan «Müşterek 
prensipler beyannamesi» neşrolunmuş ve bu beyannameye Rusya da iltîLak etmiştir. 

Daha ziyade umumi prensipler vazeyliyen «Müşterek prensipler beyannamesi» B. W. müzakere
lerinin mukaddemesi mahiyetindedir. 44 memleket temsilcilerinin iştirakiyle 1 Temmuz 1944- den 
22 Temmuz 1944 tarihine kadar devam eden B. W. müzakerelerine hâkim olan fikirler şöylece özet
lenebilir : . 

. «Kambiyo rayiçlerinde istikrarsızlık ve para düşürme yarışlarının iktisap eylediği vüsat Millet
lerarası ticareti felce uğratmakta ve malî ve ekonomik emniyet ve itimadı haleldar etmektedir. . 

Bazı memleketlerin mahza ticari avantajlar sağ'.amak için kambiyo rayiçlerine hususi nispetler tâ
yin ve muhtelif nizamlar vazeylemeleri ve tefrik ;;i bir siyaset gütmeleri bütün milletlerin iktisadi
yatı için çeşitli mahzurlar doğurmaktadır. 

Milletlerarası ekonomi alanında vucüd bulan kararsızlık ve emniyetsizlik beynelmilel kredi mu
amelelerine engel teşkil eylediğinden, dünya ölçüsünde İmar ve kalkınma gelişememekte ve bir çok 
tabiî servet menbalarmdan istifade olunamamaktadır. 

Bazı küçük ve ortak memleketler ticari ve ekonomik münasebetlerinde tek bir devlete bağlanarak 
onun iktsadi nüfuzu altında kalmaktadırlar. 

Bütün bu hallerin dünya refahını ve sulhunu tehlikeye koyan iktisadi mücadelelere sebep olduğu 
şüphesizdir. Binaenaleyh Milletler tş Birliği yaparak kambiyo istikrarını ve Milletlerarası emniye
ti sağlamak, kambiyo bakımından tahassül edecek muvakkat müşkülleri izale için birbirlerine yardım 
etmek, harb sonrası imâr ve kalkınma hareketlerini kolaylaştırmağa matuf kredi tahsislerini müşte
rek mes'uliyet altına almak ve nihayet dünya refah ve sulhu için felâketli olan infirat siyaseti ve tef-
rikçi hareketlere karşı müeyyideler uygulamak durumundadırlar.» 

Bu düşüncelerin bir ifadesi olan B. W. mukarreratı iki müessesenin kurulmasını kabul eyle
miş bulunmaktadır ki bu müesseseler de Milletlerarası para Fonu ile Milletlerarası Kalkınma ve 

tmar Bankalarıdır. 
Anlaşmaya göre mukarrerat, müzakerelere iştirak eden devletlerin imzalarına 31 . XII .1945 ta

rihine kadar açık bulundurulacak ve iştirak hisselerinin %. 65 ne malik olan Devletler tarafından 
imza edildiği zaman mer'yete girecektir. Mezkûr tarihe kadar iştirak hisselerinin % 79 na sahip 
Devletlerce imza keyfiyeti yerine getirildiğinden h e r iki müessese de kurulmuş bulunmaktadır. 

Milletlerarası Para Sandığı, para meselelerinde işbirliği yapmak, Milletlerarası ticaret ve eko
nominin inkişafına hizmet etmek, dövizlerin istikrarını temin eylemek, para kıymetini düşürme 
yarışlarına mâni olmak, azalar arasında çok tarafh bir tediye sistemi kurulmasına ve kambiyo tak-
yidatmm izalesine yardım etmek; tediye muvazenesizliklerinin tahripkâr tedbirlere başvurulmaksı
zın, fon menabiinden istifade suretiyle izalesini sağlamak gibi para ve tediyeye mütaallik muh
telif gayeleri istihdaf etmektedir. . . . 

Âza memleketlerin imar ve iktisadi kalkınmasına yardırrv etmek, istihsal cihazının sulh zama
nındaki ihtiyâçlara göre değiştirilmesini kolaylaştırmak, geri kalmış memleketlerdeki istihsal ciha-
ziyle servet kaynaklarının gelişmesini teşvik, etmek, sermaye tahsislerini tekeffül ve teşvik eyle-
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inek, bunlara katılmak veya bunları tamamlamak, âza topraklarının verim derecesini ve hayat se-
'viyesini yükseltmek, iş şartlarını düzenlemek, istikrazlar tertiplemek gibi hususlar da Milletler
arası Bankanın hedefleri cümlesindendir. 

Harb sonrası ekonomik nizamının temel taşlarını teşkil eden bu iki müessesenin hallini üzeri
ne aldığı paraya mütaallik, malî ve iktisadi meselelerin dünya sulh ve refahı bakımından onlan 
ehemmiyetleri ve B. W. anlaşmalarının şimdiye kadar Milletlerarası ekonomi tarihinde eşine rast-
lanmıyan durumu arzdan müstağnidir. '•'-••".'.•-• 

Memleketimizin bu önemde bir anlaşma ile ilgiİenmiyerek Milletlerarası malî ve ekonomik 
münasebetlerinde genel itimat ve emniyet sahası dışında kalması mümkün olamıyacağından dünya" 
ekpnomi alanında kendisine düşen yeri işgal ederek cihan sulh ve refahı için diğer memleketlerle 
işbirliği yapması tabiî ve zaruri idi. Bu sebepledir ki Milletlerarası Para Fon 'una ve Kalkınma ve 
imar Bankasına katılmamız için 1946 yılı başlarında gerekli teşebbüslere girişilmiş ve her iki 
kuruma da kırk üçer milyon dolar iştirak hissesivle kabulümüz bu müesseselerin Guvernörler Mec
lisi tarafından uygun görülmüştür. Sunulan tasarı Yüksek Meclisçe kabul buyurulduğu takdirde 
anlaşmalar imzalanacak ve Milletlerarası Para Foniyle İmar ve Kalkınma Bankasına iştirakimiz 
kesinleşecektir. 

Fon ve Bankaya iştirak hisselerimizin miktar ve tediye tarzları aşağıda açıklanmıştır: 
Milletlerarası para Fon'una iştirak hissemiz 43 milyon dolardır. Bunun 10 750 000 doları altın 

olarak geri kalan 32 250 000 dolarlık kısmı da Türk parasiyle ödenecektir. Türk parasiyle ödenecek 
kısmı yerine faizsiz ve gayri kabili devir Hazine bonosu vermek mümkündür. 

Altın olarak ödenecek kısmın altınla ifadesi 9 553 202 kilogram altındır ki mukabili 30 100 000 
Türk lirası tutmaktadır. 32 250 000 doların Türk lirası muadili de 90 300 000 liradır. 

Her iki kısım Fon'dan para alma ehliyetini iktisap ettiğimiz tarihte veya daha evvel ödenecektir. 
Fon'un Kambiyo muamelelerine başlıyabilecek bir durumda bulunduğuna kanaat getirerek azalara 
keyfiyeti tebliğ ettiği tarihten itibaren 90 günün, para rayicine mütedair bir itiraz vâki olmadan 
geçmesi halinde fondan para alma ehliyeti iktisap olunacaktır. 

Milletlerarası Kalkınma ve îmar Bankasına iştirak hissemiz keza 43 milyon dolardır. • 
Bn meblâğın: 
a) % 2 sini teşkil eden 860 000 dolar altm veya Amerika Birleşik Devletleri doları olarak, Ban

kanın faaliyete başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde ödenecektir. Bu miktarın Türk lirası mu
kabili 2' 408 000 liradır. 764 257 kilogram altına tekabül eder. 

b) % 18 i Millî paramızla ve Banka tarafından yapılacak ödeme talebi üzerine tediye oluna
caktır. 7 740 000 dolar olan bu kısmın Türk lirası tutarı 21 672 000 liradır. % 95-99 u faizsiz bono 
olarak ödenebilir. 

c) Mütebaki % 80 altın, dolar veya Bankanın ihtiyacı olacak herhangi bir para ile ödenecek 
olup 34 400 000 dolar mukabili 96 300 000 Türk lirasıdır. Bankanın bazı vecibe ve mükellefiyetle
rini yerine getirmek üzere ihtiyacı olduğu zaman bir ödeme talebine mevzu teşkil edebilecektir. 

İştirak hisselerimizin tediyesi bakımından Fon ve Bankaya karşı olan taahhütlerimizi vaktinde 
ifa için, tasarıya bu tediyatın, gelecek yıllar bütçelerine konulacak ödeneklerle mahsup edilmek üzere, 
ayans olarak yapmasına mütaallik gerekli hüküm de konulmuş bulunmaktadır. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/76 
Karar No. 7 

24 . I . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Para Fonu ile Kalkınma ve 
İmar Bankasına katılmamız için Hükümete yet
ki verilmesine dair Maliye Bakanlığınca hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunca, 16 . X : 1946 ta
rihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun tasarısı ve tasarıya ilişik olan, adı 
geçen teşekküllerin statüleri Komisyonumuzca 
da Dışişleri ve Maliye Bakanlarının huzurlariy-
le incelendi. 

İkinci Cihan Harbi ertesinde, Birleşmiş Mil
letler Derneğinin kurulup faaliyete geçmesiyle, 
yeni bir zihniyetin Milletlerarası münasebetleri 
hâkim olması yolunda geniş adımlar atılmakta
dır. Bu yeni zihniyet * klâsik mutlak hüküm
ranlık telâkkisini gitgide yumuşatmak ve Mil
letlerarası işbirliği ve birbirine bağlılık prensi-
pini yerleştirmek hedefini gütmektedir. 

Adı geçen teşekküller Milletler arası işbirli
ğini, ekonomi, maliye ve kalkınma alanlarında 
dünya ölçüsünde geliştirmek maksadını gütmek

tedir. Bu itibarla Türkiye Cumhuriyetinin ta
kip ettiği Dış politikanın ana prensiplerine ce
vap veren bu kanun tasarısının birinci madde
sinde, daha ziyade vuzuhu temin için gerekli de
ğişiklik yapıldıktan sonra, ilişik statülerle birlikte 
tasdiki uygun görülmüştür. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Ko. Baş. Y. Sözcı Kâtip 

Bilecik Bileeik Gümüşane 
M. §. Esendal U. 8. Esendal İmzada 

bulunamadı. 
Aydın Bolu 

Dr. M. Germen H. C. Çambel 
İzmir Kocaeli 
Yücel İmzada bulunmadı. 

Manisa 
İmzada bulunamadı. 

Tokad 

Afyon K. 
Dr. C. Tunca 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

Manisa 
İmzada buluamadı. 

Samsun 
C. Bilsel N. Poroy 

Ticaret Komisyonu raporu 

î. M. M. M. 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. İ/76 
Karar No. 10 

. 1.1947 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Ku
rulundan 16 . X . 194G gününde Yüksök Meclise 
sunulması kararlaştırılıp Yüksele Başkanlıkça 
Komisyonumuza havale buyurulan «Milletler
arası para fonu ile kalkınma ve İmar Bankasına 
katılma için Hükümete yetki verilmesine dair 
kanun tasarısı; Sayın Dışişleri Bakanı ile Ma
liye Bakanlığı temsilcilerinin buhınmalariyle 
Komisyonumuzda incelendi. 

Bu kjanunda gerek Sayın Bakanın ve gerek 
Maliye Bakanlığı temsilcilerinin verdiği geniş 
açıklamalar dinlendi. 

Gerekçesinde belirtildiği üzere : 
1. İkinci Cihan Harbi sonrası ekonomik 

nizamı kurmak, âza olacak memleketlerin imar 
ve iktisadi kalkınmalarına yardım etmek, geri 
kalmış memleketlerdeki istihsal cihazları ile ser
vet kaynaklarının genişlemesini teşvik, serma
ye tahsislerini tekeffül ve teşvik eylemek, üye 
memleketlerin topraklarının verim derecesini ve 
hayat derecesini yükseltmek, 

2. Para meselelerinde işbirliği yapmak, Mil
letlerarası ticaret ve ekonomik inkişafında hiz
met etmek, dövizlerin istikrarını sağlamak 
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para kıymetinin düşme ve düşürme yarışlarına 
mâni olmak ve üyelerin arasında çok taraflı 
tecHye sistemi kurulmasına ve kambiyo tak-
yidatmın izâlesine yârdim etmek, gibi temel 
taşlar teşkil «den bu iki müesseseye ve bilhassa 
politik bir anlaşma ile ilgilenmesi memleketi-
hıtein malî ve iktisadi faydasına uygun olaea-
^ııida füphe görmdyen Komisyonuömz bu tasa-
"mm kabulüne ve tasarının T nei maddesinde 
Dışişleri Komisyonunca yapılan vuzuha matuf 

- değişikliğe de uyarak o suretle^ yazılmasına 
oybirliğiyle karar vererek havalesi gereğince 
Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek 

Milletlerarası para Fonu ile Kalkınma ve 
îmar Bankasına katılmamız için Hükümete yet
ki verilmesine dair Maliye Bakanlığınca hazır
lanıp Başbakanlığın 30 . II . 1946 tarihli ve 
6/2802 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı Dışişleri ve Ticaret Komis
yonları raporlariyle birlikte Komisyonumuza 
verilmekle Maliye Bakanı Halit Nazmi Keşmir 
olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Hükümet gerekçesiyle Dışişleri ve Ticaret 
Komisyonları raporlarında belirtilen maksat
larla kurulan (Milletlerarası pünı fonu ile Kal
kınma ve îmar Bankası) na katılmamızın; 
memleket için malî ve iktisadi bakımlardan fay
dalı olacağına Komisyonumuzca da kanaat geti
rilerek tasıarı esas itibariyle kabul olunmuş ve 
maddelerin konuşulmasına geçilmiştir. 

Birinci madde, Dışişleri Komisyonunca tes-
bit edilen şekilde kabul olunmuştur. Tasarının 
ikinci maddesine, iştirak hissemiz olarak tes-
bit edilen miktarın Büyük Millet Meclisince de 
bilindiğini ve kabul olunduğunu gösterecek ve 
par% olarak yapılacak ödemenin haddini belir-

Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Komisyontı • 

Başkam Sezeü Kâtip 
Seyhan Ankara Niğde 

K. Oülek A. Çubukçu H. Zflusoy 
Eskişehir içel .-Ç*™-.;:--

İİ. Polatkan H. Atalay A. Sürmen 
Kayseri Kırklareli 

H,t3rkün £ Ödül 
İmzada bulunamadı 

Trabzon Trabzon 
AiR.lşit M.^anmbtyik . 

Van Yozgad 
M. Koçak %.Arkant 

tecek bir fıkranın eklenmesi uygun görülerek 
ikinei madde o suretle yazılmıştır. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzer 3 Yük 
sek' Başkanlığa sunalur. 

Başkan 
Edjrne 

Başkan V. 
Diyarbakır 

1. N. Gündümlp C. Ekin 
Kâtip 

Ankara 
F. öymşn 
Antalya, 

N. E. Sümer 
Bursa 

F.Bük 
Eskişehir 

A. Pçtuoğlu 
Kastamonu 
M. Akalın 

Mardin 
R. Erten 

Ankara-
N. C. Akkerman 

Aydın 
R. Alpman 

Diyarbakır 
V.JHeleUl 
İstanbul 

O.N.Köni 
Kırşehir 

Ş. T-ovgût 
Samsun ' 

M, A. Yöruker 

Sözcü 
İzmir 

M. Birsel 

Ankara 
Ç. Gölet 

Bolu 
C.Ş. Siren 
Diyarbakır 
tJLTigml 

İzmir 
•S. Dikmen 

Kocaeli 
/ . R. Aksal. 

Tokad 
R. A. Sevengi 

Urfa Yozgad 
E. Tekeli S. îçöz 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M., 
Bütçe Komisyonu 10 İl . 194Z 

Esas No. 1/76 
-Kurar No. $2 - ' t 

Yüksek Başkanlığa 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Milletlerarası Para Fonu ile Kalkınma ve îmar 
Bankasına katılmamız için Hükümete yetki verih 

meşine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası Para Fonuna ve 
Kalkınma ve İmar Bankasına katılmamıza ilişkin 
işlemeleri yapmak, bu husustaki anlaşmaları imza 
eylemek ve anlaşma hükümlerinin gerektirdiği 
tedbirleri almak için Hükümete yetki verilmiş
tir.. 

MADDE 2. — Milletlerarası Para Fonu ve 
Kalkınma ve İmar Bankasına yapılması gereken 
ödemeler, gelecek yıllar bütçelerine konulacak öde
neklerden mahsubedilmek üzere, avans olarak ic
ra olunabilir. 

DIŞİŞLEBİ KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİKİŞİ 

Milletlerarası Para Fonu ile Kalkınma ve İmar 
Bankasına katılmamız için Hükümete yetki veril

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. —- Milletlerarası Para Fonunun 
ve Kalkınma ve İmar Bankasının bu kanuna ili
şik: statülerini imza etmek ve bu kurullara katıl
mak için lüzumlu olan diğer işlemleri yapmak ve 
anlaşma hükümlerinin getirdiği tedbirleri almak 
için Hükümete yetki verilmiştir. 

MADDE 2. — Hükmetin 2 nci maddesi aynen 

MADDE 3. 
rürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde yü- MADDE 3. — Hükümetin 3ncü maddesi ay 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
§. Sökmcnsiier 
Maliye Bakanı 
//. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. tncedayı 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Dr. B. üz 
Tarım Bakanı 

F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. înan 

nen 
MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay

nen 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRM 

MiUetlerarası Para Fonu ile Kalktnma ve İmar 
Bankasına katılmak içm Hükümete yetki veril

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonunun bi
rinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Milletlerarası para fonu ve 
Kalkınma ve îmar Bankasına yapılması gere
ken ödemeler, gelecek yıllar bütçeelrine konu
lacak ödeneklerden mahsubedilmek üzere, 
avans olarak icra olunabilir. Ancak bu avans
ların yekûnu, 1 Temmuz 1944 tarihinde mer'i 
sıklet ve safiyetteki, 86 000 000 Amerika Bir^ 
leşik Devletleri doları karşılığını geçemez. 

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

MADDE 4.— Hükümetin 4 ncü maddesi ay
niyle kabııl edilmiştir. 
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MİLLETLERARASI PARA FONU HAKKINDAKİ ANLAŞMA 

Adlarına bu Anlaşma imza edilmiş olan Hükümetler aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlar
dır: 

GÎRÎŞ MADDESİ 

Milletlerarası Para Fonu kurulmuştur ve aşağıdaki hükümlere göre çalışacaktır;. . , 

Madde — I. 

Gayeler 

Milletlerarası Para Fonunun gayeleri şunlardır: 
(I) Milletlerarası para meselelerinde danışma ve işbirliği mekanizmasını temin eden daimî bir 

müessese vasıtası ile Milletlerarası para işbirliğini teşvik etmek. 
(Iİ) Milletlerarası Ticaretin genişlemesini ve muvazeneli inkişafını kolaylaştırmak ve böyle

ce iktisadi siyasetin ilk hedefleri olarak iş bulmada ve hakiki gelirde yüksek seviyelere erişilmesi
ne ve bu seviyelerde tutunulmasma ve bütün azaların verimli kaynaklarımn*genişlmesine hadim olmak. 

\İîl) Kambiyo istikrarına medar olmak, azalar arasında muntazam kambiyo anlaşmaları idame 
etmek ve dövizlerin kıymet kaydettiriri yarışlarına mâni olmak. 

(IV) Azalar arasında cari muameleler hususunda çok taraflı bir tediye sisteminin kurulması
na ve dünya ticaretinin inkişafını işkâl eden kambiyo takyidatmm izalesine yardım etmek. 

(V) Kendilerini Fonun menabiinden münasip teminat mukabilinde faydalandırmak suretiyle 
azalara itimat vermek ve böylece tediye muvazene lerindeki bozuklukları, millî ve Milletlerarası 
refah için tahripkâr tedbirlere başvurulmaksızın tashih etmek fırsatını temin etmek. 

(VI) Yukarıdaki fıkraya tevfikan azaların milletlerarası tediye mııvazenelerindeki muva
zenesizlik derecesini azaltmak ve bunun devam müddetini kısaltmak. 

Fon, bütün kararlarında bu maddede yazılı gayeleri rehber ve hedef ittihaz edecektir. 

Madde — I I 

Âzalık 

Kısım : 1 - tik azalar (Müessis azalar) 

Birleşmiş Milletler para ve Maliye Konferansında temsil edilmiş, olan ve Hükümetleri X X nci 
maddenin 2 nci kısım (e) fıkrasında tasrih edilmiş bulunan tarihten evvel âzalığı kabul eden 
memleketler. Fonun ilk (Müessis) azaları olacaklardır. 

Kısım : 2 - Diğer azalar 

Âzalık, Fonun tâyin edeceği zaman ve şartlar dâhilinde diğer memleketlerin Hükümetleri
ne de açık olacaktır. • 

Madde ' - - IH 

İştirak hisseleri ve taahhüdat 

Kısım : 1 - İştirak hisseleri 

Her âza için bir iştirak hissesi tâyin edilecektir. Birleşmiş Milletler para ve Maliye Konferan
sında temsil edilerek XX nci maddenin 2 nei kısımımn (e) fıkrasında tâyin edilmiş olan tarihten 
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evvel âzalığı kabul eden azaların iştirak hisseleri, (A) cetvelinde tesbit edilen miktarlar ola
caktır. 

Diğer azaların iştirak hisseleri Fon tarafından tâyin edilecektir. 

Kısım : 2 - İştirak hisselerinin tensikı 

Fon, beş senelik fasılalarla azaların iştirak hisselerini tetkik ve münasip görürse, bunların tensi-
kını teklif edecektir. Bundan başka, diğer herhangi bir zamanda alâkadar azanın talebi üzerine 
ve bu talep muvafık görüldüğü takdirde, herhangi bir iştirak hisselini nazarı itibara alabilecektir. 
iştirak hisselerinde herhangi bir değişikliğin yapılması için rey hakları yekûnunun 4/5 nispetinde 
bir ekseriyetle karar verilmesi şarttır. Alâkadar azanın rızası olmaksızın hiçbir iştirak hissesi de1-
ğiştirilmiyecektir. 

Kısım : 3 — Taahhüdat; tediyenin zamanı, yeri ve şekli 

a) Her azanın taahhüdü iştirak hissesine müsavi olacak ve âza XX inci maddenin 4 ' ncü kıs
mının (c) veya (d) fıkrasındaki hükümlere tevfikan fondan para satın almağa ehliyet iktisap etti
ği tarihe veya bu tarihten evvel salahiyetli mutemede tevdi edilerek Fona tamamen tediye edile
cektir. 

b) Her âza asgari olarak: ' - • • • > * 
(i) iştirak hissesinin % 25 inden veya 
(ii) Fon'un, kambiyo muamelelerine başlamak üzere bulunduğunu XX nci maddenin 4 ncü kıs

mının (a) fıkrası mucibince azalara tebliğ ettiği tarihte kendi resmî altın ve dolar (Amerika Bir
leşik Devletleri doları) mevcudunun safi miktarının % 10 undan, 

Hangisi daha az ise o miktarı altınla tediye edecektir. 
Her âza, resmî altın ve dolar (Amerika doları) mevcudunun safi miktarını tâyin etmek husu

sunda Fon 'a lüzumlu malûmatı verecektir. 
c) Her âza, iştirak hisesinin bakiyesini kendi parasiyle ödiyecektir. 
d) Herhangi bir âzanm toprakları düşman işgalinde kaldığından naşi, (b) (ii) fıkrasında sözü 

geçen tarihteki resmî altın ve dolar (Amerika Birleşik Devletleri doları) mevcutlarının safi mik 
tarmı tesbit etmek mümkün olmadığı takdirde Fon bu nevi mevcutları tâyin etmek üzere münasip 
başka bir tarih tesbit edecektir. Şayet, bu suretle tesbit edilen tarih, XX inci maddenin 4 ncü kıs
mının (c) veya (d) fıkraları mucibince azanın Fon'dan para satınalmağa ehliyet iktisap ettiği ta
rihten muahhar ise, Fon ile âza yukarıda (b) fıkrasına tevfikan altınla muvakkuat bir tediye 
yapılması hususunda anlaşacaklardır. Âzanm taahhüd bakiyesi, resmî mevcutlarınm safi miktarı 
belli olunca âza ile Fon arasında gerekli düzeltmeler yapılmak kaydiyle, kendi parasiyle ödene
cektir.. 

ç . • : • • • ; • . ; • _ • : • ; • • ' • • " : ; . : " 

Kısım : 4 - İştirak hisselerinin değişmesi halinde tediyat 

a) iştirak hissesinin artırılmasına muvafakat eden her âza, rizası tarihinden itibaren 30 gün 
içinde artışın % 25 ini altın olarak mütebakisini de kendi parasiyle fazla Fon'a ödeyecektir. Bununla 
beraber, tezyide muvafakat ettiği tarihte âzanm para ihtiyatları yeni iştirak hissesinden daha az; 
ise, Fon artışm altın olarak ödenecek kısmını azaltabilecektir. 

b) Bir âza, iştirak hissesinin indirilmesine muvafakat ederse Fon, muvafakat tarihinden itiba
ren 30 gün içinde, indirilen miktara müsavi bir meblâğı azaya tediye edecektir. Tediye âzanm 
kendi parasiyle ve o paradan Fon yedinde bulunan mevcudun yeni iştirak hissesinin % 75 inden aşa
ğı düşmesini önlemeğe nıuktazi miktarda, altınla yapılacaktır. 

Kısım : 5 - Para yerine tahvil ikamesi 

Fon, herhangi bir azanın parasının kendi muameleleri için zaruri addetmediği lâalettâyiû bir 
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kısmı yerine, o âza veya onca X11J neü maddenin ikinci kasını mucibince tâyin edilmiş mutemet 
taralından çıkarılan kâğıt para veya benzeri senetler verilmesini kabul edecektir. Bu senetler 
mütedavil olmıyacak faiz getirmiyeeek ve ibrazında başabaş kıymetleri üzerinedn Fon'un tâyin edilen 
mutemet nezdindeki hesabına matlup kaydedilmek suretiyle ödenecektir. Bu kısım, yalnız aza
lar tarafından taahhüdat mukabili verilecek paraya değil, diğer bir suretle Fon'a borçlanılan veya 
Fon'CM iktisap olunan paralara da tatbik edilelecektir. 

Madde — IV 
Paraların başabaş kıymetleri ( Altın muadili kıymetleri) 

Kısım : 1 - Başabaş kıymetlerin ifadesi 

a) iler azanın parasının başabaş kıymeti, müşterek ölçü (mahreç) olarak altın veya 1 Temmuz 
1944 te mer'i olan sıklet ve safiyetteki Amerikan (Birleşik Devletler) doları ile ifade edilecektir. 

(b) Bu Anlaşmanın hükümlerini tatbik etmek maksadıyla azaların paralarına taallûk eden 
bütün hesaplar, paraların başabaş kıymetleri esası üzerinden yapılacaktır. 

Kısım ; 2 - Başabaş kıymete (Muadelet kıymeti) müstenit altın mubayaaları 
Azaların yapacağı altın mubayaaları için Fon başabaş kıymetin üstünde ve altında birer 

marj tesbit edecektir. Hiçbir âza başabaş kıymete marjın ilâvesinden sonra hâsıl olan miktardan 
fazla bir bedelle altın satın almıyacak veya başabaş kıymetten marjın tenzilinden sonra hâsıl 
olan m5kdardan dun bir bedelle altın satmıyaçaktır. 

Kısım : 3 - Başabaş kıymet (Muadelet kıymeti) üzerine müstenit kambiyo muameleleri 

Memleket dâhilinde yapılan kambiyo muameleleri için azaların paralarına tatbik edilecek 
âza;ui ve asgari rayiçlerle başabaş kıymet (muadelet kıymeti) arasındaki fark: 

(i) Peşin kambiyo muamelelerinde % 1 den; 
(ii) Diğer kambiyo muamelelerinde, peşin kambiyo muamelelerine mahsus marjı Fon'un 

makul saydığı miktar kadar aşan bir hadden,fazla olmayacaktır. 

Kısım : 4 - Kambiyo istikrarına ait vecibeler 
(a) Her âza, kambiyo istikrarına medar olmak, diğer azalarla muntazam kambiyo anlaşma

ları idame etmek ve kambiyo rayiçlerinde değişiklik yapılması yarışlarına mâni olmak üzere Fon'la 
işbirliği etmeyi taahhüt eder. 

(b) Her âza, bu maddenin 3 neü kısmındaki hadler içinde olmak üzere, memleketi dâhi
linde kendi parasiylc diğer azaların paraları arasında kambiyo muamelelerine bu Anlaş
maya uygun olan münasip tedbirlerle müsaade etmeyi taahhüt eder. Milletlerarası muamelelerin 
tesviyesi zımnında salahiyetli para makamları fiilen \e Fon'ea bu maddenin ikinci kısmında vaze
dilen hadler dahilinde serbestçe altın alan ve satan bir âza bu taahhüdü ifa etmiş sayılacaktır. 

Kısım : 5 - Başabaş kıymetlerde tahavvüller 
(a) Bir âza, esaslı bir muvazenesizliği düzeltmek maksadı müstesna olmak üzere, parasının 

başabaş kıymetinde değişiklik yapılmasını teklif etmiyecektir. 
(b) Bir âza parasının başabaş kıymetinde değişiklik yapılması için âzanm teklifte bulunması 

ve Fon'la istişare olunması şarttır. 
(c) Bir değişiklik teklif edildiği zaman Fon evvelâ âza parasının XX nci maddenin 4 neü 

kısmına tevfikan tâyin edilen ilk başabaş kıymetinde o tarihe kadar yapılmış değişiklikler 
varsa onları nazarı itibara alacaktır. Kıymetin artırılması veya indirilmesi şeklinde teklif edi
len değişiklik evvelkilerle birlikte : 

(i) îlk başabaş kıymetin % 10 nunu aşmadığı takdirde Fon hiçbir itirazda bulunmıyaeaktır. 
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(ii) İlk başabaş kıymetin % 10 nundan fazla olmakla beraber % 20 sini aşmadığı takdirde, 

F<m değişikliği tasvip edebildiği gibi teklife itiraz da edebilir. Şukadar ki, azanın talebi halinde 
kararını 72 saat zarfında beyan etmeğe mecburdur. 

(iii) Yukarıdn fi) veya (ii) bentlerinde yazılı hallere r.ynındıgı takdirde Fon ke£a değişikliği 
tasvip: edebildiği gibi teklife itiraz da edebilir; şukadar ki, kararını beyan için Fon'a daha uzun 
bir nraddi't bırakılacaktır. 

(d) Bu maddenin 7 nei kısmına tevfikan basa baş kıymetlerde aynı nispette yapılan umumi 
değişiklikler, teklif edilen değişikliğin yukarıdaki (c) fıkrasının (i), (ii) veya (iii) bentlerine 
girip girmediğinin tâyininde nazarı itibara alın;.uyacaktır. 

(e) Fon âzalarının Milletlerarası muameleleri üzerine tesir etmediği takdirde, bir âza parası
nın başabaş kıymetini Fon'un muvafakatini almadan değiştirebilir. 

(f) Fon, esaslı bir muvazenesizliği düzeltmekiçin zaruri olduğuna kanaat getirdiği takdirde, 
yukarıdaki (e) fıkrasının (ii) veya (iii) bentlerindeki hükümlere uygun olmak sartiyle teklif 
edilen değişikliği tasvip edecektir. Hususiyle Fon, buna kani bulunmak sartiyle, teklifi yapan 
âzanm içtimai veya siyasi iç siyasetlerinden ötürü, teklif edilen değişikliğe itirazda bulun-

mıyacaktır. 

Kısım : 6 - Müsaadesiz değişikliklerin neticesi 

Bir âza, Fon'un itirazına rağmen parasının başabaş kıymetini değiştirirse, Fon'un itiraz hak
kı olduğu hallerde âza, Fon karar vermedikçe, Fon'un menabiinden istifade edemiyecektir; şa
yet mâkûl bir müddetin hitamından sonra da âza ile Fon arasındaki ihtilâf devam etmekte ise, 
mesele 15 nci maddenin ikinci kısmının (b) fıkrası hükümlerine tâbi olacaktır. 

Kısım : 7 - Başabaş kıymetlerdeki yeknesak değişiklikler 

Bu maddenin 5 nci kısmının (b) fıkrasındaki hükümlere rağmen, Fon, mecmuu reylerin ek
seriyetiyle ve iştirak hisseleri mecmuunun % 10 una veya daha fazlasına sahip olan her âza ta
rafından tasvip edilmek sartiyle, bütün azaların paralarının başabaş kıymetlerinde aynı nispette 
umumi değişiklikler yapabilir. Bununla beraber, şayet bir âza, Fon'un bu muamelesinden itiba
ren 72 saat zarfında, parasının başabaş kıymetinin böyle bir hareketle değiştirilmesini arzu et
mediğini Fon'a bildirirse, bu âzanm parasının başabaş kıymetinde bu hükme tevfikan değişiklik 
yâpılmıyacaktır. 

Kısım : 8 - Fon mevcutlarının altın kıymetinin muhafazası 

(a) Fon mevcutlarının altın kıymeti, herhangi bir âzanm parasının başabaş kıymetindeki ve
ya kambiyo rayicindeki değişikliklere bakılmaksızın, aynen muhafaza edilecektir. 

(b) (i) Bir âza parasının başabaş kıymeti indirildiği veya (ii) âza parasının kambiyo rayi
ci memleket dâhilinde, Fon'un kanaatine göre, manidar bir derecede düşmüş bulunduğu zaman, 
meblâğı mâkul bir müddet zarfında ve kendi palza Fon yedinde mevcut olan parasının altın kıy 
metinde husule gelen tenakusa tekabül eden birrasiyle Fon'a tediye edecektir. 

(c) Bir âza parasının başabaş kıymeti yükseldiği zaman, Fon bu paradan yedinde mevcut 
olan miktarın altın kıymetinde husule gelen tezayüde tekabül eden bir meblâğı mâkul bir müddet 
zarfında ve kendi parasiyle bu vaziyette olan azaya iade edecektir. 

(d) Bu kısmın hükümleri bütün azaların paralarının başabaş kıymetlerinde aynı nispette 
umumi değişiklik yapılması haline de tatbik edilecektir; meğer ki böyle bir değişiklik teklif 
edildiği vakit Fon başka türlü hareket etmeğe karar vermiş ola. 

Kısım : 9 - Bir azaya tâbi memleketlerdeki ayrı paralar 

Hilafını beyan etmiş olmadıkça, parasının başabaş kıymetinde değişiklik yapılmasını teklif 

( S. Sayısı : 77 ) 



— 12 — 
eden bir âza, XX nci maddenin 2 nci kısmının («•) fıkrasına tevfikan işbu anlaşmayı namları: a 
kabul etmiş olduğu bütün memleketlerden herbirmin parasının başabaş kıymetlide mütenazır bir 
değişikliği kabul etmiş sayılacaktır. Bununla beraber, bir âza, teklifin yalnız ana vatan parası
na, veya yafnız bir veya daha fazla muayyen ayrı parala;», veyahut da anavatan parasiyla bir 
veya daha fazla muayyen ayrı paralara taallûk ettiğini beyan etmek hususunda serbest olacaktır. 

Madde — V 

Fon'la muamelât 

Kısım : 1 - Fon'la muamele yapan teşekküller 

TTer Aza Fon'la yalnız Maliye Nezareti (Hazine) Merkez Bankası, Mİikrar sandığı veya ben
zeri diğer malî teşekkülleri vasıtasiylfi muamelede bulunacaktır. Fon da yalnız bu teşekküller ile 
yahut onlar vasıtasiyle muamele yapacaktır. 

Kısmı : 2 - Fon muamelelerinin İni el udu 

Bu anlaşmada hilâfına hüküm olmadıkça. Fon hesabına yapılacak muameleler, mubayaay ta
lip olan bir azanın teşebbüsü üzerine, bu azaya altın veya kendi paraM mukabilinde diğer bir 
azanın parasından temin etmeğe inhisar edecektir. 

Kısım. : 3 - Fon menabiinin hullani.hna.snnn tâbi olduğu s'artlar 

(a) Bir âzanm, aşağıdaki şartlar dâhilinde, Fon 'dan kendi parası mukabilinde diğer bir aza
nın [»arasını satmalmnğa hakkı olacaktır. 

(i) Parayı satmnlmak istiyen âza, bu anlaşmanın hükümleriyle telif edilebilecek tediyelerde 
bulunmak üzere o paraya halihazırda ihtiyacı olduğunu bildirecektir. 

(ii) Fon, islenilen paradan mevcudunun azalmış olduğunu VTI t KM maddenin 3 ncü fıkra
sına tevfikan ihbar etmiş olmıyacaktır. 

(iii) Tasavvur edilen mubayaa, alıcı âzanm parasından Fon yedinde bulunan mevcudun, mubayaa 
tarihinde nihayet bulunan 12 aylık devre içindeki iştirak hissesinin % 25 inden daha fazla artmasına 
da, iştirak hissesinin % 200 ünü aşmasına da, sebebiyet vermemelidir. Şukadar ki, % 25 miktarın
daki tahdid yalnız, âza parasından Fon yedinde bulunan mevcut iştirak hissesinin % 75 inden aşa
ğı iken bu miktarın üstüne çıkarıldığı nispette tatbik edilecektir. 

(iv) Fon, mubayaa arzusunda bulunan âzanm Fon menabinin kullanmağa ehliyetli olmadığını 
evvelce, işbu meddenin 5 nci kısmı, IV üncü maddenin 6 nci kısmı, VI nci maddenin 1 nci kısmı 
veya 15 nci maddenin 2 nci kısmının (a) fıkrası mucibince beyan etmemiş olacaktır. 

(b) Bir azanın, Fonun müsaadesi olmadan vadeli kambiyo muamelelerine karşılık tutmak 
üzere para elde etmek için Fon menabiini kutlanmağa hakkı olmıyacaktır. 

Kısım : 4 — Şartlar elan feragat 

Fon isterse, kendi menfaatlerini koruyacak şartlar altında, işbu maddenin 3 ncü kısmının (a) 
fıkrasında yazılı olan şartların herhangi birinden, bilhassa Fon menabiini geniş ve devamlı bir su
retle kullanmaktan kaçınmış bulunan azalar lehine vaz geçilecektir. Feragatin tatbikinde Fon, bunu 
istiyen âzanm devrevi veya istisnai ihtiyaçlarını nazarı itibara alacaktır. Fon âzanm teminat olarak 
altın, gümüş, menkul kıymet veya fonun kanaatmca menfaatlarmı karuyacak derecede kıymeti 
haiz şayanı kabul diğer bir mevcudat ve matlubatı terhin etmek hususundaki isteğini de nazarı 
itibara alacak ve feragatin bir şartı olarak bu gibi karşılıkların terhinini talep edebilecektir. 

( S. Sayısı : 77 ) 

http://hullani.hna.snnn


- 13 -
Kısım : 5 — Fon menabiini kullanmakta ehliyetsizlik 

Fon, herhangi bir azanın Fon menabiini Fon gayelerine muhalif bir tarzda kullandığına kanaat 
getirince o azaya Fon'un görüş ve mütalâalarını havi ve münasip bir müddet içinde cevap verilme
sini âmir bir rapor takdim edecektir. Bir azaya böyle bir raporun takdiminden sonra. Fon, mena-
biinin âza tarafından kullanılmasını tahdit edebilecektir. Tesbit edilen müddet içinde âza rapora 
cevap vermez veya verilen cevap Fon'u tatmin etmezse,, Fon menabiinin âza tarafından kullanılma
sını tahdide devam veya, mâkûl surette önceden ihbarda bulunduktan soma, azanın Fon menabi
ini kullanmağa ehliyetsiz olduğunu beyan edebilecektir. 

Kısım : 6 - F'on'dan altın mukabilinde para mubayaaları 

(a) Altın mukabilinde diğer bir azanın parasından, doğrudan doğruya veya bilvasıta, temin 
etmek istiyen herhangi bir âza bunu, bu hususta diğer azalarla ayni derecede hak ve menfaat sahi
bi olmak şartiyle, Fon'a altın satmak suretiyle elde edecektir. 

(b) Bu kısımdaki hükümlerden hiçbiri, herhangi bir azayı kendi topraklarında mevcut ma-
denlenlen yeni istihsal edilen altını herhangi bir piyasada satmaktan menedemez. 

Kımn : 7 - Bir azanın Fon'un elinde mevcut parasını satınalması 

(a) Bir âza, Fon'un elinde bulunan parasından iştirak hissesini aşan miktarın herhangi bir kıs
mım altın mukabilinde Fon'dan satınalabilir; Fon da bu kısmı altın mukabilinde ona satacaktır. 

(b) Fon'un her malî yılı sonunda ve aşağıdaki şartlar dâhilinde, bir âza' kendi parasından 
Fon'un elinde mevcut miktarın bir kısmını, (B) cetveline tevfikan tâyin edildiği üzere, altın veya 
altına tahvili kaabil paralar ile Fon'dan satmalacaktır. 

(i) Fon'claki kendi parasından satınalmacak her âza, bu işe, kendi para ihtiyaçlarından ala
cağı bir meblâğı tahsis edecektir. Bu meblâğ, değerce, Fon 'un âzanm parasından olan mevcudunda 
sene içinde hâsıl olmuş herhangi bir artışın yarısı alınmak; ona, yine sene içinde âzanm para ihti
yatlarında hâsıl olmuş herhangi bir artışın yarısı katılmak; yahut ondan, sene içinde azanın para 
ihtiyatlarında vâki olmuş herhangi bir azalışın yarısı indirilmek suretiyle elde edilecek yekûna 
müsavi olacaktır. Bu kaide sene zarfında, bir âzanm para ihtiyatlarının, Fon'un elinde mevcut pa
rasında husulen gelen artıştan fazla azalmış olması halinde tatbik edilmeyecektir. 

(ü) Yukarıda (i) bendinde yazılı satmalma icap edip de yapıldıktan sonra, bir azanın elinde bulu
nan diğer bir âza parasının (veya bu azadan iktisap olunan altının) mevcuru diğer aralarla veya bunla
rın topraklarındaki şahıslarla bu para üzerinden yapılan muameleler dolayısiyle artmış bulunursa, para 
(veya altın) mevcudu bu suretle çoğalmış olan âza, artış miktarını kendi parasmı Fon'dan satın 
almağa tahsis edecektir. 

(c) Yukarıda (b) fıkrasında yazılı düzeltmelerden hiçbiri: 
(i) Âzanm para ihtiyaçlarının, iştirak hissesinden aşağı düşmesini, veya 
(ii) Kendi parasından Fon'u elinde mevcut miktarın iştirak hissesinin % 75 inden aşağı düş

mesini, veya 
(iii) Bu hususta kullanılması caiz herhangi bir paradan Fon'un elinde mevcut miktarın alâ

kadar âzanm iştirak hissesinin % 75 inden yukarı çıkmasını 
Mucip olacak bir raddeye kadar götürülmiyecektir. 

Kısım :' 8 — Ücretler 

Fon'dan kendi parasına mukabil, diğer bir âzanm parasını satın alan herhangi bir âza başabaş 
(altın muadili) fiyatına ilâveten, bütün azalar için ayni nispette olmak üzere % 3/4 nispetinde bir 
ücret ödiyecektir. Fon, hizmet mukabili alınan bu ücreti % Ve kadar çıkarmak veya % 1/2 a ka-
dar indirmekte serbesttir. 
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(b) Fon, Fon'dan altm mubayaa eden veya Fon'a altın satan herhangi bir azayı mâkul* bir mu

amele ücretine tâbi tutabilir. 
(c) Fon bütün azalar için ayni nispette olmak üzere, herhangi bir azayı iştirak hissesinden fazla 

Fon elinde mevcut parasının günlük bakiyelerinin vasatisi üzerinden ücretlere tâbi tutacaktır. 
Bu ücretler aşağıdaki nispetlerde olacaktır. 

(I) İştirak hissesinin % 25'ine kadar bu hisseyi aşan meblağlardan : ilk üç ay için hiçbir üc
ret alınmaz, mütaakıp 9 ay iein senevi % 1/2 alınır; bundan sonra mütaakıp hor yıl için ücrete 
% 1/2 ilâve edilir. 

( l î ) İştirak hissesinin % 25'inden %50'sine kadar bu hisseyi aşan meblağlardan: İlk yıl için 
ilâveten bir % 1/2 [*] ve nıütaakip her yıl için ayrıca bir % 1/2 daha alınır. 

(111) İştirak hssesinin % 50'sinden fazla olarak bu hisseyi aşan meblağların hissenin % 25'ine 
tekabül eden her kısmı için yukarıki nispete ilk senede % 1/2 şer ilâve olunur, ve mütaakıp her 
yıl için de ayrıca bir % 1/2.daha alınır. 

(d) Bir âza parasından Fon'un elinde bulunan mevcut, miktar ve müddet itibariyle tatbik 
edilecek ücretlerin senevi % 4 nispetine çıkmasını mucip olacak bir miktarda olunca, Fon ile âza o 
paradan Fon'un elinde bulunan mevcut azalmasını temin edecek tedbirleri müzakere ve tetkik ede
ceklerdir. Bunu mütaakıp ücretler, yukarıdaki (c) fıkrası hükümlerine tevfikan % 5'e kadar çıka
caktır. Bir anlaşmaya varılamadığı takdirde Fon münasip gördüğü ücretleri tatbik edebilecektir. 

(e) Yukarıda (e) ve (d) fıkralarında işaret edilen nispetler mecmu reylerin 3/4 ekseriyetiyle 
değiştirilebilir. 

(f) Bütün ücretler altın olarak ödenecektir. Bununla beraber, şayet âzanm para ihtiyatları iş
tirak hissesinin yarısından az ise, bu âza yalnız iştirak hissesinin yarısına tekabül eden ihtiyatları 
üzerinde ödenmesi icabeden ücretler kısmını altınla ve mütebakisini de kendi parasiyle ödiyecektir. 

Madde — VI 

Sermaye münakaleleri 

Kısım : 1 - Fon mrııabiinin sermaye münakaleleri için kullanılması 

(a) Bir âza, geniş veya devamlı bir sermaye çıkışını karşılamak için Fon menabiini dilediği 
gibi kııllanama/;. Fim da, Fon ınmıabiiuin bu maksatla kullanılmasına mâni olmak için kontrol 
icra etmesini Azadan talep edebilir. Şayet, bu yolda bir talebi aldıktan sonra, bir âza münasip 
bir murakabenin icrasında kusur ederse, Fon, âzanm Fon menabiini kullanmağa ehliyetsiz oldu
ğunu beyan edebilir. 

(b) Bu kısım da yazılı hükümlerden hiçbiri: 
(i) Fon menabiinin, ihracatın gelişmesi veya ticaretin, bankacılığın veya diğer işlerin mu

tat seyri iç.m ımıktazi olan makul miktarda sermaye muamelelerinde kullanılmasına mâni ola
cak : veya 

(n'i Bir Azanın kendi altın veya döviz menabii ile karşılanan sermaye hareketlerine tesir 
edecek 
ma niyette sayılmıyaçaktır. 

Şukadar ki, yukarıda sözü geçen sermaye muamelelerini yapan azalar Fon'un gayelerine uygun 
bir şekilde hareket etmeğe mecburdurlar, 

Kısım : 2 - Sermaye münakaleleri için hususi hükümler 

Şayet, bir azanın parasından Fon'un elinde bulunan mevcutlar aşağıda yazılı hakkın kullanıl
masına hemen tekaddum eden en aşağı 6 aylık bir devre zarfında iştirak hissesinin % 75 nin 

[*] Bu ilâvenin asıl nispet olarak tesbit edildiği metinden çıkan ilk % 1/2 ye yapılacağı anlaşılıyor. 
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dununda kalmışsa, - Bu maddenin 1 nei kısmına IV ncü maddenin 6 nei kısmına V nci maddenin, 
o nei kısmına, veya XV nci maddenin 2 nci kısmının (a) fıkrasına tevfikan Fon menabimi 
kullanmakta ehliyetsiz olduğu beyan ve ilân edilmemiş olmak kaydiyle bu vaziyette bulunan 
bir âzanm Fon'dan kendi parası mukabilinde ve, sermaye münakaleleri de dâhil, herhangi bir 
maksada tahsis edilmek üzere diğer herhangi bir âzanm parasını satın almağa hakkı olacak; 
bu maddenin 1 nei kısmının (a) fıkrasında yazılı hükümler bunlar hakkında tatbik edilmiyecek-
tir. Şukadar ki, sermaye münakaleleri için bu kısma tevfikan yapılan alışlar, mubayaa arzu
sunda bulunan âzanm parasından Fon'un elinde mevcut miktarın iştirak hissesinin % 75 nin üs
tüne çıkmasını veya istenen paradan Fon elinde mevcut miktarın alâkalı âzanm iştirak hissesinin 
% 75 nin dununa düşüp bu seviyede kalmasmı mucip olmamalıdır; aksi takdirde bu gibi alışlara 
müsaade edilmiyecektir. 

. Kısım : 3 - Sermaye münakalelerinin murakabesi 

Azalar, Milletlerarası sermaye hareketlerini tanzim etmek maksadıyla lüzumlu murakabeleri 
icra edebilirler; ancak hiçbir âza, VII nci maddenin 3 ncü kısmının (b) fıkrasiyle XIV ncü 
maddenin 2 nci kısmında yazılı hususlar dışında, bu kontrolleri, mutat »muamelelerûçin yapılacak 
tediyeleri takyit edecek veya taahhütlerin tesviyesinde para, münakalelerini haksız olarak gecik
tirecek bir tarzda icra edemez. 

Madde — VII 

Kıt paralar 

Kısım : 1 - Paranın umumi olarak kıtlığı 

Şayet Fon, muayyen bir paranın umumi olarak azalmakta olduğunu müşahede ederse, bundan 
azaları haberdar edebilir ve kıtlığın sebepleriyle bunu izale etmeğe matuf tavsiyeleri ihtiva eden 
bir rapor çıkarabilir. Parası mevzuubahis olan izanın bir mümessili raporun hazırlanmasına 
iştirak edecektir. 

Kısım : 2 - Kıt paralardan Fon'un elindeki mevcutların ikmali için tedbirler 

Fon, herhangi bir azanın parasından elindeki mevcutları ikmal etmek için münasip gördüğü 
takdirde aşağıdaki tedbirlerden birine veya her ikisine müracaat edebilir. 

(i) Fon, kendisiyle âza arasında mutabık kabnan hüküm ve şartlarla, azaya, kendi parasını 
Fon'a borç vermesini veya Fon'un bu parayı,, azanın-tahribiyle- gerek âzanm topraklarında ge
rek bu.toprakların dışmda kâin diğer bir menbadan borç-almaşımı azaya teklif edebilir; şuka
dar ki, hiçbir âza, Fon'a bu gibi ikrazlarda bulunmak veya kendi parasını Fon'un diğer herhan
gi hir menbadan borç almasını tasvip etmek mecburiyetine tâbi tutulmıyacaktır. 

(ii) Fon, azadan, parasını altın mukabilinde kendisine satmasını talep edebilir. 

Kısım : 3 - Fon mevcutlarının kıtlığı 

(a) Bir âzanm parasına olan talebin, Fon'un bu talebi karşılamak iktidarını ciddî surette teh
dit etüği Fon'ca sarahtle anlaşılırsa, Fon bu maddenin 1 nei kısmı mucibince bir rapor neşretmiş 
olsun olmasın, böyle bir paranın kıt olduğunu resmen beyan ve ilân edecek ve mütaakiben kıt 
paradan elinde mevcut bulunan ve eline gelmesi melhuz olan miktarları azaların izafi ihtiyaçlarını, 
Milletlerarası umumi iktisadi durumu ve diğer münasip mülâhazaları lâyık olduğu dikkat ve ihti
mamla nazarı itibare alarak taksim edecektir. Fon, aynı zamanda, hattı hareketine dair bir rapor 
neşredecektir. 

(b) Yukarıdaki (a) fıkrası mucibince yapılacak resmî bir deklârasyon, her azaya, Fon'la isti-
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şareden sonra, azalmış para üzerinde kambiyo muameleleri yapılması hususundaki serbesti üze
rine muvakkaten tahditler koymak salâhiyetini verecektir. IV ncü madednin 3 ncü ve 4 ncü 
kısımlarının hükümlerine tâbi olmak kaydiyle, âza bu gibi tahditlerin mahiyetini tâyin hususunda 
tam bir salâhiyete sahip olacaktır. Şu kadar ki, bu tahditler, azalmış paraya ait talebi, ilgili aza
nın elinde mevcut bulunan veya eline geçecek olan miktara münhasır bırakmak için icabetti-
ğinden daha ziyade takyit edici mahiyette olmıyacaklar ve şartların müsaade edeceği süratle gev
şetilerek kaldırılacaklardır. 

(c) Yukarıda (b) fıkrasında yazılı mezuniyet, Fon'un mevzuubahis paranın artık kıt olmadığı
nı resmen beyan ve ilân etmesi üzerine nihayetbulacaktır. 

Kısım : 4 - Takyitlerin tatbiki 

Bı maddenin 3 ncü kısmının (b) fıkrasına tevfikan diğer herhangi bir âzanm parası hususunda 
takyi ir vazeden herhangi bir âza, bu gibi takyitlerin tatbikına dair diğer âza tarafından gösteri
len şekilleri hoş karşılıyarak bunlara samimî bir alâka gösterecektir. 

Kısım : 5 - Takyitler hakkında Milletlerarası diğer andlaşmalarm tesiri 

Azalar, bu anlaşmadan evvel diğer azalarla giriştikleri herhangi bir tahhüdün vecibelerine, 
bu madde hükümlerinin yürümesine mâni olacak bir tarzda müracaat etmemek hususunda muta
bıktırlar. 

Madde — VIII 

Azaların umumi vecibeleri 

Kısım : 1 - Giriş 

Bu anlaşmanın diğer maddelerine tevfikan katlanılan vecibelere ilâveten her âza bu madde 
ile ihdas olunan vecibeleri de yerine getirmeyi taahhüt eder. 

Kısım : 2 - Mûtat tediyelerin takyitlere tâbi tutulmasından kaçınma 

(a) Hiçbir âza Fon'un tasvibi olmadan Milletlerarası mûtat muamelelere ait tediye ve münaka
leleri takyitlere tâbi tutmıyacaktır. VII nci maddenin 3 ncü kısmının (b) fıkrasiyle XIV ncü mad
denin 2 nci kısmının hükümleri mahfuzdur. 

(b) Herhangi bir âzanm parasına taallûk eden ve o âzanm, işbu anlaşmıya uygun olarak 
teyit veya tanzim edilmiş bulunan kambiyo murakabesi mevzuatına muhalif olan kambiyo muka
veleleri herhangi bir âzanm topraklarında hükümsüz kalacaktır. Bundan başka azalar, karşılıklı 
olarak anlaşmak suretiyle, herbirinin kambiyo murakabesi mevzuatının tesirini artırmağa ma
tuf tedbirlerde işbirliği yapabilirler. Ancak, mezkûr tedbirlerle mevzuatın bu anlaşma ile teklifi 
kaabil olması şarttır. 

Kısım : 3 - Para bahsinde tefrikti teamüllerden kaçınma 

Bu anlaşma mezuniyet vermedikçe veya Fon tasvip etmedikçe, hiçbir âza tefrikçi para anlaş
malarına veya çok kıymetli para ihdası teamüllerine girişmiyeceği gibi, 5 nci maddenin 1 nci 
kısmında işaret edilen malî teşekküllerinden hiçbirinin de bu yolda hareket etmesine müsaade 
etmiyecektir. Şayet bu anlaşmanın meriyete girdiği tarihte bu nevi anlaşma veya teamüllere giri
şilmiş idi ise, alâkadar âza, bunların tedrici olarak kaldırılmaları hakkında Fon'la müşaverede 
bulunacaktır. XIV ncü maddenin 2 nci kısmına tevfikan teyit ve tanzim edilenler bunun haricin
de olup, bunlar hakkında aynı maddenin 4 ncü kısmındaki hükümler tatbik edilecektir. 
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Kısım : 4 - Yabemcüara ait bakfgderin tahvüi 

(a) Her âza, kendi parasından diğer bir azanın sahip olduğu matlup bakiyelerini: 
(i) Satmalmacak matlupların mûtat muamelelerin neticesi olarak ahiren iktisap edilmiş ol

duğunu; veya; 
(ii) Mûtat muameleler dolayısiyle tediyatta bulunmak için tahvillerinin zaruri bulunduğunu; 
Bunların satmalmması için yaptığı taleple birlikte gösterdiği takdirde, satınalacaktır. Satmalan 

âza mukabilini, dilerse, talebi yapan azanın parasiyle. dilerse altınla tediye edecektir. 
(b) Yukarıda (a) fıkrasında münderiç mecburiyet aşağıdaki hallerde tatbik edilmiyecektir: 
(i) Matlupların tahvili bu maddenin 2 nci kısmına veya VT nci maddenin 3 ncü kısmına 

tevfikan takyit edilmiş ise; 
(ii) Matluplar XIV ncü maddenin 2 nci kısmına tevfikan teyit veya tanzim edilmiş olan tak-

yidatın bir nzn tarafından kaldırılmasından evvel yapılan muamelelerin neticesi olarak birikmiş ise; 
(iii) Matluplar, bunlar satmalması talep edilen âzanm kambiyo mevzuatına aykırı olarak ikti

sap edilmiş ise; veya; 
(iv) Mubayaayı talep eden azanın parasının kıt olduğu VIT nci maddenin 3 ncü kısmının 

(a) fıkrası mucibince beyan re ilân edilmiş ise veya; 
(v) Mubayaaya davet edilen âza, Fon'dan kendi parası mukabilinde dijer azaların paralarını 

satınalmağa herhangi bir sebeule ehliyetsiz ise. 

Kmm : 5 - Malûmat itası 

(a) Fon üzerinde aldığı vazifelerin fiilen ifası için asgari malûmat olarak aşağıdaki meselelere 
ait millî mutaları ihtiva etmek üzere, Fon muameleleri için lüzumlu saydığı malûmatın verilmesini 
azalardan isteyebilir: 

(i) Memleket içinde ve yabancı memleketlerde (1) altın, (2) döviz olarak bulunan resmî mevcut
lar. 

(ii) Resmî teşekküllerden gayrı bankaların ve malî teşekküllerin memleket için de ve yabancı mem
leketlerde bulunan (1) altın, (2) döviz mevcutları. 

(iii) Altın istihsali. 
(iv) Menşe ve mahreç memleketler itibariyle, altın ihracat ve ithalâtı. 
(v) Menşe ve mahreç memleketler itibariyle ve kıymetleri mahallî para ile ifade edilmek üzere 

emtia ihracat ve ithalât yekûnları. 
(vi) (1) Emtia ve hizmet ticaretini, (2) altın muamelâtını, (3) malûm sermaye muamelelerim 

ve (4) diğer kalemleri ihtiva etmek üzere Milletlerarası tediye muvazenesi. 
(vii) Milletlerarası para yatırım durumu, yani âzanm hudutları içinde yatırılan ve sahiple

ri dışarıda bulunan paralar ile memleket dâhilinde yaşıyan şahısların hariçte sahip oldukları paralar; 
bu malûmat temini mümkün olduğu dereeede verilecektir. 

(viii) Millî gelir. 
(ix) Fiat müş' irleri, yani emtianın toptan ve perakende satışı fiatlariyle ihraç ve ithâl flaflarına 

ait müş'irler. 
(x) Yabancı paraların alış ve satış fiatları. 
(xi) Kambiyo murakabesi, yani Fon âzalığma girerken mer'i olan kambiyo murakabesine ait ge

niş izahatla mütaakiben vukubulan tadilâta dair tafsilât. 
(xii) Resmi klirink anlaşmaları varsa ticari ve malî muameleler mucibince takas edilmeyi bek-

liyen meblağlar ve bu gibi bakayanın ne müddettenberi muallâkta bulundurduğu 
(b) Fon malûmat isterken, azaların matlup mutaları vermek hususundaki değişik iktidarını 

nazarıitibare alacaktır. Azalar şirket veya şahısların işlerini ifşa edecek derecede .tafsilâtlı malû
mat vermeye mecbur olmıyacaklardır. Bununla beraber azalar, istenilen malftnjfeâ yapılabildiği ka
dar tafsilâtlı ve doğru vermeyi ve taminleri müml'ün olduğu kadar bertaraf etmeyi taahhüd ederler. 

(c) Fon azalarla anlaşmak suretiyle, daha fazlı malûmat almak için tertibat alabilir. Fon, para 
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meseleleri malî meselelere dair malûmat toplamak ve mübadele etmek hususunda bir merkez olarak 
hareket edecektir, ve böylece Fon'un gayelerini ileri götürecek siyasetlerinin gelişmesinde azalara yar
dım etmeğe matuf tetkiklerin hazırlanmasını kolaylaştıracaktır. 

Kısım: 6 — Halen mevcut milletlerarası anlatmalara dair azalar arasında müşavere. 

Bu Anlaşma gereğince, bir azaya, anlaşmada tasrih edilen hususi veya muvakkat hallerde kambi
yo muameleleri hakkında mevcut takyitler idame veya yeniden takyitler ihdas etmek hususunda me
zuniyet verilir, ve aynı zamanda azalar arasında da bu anlaşmadan evvel akdedilerek meriyete gir
miş olup mezkûr takyitlerin tatbiki ile ihtilaf halinde btilııııan anlaşmalar mevcut bulunur ise; bu 
nevi anlaşmalarda taraf olanlar şayanı kabul lüzumlu düzeltmeleri karşılıklı yapmak maksadiyle kendi 
aralarında müşaverede bulunacaklardır 

Bu maddenin hükümleri VII nci maddenin 5 nei kısmının tatbikine mâni değildir. 

Madde — IX 

Hukukî vaziyet, masuniyetler ve imtiyazlar 

Kısım: 1 — Maddenin gayeleri 

Fon'un kendisine tevdi edilen vazifeleri ifa edebilmesi için bu madde ileri sürülen haklar, masuni
yetler ve imtiyazlar her âzanm topraklarında Fon'a tanınacaktır. 

' • Kısım: 2 •—Fon'un hukukî vaziyeti 

Fon bütün icaplariyle hükmi şahsiyeti ve bilhassa: 
(i) Mukavele akdetmek; 

(ii) Menkul ve gayrimenkul mallar iktisap ve bunlara tasarruf etmek; 
(iii) Davacı ve davalı olmak; 
Ehliyetini haiz olacaktır. 

Kısım : 3 — Adlî takibatta masuniyet 

Fon her nerede ve kimin yedinde bulunursa bulunsun, Fon'un kendisi, malları ve matlûpları 
her nevi adlî takibattan masun olacaktır. Şu kadar ki, bu bu masuniyet, Fon'ca herhangi bir ta
kibat dolayısiyle veya herhangi bir mukavele hükümlerine müsteniden kaldırıldığı nispette, tatbik 
edilmiyecektir. 

Kısım : 4 - Diğer muamelelerde masuv-iyel 

Fon'un malları ve matlupları, her nerede ve kimin yod ;
tub bnm-^ırsa bulunsun araı.utya. tekâli

fi harbiye (Millî Müdafaa mükellefiyeti), zapt ve müsadereye, istimlâke ve icrai veya teşriî tasar
ruflara müstenit her nevi hacizlere karşı masuniyeti haiz olacaktır. 

Kısım : 5 - Evrak masuniyeti 

Fon'un evrakı her türlü tecavüzden masun olacaktır. 

Kmm : 6 - Fon emval ve matlûbatının takyitlerden muafiyeti 

Fon'un bütün malları ve matlûpları, her nevi takyit, nizam, murakabe ve moratoryumdan, bu 
Anlaşmada derpiş edilen muamelelerin ifasının istilzam ettiği nispette muaf olacaktır. 
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Kısım : 7 — Tebligat ve muhaberata ait imtiyazlar 

Azalar, Fon'mı resmî muhaberat ve tebligatına diğer'azaların resmî muhabere ve tebliğlerinin 
tâbi olduğu muamelelerin aynını yapa çalılardır. 

Kısım : 8 - Erkâna ve memurlara ait masuniyet ve imtiyazlar 

Fon 'un bilûmum Guvernörler ve Direktörler Meclisi âzalariyle bunların yedek ve vekilleri, mü
dür ve memurları : 

(i) Resmî sıfatla j^aptıkları işler dolayısiyie kanuni takibata karşı masuniyeti haiz olacaklar
dır; Fon'un bu masuniyeti kaldırması hali müstesnadır. 

(ii) Mahallî milliyete mensup olmadıkları takdirde, âza] arca diğer azaların mümasil derece
deki resmî mümessil ve-memurlarına göç takyitleri, yabaucdara mahsus kayıt ve tescil mecbu
riyetleri, mecburi askerlik ve iş mükellefiyeti bakımmdan bahşedilen masuniyetlerle, kambiyo 
takyitleri bakımından gösterilen kolaylıklardan aynen istifade edeceklerdir. 

(iii) Azalarea diğer azaların mümasil derecedeki resmî mümessilleriyle memurlarına seyahat 
kolaylıkları bakımından yapılan muameleden aynen istifade edeceklerdir. 

Kısım : 9 - Vergi muafiycüvri (tnataaiyetleri) 

(a) Fon iic Fon'un malları, matlupları, geliri ve bu anlaşmanın müsaade ettiği faaliyet ve 
manıeleleri her türlü vergi ve resimlerle gümrük resimlerinden muaf olacaktır. Fon, aynı zaman
da herhangi bir vergi veya resmin tahsiline veya lediyesine ait mesuliyet bakımından da masnni 
yeti haiz olacaktır. . 

(b) Fon'un mahallî vatandaş, mahalli tebaa olmıyan veya diğer mahallî milliyete mensup bu-
lunmıyan direktörler Ivleclisi âzalariyle vekillerine veya aynı haldeki memurlarına verdiği maaşlar 
ve tahsisatlar hiçbir vergiye tâbi tutul mıy a cağı gibi bu gibi maaş ve tahsisatlar dolayısiyie hiçbir 
vergi tarhedilmiyecektir. 

(c) Her kimin yedinde olursa olsun Fon tarafından çıkarılan tahviller veya menkul kıymetlerle 
bunların temettü veya faizleri: , 

(i) Bu gibi tahvillerle menkul kıymetleri sırf menşeleri dolayısiyie bir tefrike tâbi tutan, veya 
(ii) Tek hukuki mesnedi yukarıdaki menkul kıymetlerin'çıkarıldığı piyasa, ödeneceği veya 

ödendiği para veyahut da Fon'ca tutu i an idareha :rrdn bulunduğu v'eya idame olunan işlerin yapıl
dığı yer olan, herhangi bir vergiye - verginin :,; 1-rli ne olursa olsun - tâbi tutulmıyacaktır. 

Kısım : 10 - Maddenin tatbiki 

iler Aza, bu maddede ileri sürülen prensipleri '-endi kanunlarının ifadesiyle fiiliyata geçirmek 
maksadıyla hudutları dâhilinde icabeden şeyleri yapacak ve bu hususta Fon'a tafsilâtlı malûmat 
verecektir. 

; " ; Madde — X 

Diğer Milletlerarası teşekküllerle münasebetler 

Fon, alâkalı oldukları sahalara mahsus mesuliyetleri deruhte etmiş bulunan umumi mahiyette 
herhangi bir Milletlerarası teşekkül ile ve aynı mesuliyetleri taşıyan Milletlerarası âmme teşekkülle
riyle bu Anlaşmanın hükümleri dâhilinde işbirliği yapacaktır. Böyle bir işbirliği için bu Anlaşma
nın herhangi bir hükmünün tadilini icabcttiren lu i hangi bir tertibin alınması, bu Anlaşmada XVII 
hci madde mucibince gerekli tadilâtın yapılmasına bağlıdır. 

( S . Sayısı : 7 7 | 



- 2 0 -
Madde — XI 

Âza oimıyan memleketlerle münasebetler 

Kısım : 1 - Âza olmıyanlarla münasebetlere taallûk eden taahhütler 

Her âza : 
(i) Aza oimıyan bir memleketle veya âza oimıyan bir memleketin topraklarında bulunan şahıs

larla bu Anlaşmanın hükümlerine veya Fon'un gayelerine muhalif herhangi bir muameleye girişme-
meyi ve V nci maddenin (1) nci kısmında işaret edilen malî teşekküllerinin bu gibi muamelelere gi
rişmelerine müsaade etmemeyi; 

(ii) Âza oimıyan bir memleketle veya âza oimıyan bir memleketin topraklarında bulunan şa
hıslarla bu Anlaşmanın hükümlerine veya Fon'un gayelerine nıulıalif olan teamüllerde ve icraatta 
işbirliği yapmamağı ve 

(iii) Âza oimıyan memleketlerle veya bunların topraklarında bulunan şahıslarla bu Anlaşma
nın hükümlerine veya Fon'un gayelerine muhalif olan muamelelerin icrasına mâni olmak için müna
sip tedbirlerin kendi topraklarında tatbikini temin etmek maksadıyla Fon'la işbirliği yapmağı, 
taahhüt eder. 

Kısım : 2 - Âza oimıyan memleketlerle yapılacak muamelelere ait takyitler 

Bu Anlaşmada bulunan hükümlerden hiçbiri, herhangi bir azanın âza oimıyan memleketlerle 
veya bunların topraklarında bulunan şahıslarla yapılan kambiyo muamelelerini takyitlere tâbi tut
mak hakkında müessir olmıyaeaktır. Şukadar ki, bu takyitlerin azaların menfaatlerini ihlâl 
edici veya Fon'un gayelerine aykırı mahiyette olduğu görüldüğü takdirde, yukanki hüküm tatbik 
edilmez. 

Madde — XI I 

Teşkilât ve idare 

Kısım : 1 Fon'un kuruluşu 

Fon'un bir Guvernörler Meclisi, bir Direktörler Meclisi bir Umum Müdürü, memur ve müstah
demleri olacaktır. 

Kısım : 2 - Guvernörler Meclisi 

(a) Fon'un bütün salâhiyetleri Guvernörler Meclisine aittir. Guverörner Meclisi, her azanın 
dilediği tarzda tâyin ettiği birer âza ile birer yedekten müteşekkildir. Her âza ile yedeği, ken
dilerini tâyin eden azanın arzusuna bağlı olmak şaı tiyle, beş sene müddetle hizmet edecekler
dir; bunların tekrar tâyini caizdir. Aslî âzamn gaybubeti halinden maada hiçbir halde yedek 
âza reye iştirak edemez. Meclis kendi arasından bir reis seçecektir. 

(b) Guvernörler Meclisi, kendisine ait salâhiyetlerden herhangi birinin kullanılması hakkında 
Direktörler Meclisine salâhiyet verebilir; ancak aşağıdaki salâhiyetler de vr olunamaz: 

(i) Yeni azalar kabul etmek ve bunların kabulüne dair şartları tâyin etmek. 
(ii) iştirak hisselerinde yapılan bir değişikliği tasvip etmek. 
(üi) Bütün azaların paralarının başabaş kıymetinde aynı nispette umumi bir değişiklik tâsvib-

etmek. 
(iv) Diğer Milletlerarası teşekküllerle işbirliği yapmak üzere anlaşmalar akdetmek (muvakkat 

veya idari mahiyette gayriresmî anlaşmalardan başka), 
(v) Fon'un safi gelirinin tevzii şeklini tâyin etmek. 
(vi) Bir azanın çekilmesini istemek. 
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(vii) Fon'un tasfiyesine karar vermek. * 
(viii) Direktörler meclisinin bu anlaşmaya verdiği mâna dolayısiyle yapılan müracaatları karara 

bağlamak. 
(e) Guvernörler Meclisi senede bir defa toplanacak ve kendi tensibi veya Direktörler Meclisi

nin daveti üzerine ayrıca toplantılar yapacaktır. Beş âzanm veya mecmu rey haklarının 1/4 üne 
sahip olan azaların talebi üzerine Direktörler Mecsili Guvernöıler Meclisinim içtimaa davet ede
cektir. 

(d) Guvernöler Meclisinin toplanabilmesi için mecmu rey haklarının enaz 2/3 sini temsil eden 
bir âza ekseriyetinin teşekkül etmesi icabedecektir. 

(e) Guvernörler Meclisinin her âzası, kandisini tâyin eden âza memlekete bu maddenin 5 nci 
kısmı mucibince tahsis edilen sayıda rey hakkına sahip olacaktır. 

(f) Guvernöler Meclisi, Fon'un menfaatine daha iyi geldiğine Direktörler Meclisince kanaat 
getirildiği takdirde, Direktörler Meclisinin muayyen bir mesele hakkında Guvernörler Meclisini 
toplanmağa davet etmeksizin azaların reylerini alabileceği bir usulü nizamname ile ihdas edebilir. 

(g) Guvernörler Meclisi ve salâhiyetlerinin verdiği imkân nispetinde Direktörler Meclisi, Fon 
işlerinin yürütülmesi için zaruri veya münasip olan nizam ve kaideleri vazedebilirler. 

(h) Guvernörler Meclisinin asli ve yedek azaları Fon'dan hiçbir ücret almadan vazife görecek
ler; i'akat Fon, toplantılara iştirak etmek üzere yaptıkları mâkul masrafları kendilerine ödeye
ceklerdir. 

(i) Guvernörler Meclisi, Direktörler Meclisi Azalarına verilecek ücretleri ve Umum Müdürün 
maaşı ile hizmet mukvelesinin şartlyarım tâyin edecektir. 

Kısım : o — Direktörler Meclisi 

(a) Direktörler Meclisi Fon'un umumi muamelelerinin sevk ve idaresinden mesul olacak ve 
bu maksatla Guvernörler Meclisi taraf nidan kendisine tevdi edilen bütün salâhiyetleri kullanacak
tır. 

(b) Direktörler Meclisinin enaz 12 âzası olacaktır. Bunların Guvernörler Meclisi âzası olma
larına lüzum yoktur. Direktörler Meclisi azalarından : 

(i) Beşi en çok iştirak hissesine sahip olan beş âza tarafından tâyin edilecektir; 
(ii) En çok ikisi, aşağıda (c) fıkrasının hükümleri tatbik edildiği zaman tâyin edilecektir; 

(iii) Beşi Amerika Cumhuriyetlerinin dışında kalanlar meyanmda Direktörler Meclisine âza 
tâyin etmek hakkı olmıyan âza memleketler tarafından seçilecektir; ve 

(iv) İkisi, Direktörler Meclisine âza tâyin etmek hakkı olmıyan Amerika Cumhuriyetleri ta
rafından seçilecektir. 

Bu Fıkranın tatbiki bakımından azadan maksat, ister XX nci madde isterse II nci maddenin 
2 nci kısmı mucibince âza olmuş olsun, isimleri (A) cetvelinde tesbit edilen memleketlerin Hükü
metleridir. Diğer memleketlerin H ü k ü m e t l i âıcaoldukları zaman, Guvrnörler Meclisi, mecmu rey 
haklarının 4/5 ekseriytiyle, Direktörler Meclisine seçilecek azaların sayısını artırabilir. 

(e) Fon'un elinde mevcut paraların geçen iki sene zarfındaki vasatisi müşterek ölçü olarak 
altınla ifade edilen mutlak rakamlarla iştirak hisselerinden en ziyade aşağı düşmüş bulunan iki 
âza, Direktörler Meclisi âzalarının mûtat ikinci ve mütaakıp seçimlerinde, yukarıda (b) fıkrasının 
(i) bendi, mucibince- Direktörler Meclisine âza tâyin etmek hakkını haiz olanlar mey anma dâhil 
bulunmadıkları takdirde, bu vaziyette bulunan abalardan, yerine göre biri veya her ikisi Direk
törler Meclisine fiza tâyin etmek hakkını haiz olacaklardır. 

(d) XX nci maddenin 3 ncü kısmının (b) fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, seçime 
tâbi Direktörler Meclisi âzalarının intihapları, C. cetveli hükümleriyle buna ilâveten Fon'un mü
nasip göreceği nizamnamelere tevfikan ve iki senelik fasılalarla yapılacaktır. Guvernörler Mec
lisi yukarıda (b) fıkrasına tevfikan Direktörler Meclisine seçilecek âzanm sayısını artıracak olur
sa, Direktörler Meclisi âzalarının seçilmesi için C cetvelinin hükümleri mucibince muktazi reyler 
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nispetinde münasip değişiklikler yaparı nizamnameler çıkaracaktır. 
(e) Her Direktörler Meclisi âzası, haza' bulun madiği zamanlama ilendi yerine Jıareket etmek 

üzere tam salahiyetli bir vekil tayin edeeeknr. vV.kliU-r, .m -mulerini tâyin eden Direktörler Mec
lisi azaları hazır bulundukları zaman ioplantiîara mk.aK. <.-.ü'. münierse de rey veremezler. 

(f) Direktörler M.eeiisı âsaLarı, halelleri tâyin \cw; hdlhaM edionmyo kadar vazifelerine devanı 
edeeekierdir. Müuiahap âzahkiurdaıı biri müddetinin. b ika esi ti e lîU günden fazla bir zaman var
ken inhiiâî edecek ıh u usa, eski âzayj seçmiş olan Voıı âzaıan mmiucün gml kakan kısmı için bir 
başkasını seçeceklerdir, intihap içki, kıüJanılan reymrkii oimeriyeki ieabedeeektir. Azalık münhai 
kaldığı müddetçe eski Direktörler Mc-edsi âzasmm vekki, vekil iaym etmekten maada, ona ait 
salâhiyetleri kullanacaktır. 

(g) Direktör Meclisi â/.aiaiM Fon.'un idare n'us'k^-dud^ de^ aouı bijmsııreti,e çalışacaklar ve 
Fon işleri iea betti rdikee içtima, edeceklerdir. 

(h) Direktörler Meclisinin toplanması için L)ukı<ı/A nisap, rıy imiJarnnn emiz yarısını tem
sil eden Direktörler Meclisi azaku mm (.eşİdi ettiği cimerkei olacaktır. 

(i) Her mansup Direktörler Meclisi âzası, kendisini tâyin eden âza memlekete işbu maddenin 
5 ııci kısmı mucibince taiısis edilen sayıda rey ver inek iıalıkuu haiz olacaktır. Her nıüntehap Direk
törler Meclisi âzası, intihabında kullanılan sayada rey vermek hakkını haiz olacaktır. Bu maddenin 
5'inci kısmının (b) fıkrası hükümleri tatbik edilebildiği takdirde, bir Meclisi azasının ayrıca rey 
vermek hakkını haiz olacağı reyler biimünasebe arttırılacak veya indirilecektir. Bir Direktörler Me
clisi azasının vermek hakkını haiz olduğu bütün reyler kül halinde kullanılacaktır. 

(j) Gruvernörler Meclisi, yukarıda, (b) fıkrasına tevfikan Direktörler Meclisine âza tâyin etme
ye hakkı olmayan bir âzanm talep ettiği veya bilhassa kendisine taallûk eden bir mesele müzakere 
edilmekte olduğu zaman Direkföı ior Meclisinin herhangi bir toplantısında hazır bulunmak üzere bir 
mümessil gönderebileceği hususumla kaideler vazedecektir. 

(k) Direktörler Meclisi tensip ettiği encümenleri teşkil edebilir. Encümen âzalarının Guveriıör-
ler Meelsi veya Direktörler Meclisi azalarından, veyahut bunların yedek ve vekillerinden olması ica-
betmez. 

Kısım : 4 — Umum Müdür, memur ve müstahdemler. 

(a) Direktörler Meclisi, Guvernörler Mecilisi veya Direktörler Meclisi âzasından olmamak şartiy-
le bir Umum Müdür seçecektir. Umum Müdür * Direktörler Meclisinin ficisi olacak, fakat rey sa
hibi olmayacaktır; reylerin müsavatı halinde tarattarm birine iltihak etmek hali bundan müstesnadır. 
Umum Müdür Guvernörler Meclisi toplantılarına iştirak edebilirse de bu toplantılarda rey veremez, 
Umum Müdür Direktörler Meclisi karar verdiği zaman vazf esinden ayrılacaktır. 

(b) Umum Müdür, Fon'un faal memur ve müstahdemlerinin âmiri olacak ve Direktörler Mec
lisinin talimatı dâhilinde Fon'un mil tat faali., tıııi sevk ve idare edecektir. Direktörler Meclisi
nin umumi murakabesi mahfuz kalmak şartiyie, Fon'un teşkilâtından, memur ve müstahdemlerin 
tâyin ve azillerinden Umum Müdür mesul olaca -tır. 

(e) Umum Müdür, memur ve müstahdemler, vazifelerinin ifasında hizmetlerini tamamen Fon 'a 
hasredecekler ve başka hiçbir makama bağlı e i Kayacaktır. İler âza memleket bu vazifenin bey
nelmilel mahiyetine riayet edecek ve memur -, • müstahdemlerden herhangi biline vazifelerinin 
ifasında müessir olmak teşebbüslerinden sakınacaktır, 

(d) Memur ve müstahdemlerin tâyininde immum. Müdür, birinci derecede ehemmiyeti haiz 
bulunan « ehliyette ve teknik ihtisasta en yüksek seviyeyi temin etmek » kaygısı bakımından, 
mümkün olduğu kadar geniş bir coğrafi esas dahilinde memur tedarik etmenin ehemmiyetini 
gözönünde tutacaktır. 

Kısım : 6 - Rey verme 

(a) Her azanın 250 ve buna ilâveten-iştirak, hissesinin 100 bin Amerikan (Birleşik Devletler) 
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dolarına tekabül eden her kısmı için ayrıca bir reyi olacaktır. 

(b) V nci maddenin 4 ve 5 nci kısımlarına tevfikan rey vermek icabederse, her âza yukarıdaki 
(a) fıkrası, mucibince hakettiği rey sn hasında aşaeadaki düzeltmeler yapıldıktan sonra bulunan 
miktarda rey sahibi olacaktır; şöyle k i : 

(i) Reyin k u l l a n ı l d ı tarihe kadar kendi parasından yapılan safi satışların her 40Ö bin Ame
rikan (Birleşik Devletler) doları imn hakkında bir rey ilâve edilecek; veya 

(ii) Reyin kullanıldığı tarihe kadar diğer azaların paralarından yaptığı safi mubayaaların 
her 400 bin Amerikan (Birleşik Devletim-) dolara H n hakkından bir rey çıkarılacaktır. 

Şu kadar ki, ne safi mubayaaların ne de safi satışların herhangi bir zamanda mevzuubahis aza
nın iştirak hissesine müsavi bir miktarı aşmış sapılmaması şarttır. 

(e) Tkı kısum d'.hil bürfü.ii 'm,a;mmda AiPM-r-m* ı T H ^ k Dcv'etlerV doları 1 Temmuz 1944 
tarihinde me'-'j sd-:W. ve sn fim--'k. *tmvv oluna-''ak; TV mm maddm<uı 8 nci kısmının (d) fıkra
sı mucibince ınerkür kısmın tathikından sar?; nama»' ediklmi iakmrdm hu sıklet ve safiyet IV 
ncü maddenin 7 nci kısmına tevfikan aynı nispet'e yapık.n herhangi bir umumi, derişiklik dolayı-
siyle düzeli ilecektir. 

(d) Hilâfına sarih bir hüküm mevcut olmadıkça. Fon.'un bütün kararları kullanılan reyle
rin mutlak ekseriyetiyle alınacaktır. 

Kısım : 6 - Safi gelirin tevzii 

(a) Guvernörler Meclisi her sene. Fon'un safi g-clirinden ihtiyata ayrılacak kısımla, bun
dan arttığı takdirde tevzi edilecek kısmı tâyin edecektir. 

(b) Temettü dağıtıldığı takdirde, evvelâ MM- amma ve yalnız o seneye mahsus olmak üzere 
iştirak hissesinin 'm 75 inin o sene içende parasın km F-mı yedinde bulunan vasati mevcutları aştığı 
miktar üzerinden bir c/,- 2 tevzi mk'l-mok, mütebakisi bütün âzalaı-a imirak hisseleri nispetinde 
tediye olunacaktır. TTer ardaya yapdacak tediyat irendi paradiyle olacaktır, 

Kısım : 7 - Rakorların neşri 

(a) Fon hesaplarının resmen tetkik edilen vaziyetini (bilançoyu) muhtevi senelik bir rapor 
neşredecek ve 3 avhk veya daha nz fasılalarla Muamelâtına, altın ve âza paraları mevcudatına 
ait hesap hulâsaları fukara çaktım 

(b) Fam prayelerinin +ahakk-'ku bak-muıda a -/a yem ar:m mimmen diT.'er raporlara da neşrede-
bilecektir. 

Kışını : 8 - Mütalra'.rnn azalara tebliği 

Fon'un, bu anlaşmadan mütevellit herhangi bir mesele hakkındaki mütalâalarını herhangi bir 
azaya gayriresmî olarak tebliğ etmeye hev zaman hakkı olacaktır-, Fon ir.ecmu rey haklarının 2/o 
ekseriyetiyle, apakımı Miiie^lcmm mu t'-diye m ir m :-m nelerinde ciddi bir muvazenesizliğin doğma
sını doğrudan dm-a tma mucip okmak olan para ve iklmadi şarHari ile gelişmeleri hakkında aza
lardan birim: hitaben yuzdmm Imkıımn bir rapo. :ı neşretmeğe karar verebilir. 

Âzanm Direktörler Meclisine âza i âyin etmeğe hakkı yoksa, hm maddenin 0 ncü kısmının (j) 
fıkrası mucibince kendisini temsil etliımıeğe hak.-ı olacaktır, Fon. azaların iktisadi teşkilâtları
nın esas bünyesinde değişikliklere vesile olacak ' i r rapor neşretmlveeoktir. 
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Madde — XIII 

İdarehaneler ve mutemetler 

Kısım : 1 - idarehanelerin mahallî 

Fon'urı idare merkezi, en büyük iştirak hissesine sahip olan Azanın topraklarında bulunacak, 
diğer Azaların topraklarında da şube veya idarehaneler açılabilecektir. 

Kısım : 2 - Mutemetler 

(a) Âza olan her memleket kendi. Merkez Bankasını, Merkez Bankası bulunmadığı takdir
de, Fon'ca muteber diğer bir müesseseyi kendi parasından Fon yedinde bulunan mevcutlar için mu
temet olarak gösterecektir. 

(b) Fon, en büyük iştirak hisselerine sahip olan 5 Azanın gösterdiği mutemetler ile Fon'un 
seçebileceği diğer mutemetler nezdinde, altın da dâhil olmak üzere, başka mallar bulundurabilir. 
Bidayette Fon emvalinin enaz yarısı, Fon İdare merkezinin bulunduğu toprakların sahibi âza ta
rafından gösterilen mutemet nezdinde Are enaz % 40 ı yukarıda işaret edilen 5 Azadan diğer 4 ü 
tarafından gösterilen mutemetler nezdinde bulundurulacaktır. Bununla beraber Fon 'un 'bütün al
tın münakaleleri, nakliye masrafları ve Fon'un memul ihtiyaçları gözönünde tutularak yapıla
caktır. Beklenmedik istisnai hallerde, Direktörler Meclisi Fon'un altın mevcudunun tamamını 
veya lalettayin bir kısmını yeter derecede emniyetli bir yere nekil edebilir. 

Kısım : 3 - Fon emvalinin teminatı 

Tler âza bütün Fon emvalini, kendisinin gösteıdiği mutemedin iflâsından veya kusurundan 
mütevellit zararlara karşı temin eder. 

Madde — XIV 

İntikal devresi 

Kısım : 1 - Giriş 

Fon yardım veya kalkınma ve imar hususunda dolaylıklar temin etmek veya harpten mütevellit 
milletlerarası borçlanmalarla uğraşmak maksadiyie kurulmamıştır. 

Kısım : 2 - Kambiyo takyitleri 

Harbden sonraki intikal devresinde azalar anlaşmanın diğer herhangi bir maddesinin hüküm
lerine bakmaksızın, mûtat milletlerarası muameleler dol ayısı yi e yapılan tediyeler ve münakaleler 
üzerindeki takyitleri idame edebildikleri gibi buuları değişen şartlara intibak ettirebilirler, (ve 
hattâ, toprakları düşman işgali-görmüş azalardan olmaları halinde, bu gibi takyitleri icabında ye
niden ihdas edebilirler). Bununla beraber azalar kambiyo siyasetlerinde Fen 'un gayesini daima göz
önünde bulunduracaklar ve ahval müsaade eder etm.ez, diğer azalarla milletlerarası tediyeleri ko
laylaştıracak ve kamiyo istikrarını idame ettir 'eek olan ticari \ e malî anlaşmaların yapılmasını 
inkişaf ettirmek üzere tedbirler alacaklardır. Hr-sürüyle, Azalar, tediye muvazenelerini, bu gibi tak
yitlere muhtaç olmadan Fon'urı kaynaklarına başvurmalarını yok yere işkâl etmiyecek şekilde 
tesis edebileceklerine kanaat getirir getirmez, bu kısma tevfikan vazedilmiş olan veya idame edil
mekte bulunan takyitleri kaldıracaklardır. 

"• Kısım : 3 - I^on'a tebligat 

i ler uza, XX nci maddenin 4 ncü kısmının (e. , veya (d) fıkrası mucibince Fon'dan para satın-
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almak ehliytini iktisap etmeden evvel işbu maddenin 2 nci kısmındaki intikal devresine ait tertip
lerden istifade etmek niyetinde olup olmadağını veya VIII nei maddenin 2, 3 ve 4 neü kısımla
rındaki vecibeleri kabul etmeğe hazır bulunup bulunmadığını Fon'a bildirecektir. İntikal devre
sine ait tertiplerden faydalanan bir âza, yakarıda zikredilen vecibeleri kabu/.e hazır olurolmaz ba-
nu Fon'a bildirecektir. 

Kısım : 4 - Fon'un takyitler muvacehesindeki hattı hareketi 

Fon, faaliyete geçtiği tarihten en geç.3 sene sonra ve badehu her sene, bu maddenin 2 nei 
kısmı mucibince meriyeti devam eden takyitlere dair malûmat verecektir. VIII nci maddenin 2, 
3 veya 4 ncü kısımlarına aykırı herhangi bir takyidi idame eden herhangi bir âza, Fon'un faa
liyete geçtiği tarihten beş sene sonra ve badehu her sene bunların daha fazla idamesi hussunda, 
Fon'la müşaverede bulunacaktır. Fon, istisnai haller karşısında lüzum gördüğü takdirde, bu Anlaş
mada yazılı maddelerden herhangi birinin hükümlerine aykırı olan hususi bir takyidin kaldırıl
ması, veya aynı mahiyetteki takyitlerden umumiyetle vaz geçilmesi için hal ve şartların mü
sait olduğu hususunda herhangi bir azaya tebligatta bulunabilir. Bu gibi tebligata cevap ver
mesi için azaya münasip bir mühlet verilecektir. Eğer Fon, azanın Fon gayelerine aykırı takyit
leri idame etmekte İsrar ettiğini görürse, âza XV nci maddenin 2 nci kısmının (a) fıkrasına tâbi 
tutulacaktır. 

Kısım : 5 - İntikal devresinin mahiyeti 

Fon azalarla münasebetlerinde, harb sonrası intikal devresinin bir değişiklik ve düzenleme dev
resi olduğunu kabul edecek ve herhangi bir âza tarafından yapılan ve bu sebeple ârızj. olan talep 
ler hakkında karar verirken azanın herhangi mâkul bir tereddüde düşmüş olduğunu nazarı iti
bara alacaktır. 

Madde — XV 

Âzalıktan çekilme 

Kısım : 1 - Azaların çekilme hakkı 

Herhangi bir âza, Fon'un idare merkezine bir ihbarname göndermek suretiyle herhangi bir za
manda Fon'dan çekilebilir. Çekilme, mezkûr ihbarnamenin alındığı tarihte muteber olacaktır. 

Kısım : 2 - Mecburi çekilme 

(a) Herhngi bir âza bu Anlaşmadan mütevellit vecibelerinden herhangi birini ifada kusur ettiği 
takdirde, Fon menabiini kullanmağa ehliyetsiz olduğu Fon'ca beyan ve ilân edilebilir. Bu kısmın 
hükümlerinden hiçbiri IV'üncü maddenin 6'nci kısmı, Vinci maddenin 5'inci kısmı veya VI'nei 
maddenin l 'inci kısmının hükümlerini tahdid edici mahiyette sayılmıyacaktır. 

(b) Mâkul bir mühlet bittiği halde, âza bu anlaşmadan mütevellit vecibelerinden herhangi bi
rini ifa etmemekte ısrar, veya bir âza ile Fon arasında IV'üncü maddenin 6 inci kısmına tevfikan 
çıkan ihtilâf devam ettiği takdirde, mezkûr âza, mecmu rey haklarının ekseriyetini temsil eden Gu-
nernörler Meclisi âzalarının ekseriyetle ittihaz edecekleri bir Guvernörler Meclisi kararı ile Fon âzalı-
ğından çekilmeğe davet olunabilir. 

(c) Yukarıda (a) veya (b) fıkraları mucibince herhangi bir âza aleyhinde harekete geçilmeden 
azanın mâkul bir müddet zarfında hakkındaki şikâyetten haberdar edilmesi ve gerek sözle gerek yazı 
ile vaziytini izah ve dâvasını müdafaa etmek için münasip imkânların kendisine verilmesini temin 
etmek maksadiyle muktazi kaideler kabul olunacaktır. -
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Kısım: 3 — Çekilen azalarla hesapların tesviyesi. 

Bir âza Fon'dan çekilince, onun parası ile yapılan normal Fon muameleleri kesilcek ve Fon'la 
o âza arasındaki bütün hesaplar mâkul bir süratle ve iki taraf arasında yapılacak bir anlaşma ile tes
viye edilecektir. Çabuk bir anlşmaya vardamadığı takdirde, hesapların tesviyesine D cetveli hü
kümleri tatbik edilecektir. 

* Madde — XVI. 

Fevkalade hallere mahsus hükümler. 

Kısım: 1 — Faaliyetin muvakkaten tatili. 

(a) Fon'un muamelelerini tehdid eden fevkalade bir hadisenin vukuu veya beklenmedik hallerin 
gelişmesi halinde, Direktörler Meclisi ittifakı âra ile aşağıdaki hükümlerden herhangi birinin tatbikini 
120 günden fazla olmamak üzere tatil edebilir: 

(i) IV neü maddenin 3 ncü kısmı ile 4 ncü kısmının (b) fıkrası. 
(ii) V nci maddenin 2, 3 ve 7 nci kısımlariyle 8 nci kısmının (a) ve (f) fıkraları. 
(iii) VI nci maddenin 2 nci kısmı. 
(iv) XI nci maddenin 1 nci kısmı. 
(b) Direktörler Meclisi, yukarıda işaret edilen hükümlerden herhangi birinin tatbikinin ta

tiline karar vermesiyle aynı zamanda Güvernörler Meclisini mümkün olan en yakın bir tarihte iç
timaa davet edecektir. 

(c) Direktörler Meclisi herhangi bir tatil mmüddetini 120 günden ileri atamaz. Bununla be
raber, Guyernörler Meclisi mecmu rey haklarmm4/5 ekseriyeti ile karar verdiği takdirde, bu müd
det ayrıca en çok 240 gün daha uzatılabilir; fakat bu Anlaşmada XVII nci maddeye tevfikan ta
dilât yapılmadıkça, daha fazla uzatılamaz. 

(d) Direktörler Meclisi, mecmu rey haklarının ekseriyeti ile bu gibi tatillere herhangi bir za
manda nihayet verebilir. s 

Kısım : 2 - Fon'un tasfiyesi 

(a) Fon ancak Güvernörler Meclisinin karariylo tasfiye edilebilir. Fevkalâde hallerde Direk- • 
törler Meclisi tasfiyenin zaruri olduğuna karar verirse, Güvernörler Meclisinin kararına talikan 
bütün muameleleri muvakkaten tatil edebilir. 

(b) Güvernörler Meclisi Fon'un tasfiyesine karar verirse Fon, matlûbat ve mevcudatının usu
lü dairesinde tahsil ve tasfiyesiyle düyunatınm tesviyesine ait müteferrik ırmameleler müstesna 
olmak üzere her nevi faaliyete derhal nihayet verecek, ve azaların bu anlaşmadan mütevellit 
olup bu maddo ile XVIII nci maddenin (c) fıkrasında, (D) cetvelinin 7 nci bendinde ve (E) cet
velinde yazılı olanların dışında kalan bütün vecibeleri sona erecektir. 

(c) Tasfiye (E) cetveli hükümlerine göre ifa edilecektir. 

Madde — XVII 

Tadiller 

(a) Bu Anlaşmada tadilât yapılmasına matuf herhangi bir teklif, ister bir âza memleketten, 
isterse Güvernörler Meclisi azalarından birinden veya Direktörler Meclisinden sâdır olsun Güver
nörler Meclisi Reisine bildirecek, reis de bu teklifi Güvernörler • Meclisine arzedecektir. Teklif edi
len tadil Güvernörler Meclisi tarafından tasvip edildiği takdirde, Fon bunu bütün azalara mektup 
veya telgrafla tamim ederek tadili kabul edip etmediklerini soracaktır. Şayet teklif edilen tadilât, 
mecmu rey haklarının 4/5 ine sahip olan azaların 3/5 i tarafından kabul edilirse, Fon bütün azalara 
göndereceği resmî bir tebliğle keyfiyeti teyit ve tasdik edecektir. 
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(b) Yukarıdaki (a) fıkrasının hükmüne rağmen, aşağıdaki hususların tadilini tazammun ede

cek herhangi bir teklifin vukuu halinde bütün azalar tarafından kabul şart olacaktır; 
(i) Fon'dan çekilme hakkını (XV inci maddenin 1 inci kısmı); 
(ii) Bir âzanm iştirak hissesinde kendi rızası olmaksızın hiçbir değişiklik yapılamıyacağı hük

münü (III üncü madde: ikinci kısım); 
(iii) Bir âzanm parasının başabaş kıymetinde, kendisi teklif etmedikçe hiçbir değişiklik yapıla

mıyacağı hükmünü (IV üncü madde: 5 nci kısım (b) fıkrası); " 
(c) Tadiller, mektup veya telgrafla yapılan tamimde daha kısa bir müddet tasrih edilmedikçe, 

bütün azalara şâmil olmak üzere, tebliğ tarihinden itibaren üç ay sonra meriyete girecektir. 

Madde — XVIII 

Tefsir 

(a) Bu anlaşmanın hükümlerinin tefsiri yüzünden herhangi bir âza ile Fon, veya Fon'un her
hangi bir âzası ile diğer bir âzası arasında çıkacak herhangi bir mesele, karara bağlanmak üzere 
Direktörler Meclisine arzedilecektir. Eğer mesele Direktörler Meclisine âza tâyin etmek hakkını haiz 
olmıyan bir azaya hassaten tesir etmekte ise, bu memleket XI I nci maddenin 3 ncü kısmının (j) 
fıkrasına tevfikan kendini temsil ettirmek hakkına malik olacaktır. 

(b) Direktörler Meclisinin yukarıda (a) fıkrasına tevfikan karar verdiği her halde herhangi 
bir âza, meselesinin Guvernörler Meclisinin tetkikma arzolunmasmı talep edebilir. Güvernörler 
Meclisinin kararı katî ve nihaidir. Güvernörler Meclisine müracaatın neticesine intizaren, Fon . 
lüzum gördüğü derecede Direktörler Meclisinin kararma istinaden hareket edebilir. 

(c) Fon'la Fon'dan çekilmiş olan bir âza, veya tasfiye esnasında Fon'la herhangi bir âza ara
sında bir anlaşmamazlık çıkacak olursa, bu gibi anlaşmamazlıklar üç kişiden müteşekkil bir hakem 
heyetine arzedilecektir. Bu üç hakemden biri Fon tarafından, diğeri âza veya çekilen âza tara
fından ve bir üst hakem de, taraflarca diğer bir şekil üzerinde mutabık kalınmış olmadıkça, Bey-

' nelmilel Daimî Adalet Divanının Reisi veya Fon'un kabul ettiği nizamnamede gösterilecek olan 
diğer bir makam tarafından tâyin edilecektir. Usthakem, tarafların anlaşamadıkları her hususta, 
usule mütaallik bütün meseleleri hal ve tesviye etmek hususunda tam salâhiyeti haiz olacaktır. 

Madde — XIX 

Terimlerin izahı 

Bu anlaşmadaki hükümlerinin tefsirinde, Fon ve azalar aşağıdaki izahat dâhilinde hareket ede
ceklerdir : * * "''I ' : • • • ' • - • 

(a) Bir âzanm para ihtiyatlarından maksat, altın, diğer azaların kaabili tahvil paraları ve 
Fon'un tâyin edebileceği, âza olmıyan memleketlerin paraları olarak âzanm elinde bulunan resmî 
mevcutların safi miktarlarıdır. 

(b) Bir âzanm resmî mevcutlarından maksat merkez mevcutları (yani hazinesinin, Merkez 
Bankasının istikrar sandığının veya mümasil diğer malî teşekküllerinin mevcutları) dır. 

(c) Âzanm topraklarında kâin diğer resmî müesseseler veya bankalar mevcutlarının müteda-
vil bakiyeleri mühim miktarda aşan fazlası, Fon'ca, herhangi hususi bir hâlde ve âza ile müşave
reden sonra, resmî mevcutlar meyanmda sayılabilir. Şukâdar ki, hususi bir halde, mütedavil ba
kiyelere nispetle mühim bir fazlalık olup olmadığının tâyini maksadiyle, mezk?r mevcutlardan 
diğer memleketlerin topraklarında kâin diğer resmî müesseselerle bankalara olan borçların düşürül
mesi şarttır. 

(d) Bir âzanm kabili tahvil para mevcutlarından maksat, XIV ncü maddenin 2 nci kısmında 
yazılı intikal devrine ait Anlaşmalardan istifade etmiyen diğer azaların paralarından mevcutlariy-
le Fon'un zaman zaman tâyin edebileceği âza olmıyan memleketlerin paralarından mevcutları de-- ; 
inektir. Bu maksatla para tâbiri hudutsuz olarak, madenî paraları, kâğıt paraları, banka matlûp-. 

( S . Sayısı : 77) 



— 28?- — 

lanın, banka kabullerini ve 12 ayı geçmiyeıı bir vâde ile çıkarılan Hükümet tahvillerini ihtiva 
eder. 

(e) Bir azanın para ihtiyatları, bu gibi Hazine mevcutlarından diğer azaların veya yukarıda 
(b) Çıkrasında tasrih edilen âza olmıyan memleketlerin hazinelerine, merkez bankalarına, istik
rar sandıklarına veya diğer benzeri malî teşekküllerine olan nakdî borçları ile azaların veya yu
karıda (d) fıkrasında tasrih edilen âza olmıyan memleketlerin topraklarında kâin diğer resmî 
müesseselerle bankalara okıu'mümasil borçlan çıkarılarak hesap edilecektir. İşbu safi mevcutlara 
yukarıda (e) fıkrası mucibince diğer resmî müesseselerle bankalarının resmî mevcutları diye 
sayılan meblâğlar ilâve edilecektir. 

(f) Bir âzanm parasından Fon'un elinde bulunan mevcutlar UI ncü maddenin 5 nci kısmı 
mucibince Fon tarafından kabul edilen her nevi menkul kıymetleri ihtiva edecektir. 

(g) Fon, XIV ncü maddenin 2 nci kısmında yazın intikal devresine ait Anlaşmalardan fay
dalanan bir âza ile müşavereden sonra, bu âzanm parasiyle olup ta diğer bir paraya veya altına 
tahvil edilmek hususunda muayyen haklardan istifade eden mevcutları, para ihtiyatlarını hesap 
etmek bakımından, kabili tahvil para mevcutları olarak sayabilir. 

(h) III. ncü maddenin 3 ncü kısmına tevfikan altın taahhütlerinin hesabında bir azanın altın 
ve Amerikan (Birleşik Devletler) doları olarak resmî mevcutlarının şifi miktarları, altın ve 
Amerikan (Birleşik Devletler) doları olarak elinde bulunan resmî mevcutlardan diğer memleket
lerin merkez mevcutları meyanmda ve diğer resmî müesseseler ile bankaların elinde bulunan pa
rası düşüldükten sonra kalan miktardan ibaret olacaktır. Şu kadar ki, bu para mevcutlarının 
âzanm resmî mevcutlarından düşülmesi için, altına veya Amerikan (Birleşik Devletler) doları
na tahvil edilmek in.M'.sunda muayyen ..aklardan istifade etmekte olmaları şarttır. 

(i) Mutad muamelere mahsus tediyelerden maksat sermaye münakalelerini istihdaf etmiyen 
tediyeler olup: 

(1) Dış ticaret ve hizmetlerle kısa vadeli banka muameleleri ve kredi kolaylıkları dâhil 
olmak üzere sair işler münasebetiyle yapılması muktezi bulunan bilûmum tediyeleri; 

(2) İstikrazların faizi ve diğer yatırımların safi geliri olarak yapılması muktazi bulunan 
t ediyeleri; 

(3) İstikrazların itfasını veya doğrudan doğruya vâki yatırımların kıymet tenezzülünü 
karşılamağa mahsus mutedil miktarda tediyeleri; 

(4) Aile geçim masraflarına mahsus mutedil tediyeleri; 
hudutsuz olarak ihtiva eder. 

Fon, alâkalı azalarla müşavereden sonra, muayyen bazı muamelelerin mutad muamelelerden 
veya sermaye muamelelerinden olup olmadığını tâyin edebilir. 

Madde — XX 

Son hükümler 

Kısım : 1 - Meriyet 

Bu anlaşma A cetvelinde yazılı iştirak hisseleri yekûnunun % 65 ine mâlik olan Hükümetler 
namına imza ve bu maddenin 2 nci kısmının (a) fıkrasında işaret edilen vesikalar namlarına tev-
diolunduğu zaman meriyete girecek, fakat hiçbirhalde 1 Mayıs 1945 den evvel muteber olmıya-
eaktır. 

Kısım : 2 - İmza 

(a) Bu anlaşmayı imzalıyan her Hükümet, kendi mevzuatı dâhilinde bu anlaşmayı kabul et
miş olduğunu ve bu anlaşmadan mütevellit bütün vecibelerini ifa edebilmek için lüzumlu ted
birleri almış bulunduğunu bildiren bir vesikayı Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine tevdi 
edecektir. 
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(b) iler Hükümet, yukarıda (a) fıkrasında işaret edilen vesikayı tevdi ettiği tarihten itiba
ren Fon'un Azası olacak; ancak bu anlaşma bu maddenin 1 nci kısmına tevfikan meriyete girme
den evel hiçbir Hükümetin Azalığı muteber olmıyacaktır. 

(e) Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti bu anlaşmaya imza kondukça ve yukarıda (a) 
fıkrasında işaret edilen vesikalar tevdi olundukça, isimleri (A) cetvelinde zikredilmiş olan bü
tün memleketlerin Hükümetleriyle II nci maddenin 2 nci kısmı mucibince âzalığı tasvibedilmiş 
bulunan bütün Hükümetleri keyfiyetten haberdar edecektir. 

(d) Her Hükümet bu anlaşmayı imzalayınca Fon'un idare masraflarına karşılık olmak üzere, 
taahhütlerinin yüzde birinin 1/100 ünü altın veya Amerikan (Birleşik Devletler) doları ile Bir
leşik Devletler Hükümetine gönderecektir, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti bu meblağları 
hususi bir mevduat hesabında tutacak ve bunları bu maddenin 3 ncü kısmına tevfikan davet edi
len ilk içtimada Fon Guvernörler Meclisine devredecektir. Bu anlaşma 31 Aralık 1945 e kadar 
meriyete girmezse, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti bu meblâğları göndermiş olan Hükü
metlere iade edecektir. 

(e) Bu-anlaşma, 31 Aralık 1945 e kadar isimlen A cetvelinde yazılı memleketlerin Hükü
metleri namına "VVaşington 'da imzalanmağa açık tutulacaktır. 

(f) 31 Aralık 1945 den sonra, bu anlaşma, II nci maddenin 2 nci kısmı mucibince âzalığı 
tasvibedilmiş olan herhangi bir memleketin Hükümeti namına imzaya açık tutulacaktır. 

i (g) Bu anlaşmayı imzalamakla bütün hükümetler Fon'u gerek kendi namlarına gerekse müstem
lekeleri ve denizaşırı topraklariyle, himayeleri, hakimiyetleri ve mandaları altında bulunan bütün 
topraklar adına kabul etmiş olacaklardır. 

(h) Ana vatan toprakları düşman işgali görmüş bulunan hükümetler için yukarıda (a) fıkrasın
da yazılı vesiknm tevdii bu toprakların kurtarıldıkları tarihten 180 gün sonraya kadar tehir edi
lebilir. Bu vaziyette bulunan bir hükümet tarafından mezkûr vesika bu müddetin hitamından evvel 
tediye edilmezse, o hükümet nâmına atılmış olan imzalar hüküm ifade etmiyecek ve taahhüdlerinin yu
karıda (d) fıkrasına tevfikan ödenmiş olan kısmı kendisine iade edilecektir. 

(i) Yukarıda yazılı (d) ve (h) fıkraları, anlaşmayı mzalıyan her hükümet hakkında imza tari
hinden itibaren mer'i olacaktır. 

Kısım:'3 — Fonun açılış merasimi 

(a) Bu anlaşma, bu maddenin 1 nci kısmı mucibince meriyete girer girmez, her âza memleket 
Guvernörler Meclisine bir âza tâyin decek ve en büyük iştirak hissesine sahibolan âza memleket Gu
vernörler meclisini ilk içtimaa davet edecektir. (b) Guvernörler Meclisinin ilk içtimamda, m 
uvakkat Direktörler Meclisi âzalarının seçilmesine ait tedbirler alınacaktır. (A) cetvelinde kendile- • 
rinc en büyük iştirak hisseleri yazılmış olan beş memleketin hükümetleri muvakkat direktörler mec
lisindeki azalarını tâyin edeceklerdir. Eğer bu hükümetlerden biri veya daha fazlası henüz âza olma
mışsa, bunların Direktörler Meclisinde işgal etmek hakkını haiz oldukları âzalıklar, mezkûr hükü
metler âza oluncuya kadar ve eıî geç lOcak 1946 'ya kadar münhal kalacaktır. Muvakkat Direktörler 
Mclisinin 7 âzası C cetvelimi hükümlerine tevfikan seçilecektir. Bu azalar, 1 Ocak 1946'dan sonra 
mümkün olan en kısa bir zamanda yapılacak olan ilk mûtad Direktörler Meclisi seçimine kadar vazifede-
kalacaklardır. 

(c) Guvernörler Meclisi, salâhiyetlerinden herhangi birisinin kullanılmasını muvakkat Direktör
ler Meclisine devredebilir. Direktörler Meclisine devri caiz olmıyan salâhiyetler bu hükümden ha
riçtir. 

Kısım : 4 — Başabaş kıymetlerin ilk tesbiti 

• T (a) Fon, yakında kambiyo muamelelerine başlıyabilecek bir durumda bulunduğuna kanaat ge
tirdiği zaman azalara bunu tebliğ edecek her azadan parasının bu anlaşmanın meriyet tarihinden 
60 gün evvel cari olan kambiyo rayiçlerine müstenit başabaş kıymetini 30 gün içinde bildirmesini 
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istiyecektir. Anavatan toprağı düşman işgali görmüş olan bir azadan, bu topraklar şiddetli mu
hasamata sahne oldukça veya Fon'un tâyin edeceği müddetçe böyle bir talepte bulunulmıyacaktır. 
Bu vaziyette bulunan bir âza parasının başabaş kıymetini bildirince, aşağıda yazılı (d) fıkrası hü
kümleri tatbik edilecektir. 

(b) Anavatan toprağı düşman işgali görmemiş olan bir azanın bildirdiği başabaş kıymet bu 
anlaşmanın tatbikmda aranan başabaş kıymet olacaktır. Bu hükmün tatbiki için, yukarıda (a) fık
rasında yazılı talepten itibaren 90 gün zarfında (i) âza başabos kıymeti gayrikât'i bulduğunu Fon'a 
veya (ii) Fon, o veya diğer azalar tarafından Fon veya azalar itin zararlı olacak bir derecede Fon'a 
müracaat edilmeden başabaş kıymetin tutulamıyacnğı kanaat mada olduğunu azaya, tebliğ etmemiş 
olmaları lâzımdır, Yukarıda (i) veya (ii) ye göre bir tebligat yapıldığı zaman Fon'la âza, Fon tara
fından tâyin edilen bir müddet zarfında ve hâdise üo münasebetli bütün halleri incelemek suretiyle 
mevzuubahis para için münasip bir başabaş kıymet üzerinde anlaşacaklardır. Şayet Fon'la âza tâyin 
edilen müddet içinde bir anlaşmaya varmazlarsa, müddetin hitamı tarihinde azanın Fon'dan çekil
miş olduğuna, müddetin hitamı tarihinde âzanm Fon'dan çekilmiş olduğuna hükmedilecektir. 

(c) Azalardan birine ait paranın başabaş kıymeti yukarıda yazılı (b) fıkrasına tevfikan ya 90 
günün tebliğatsız geçmesi veya tebligatı mütaakrp bir anlaşmaya varılması suretiyle tesbit edi
lince, âza diğer .azaların paralarını - Bu anlaşmanın müsaade ettiği nispette - Fon'dan satınalmak 
ehliyetini iktisap edecektir. Şu kadar ki, bu ehliyetin kullanılması Fon'un kambiyo muamelele
rine başlamış olması şartına bağlıdır. 

(d) Anavatan toprağı düşman işgali görmüş olan bir âza hakkında yukarıda yazılı (b) fıkra
sının hükümleri aşağıdaki tadillere tâbi tutulmak şartiyle, tatbik edilecektir : 

(i) 90 günlük müddet, Fon'la âza arasında yapılacak bir anlaşma ile tesbit edilecek bir ta
rihe kadar uzatılacaktır. 

(ii) Fon kambiyo muamelelerine başlamış bulunduğu takdirde, âza, Fon'ca tesbit edilen şart
lara ve miktarlara inhisar etmek üzere, temdidi müddet zarfında kendi parasiyle Fon'dan diğer 
azaların paralarını satın alabilir. 

(iii) Yukarıda (i) bendine göre tesbit edilen tarihten evvel herhangi bir zamanda, Fon'la an
laşmak suretiyle (a) fıkrası mucibince bildirilen başabaş kıymette değişiklik yapılabilir. 

(e) Anavatan toprağı düşman işgali görmüş olan bir âza, yukarıda (d) fıkrasının (i) bendi 
mucibince tesbit edilecek tarihten evvel yeni bir para vahidi kabul edecek olursa, bu vahit için 
âzanm tâyin edeceği başabaş kıymet Fon'a bildirilecek ve yukarıda yazılı (d) fıkrasının hükümleri 
ayrıca tatbik edilecek!ir. 

(f) Fonla anlaşmak suretiyle başabaş kıymetlerde yapılan değişiklikler, teklif edilen bir deği
şikliğin VI neü maddenin 5 nci kısmının (c) fıkrasının (i), (ii) veya (iii) bentlerinin şümulünü 
girip girmediğinin tâyininde nazarı itibare alnımı yacaktır. 

(g) Anavatan parası için Fon'a bir başabaş kıymet (Muadelet kıymeti) bildiven bir âza bu 
maddenin 2 ııci kısmının (g) fıkrasına tevfikan namlarına bu anlaşmayı kabul etmiş olduğu mem
leketlere ait her ayrı para için anavatan parasiyle ifade olunan bi? kıymeti de aynı zamanda 
Fon'a bildirecektir. Fakat hiçbir azadan, düşman işgali görmüş olan bir memleketin ayrı parası 
için, bu topraklar şiddetli muhasamata sahne olduğu müddetçe veya, ondan sonra Fon'un tâyin 
edebileceği bir müddetin devammca, tebligatta bulunması talep edilmiyecektir. . Böylece bildirilen 
başabaş kıymet esasına istinaden, Fon her ayrı paranın başabaş kıymetini hesap edecektir. Hilafı 
tasrih edilmiş olmadıkça, yukarıda (a), (b) veya (d) fıkralarına tevfikan bir paranın başabaş 
kıymetine dair Fon'a yapılan bir ihbar veya tebliğin, yukarıda zikredilen ayrı paraların hepsine 
şâmil olduğuna hükmedilecektir. Bununla beraber bir âza, yalnız anavatan parası veya yalnız 
ayrı paralardan'herhangi biri hakkında ihbar veya tebliğde bulunabilir. Âzanm böylece hareket 
etmesi halinde, evvelki fıkranın hükümleri (ayrı parası olan bir memleketin toprakları düşman 
işgalini görmüş bulunduğu takdirde (d) fıkrası da dâhil olmak üzere) bu paralardan herbirine 
ayrı ayrı tatbik edilecektir . 

(h) Fon, kambiyo muamelelerine A cetvelinde gösterilmiş bulunan iştirak hisseleri yekûnu-
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lıun % 65 ine sahip olan azalar, bu kısmın evvelki fıkraları mucibince diğer azaların paraların! 
satınalmak ehliyetini iktisap ettikten sonra tâyin edebileceği bir tarihte başlıyacak; ancak hiçbir 
halde Avrupa'da muhasemat sona ermeden evvel bu muamelelere başlanamıyaeaktır. 

(i) Fon, herhangi bir azanın Fon menabiiniu bu anlaşmanın gayelerine aykırı veyahut Fon ve
ya azalar için zararlı bir tarzda kullanılmasına sevkedecek şartlar içinde bulunduğuna kanaat 
getirirse, bu âza ile kambiyo muamelelerine girişilmesini tehir edebilir. 

(j) 31 Aralık 1945 ten sonra âza olmak arzusunu izhar eden hükümetlerin paralarının başa-
baş kıymetleri, 11 nci maddenin 2 nci kısmının hükümleri mucibince tâyin edilecektir. 

Tek nüsha olarak Vaşington'da tanzim olunan bu Anlaşma muhafaza edilmek üzere Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetinin Evrak Mahzenine tevdi olunacaktır. Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti bu nüshanın musaddak birer suretini (A) cetvelinde isimleri mezkûr bütün Hükümet
lerle II nci maddenin 2 nci kısmı mucibince âzaiığı tasvip edilen bütün Hükümetlere göndere
cektir. . 

Avustralya 
Belçika 
Bolivia 
Brezilya 

1 Kanada 
Şili 
Çin 
Kolombiya 
Kostarika 
Küba 
Çekoslovakya 
Danimarka 
Pominikan Cumhuriyeti 
Ekuvador 
Mısır 
Salvador 
Habeşistan 
Fransa 
Yunanistan 
Guatemala 
Hayti 
Honduraşr 
İzlanda 

* 

A - Cetveli 

iştirak hisseleri 

Amerikan 
(Birleşik Devletleri) 

dolariyle 
milyon olarak 

200 
225 
10 

150 
300 • 
50 

550 
50 
6 

50 
125 

+ 
5 
5 

45 
2,5 
6 

450 
40 
5 
5 

> 2,5 
1 

Hindistan 
Jran 
İrak 
Limerya 
Lüksenburg 
Meksika 
Felemenk 
Yeııizelanda 
Nikaragua 
Norveç ' 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Filipin Kamuııvelti 
Polonya 
Cenubi Afrika Birliği 
Sovyet Sosyalist C. B. 
Birleşik Krallık 
Birleşik Devletler 
Uruguay 
Venezüella 
Yugoslavya 
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Amerikan 
(Birleşik Devletleri) 

dolariyle 
milyon olarak 

400 
25 
8 
0,5 

10 
90 

275 
50 
2 

50 
0,5 
2 

25' 
15 

125 
100 

1 200 
1 300 
2 7.50 

15 
15, 
60 
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B - Cetveli 

Bir azanın kendi parasını salın almasına mütaallik hükümler 

1. Bir azanın her nevi para ihtiyatlariyle, yani altın ve allına tahvili kaabil her bir para 
mukabilinde, kendi parasını V nei maddenin 7 nci kısmının (b) fıkrasına tevfikan Fon'dan 
ne nispette satın alabileceğini tâyininde, aşağıda yazılı 2 numaralı bendin hükmü mahfuz kalmak 
şartiyle, aşağıdaki kaide tatbik olunacaktır. 

(a) Azan m para ihtiyatları sene zarfında artmam ışsa, Fon'a ödenmesi meşrut olan meblağ, her 
nevi ihtiyatlardan sene sonunda azanın elinde bulunan mevcutlar nispetinde bu ihtiyatlarla öde
necektir. 

(b) Âzanm para ihtiyatları sene zarfında artmış ise, Fon'a ödenmesi meşrut olan meblağın 
artışın yarısına tekabül eden kısmı, her nevi ihtiyatta vukua gelen artış nispetinde artan ih
tiyatlarla: mezkûr meblağın mütebakisi de her nevi ihtiyatlardan azanın elinde bulunan mev
cutlar nispetinde bu ihtiyatlarla ödenecektir, 

(c) Şayet V nei maddenin 7 nci kısmının (b) fıkrasının istilzam ettiği alımların hepsi yapıl
dıktan sonra elde edilen netice V nci maddenin 7 nci kısmının (c) fıkrasında tasrih edilen had
lerin herhangi birini aşmış bulunursa, Fon. hadlm-in aşılmaması için muktazi alımların âzalarea 
mütenasiben yapılmasını talep edecektir. 

• 2. Fon, V nci maddenin 7 nci kısmının (b) ve (e) fıkralarının tatbik dolayısiyle, âza olmıyan 
herhangi bir memleketin parasını iktisap etmiye^ektir. 

3. Para ihtiyarları veya para ihtiyatlarında herhangi bir sene zarfında vukua gelen artış 
V nci maddenin 7 nci kısmının (b) ve (c) fıkralarında yazılı maksatlar dâhilinde hesaplanırken: 
Mezkûr para ihtiyatlarmmda vukua gelip evvelce kabili tahvil değilken tahvil kabiliyetini senesi 
içinde iktisap edene paralardan, veya sene zarfında akdedilen uzun veya orta vadeli istikrazlardan 
mütehassıl mevcutlardan, veyahut bir istikrazın mütaakıp senede ödenmesi için nakli yapılmış veya 
bir yana ayrılmış olan mevcutlardan mütevellit bulunan artış hesaba katılmıyacaktır. Bu gibi mev
cutlar için âza tarafından başkaca tenzilât yapılmış olması hali bundan müstesnadır. 

4. Anavatan toprakları düşman işgali görmüş olan memleketler için, bu anlaşmanın meriyete 
girdiği tarihi takip eden beş sene zarfında, anavatan topraklarındaki madenlerden yeni istihsal edi
len altın, para ihtiyatları veya para ihtiyatlarmdaki artış hesaplarına ithal edilmiyecektir. 

Ç - Cetveli 

Direktörler Meclisine âza seçimi 

1. Müntelmp Direktörler Meclisi âzalarının seçimi XII nci maddenin 3 ncü kısmının (b) fık
rasının (iii) ve (iv) bentleri mucibince rey vermek salâhiyetini haiz bulunan Guvernörler Meclisi 
âzalarının hafi reyleriyle yapılır. 

2. XII nci maddenin 3 ncü kısmının (b) fıkrasının (iii) cü bendi mucibince seçilecek olar: 
beş Direktörler Meclisi âzası için rey verilirken, rey vermiye salahiyetli olan Guvernörler Meclisi 
azalarından her biri XII inci maddenin 5 nci kısmının (a) fıkrasına göre haiz olduğu reylerin hep
sini bir şahsa verecektir. En çok rey kazanan beş kişi Direktörler Meclisi âzası olacaklardır; şukadar 
ki seçimde kullanılmak imkânı bulunan reyler yekûnunun % 19 undan aşağı rey alan kimse seçilmiş 
sayılmaz. 

3. Birinci seçimde beş kişi seçilmiş olmazsa, ikinci bir seçim yapılacaktır. En az rey alanın nam-
zed gösterilcmiyeceği ve en çok rey alanın seçileceği bu intihaba yalnız (a) birinci seçimde kazan
mayan bir kimseye rey vermiş olan Guvernörler Meclisi âzalariyie, (b) seçilen bir kimseyo verdikleri 
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ttey-İerle bu şaksın akbğı rey sayısını aşağıda 4 sayılı, bend mucibince seçimde kuüanılmıık;«akanı 
radansa» neylerin yüzde yirmisinin üstüne çıkarmış sayrian Guvernörler Meclisi âzaiarı liştinak ede-
;«eklerdir. 

. 4. -öuvernörler.Meclisi azalarından biri tarafından verilen reylerden dolayı herhangi bir jşa^Kin 
aldığı reylerin seçimde kullanılmak imkânı bulunan yekûna nispetle %20 den yukacı çıkıp'^madı-

ç.ğaıant tâyininde: Bu nispetin, en. çok rey hakkına sahip <olandan başhyarak rey sayısı sıraaişde yüzde 
JÂrmi haddini buluncayakadar Guvernörler Meclisi azalarında o şahıs lehine kujlanjian -r^ler^tihtiva 
ettiği farzolunur. 

5.. Guvernörler Jtfeclisi. azalarından biri taraf mdan verilen: reyleıbir şahsın aldığı rrey^erin yüz
de yirmiden yukarı çakmasını- mucip olsa bile, yüzde yirmi nispetine varılmasını temijı £tmek .mak-
şa^iyleı bunların sıra s dâhilinde kısmen hesaba, alınması icap ettiği takdirde, mezkûr reylerin ^anıanıı 
bu maksatla kullanılmış farz olunur. 

6. ikinci seçimden sonra da beş kişi seçilmiş bulunmadığı takdirde beş kişi seçi]in<^y^,kadarK,ayni 
ufninval üzere ,başka seçimler yapılacaktır; ancak;dört kişi seçildikten sonra,...heşineisinin müteba
ki reylerin nispî ekseriyetiyle.seçilebilmesi ve bu reylerle seçilmiş sayılmsı şarttır. 

7, XII nçi maddenin 3 nçü kısmının (b) fıkrasının (iv) ncü bendi mucibince Amerjka Cumhuri
yetleri tarafından seçilecek;olan Direktörler Meclisi azaları aşağıdaki tarzda intihap; edileceklerdir. 

(a) Direktörler- Meclisi azalarından her biri ayrı ayrı seçilecektir. 
(b) Birinei Direktörler Meclisi azasının seçilmesinde seçime iştirak etmeğe salahiyetli 4-DaeÇJka 

Cumhuriyetlerinden birini temsil eden her Guvernörler Meclisi âzası haiz plduğu reylerin hepsini 
-bİ£ kişiye verecektir. Mecmu reylerin % 45 inden az olmamak şartiyle en fazla rey alan kimse se
çilmiş olacaktır. „ . . - . • 

(c) Şayet birinci seçimde hiç kimse seçilmişolmazsa, yukarıda (b) fıkrası mucibince sekilmiş 
voJnjak(için kâfi miktarda rey alan bir şahıs seçiljneiye kadar başka seçimler,yapılacak,ve.bunla 
ruı her birinde en az rey alan şahıs intihap dışında bırakılacaktır. 

;•••(&)? kirine i âzanm seçilmesinde kazanana rey vermiş olan Guvernörler Meclisi azaları ikincisinin 
intihabına iştirak etmeyeceklerdir. 

e) Birinci âza intihabmda kazanmıyan kimseler, ikinci Direktörler Meclisi âzasmın .inhilâlinde 
«seçilebileceklerdir. 

f̂(f) -ikinci Direktörler Meclisi âzasmın seçilmesi, için, seçimde kullanılmak - İBakâmı olan rey
lerin mutlak ekseriyetine ihtiyaç vardır. Şayet ilk seçimde hiç kimse ekseriyet temin i edemezse, 
namzetlerden biri ekseriyet elde edinciye kadar başka seçimler yapılacak ve bunların her birinde 
enaz rey alan şahıs seçim dışında bırakılacaktır. 

(g) İkinci Direktörler Meclisi âzası, intihabını temin eden seçimde kullanılmak imkânı olan rey
lerin tamamı ile seçilmiş addedilecektir. 

D - Cetveli 

Çekilen bir âza ile hesaplartn tesviyesi 

1. Fon, çekilen bir azaya, iştirak hissesine müsavi bir meblâğa Fon'un kendisine borçlu*^^bulun
duğu diğer meblâğları ilâ^erÇ^iktett ve btmdan> sekilme tarihinden ^©nra â^aya terettüp eden 

-Ö0retler de dâ-hü olmak üzere Fon 'a ödenmesi .meşrut olan meblâğları çıkardıktan sonra elde 
edilen miktarı ödemek mecburiyetinde olacaktır. Fakat çekilme £arihijftden itibaren altı aygeşme-
•den evvel hiçbirntediyat yapılmayacaktır. Tediyat çekilen Azanın paı*asiyleolacaktır. 

2. -Şayet çekilen abanın pahasından Fon'un elindeki mevcutlar, Fon'un borçlu {bulunduğu 
sâfk miktarı ödeneğe kâfi gelmezse, aradaki fark ya altınla veya mutabık kalınacak diğer bir 
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tarzda tediye edilecektir. Fon la çekilen âza arasında, çekilme tarihinden itibaren altı ay zarfın
da bir anlaşmaya varılmadığı takdirde, Fon'un elinde bulunan mevzuubahis para çekilen azaya 
derhal tediye edilecektir. Arada kalan herhangi bir fark. nıiitaakıp beş sene zarfında ve altışar 
aylık 10 taksitte ödenecektir. Bu taksitlerden her biri, Fon'un arzusuna göre,_ ya çekilen aza
nın ayrılışından sonra elde edilen parasiyle veya altınla tediye edilecktir. 

3. Fon, evelki bent mucibince vâdesi gelen herhangi bir taksidi tesviye edemezse, çekilen 
âza taksidin, VII nci maddenin 3 ncü kısmına göre kıt olduğu ilân edilmiş olan paralardan maada, 
Fon'un elinde bulunan herhangi bir para ile ödenmesini Fon'dan talep edebilecektir. 

4. Çekilen âzanm parasından Fon'un elinde bulunan mevcut, azaya tediyesi icabeden miktar
dan fazla olduğu ve çekilme tarihinden itibaren altı ay zarfında da hesapların test'iyesine ait şe
kil üzerinde bir anlaşmaya varılmamış bulunduğu takdirde, sabık âza bu gibi fazla parayı, diler
se altınla, dilerse, ödeme tarihinde kaabili tahvil olan âza paraları ile ödemeğe mecbur olacaktır. 
ödeme, Fon'dan çekilme tarihinde câri olan altın muadeleti (başabaş kıymet) üzerinden yapıla
caktır. Çekilen âza, ödeme işini, çekilme tarihinden itibaren beş sene veya Fon'un tâyin edeceği 
daha uzun bir müddet zarfında ikmal edecektir ; şu kadar ki, herhangi bir altı aylık devre için
de, çekilme tarihinde parasından Fon'un elinde bulunan fazla mevcudun onda birinden ve mez
kûr altı aylık devre içinde o paradan ayrıca iktisap edilen miktarlardan fazla ödenmesi kendisin
den talep edilmiyecektir. Çekilen âza bu vecibeyi ifa etmediği takdirde. Fon ödenmesi icabeden 
para miktarını herhangi bir piyasada ve mûtat bir tarzda tasfiye edebilir. 

5. Çekilmiş olan bir âzanm parasından temin etmek istiyen herhangi bir âza, Fon menabiine 
müracaat edebildiği derecede ve mezkûr paradan yukarıda 4 sayılı bent mucibince bulunan mev
cut nispetinde Fon'dan satmalmak suretiyle, o parayı iktisap edecektir. 

6. Çekilen âza, yukarıda 4 ve 5 numaralı bentler mucibince tasarruf olunan paranın, emtia 
mubayaasında veya kendisine veya toprakları dahilindeki şahıslara ödenmesi icabeden meblâğların 
tediyesinde her zaman için serbestçe kullanılmasını temin eder. Mezkûr âza. parasının çekilme 
tarihindeki başabaş kıymeti ile yukarıda 4 ve 5 numaralı bentlere tevfikan yapılan tasarruflarda 
Fon'un tahakkuk ettirdiği kıymet arasındaki fark tan mütevellit herhangi bir zararı Fon'a tazmin 
edecektir. 

7. XVI ncı maddenin 2 nci kısmı mucibince Fon'un tasfiyesine gidilmesi halinde. Fon'la çe
kilen âza arasındaki hesap, çekilme tarihinden itibaren altı ay zarfında ve XVI ncı maddenin 2 
nci kısmı ile E cetveli mucibince tesviye edilecektir. 

E - Cetveli 

Tasfiyemin idaresi 

1. Tasfiye halinde, Fon emvali tevzi edilirken, âza taahhütlerinden maada düyunat kısmın
da yazılı Fon borçlarının rüçhan hakkı olacaktır. Bu borçların tesviyesinde, Fon emvalini aşağı
daki sıra dâhilinde kullanacaktır: 

fa) Borcun ödeneceği para: 
(b) Altın. 
(c) Azaların hisselerine kaabili tatbik nispette diğer bütün paralar. 
2. Fon borçları yukarıda 1 numaralı bent mucibince, ödendikten sonra, Fon emvalinin baki

yesi aşağıda gösterildiği üzere tevzi ve tahsis edilecektir: 
(a) Fon, altın mevcutlarım, Fon'un elinde bulunan paraları iştirak hisselerinden az olan aza

lara bunların igtirak hisseleriyle kendi paralarından Fon'un elinde bulunan mevcutlar arasındaki 
farklar nispetinde dağıtacaktır. 
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(b) Fon tevziata mahsuben her azaya, kendi parasından Fon'un elinde bulunan mevcudun ya

rısını verecek, şukadar ki bu suretle tevzi edilen miktar azanın iştirak hissesinin % 50 sini aşmı-
yacaktır. 

-.(e) Fon, elindeki bütün para mevcutlarının bakiyesini, yukarıda (a) ve (b) fıkraları mucibin
ce yapılan tevziattan sonra her birine ödenmesi icabeden miktarlar nispetinde azalara dağıtıla
caktır. 

3. Her âza, yukarıda 2 numaralı bendin (e) fıkrası mucibince kendi parasından diğer azalara 
tahsis edilmiş olan mevcutları ödiyecektir ve tasfiye kararından itibaren üç ay zarfmda bu gibi öde
melere mütedair münasip bir usul hakkında Fon la anlaşacaktır. 

4. Şayet âza-yukarıda 3 numaralı bentte işaret edilen üç aylık müddet içinde F o n l a anlaşma
mış bulunursa Fon, yukarıda 2 numaralı bendin (e) fıkrası mucibince diğe azaların bu azaya 
tahsis edilen paralarını, mezkûr azaya ait olup diğer azalara tahsis edilmiş bulunan paranın öden
mesinde kullanacaktır. Anlaşma yapmamış' olan bir azaya • tahsis edilen her para, mezkûr azaya 
ait olup yukarıda 3 numaralı bent mucibince Fon la anlaşmış olan azalara tahsis edilen paranın 
mümkün olduğu kadar ödenmesinde kullanılacaktır. 

5. Yukarıda 3 numaralı bent mucibince bir âza F o n l a anlaşmaya varmış bulunduğu takdirde, 
Fon o azanın yukarıda 3 numaralı bent mucibince Fon'la anlaşmış olan diğer azalara tahsis edilen 
parasını ödemek için yukarıda 2 numaralı bendin (c) fıkrasına göre kendisine tahsis edilen diğer aza
ların paralarını kullanacaktır. Böylece ödenen her meblâğ hangi azaya tahsis edilmiş ise o azanın 
parasiyle ödenecektir. 

6. Evvelki bentlerdeki hükümlerin tatbikmdan sonra, Fon her âza hesabına- yedinde tuttuğu para
ların bakiyelerini alâkadarlara tediye edecektir. 

7. Yukarıda 6 numaralı bent mucibince parası diğer azalara dağıtılan her âza, bu parayı altın
la veya, ihtiyar edeceği şıkka göre, ödeme talebinde bulunan azanın parasiyle veyahut da aralarında 
anlaşacakları diğer bir tarzda ödeyecektir. Alâkalı azalar başka bir tarz için anlaşmış bulundukları 
takdirde, ödeme mecburiyetinde bulunan âza tevzi tarihinden itibaren beş sene zarfında ödeme işini 
ikmal edecek, şukadar ki herhangi bir altı aylık devre zarfında diğer azalardan her birine tevzi edil
miş olan mikdarm onda birinden fazlasını ödemeye mecbur tutulmıyacaktır. Bu vecibesini yerine 
getirmiyen azanın ödemeye mecbur olduğu para miktarı herhangi bir piyasada usulüne tevfikan tasfi
ye edilebilir. 

8. Yukarıda 6 numaralı bent mucibince parası diğer azalara tevzi edilmiş olan her âza, bu gibi 
paranın, emtia mubayaasında veya kendisine veya toprakları dahilindeki şahıslara ödenmesi icabeden 
meblağların tediyesinde her zaman için serbestçe kullanılmasını temin eder. Böylece mükellef olan her 
âza parasının Fon'un tasfiyesine karar verildiği tarihteki başabaş kıymeti ile bu paraya vâki tasarruf
larda diğer azaların tahakkuk ettirdikleri kıymet arasındaki farktan mütevellit herhangi bir zararı 
bunlara tazmin etmeyi kabul eder. 
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MİLLETLERARASI ÎMAîi VE KALKINMA BANKASININ KURULMASINA DAlR OLAN 

ANLAŞMANIN METNİ 

Adlarına bu Anlaşma imza edilmiş olan Hükümetler aşağıda yazılı hususlarda mutabık kal
mışlardır. 

Giriş maddesi 

Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası aşağıdaki hükümler dâhilinde çalışmak üzere kurul
muştur : 

T Madde — 1 

Bankanın gayeleri 

Bankanın gayeleri şunlardır : 
(i) Verimli maksatlar için sermaye bağlanmasını kolaylaştırmak suretiyle, harpten yıkılan veya 

bozulan iktisatların ihyası da dâhil olmak üzere, âza memleketler arazisinin imar ve kalkınmasına 
yardım etmek, istihsal cihazını sulh zamanındaki ihtiyaçlara göre değiştirmek ve geri kalmış memle
ketlerde istihsal cihazı ile servet kaynaklarının ge^smesini teşvik etmek. 

(ii) Hususi şahıslar veya teşekküller tarafın lan yapılan ikrazatı vo. diğer sermaye yatırmaları
nı tekeffül veya bunlara iştirak etmek suretiyle hususi mahiyetteki yabancı sermayelerin yatırıl
masını teşvik etmek; mâkûl, şartlar dâhilinde hı sn si sermaye bulunamadığı zamanlarda, kendi vü
cuda getirdiği sermayeden veya kendine aint diğer malî imkânlardan verimli maksatlar için uy
gun şartlarla para temini suretiyle hususi sermaye yatırımını tamamlamak. 

(iii) Azaların verimli gelir kaynaklarının gelişmesi için Milletlerarası sermaye yatırımlarını 
teşviketm.ek sureliyle, Milletlerarası ticaretin devamlı bir muvazene içinde gelişmesini ve tediye 
muvazene!erindeki tevazünün idamesini teminetmek, bu sı;:'Kie ele Azaların toprakları dâhilinde ve
rim derecesini ve hayat seviyesini yükseltmek ve iş şartlarını düzeltmek. 

(IV) En faydalı ve en müstacel büyük küçük projelerin ilk önce tatbik olunmasını temin et
mek üzere, diğer kanallardan yapılan Milletler anısı ikrazatla alâkalı olup bizzat girişeceği veya 
tekeffül edeceği birtakım ikrazlar tertip etmek. 

(V) Faaliyetini Milletlerarası sermaye yatırımlarının âza memleketler arazilerindeki ticaret 
şartlarında husule getireceği tesirleri gözünün de tutarak idame etmek ve harbin hitamını ta
kip eden ille seneler içinde, harb iktisadından sulh iktisadına hiçbir sarsıntıya meydan verme
den geçilmesine yardım etmek. 

Banka bütün kararlarında yukarıda yazılı gayeleri rehber ve hedef ittihaz edecektir, 
t 

Madde — II 

A/alık ve bankanın sermayesi 

Kısım,': J- - Âzahk 

(a) Bankanın ilk (Müessis) azaları. Milletlerarası para Fon'u azalarından, XI nci maddenin 
2 nci kısmının (e) fıkrasında tasrih edilen tarihten evvel banka âzalığmı kabul edenler olacaktır. 

(b) Âzalık, bankanın tâyin edeceği zaman ve şartlar dahilinde Fon'un diğer azalarına da 
acık olacaktır. 

•• ' " i • 

Kısım : 2 - Müsaadeli sermaye 

(a) Bankanın müsaadeli sermayesi 1 Temmuz 1944 de meri olan sikiet ve safiyette 10 000 000 00O 
Amerikan (Birleşik Devletler) doları olacaktır. Sermaye, her birinin başabaş kıymeti 100 000 
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dolar olmak üzere, 10G 00Ö hisseye taksim olunarak ve bıı hissele* sadece azaların iştirakine ar-
zolımacaktır. 

(b) Sermaye, mecmu rey haklarının 3/4 ekseriyetiyle Bankanın lüzum görmesi halinde artı
rılabilir. * " : " : . ' : . 

Kısım : 3 - Hisse-taahhüt kaydı 

(a) Her âza bankanın hisselerine taahhüt kaydolunacaktır. îlk azalar tarafından kaydounaeak 
asgari hisse senedi adedi (A) cetvelinde yazılıdır. Diğer azalar tarafından kaydolunacak asgari 
hisse -adedi Banka tarafından tâyin edilecektir. Banka bu azaların kaydedilebilmesi için serma
yesinden kâfi gelecek bir kısmı ayıracaktır. 

(b) Banka,'-azaların asgari hisselerine kendi ihtiyarı ile kaydolundukları miktara ilâveten Ban~ 
ka sermayesine iştirak edebilecekleri hisselere ait kayıt şartlarını- tesbit edecektir* 

(o) Bankanın müsaadeli sermayesi artırıldığı takdirde aza Bankanın kararlaştıracağı şart
lan ̂ anilinde ve umum hisselere nispetle sahip olduğu hisse] er nispetinde iştirak etmek hususunda 
mâkul görülen bir imkânı haiz olacak; ancak, hiçbir âza sermaye artışına iştirak etmeğe icbar 
edilmiyecektiri 

, , Kısım : 4 Hisse senetlerinin ihraç fiyatı 

İlk azaların asgari olarak taahhüt kaydedilecekleri hisse senetleri başabaş kıymetle çıkarılacak
tır. Banka, hususi hallerde başka şartlarla çıkarılmasına mecmu rey haklarının ekseriyeti ile 
karar vermedikçe, diğer hisse senetleri de başahaş kıymetle çıkarılacaktır., 

Kısım : 5 - İştirak kaydolunan sermayenin taksimi ve ödemeye davet 

Her azanın kaydolünduğu hisseler aşağıda gösterildiği gibi iki kısma ayrılacaktır. 
(i) Hisselerin % 20 si-, Banka muameleleri bakımından ihtiyaç gösterdikçe, bu maddenin 7 

nci .kısmının.(i) bendi mucibince ya ödenecek veya bir ödeme talebine mevzu teşkil edecektir. 
(ii) Geri kalan % -80 ancak IV ncü maddenin 1 nci kısmının- (a) fıkrasiyle (ii) ve (iii) 

neü bentleri mucibince Bankanın üzerine aldığı vecibeleri karşılamak için ihtiyaç olduğu.zaman 
ödeme talebine mevzu teşkil edecektir. 

Henüz ödenmemiş olan iştirak taahhütlerine ait ödeme talepleri bütün hisselerde aynı şekilde 
yapılacaktır. 

Kısım : 6 - Mesuliyetin tahdidi 

Hisse senetlerinden doğacak mesuliyet hisse senetlerinin ihraç fiyatlar1 mm ödenmemiş kısımla* 
riyle mahduttur. 

Kısım : 7 - Hisse taahhütlerine tatbik olunacak tediye usulü 

Hisse taahhütlerine ait tediyeler, aşağıda gösterildiği gibi, altın veya Amerikan (Birleşik -Dev
letler) doları ve azaların kendi paralariyle, yapılacaktır. 

(i) Bu maddenin 5 nci kısmının (i) bendindeki hükümleri mucibince, her hisse bedelinin % 2 
si altın veya Amerikan (Birleşik Devletler) dolayısiyle; geri kalan % 18 i de Banka tarafından 
yapılacak ödeme talebi üzerine âza memleket parasiyle tediye olunacaktır. 

(ii) Bu maddenin 5 nci kısmının (ii) bendi mucibince Banka tarafından ödeme talebinde bu
lunduğu takdirde aza, tediyeyi altm, Amerikan (Birleşik Devletler) doları veya Bankanın borçla
rını ifa için muhtaç olduğu memleket parasiyleyapmakta serbesttir. 

(iii); ÂaalafdanbM yukarıda (i) ve (ii) bentlerinde adı geçen paralardan herhangi birisiyle 
tediyede bulıll!«hîğu .zaman, bu tediyeler azanın mesul olduğu hisse kıymetleri tutama muadil 
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olacak ve bu maddenin 2 nci kısmında müsaade ve tasrih olunduğu veçhile, Bankanın taahhüt kay
dolunan sermayesinin mütenasip bir kısmını teşkil edecektir. 

Kısım : 8 - Hisse taahhütlerinin tediye zamanı 

(a) Bu maddenin 7 nci kısmının (i) bendi mucibince hisselerin altın veya Amerikan (Birleşik 
Devletler )dolariyle ödenecek olan.% 2 si. Bankamı faaliyete başladığı, tarihten itibaren 60 çim 
içinde ödenecektir. Şu kadar k i : 

(i) Bu harpte anavatan toprakları düşman işgali veya muhasemat yüzünden zarar gören ilk aza
lardan herhangi birisine yüzde yarımın tediyesini mezkûr tarihten itibaren beş sene müddetle tecil 
etmek hakkının verilmesi. 

(ii) Harb dolayısiylo müsadere olunan veya muattal bir halde kalmış olan altın ihtiyatlarına 
henüz vaziyed edememiş olmak itibariyle tediyatta bulunamıyan ilk azalardan herhangi birinin ya
pacağı bütün tediyatı Bankanın kararlaştıracağı [sr\]v. kadar tescil edilmeyi şarttır. 

(b) Bu maddenin 7 nci kısmının (i) bendi mucibince tediye edilmesi icabeden her hisse sene
dinin bedel bakiyesi, banka tarafından yapılacak ödem»! talebi üzerine ödenecektir. Şu kadar ki: 

(i) Bankanın ödeme talebi faaliyete başladığı tarihten itibaren bir sene içinde, yukarda (a) fık
rasında yazılı % 2 ye ilâveten hisse senedi bedelinin % 8 inden az olmıyacaktır. 

(ii) Üç aylık bir müddet zarfında hisse senedi bedelinin % 5 nden fazlasının ödenmesi talep 
olunmıyacaktır. 

Kısım : 9 — Bankanın elinde bulunan para mevcutlarının kıymetinin muhafazası 

' (a) (i) Bir âza parasının başabaş kıymeti indirildiği veya (ii) bir âza parasının kambiyo rayi
ci memleket dahilinde, Bankanın kanaatine göre, mikar bir derecede düşmüş bulunduğu takdirde, âza 
Bankanın elinde bulunan parasının ilk taahhüa kayıt zamanındaki kıymetini aynen muhafaza et
mek için icabeden munzam bir meblağı mâkul bir müddet zarfında ve kendi parasiyle Bankaya tedi
ye edecektir. Bu suretle, hisse taahhüdlerinin kaydı zamadmdaki kıymeti muhafaza edilecek olan 
paralar, I I nci maddenin 7 nci kısmının (i) bendi mucibince Bankaya bidayeten tediye edilmiş 
olanlar ile IV ncü maddenin 2 nci kısminin (b) fıkrasında zikredilen paralardan veya bu fıkranın hü
kümleri mucibince temin olunan munzam paralardan mütvellit olup âza tarafından altın veya Ban
kaca muteber diğer âza paraları mukabilinde satın alınmamış bulunan paralardır. 

(b) Bir âza parasının başabaş kıymeti yükseldiği zaman Banka yukarıda (a) fıkrasında tarif 
edilen paralardan husule gelen tezayüde tekabül eden bir meblağı mâkul bir müddet zarfında ve 
kendi parasiyle bu vaziyette olan azaya iade edecektir. 

(c) Azaların hepsinin paralarının başabaş kıymetinde Milletlerarası Para Fonu tarafından aynı 
nispette umumi bir değişiklik yapıldığı takdirde, Banka evvelki fıkralarda yazılı hükümlerden sarfı
nazar edebilir. 

Kısım : 1.0 - Hisse senetlerine tasarruf hakkının tahdidi 

Hisse senetleri terhin edilemiyeceği gibi hiçbir suretle bir teminat mevzuu teşkil edemiyecek ve 
yalnız Bankaya d e vr olunabilecektir. 

Madde — III . • 

tkrazat ve kefaletlere ait umumi hükümler 

Kısım : 1 - Menabiin kullanılışı 

(a) Bankanın merıabii ile temin edeceği kolaylıklar, kalkınma projeleriyle imar projeleri 
aynı derecede nazarı itibare alınmak suretiyle, münhasıran azalar nefine kullanılacaktır, 
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(b) Düşman işgali veya muhasemat dolayısiyle büyük ölçüde vukua gelen tahribattan anava

tan toprakları zarar gören azaların iktisadiyatının ihyasını.ve kalkınmasını kolaylaştırmak maksa-
diyle, banka mezkûr azalara yapılacak ikrazların şartlarını ve hükümlerini tâyin ederken bun
ların malî yükünü hafifletmeğe ve bu ihya ve kalkmma işini hızlandırmağa bilhassa dikkat ede
cektir. 

Kısım : 2 - Azaların Banka ile münasebetleri 

i ler âza banka ile yalnız kendi Maliye Nezareti (Hazine) Merkez Bankası, iktisat sandığı ve
ya benzeri malî teşekkülleri vasıtasiyle muamelede bulunaeakiıı ; banka da azalarla olan muame
lâtını aym müesseseler vasıtasiyle yapacaktır. 

Kısım : 3 - Banka, kefalet ve ikrazlarının hududu • 

Bankanın verdiği ktî'aieljerie ikrazlara iştiraklerinden ve doğrudan doğruya yaptığı ikrazlar
dan mevcut bulunan miktarların umumi yekûnu hiçbir zaman taahhüt olunan sermayesinin yen
memiş kısmiyle ihtiyat akçelerinin ve kâr fazlalarının yüzde 100 ünden fazla olmıyacaktır. 

Kısım : 4 - Bankanın kefalet vermesi veya ikrazda bulunması için muktazi şartlar 

Banka, azalardan herhangi birine, veya bir âzanm her hangi bir mahallî âmme topluluğuna. 
veyahut da âza memleket topraklarında kâin ticari, sınai ve zirai teşebbüslerden herhangi biri
ne aşağıdaki şartlar dahilinde kefalet eder, ikrazda bulunur veya bunların akdettikleri istikraz
lara iştirak eler. • 

(i) Projenin topraklarında tahakkuk ettirileceği âzanm bizzat kendisi istikraz yapmakta ise, 
âza veya Merkez Bankası yahut da âzanm bankaca muteber buna mümasil bir malî teşekkülü ana 
para ile faizlerin ve istikraza mütaallik diğer masraflarla ücretlerin ödeneceğini bütün ieapla-
riyle tekeffül edecektir. 

(ii) Banka, mevcut piyasa şartları dahilinde, müstakriz için bankanın mâkul bulduğu şart
larla istikraz akdetmenin imkânsızlığına kanaat getirecektir. . 

(iii) V nci maddenin 7 nci kısmında yazılı salahiyetli komitelerden biri teklifin faydalarını 
dikkatle inceledikten sonra projenin tatbikini tavsiye eden tahriri bir rapor tevdi etmiş buluna
caktır. 

(iv) Faiz nispeti ile diğer masraf ve ücretlerin mâkul olduğuna ve mezkûr nispet ve ücret
ler ile ana paranın iadesine ait şartların projeyeuygun bulunduğuna banka kanaat getirecektir. 

(v) Banka, ikrazatta bulunurken veya bir istikraza kefalet ederken müstakrizin şayet müs
takriz âza -değilse kefilin, istikrazdan doğan vecibeleri ifa edecek durumda olup olmadığına bil
hassa dikkat edecek ve hem topraklarında projenin tahakkuk edeceği azanın, hem de umumiyet
le diğer azaların menfaatlerine uygun olarak ihtiyatla hareket edecektir. 

(vi) Banka, diğer sermayedarlar tarafından yapılan ikrazlara kefalet ederken, mâruz kala
cağı muhataralara (rizikolar) karşılık olmak üzere münasip bir ücret alaektır. 

(vii) TTususi haller müstesna olmak üzere, doğrudan doğruya Bankadan veya Bankanın ke
faleti altında yalnız imar ve kalkınmaya mahsus projelerin tatbiki maksadiyle istikrazlar yapıla
caktır. 

Kısım : 5 — Bankanın kefalet veya iştirak ettiği yahut da bizzat yaptığı ikrazların kullanılışı 

(a) Banka bir istikraz hasılatının muayyen bir âza veya azalar topraklarında kullanılacağına 
dair şartlar koymıyaeaktır. 

(b) Banka, herhangi bir istikraz hasılatının ikrazın yapılmasını mucip olan maksatlara sarf 
ve tahsisini temin etrnek için icabedcn tertipleri alacak ve bu tertipleri alırken tasarrufa riayet ve 
tesirli hareket bakımlarından muktazi mülâhazalara dikkat ederek siyasi olan veya iktisadi olmıyan 
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tesirleri veya mülâhazaları bir yana bırakacaktır. 

(c) Banka tarafından ikrazat yapılması halinde, Banka -müsiakriz namına bir hesap açarak ikraz 
î utarım ikrazın yapıldığı para veya paralar ile bu hesabın matlubuna kaydedecektir. Banka müstak-
rize yalnız-projenin icabettirdiği masraflardan fiilen yapılmış olanları karşılamak üzere bu hesap
tan para çekmek müsaadesini verecektir. 

Madde —• IV 
Muamelât 

Kısım :1 - İkrazatta bulunmak veya ikrazatı kolaylaştırmak usulleri 

(a) Bankanın I I I üncü maddedeki umumi şartlara tevafuk eden ikrazatı aşağıda gösterilen yol
lardan herhangi biriyle yapması veya kolaylaştırması mümkündür. 

(i) ödenmiş sermayesinin yenmemiş kısmı ile kâr fazlalarına ve, bu maddenin (i ııcı kısmının 
hükmü mahfuz kalmak şartiyle, ihtiyat akçelerine tekabül eden zati imkânları ile ikrazat yapmak 
veya ikrazata iştirak etmek suretiyle; 

^ii) Bir âza memleket piyasasından temin veya Banka tarafından başka suretle istikraz edilen 
paralarla doğrudan doğruya ikrzat yapmak veya ikrazata iştirak etmek suretiyle. 

(iii) Hususi sermayedarların mûtat sermaye yatırma (plasman) yoluyla yaptıkları ikrazlara ta
mamen veya kısmen kefalet etmekle. 

(b) Bankanın yukarıda (a) fıkrasının (ii) bendi mucibince borç para alabilmesi veya yuka
rıda (a) fıkrasının (iii) bendi mucibince istikrazlara kefalet edebilmesi, piyasasından para temin 
olunan âza ile istikrazın tediye akçesi olarak tavsif olunan paranın ait olduğu azanın muvafakat 
etmelerine, ve mezkûr azaların hasılatın hiçbir takyide tâbi tutulmaksızın diğer âza memleket pa
ralariyle mübadele edilebileceğini kabul eylemelerine bağlıdır. 

Kısım : 2 - Para mevcutları ve paraların transfer edilebilmesi 

(a) I I nci maddenin 7 nci kısmının (i) bendi mucibince Bankaya ödenen muhtelif memleket 
paralarının ikraz olunabilmesi için parası mevzııubahis olan azanın her defasında muvafakatinin 
alınması şarttır. Şu kadar ki : Bankanın taahhüt olunan sermayesinin tamamen ödenmesi talep 
olunduktan sonra zaruret hâsıl olduğu takdirde, mezkûr paralar, paraları arzolunan azalar tara
fından takyidata tâbi tutulmaksızın Bankanın akdettiği istikrazların faizleri ile diğer masraf ve 
ücretleri veya itfası dolayısiyle mukaveleye müsteniden yapılacak tediyatm, veya Bankanın kefa
let ettiği istikrazlar dolayısiyle mukaveleye müsteniden yapılacak tediyattan mütevellit borçları
nın karşılanmasında kullanılabilir veya bu makstlar için muktazi paralar mübadele olunabilir. 

(b) Yukarıda (a) fıkrasında adı geçen paralarla doğrudan doğruya yapılan ikrazatın anasına 
mahsuben müstakrizler veya kefiller tarafından Bankaya verilen paralar, paraları meyzuubahis 
olan azaların her defasında muvafakatlerini almak şartiyle, diğer azaların paralariyle mübadele 
edilecek veya yeni ikrazlara yatırılacaktır. Şu kadar ki, Bankanın taahhüt olunan sermayesinin 
tamamen ödenmesi talep - olunduktan sonra zaruret hâsıl olduğu takdirde, mezkûr paralar para
ları arzolunan azalar tarafından takyidata tâbi tutulmaksızın, Bankanın akdettiği istikrazların 
faizleri ile diğer masraf ve ücretleri veya itfası dolayısiyle mukaveleye müsteniden yapılacak te
diyatm, veya Bankanın kefalet ettiği istikrazlardolayısiyle mukaveleye müteııiden yapılacak te
diyattan mütevellit borçlarının karşılanmasında kullanılabilir veya bu-maksatlar, için muktazi pa
ralarla mübadele olunabilir. 

(e) Bu maddenin I nci kısmının (a) fıkrasının (ii) bendi mueibince Bankanın doğrudan doğ
ruya yaptığı ikrazların anasına mahsuben müstakrizler veya kefiller tarafından Banka'ya veri
len paralar, Banka'nm bizzat çıkardığı tahvillerin itfası, erken ödenmesi v«ya kısmen- satın 
alınması için elde bulundurulacak ve, azalar tarafından takyidata tâbi tutulmaksızın, bu m-aksatiar 
d a inlinde kullanılacaktır. 
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. (d) Bu maddenin I nci kısmının (a) fıkrasının fü) bendi mucibince piyasadan temin edflen 

veya başka şekillerle istikraz olunan, altm satışı ile elde edilen^ 1 nei kısmın (a) fıkrasının (i) 
ve (ii) bendleri mucibince doğrudan doğruya yapılan ikrazatm faizi ile djğer ücret ve masraf 
tediyatı olarak Banka'ya verile», •* 1 nei kısmın (a) fıkrasının (in) bendi mucibince komisyon 
vesair ücret tediyatı olarak alınan paralar da dâhil olmak üzere, diğer bütün paralar, para
ları arzolan azalar tarafından takyidata tâbi tutulmaksızın kullanılacak veya Banka'nın muame
lâtı için muktazi diğer paralarla Teya altınla mübadele edilecektir. 

(e) Bu maddenin 1 nei kısmının (a) fıkrasının fin) bendi mucibince Banka'nm tekeffül ettiği 
ikrazatı istikraz edenlerin âza memleket piyasalarından temin ettikleri paralar ilgili azalar tarar 
fmdan takyidata tâbi tutulmaksızın kullanılacak veya diğer paralarla mübadele olunacaktır. — 

Kısım : 3 •- Doğrudan doğruya yapılan ikrazlar için para provizyonları teşkili 

Aşağıdaki hükümler bu maddenin 1 nci kısmının (a) fıkrasının (i) ve (ii) bendleri mucibincA 
doğrudan doğruya yapılacak ikrazata tatbik olunacaktır. 

(a) Banka,, projenin topraklarında tahakkuk ettirileceği âza memleket parasından gayrı, istik
razda hedef tutulan gayelere ejişmek maksadıyla diğer âza memleketlerde yapılacak masraflar 
için müstakrizin muhtaç olduğu âza paralarını kendisine temin edecektir. 

(b) Banka, istikrazın takip ettiği maksatların tahakkuku için îçabeden mahallî paranın müs-
takriz tarafından mâkul şartlarla temin olunamaması gibi istisnai hallerde müstakrize istikraz 
ettiği mebaliği kısmen ve münasip miktarda bupara ile temin edebilir. 

(e) Projenin, tatbiki, tahakkuk ettirileceği âza memlekette döviz ihtiyacının artmasını mucip 
olduğu takdirde, Banka, istisnai hallerde, müstakrize istikraz ettiği mebaliği kısmen ve müna
sip miktarda döviz veya altınla temin edebilir. Şukadar ki, döviz veya altın miktarı müstakri-
zin ikrazatın takip ettiği maksatla ilgili -mahallî masrafını tecavüz edemez. 

(d) Banka, istisnai hallerde, istikrazın bir kısmı arazisinde sarf olunan âzanm talebi üzerine, 
mezkûr âzanm bu suretle sarfolunan parasını altın veya döviz mukabilinde geri alabilir; şuka
dar ki, bu suretle geri alınan kısım hiçbir halde istikrazın bu topraklarda sarf olunmasının döviz 
ihtiyaçlarında mucip olduğu artış miktarını aşmıyacaktır. 

Kısım : 4 - Doğrudan doğruya yapılan ikrazlarda tediyata ait hükümler 

Bu maddenin 1 nci kısmının (a) fıkrasının (i) veya (ii) bendleri mucibince yapılacak ikrazat 
mukaveleleri tediyata ait olmak üzere aşağıda yazılı hükümleri ihtiva edecektir. 

(a) Her istikrazın faiz ve itfa akçesi tediyatma ait hüküm ve şartlariyle istikrazın vâdesi 
ve taksit tarihleri Banka tarafından tesbit olunacaktır. Banka aynı zamanda bu istikrazlar do-
layısiyle alınacak komisyonların nispeti ile diğer hüküm ve şartlan da tâyin edecektir. 

Bu maddenin 1 nci kısmının (a) fıkrasının (ii) bendine tevfikan yapılan ikrazatta, Bankanın 
faaliyete başladığı ilk on sene zarfmad bu komisyonun nispeti senede % 1 den aşağı ve % .1,5 
tan yukan olmıyacak ve ikrazatm henüz tahsil edilmemiş kısmı üzerinden alınacaktır. Bu on se
nelik devre sonunda bu maddenin 6 nci kısmı mucibince biriken veya diğer kazançlardan artırılan 
ihtiyatlar Banka tarafından bir tenzilât yapılmasını muhik göstermeğe kâfi görüldüğü takdirde, 

i: Banka halen mevcut ikrazatm. henüz tahsil edilmemiş kısmı ile ileride yapılacak ikrazat üzerin-
ef- den alınacak komisyonların nispetini tenzil edebilir. İleride yapılacak ikrazat üzerinden alına

cak Komisyonun artırılmasının muvafık olacağı tecrübe ile sabit olduğu takdirde, Banka bu Ko-. * * 
misyonu yukarıda gösterilen hadlerden daha fa/laya çıkarabilir. 

(b) îkraz mukavekletinde,mukaveleye müsteniden Bankaya hangi memleekt parası veya 
paraları île tediyat yapılacağı tasriholunacaktır. Mamafih müstakriz dilediği takdirde, bu tedi-
yat altınla veya, Bankanın muvafakati alınmak şartiyle, mukavelede tasrih olunan âza parasın
dan başka bir para ile yaçılala^. .**•«* t ~;*v 

(i) Bu maddenin 1 nci I n ^ m n (a) fıkrasının (i) bendi mucibince yapılan ikrazatta, parası 
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ife?Kz^l»R«^'â«a4e#y^e;Pkıi^Byi edilen • diğer jpa?a ^eya pa»aiapia yapılmdsjöa ^muvafakat et
medikçe, laiz«vesair >üeret ve^masrafla-r. ile'amt>ftkman-dökyımyle-Bankaya y&pılaeak tediyatm 
ikr^z olunan .para-ile-olacağına dair -mukavelelere =hüküm konacaktır. II nei maddenin 9 nou 
lpsmıötin, >{o) &krası hükümleri mahfuz kalmak şaftiyle, bu tediyeler Bankanın mecmu rey. hak
larının 4öHte-üç» ekseriyetle, tasrih etliği bir veya müteaddit, para 41e ifade! olunan kornet bakımın
dan, »m«ka¥ele^ermü«tenit te^Uyatm <istikra«m aktedildiği tarihteki kıymetine-muadil-olacaktır. 

(ii) Bu maddenin 1 nci kısminin ,(•#) fıkrasının (ii) bendi -mueibinee .yapılan ikrahlardan ;tah-
s ü r e ^ l ^ m ^ o^p he'r&angi'bit'.^aya*ile ödenecek ©lan »kıs^m4ufca#ı hi^bi? manian 1 nci kısmın 
(a) #kw3fSi»m (ii) »bendi-mueibineeıBanrka taröfondön i&ikyaz olunan te aynı ıpara -ile ödenecek 
olan>kîemm tutörim ît6çmiye<5ektir. 

(c) Azalardan biri bariz bir döviz tıkdanı karşısında kalarak, gerek bizzat akdettiği gerekse 
kendisinin v^ya malî tesekkülleEİnden 4>irinin :ke'f alet ettiği herhangi bir istikraz - mürettebatının 
mevcut hükümler dahilinde tediye edilmesine imkân bulunmadığı takdirde, mezkûr âza tediye şartları
nın Kâfîîretilme*sîıîi Bânka'dan talep eletebilir. Banka şarftârın hafifletilmesinde gerek mezkûr âza 
gerekse banka muamelâtı ile umumiyetle bütün 'azalar için bir menfâat görürse, Senelik mürette
batın'tamâmı veya bir lnsmı için aşağıda yazılı hal çârelerinden birine Veya her ikisine birden te
vessül edebilir. 

(i) Banka dilediği takdirçte, istikraz mürettebatına ait'tediyatin üçı sene müddetle ve paranın 
kullanılması ve kambiyo .kıymetinin tutulması bakımlarîritdan münasip şartlar dahilinde azanın ken
di "pârasiyle yapilmâsüıı kabul ve mezkûr paranın âza tarafından münasip şartlar dâhilinde geri alınma
sını temin etmek hususunda alâkalı âza ile anlaşmalar yapılabilir. 

(ii) İBânka "amöftîsnîân Şartlarını değiştirebilir, ve^a istikraz müddetini uzatabilir, yahut ta 
bunların her iMsine Trirden tevessül edebilir. 

Kısım : 5 - Kefaletler , 

'.(a) ^Bâ<^mu^tM*eı*(^y^Iyatııma:>o^ -bir^HkJstea^kefalet «ederken, istikrazın 
b#nüz ödeşmemiş »tesmıöm'»fettan üarerin^en bizzat tâyin edeeeği?bir ̂ nispet 'dahilinde ve .muayyen 
müddetler içinde tediye edilecek bir kefalet ücreti bacaktır, ^Bankanın,-faâliyeıfee başladığı ü k . o n 
sene zarfında bu ücretin nispeti % 1 den aşağ ıve% 1,5 dan yukarı olmıyacaktır. Bu on senelik 
devre sonunda, 'bu ^maddenin -altıncı:;k«teıı îteıueîbujee biriken^veya-diğer1'kazançlarda artırılan ih-
tiaytlar Banka tarafından tenzilât yapılmasını muhik göstermeğe kâfi görüldüğü takdirde, Banka 
halen mevcut istikrazların henüz ödenmemiş kısmı "ile ileride yapılacak istikrazlar üzerinden alına
cak ücretlerin nispetini tenzil edebilir. İlerde yapılaöâk istikrazlar üzerinden alınacak ücretin ar-
tırılmasinm muvafık, olacağı tecrübe ile sabit öldüğü takdirde, banka bu ücreti yukarıda göste
rilen Tiâdlerden daha' fazlaya çıkarabilir. • 

(b) Kefalet ücretleri müstakriz/taraf nidan ..doğrudan do'ğruya bankaya ödenecektir. 
(ç) Bânkânîn yaptığı kefalet akitleri: Müstakrizin veya varsa kefillerin kusuru hâlinde, ban

ka tekeffül "ettiği senetleri veya diğer tahvilleri başabaş kıymetlerine teklifte tâyin olunan bir 
tarihe Kâdâr geçmiş olan faizleri ilâve etmek, suretiyle satın almağı 'teklif edecek olduğu takdirde, 
bankanın "faiz külfeti hûsüsurida üzerine almış bldıiğu mesuliyete nihayet verebileceği şartını ihti
va eicteçektir. 

(d) Banka kefalete;âit diğer hükümlerle şartları tâyine saîâhiyettar'dir. 

Kisirn : 6 - Hususi ilhtiyüt aikçösl 

•Bu3naddemn-4<neü ve"5y«ti kısaları mütâtâme banka&ök alaeağı-İ5«*miö$ronJar -ve ücretler,:yi
ne -bU'iAaddenin'T^neikiJ^ıteueibînee B&akasiftı borçia^inı» karşılamak-üzeçe hıtsşusi ü t iya t -akçesi 
olarak-muhafaza> edilecektir. rBu hu&ısi ihtiyat - akçesi bu anâaşmajammüsaadecettiği ve Direktör
ler Meclisinin kararlaştırdığı şekilde seyyal olarak elde bulundurulacaktır. 
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Kısım : 7 - Tedtyeâe ktestfr eâföMğihtMeıı^İKmlfoı^ 

(a) Banka tarafından yapılan, iştirak;•veya^fceJfoiet edilen ikrazlardan mütevellit borçların 
ödenmesinde kusur edildiği hallerde banka, bu maddenin 4 ncü kısmının (c) fıkrasında yazılı 
olan veya buna benziyen hal çareleri de dâ-Ml olmak<Szere, mezkûr ikrazattan doğan vecibeleri 
düzenlemek için mâkul ve mümkün görünen hal çarelerine tevessül edecektir. 

(b) Bankanın, bu maddenin İ n c i ksmmîn- (a) fikrasifHi^ (ii) ve (iii) bentleri mucibince 
aJsdedümi^ olan istik^a^rdaft veya; veriîmiş., buiunan,kef-^etler4w d i^a^ hQre|arM 

(i) Evvelâ bu maddenin (i ı^ı.lsısmmdft gös^e^ 
(ii) Sonra da icabeden nispette olmak ve Bankanın ihtiyarına bağlı kalmak üzere, diğer 

ihtiyatlar, kazanç fazlaları ve se^ma^rmçyiajıtjdrı ile, kaJLmaJfc üzere, diğer ihtiyatlar, kazanç 
fazlaları ve sermaye mevcutları ile karşılanacaktır. 

(e) Bankanın akdtettiğfcistinasla**» fafeiyîe diğer-üerefc v&Hnasraf&ri'Veytt amdFtfsmafti* do-
layısiyf(& B«îkav«îerye m^-tem^en yapılan tediytttı, v^yat^-gîbttediyefepd'en'dolayı- Bankana 
tekeffül e*t%t isMftrazîa^te' d b ^ * borçl&rfnı te^rianuıki üî^e^eabe^ği* t a k d i r ^ Banka- hisse 
taahhütteriftin 3d%nmeraiş- kısmında»münasip' Mr- miktarın II nei macfâenin- 5 net ve ? nei* k»ım* 
lan mucibince ödenmesini azalardan talebedebilir. Bundan maadaj Bsnkatediye^imkâ^ısızfeğınîn 
uzunear1 bir- müddet «levam ê teeeğiMê  kanaat geti-Hüse, azalar»* kaydfedifeniş olduM&re hisselerin 
bir senede % 1 inf ğ^m^mek-ş«*tiy^h^ 
lâğın daha ödenmesini;aışağıdalâi maksatların temini> yâ»1: 

(i) Bizzat tekeffül ettiği istikrazın ödenmemiş kisfttt&m-tamamınav^ya^&şffimif m«atak-
rizin tediyede kusur etmesi karşısında vâdenin huîul1ftıâe» ev#el 8 d $ « ^ fek? su
retteborcusda^ kurtatmiak i$&} 

(ii^ Bizzat istikraz ettiği meblağların ödenmemiş kısmının tamamını veya bir kıseıau. g**i 
aîmafc veya herfe^n^i bir. s»K4l« - bow»ü4an knrtufeak- ifü^ 

talebedinilir. 

Kısım ?&*MfAKUlfywwm*Üfor 

Bu anlaşmada, tasrih oiunjıı muamelâttan maada. Ban&a, aj?ağıâaM muameleleri, d_e icra. etmejk 
salâhiyetini haldir. 

(i) Banka, arazisinde esham ve, tahvilât satılacak yçva, mubayaa. e4Mecjefe olan azanın mu
vafakatini almak şartiyle, çıkardığı, kefalet ettiği veya. sermaye p&r4ığ\ eşhanı ye tahvilâtı 
alıp satabilir; 

(İİ) Satışlarım kolaylaştırmak için sermaye yajtırdığj esham,.-ye-tahyilâ^ kefalet verebilir. 
(İii) Herhangi bir âza parasından, mezkûr âzanAU. muvafakatini ahmak şartiyleristikraz edebilir. 
(iv) Bu maddenin 6: ncı kısmı mucibince ayrılacakhususi ihtiyat akçasının tamaı^jnjn veya 

bir kısmının yatırılması Direktörler Meclisi tarafından mecmu rey haklarının 3/4 ekseriyetiyle m.ü-
nasip görüldüğü takdirde, başka esham ve tahvilât^ da alıp satabilir, 

Banka, bu kısımda verilen salâhiyetleri istimal ederken herhangi bir âza arazisindeki herhangi 
bir şahıs, şirket, cemiyet kurum veya hükmi şahıs ile iş görebilir. 

Kısım : 9 — Esham ve tahvilât üzerine konulacak kayıt 

Banka tarafından çıkarılan veya tekeffül edilen esham ve tahvilât «üzerinde Devlet tahvili oldu
ğuna dair bariz bir ibare bulunmadılşfa? Derfii* tahvili addolunamaz» damgasmı taşıyacaktır. 

Kısım..:10 — Siyasi faliyeiien memnuiyet 

Banka ile Banka erkânı âzalaTiıtda» hi^iraain, siyasi igieıine müdahale etamyecefê  ve kararla
rında alâkadar âza veya âzalarm siyasi vaziyetlerinin tesiri altında kalmıyacaktır. Bu kararlarda 
yalnız iktisadi mülâhazalar hâkim olacak ve bu mülâhazaların 1 nri madde mucibince takibolunan 
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gayelerin tahakkukuna elverişli olup olmadığına bitaraf bir gözle bakılacaktır. 

Madde — V 

Teşkilât ve idare 

Kısım : 1 — Bankanın kurulusu 

Bankanın bir Guvernörler Meclisi, bir Direktörler Meclisi, bir Umum Müdürü ve Bankanın ka
rarlaştıracağı işleri tedvir edecek memur ve müstahdemleri olacaktır. 

Kısım: 2 — Guvernörler Meclisi. 

(a) Banka'nm bütün salâhiyetleri Guvernörler Meclisine aittir. Guvernörler Meclisi, her azanın 
dilediği tarzda tâyin ettiği birer âza ile birer yedekien müteşekkildir. Her âza ile yedeği kendilerini tâ
yin eden azanın arzusuna bağlı olmak şartiyle, beş sene müddetle hizmet edeceklerdir; bunların tekrar 
tâyini caizdir. Asli âzanm gaybubeti halinden maada hiçbir halde yedek âza reye iştirak edemez. Mec
lis kendi arasından bir Reis seçecektir. 

(b) Guvernörler Meclisi kendsine aid salâhiyetlerden herhangi birinin kullanılması hakkında Di
rektörler Helisine salâhiyet verebilir; ancak aşağıdaki salâhiyetler devrolunamaz: 

(i) Yeni azalar kabul etmek ve bunların kabulüne dair şartları tâyin etmek; 
(ii) Sermayeyi artırmak veya azaltmak; 
(iii) Bir azayı muvakkaten âzalıktan çıkarmak; 
(iv) Direktörler Meclisinin bu Anlaşmaya verdiği mâna dolayisiyle yapılan müracaatları karara 

bağlamak; 
(v) Diğer Milletlerarası teşekküllerle işbirliği yapmak üzere anlaşmalar akdetmek (muvakkat ve

ya idari mahiyette gayri resmî anlaşmalardan başka); 
(vi) Banka muamelâtını daimî surette talik ve mevcudunu tevzi hakkında karar vermek; 
(vii) Bankanın safi gelirinin tevzii şeklini tâyin etmek. 
(c) Guvernörler Meclisi senede bir defa toplanacak ve kendi tensibi veya Direktörler Meclisi

nin daveti üzerine ayrıca, toplantılar yapacaktır. Beş âzanm veya mecmu rey haklarının 1/4 ine 
sahip olan azaların talebi üzerine, Direktörler Meclisi Guvernörler Meclisini içtimaa davet edecektir. 

(d) Guvernörler Meclisinin toplanabilmesi için mecmu rey haklarının en az 2/3 sini temsil eden 
bir âza ekseriyetinin teşekkül etmesi icabedecektir. 

(e) Guvernörler Meclisi, Banka'nm menfaatine daha iyi geldiğine Direktörler Meclisince 
kanaat getirildiği takdirde Direktörler Meclisininmuayyen bir mesele hakkında Guvernörler Mecli
sini toplamağa davet etmeksizin azaların reylerini alabileceği bir usulü nizamname ilo ihdas edebilir. 

(f) Guvernörler Meclisi, ve salâhiyetlerinin verdiği imkân nispetinde Direktörler Meclisi, Banka 
işlerinin yürütülmesi için zaruri veya münasip olan nizam ve kaideleri vazedebilirler. 

(g) Guvernörler Meclisinin aslı ve yedek azaları Bankadan hiçbir ücret almadan vazife göre
cekler; fakat Banka, toplantılarına iştirak etmek üzere yaptıkları mâkul masrafları kendilerine 
ödeyecektir. 

(h). Guvernörler Meclisi, Direktörler Meclisi azalarına verilecek ücretleri ve Umum Müdürün 
maaşiyle hizmet mukavelesinin şartlarını tâyin edecektir. 

Kısım : 3 - Rey verme 

(a) Her âzanm 250 rey hakkı ve sahip olduğu her hisse için munzam bir rey hakkı olacaktır. 
(b) Başka şekillerde kararlaştırılacağı tasrih edilmedikçe, Bankaya ait bütün meseleler husu

sunda kullanılan reylerin mutlak ekseriyetiyle karar verilecektir. 

(S . Sayı» : 77 ) 
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Kmm : l - Direktörler Meclisi 

(a) Direktörler Meclisi Bankanın umumi muamelelerinin sevk ve idaresinden mesul olacak 
ve bu maksatla Guvernörler Meclisi tarafından kendisine tevdi edilen bütün salâhiyetleri kullana
caktır, 

(b) Direktörler Meclisinin 12 âzası bulunacaktır. Bunların Guvernörler Meclisi âzası olma
larına lüzum yoktur. Direktörler Meclisi azalarından : 

(i) Beşi en çok hisseye sahip olan beş âza tarafından birer kişi seçilmek suretiyle tâyin 
edilecektir. 

(ii) Yedisi, yukarıda (i) bendinde mezkûr beş azanın dışında kalan Guvernörler Meclisi azaları 
tarafiûdan (B) cetveline tevfikan seçilecektir. 

Bu ftkranın tatbiki bakımından azadan maksat, ister ilk azalardan olsun, isterse 11 nci mad
denin 2 nci kısmının (b) fıkrası mucibince âzalığı kabul etmiş bulunsun, isimleri A listesinde 
yazılı olan memleketlerin hükümetleridir. Diğer memleketlerin hükümetleri âza olunca Guvernör
ler Meclisi mecmu rey haklarının 4/5 ekseriye tiyle, Direktörler Meclisine seçilecek azalar m 
sayısını artırabilir. 

Direktörler Meclisi azaları iki senede bir tâyin veya intihap olunurlar . 
(c) Her Direktörler Meclisi âzası hazır bulunmadığı zamanlarda kendi yerine hareket etmek 

üzere, tam salahiyetli bir vekil tâyin edecektir. Vekiller, kendilerini tâyin eden Direktörler Mec
lisi azaları hazır bulundukları zaman toplantılara iştirak edebilirlerse de rey veremezler. 

(d) Direktörler Meclisi azaları, halefleri tâyin veya intihap edilinciye kadar vazifelerine de
vam edeceklerdir. Müntehap âzalıklardan biri müddetinin bitmesine 90 günden fazla bir zaman 
varken inhilâl edecek olursa, eski azayı seçmiş olan Guvernörler Meclisi azaları müddetin geri 
kalan kısmı için bir başkasını seçeceklerdir. İntihap olunmak için kullanılan reylerin mutlak ekse
riyeti şarttır. Âzahk münhal kaldığı müddetçe eski Direktörler Meclisi azasının vekili, vekil tâyin 
etmek salâhiyetinden maada, asıl azaya ait bütün salâhiyetleri kullanacaktır. 

(e) Direktörler Meclisi azaları Bankanın merkezinde devamlı bir surette çalışacaklar ve Ban
ka işleri icabettirdikçe içtima edeceklerdir. *J ' 

(f) Direktörler Meclisinin toplanması için muktazi nisap rey haklarının enaz yarısını temsil 
eden Direktörler Meclisi âzalarının teşkil ettiği ekseriyet olaeaktır. 

(g) Her mansup Direktörler Meclisi âzası, kendisini tâyin eden âza memlekete işbu madde
nin 3 ncü kısmı mucibince tahsil edilen sayıda rey vermek hakkını haz olacaktır. Her müntehap 
Direktörler Meclisi âzası, intihabında kullanılan sayıda rey vermek hakkını haiz olacaktır. Bir Di
rektörler Meclisi azasının vermek hakkını haiz olduğu bütün reyler kül halinde kullanılacaktır. 

(h) Guvernörler Meclisi, yukarıda (b) fıkrarasına tevfikan Direktörler Meclisine âza tâyin et
meğe hakkı olmıyan bir azanın talep .ettiği veya bilhassa kendisine taallûk eden bir mesele müzake
re edilmekte olduğu zaman Direktörler Meclisinin herhangi bir toplantısında hazır bulunmak üzere 
bir mümessil gönderileceği hususunda kaideler vaz edecektir. 

(i) Direktörler Meclisi tensip ettiği encümenleri teşkil edebilir. Encümen azalarının Guvernör
ler Meclisi veya Direktörler Meclisi azalarından, veyahut bunların yetlek ve vekillerinden olması 
icabetine*. 

Kmm: 5 — Umum Müdür w memurlar. 

(a) Direktürler Meclisi, Guvernörler Meclisi veya Direktörler Meclisi azaları veyahut da bunla
rın yedek ve vekilleri arasından olmamak şartiyle bir Umum Müdür seçecektir. Umum Müdür Di
rektörler Meclisinin Reisi olacak, fakat rey sahibi olmıyçaktır; reylerin müsavatı halinde taraflardan 
birine iltihak etmek hali bundan müstesnadır. Umum Müdür Guvernörler Meclisi toplantılarına iş
tirak edebilirse de rey veremez. Umum Müdür, Direktörler Meclisi karar verdiği zaman. vazifesin
den ayrılacaktır. 

(b) Umum Müdür Bankanın faal memur ve müstahdemlerinin âmiri olacak ye Direktörler Meo-
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lisinin talimatı dâhilinde Bankanın mutat faaliyetini sevk ve-idare edecektir. Direktörler Meclisi
nin umumi murakabesi mahfuz kalmak şartiyle, Bankanın teşkilâtından, memur,. ve, müstahdemlerin, tâ
yin ve azillerinden Umum Müdür mesul olacaktır. 

(c) Umum Müdür, memur ve müstahdemler vazifelerinin ifasında hizmetlerini - tamamen Ban
kaya hasredecekler ve başka hiçbir makama bağlı olmıyacaklardır. Her âza memleket bu memuriye
tin Milletlerarası mahiyetlerine riayet edecek ve memur ve müstahdemlerden herhangi, birine; memuri
yetlerinin ifasında müessir olmak teşebbüslerinden sakınacaktır, 

(d) Memur ve müstahdemlerin tâyininde Umum Müdür, birinci derecede ehemmiyeti, haiz bu
lunan « ehliyette ve teknik ihtisasta en yüksek seviyeyi temin etmek »kaygısı bakımından, müm
kün olduğu kadar geniş bir coğrafi esas dâhilindememur. tedarik, ftt.mmi.ti. ehemmiyetini gözjönünde 
tutacaktır. 

Kısım : 6 - İstişare Heyeti 

(a) Guvernörler Meclisince seçilen enaz 7 azadan müteşekkil bir istişare Heyeti bulunacak» 
tır. Bu Heyet, sinesinden millî temsile mümkün olduğu kadar geniş bir yer verilmek suretiyle, 
ticaret, sanayi ve ziraat âlemleriyle işçilerin menafimin- mümessillerini ihtiva edecektir. Millet
lerarası ihtisas sahibi teşekküllerin mevcut olduğu sahalarda, bu sahaları istişare heyetinde temsil 
edecek olan azalar mezkûr teşekküllerin muvafakati ile seçilecektir. Heyet Bankaya, umumi siya
setini alâkadar eden meselelerde tavsiyelerde bulunacaktır. Heyet senede1 b i r -defi» muhakkak su^ 
rette, başka zamanlarda da Bankanın talebi üzerine toplanacaktır. 

(b) Müşavirler iki sene müddetle tâyin edilecektir», bu müddetin hitamında, tekrar tâyinle
ri caizdir. Banka için yapmış oldukları mâkul masraflar müşavirlere ödeneeektir. 

Kısım : 7 -İkraz Komiteleri 

I I I ncü maddenin 4 ncü kısmı mucibince yapılan ikrazat hakkında rapor verecek olan komiteleri 
Banka tâyin edecektir. Bu komitelerden her birinde, topraklarında projenin, tahakkuk ettirileceği 
âzayi temsil eden Guvernörler Meclisi âzası tarafından seçilen bir mütehassıs, ile Bankanın teknik 
işlerine bakan memurlardan biri veya birkaçı bulunacaktır. 

Kısım : 8 - Diğer Milletlerarası teşekküllerle münaseheil&r 

(a) Banka, alâkalı oldukları sahalara mahsus, mesuliyetleri deruhde etmiş- bulunan umumi ma
hiyette herhangi bir milletlerarası teşekkül ile veya aynı mesuliyetleri taşıyan milletlerarası 
âmme teşekülleri ile bu anlaşmanın bükümleri dahilinde işbirliği yapacaktır. Böyle.Mr işbirliği için 
bu anlaşmanın herhangi bir hükmünün tadilini icabettiren bir tertibin alınması, bu anlaşmada 
VII I inci mdde mucibince gerekli tadilâtın yapılmasına bağlıdır. 

(b) Banka, yukarıki fıkrada tasrih olunan vasıfları haiz olan ve esas itibariyle- Banka azaların
dan müteşekkil bulunan Milletlerarası teşekküllerin salâhiyeti dahilinde- bulunan meselelerle alâ
kalı istikrazlara ve kefaletlere ait talepler hakkında karar verirfees bu gibi teşekkfilüıa-notetai naaar 
ve tavsiyelerini nazarı itibara alacaktır. 

Kısım : 9 — tdarekanûerm maha&L 

(a) Bankanm idare merkezi en fazla hisse senedine; sahip; olan âzamn topraklarında buluna
caktır. 

(b) Banka herhangi bir azanın topraklarında şube veya aeentabJciar açabilir. 

(S , Boşatır77) 
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:KiMm : J ö — Mmiaba Jdar4hwi4Usi ve •n*ü§awre kriteri 

%•&) fcfflilraTOirttafca fdarShaneleri ^cjarak bunların yerim ve nüfuz ve salâhiyet sahalarını tâyin ede
bilir. 

"fB) ^HET nnritBfcâ Tdar^naöe^ittÖe bütün mıntakayı temsil eden ve Bankanın tesbit edeceği şe
killerde seçilen bir mıntaka müşavere heyeti bulunacak, idare kendi işlerinde bu heyetin mütâlâa
sını alacaktır. 

"Kısım : 11— Mutemetler r n 

(a) Her âza kendi Merkez Banlsttaı, Meıisez ©sakası buhıssıa&ğı takdirde, Bankaca muteber 
d i^ r bir.müesseseyi kendi parasından Banka yedinde bulunan mevcutlar için mutemet olarak^gös-
tereeei&ir. 

(b) Banka, en çok sayidâ hisse senedine sahip olan beş âzanm gösterdiği mutemetler ile Ban
kanın seçebileceği diğer mutemetler nezdinde, altın da .dâhil olduğu hajde, başka mallar da bulun-. 
durabilir. Bidayette Bankanın elin'de bulunan altın mevcudunun en az yarısı Banka idare merkezi-
nia^lftBNadılItı^ ^to^ıddaw»f«ahtt>i mza îtezaiıridandaıı^^^rten Tmıtenıed neMinde, ve enraz'% 40 'ı 
dai^FŞİ»rıâie4şfti»t^«da«t'b^^aMön's®ğer dördü tarradsasdan gösterilen >mntemetter mezdinde bu-
luttSİRmtlaBaJ*tar.«Bu msıteiBötlerden ibeerbirinin elinde tekınacak meblağ ' kendilerini göatereaı 
â^^aaıtiâis^^ileö&tİBHdgmt^ıidftr e<lendiği^mikta:rda» az olamaz. Banımla beraber, Bankanm^bütün-
al^tı»iffl«ka^b¥İ,saak^Ee mmmüzrı ve -Bankanın laemûl ̂ ihtiyaçları ğösamüade ;tutülarak ya-. 
pde^aictır. - Ifekâenmerc&k fevkalâde hallerde, Direktör!fr Meclisi: Bankanın altm mevcudunun ta-
mam»ı^?$p«iâaifett$jifelaî^ emaiy«fliî'brry«re n&htedebüir. 

:, • JLtsttıi • t'tâ -*̂ nofrti" ntewwtwftnkn'^sen&i 

*Bsnka *îl>ısei 'mİSdeam'1? ncî%ısnnnm fi) bımdi nracibmee veya aynı para île yapılan istikraz-
&Tltttfi££âSH!i teı&ltt'îsflHiksidiyfe -bedenen âza"parasn«iıffn kendi muameleleri için ihtiyaç gösterme
diği lâalettâyin bir kısım yerine, herhangi Mr'rzaTim -efektif- -(Kâğıt para) veyahut "da âza veya 
tâyin ettiği mutemet tarafından çıkarılan benzeri senetler vermesini kabul edecektir. Bu senetler 
mütedavil olmsyscîik, ^^^^tHiniyeeek ve - ibrazında !ba^âbaş vkıymetleri üzerinden Bankanın 
tâyin*- edilen mutemet. aifigidTndftkl hesabına matlûp kaydedilmek suretiyle ad€©ecektir. 

iEamm : 13 rrRçpöjflemn'&esri %&wmlûmtâ,&wUni • 

'(a)" fBairka, iıesa^îarmm~resmen,'tetkik edilen vaziyetini'(Bilançoyu) muhtevi senelik bir rapor 
neşredecek ve üç aylık veya daha az fasılalarla malî vaziyetine ait hesap'hülâsası ile ''~muamelâ-
tnr^e t ieesmi^s ter^^i r i îâY cetvelini' azalara tamim edecektir. 

(b) ^Banka gayelerinin tShâkküku' bakımırid an şayanı arzu görülen diğer raporları da neşr ede
bilecektir. 

'fc) *%u^kîsmV h1rkümle1ri"mııcîbmce'tanzim edilecek raporların hesjap cetvellerinin ve neşriya
tın birer sureti azalara dağıtılacaktır. ' % 

Kısım : 14 -Safi gelirin tahsisi. 

4a) *i4N£©sıö]?bEîa§e$isü4*er «^aerfBaııkama^fif^^riadeni ihfeiy t̂ al^eriîaynl&ktan;soıiF*u 
lkir,faclasma;tah8İ8 ve f hakiye, kşidıfı taidicde, âaaiapa:tevzi-€düeeek kısmı tâyin edecektir. 

• (b), *;§8ifiiigreHiâBı?£ir kısmi tf»^fctövjolaBakı dağıtıki^? takdirde, ^riaci temettü hissesi okra1: 
l^^âiayıay ^ ^ l n * a w m e g ^ a H Ö ^ ;IV neü mac6denin,"l ncinfay8mınm^(a)jfıkrası-
n^4İ^te*ii«ı^db»e«i»âai0W^ eden para üe yapılan,-ihrazlara ,se-
ue. t^rimda bağlukalan vasaii aikfcaran'yiiade 2 sine kadar tediyat yspüaaaktır. üirinci temettü 
hissesi olarak verilen yüzde 2 den sonra tekrar dağıtılmak üzere herhangi bir bakiye k a l m a s a 

(f&?Saj»aiir77!) 
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duğu takdirde, bu bakiye bütün azalara hisseleri nispetinde tevzi olunacaktır. Bu tediyat aza
lara kendi parasiyle, bu paranın mevcudu yoksa, âza tarafından kabul edileeek herhangi bir pa
ra ile yapılacaktır. Bu gibi tediyeler azaya kendi parasından başka bir para ile yapıldığı takdir
de, bu paranın transferine ve tediyeden sonra alan âza tarafından kullanılmasına azalar takyi-
dat koymıyacaklardır. 

Madd« — VI 
Âzalıktan çekflme • • âzalıktan muvakkaten gıkanima; muamelâtın tadili 

Kısım : 1 - Azaların çekilme hakkı 

Herhangi bir âza Bankanın idare merkezin» bir ihbarname göndermek suretiyle herhangi bir 
zamanda Bankadan çekilebilir. Çekilme ihbarnamenin alındığı tarihte muteber olacaktır. 

Kısım : $ • Atalıktan muvakkaten çıkarılma 

Herhangi bir âza, Bankaya karsı vecibelerinden herhangi birini ifada kusur ettiği takdirde, 
mecmu rey haklarının ekseriyetine sahip olan Guvernörler Meclisi âzalarının ekseriyetle vereceği 
bir kararla âzalıktan çıkarılabilir. Bu suretle muvakkaten çıkarılan âza, aynı ekseriyet tarafın
dan âzalık hakkının yeniden iadesine karar verilmedikçe, karar tarihinden itibaren bir sene için
de âzalık hakkını otomatik bir surette kaybeder. Bir âza muvakkaten âzalıktan çıkarılmış olduğu 
takdirde, bu anlaşma mucibince kendisine tanınan haklardan, âzalıktan çekilme hakkından baş
kasından istifade edemiyecek, fakat anlaşmanın tahmil ettiği bütün vecibelere tâbi tutulacaktır. 

Kısım : S - Milletlerarası Para Fon'u atalığı ile alâkanın kesilmesi 

Milletlerarası Para Fon'u âzalığı ile alâkası kalmıyan bir azanın mecmu rey haklarının dörtte 
üç ekseriyeti ile âzalıkta kalmasına karar verilmedikçe, Fon'dan ayrılma tarihinden üç ay sonra 
otomatik surette Banka âzalığı ile de alâkası kesilmiş olur. 

Kısım : 4 - Atalıkta alâkası kalmıyan Hükümetlerle hesapların tesviyesi 

(a) Azalıkla alâkası kalmıyan bir Hükümet Bankaya karşı doğrudan dağruya vâki taahhüt
lerinden ve âzalık alâkasının kesilmesinden evvel akdedilen istikrazlarla kefaletler mevcut olduk
ça bunlardan doğabilecek vecibelerden dolayı mesul olacak; fakat alâka kesildikten sonra Ban
kaca girişilen ikraz ve kefalet akitlerinden dolayı mesul olmıyacağı gibi Bankanın geliri ile mas
raflarına da iştirak etmiyecektir. 

(b) Bir Hükümetin azalıkla alakası kesildiği sırada Banka, bu âza ile aşağıda (c) ve (d) fık
ralarının hükümlerine tevfikan yapılacak hesap tesviyesinin bir cüzü olarak, azanın hisse senet
lerini geri almak hususunda tertibat alacaktır. Bu maksatla geri satmalmak için hisse senetlerine 
tatbik edilecek fiyat", bunların Hükümetin azalıkla alâkası kesildiği gün Bankanın defterlerinde 
mukayyet bulunan kıymetidir. 

(c) Bu kısım mucibince hisselerin Banka tarafından geri alınmasına mukabil yapılacak tedi
yat aşağıdaki şartlara tâbi olacaktır: 

(i) Hisselerden dolayı Hükümete ödenmesi icabeden herhangi bir meblâğ mezkûr Hükümetin 
kendisi, Merkez Bankası veya malî müesseselerinden herhangi birisi Bankaya müstakriz veya 
kefil sıfatiyle borçlu kaldığı müddetçe Bankaca tutulacak ve Banka dilediği takdirde, bu gibi 
borçları vâdelerinde karşılamağa tahsis edilecektir. TL nci maddenin 5 nci kısmının (ii) bendi mu
cibince bir hükümetin kaydolunduğu hisse taahhütlerinden mütevellit borçları dolayısiyle hiçbir 
meblâğ Bankada tutulamıyacaktır. Hiçbir halde, hisselerinden dolayı bir âazaya ödenmesi icabeden 
meblâğ, Hükümetin azalıkla alâkası kesildiği talihten itibaren altı ay geçmedikçe tediye edilmi-
yecektir. 3J_~ 

( E S»yitt : 77) 
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(ii) Tediyat, hisse senetleri Hükümet tarafından tevdi edildikçe ve yukarıda (b) fıkrasında 

yazılı ger| almak bedeli keza yukarıda (c) fıkrasının (i) bendinde yazılı istikraz ve kefaletlerden 
mütevellit borçları aşügı nispette olmak üzere zaman zaman yapılabilecek ve sabık âza satış be
delini tamamen alıncıya kadar devam edecektir. 

(iii) Tediyat istihkak sahibi memleektin parası ile veya, Banka dilediği takdirde, altınla ya
pılacaktır. 

(iv) Banka, Hükümetin âzalıkla alâkası kalmadığı tarihte mevcut bulunan kefaletler, İkraz
lara iştirakler veya ikrazlardan dolayı zarar edip te bu zararın miktarı aynı tarihte zararlara 
karşılık tutulan ihtiyat miktarını aştığı takdirde: Mezkûr Hükümet, zararlar hisselerin geri 
alma bedelinin tâyini sırasında hesaba alınmış olsaydı bu bedelden ne gibi -bir 
tenzilât yapılmak lâzım idi ise, o miktarı Bankanın talebi üzerine iadeye mec
burdur. Bundan maada, sabık âza Hükümetin, Tl nei maddenin 5 nci kısmının (ii) bendi muci
bince henüz ödenmemiş bulunan hisse taahhütleri kısmı hakkında vâki olacak herhangi bir ödeme 
talebine karşı mesuliyeti devam edecektir. Şu kadar ki, bu mesuliyet, hisse senetlerinin geri al
ma talebinin tâyini sırasında sermaye yenmiş re ödeme talebi yapılmış olsaydı bu Hükümetin kar
şılamak mecburiyetinde kalmış bulunacağı meblâğ ne olacak idi ise, o nispette olacaktır. 

(d) Herhangi bir memleketin âzalıkla alâkası kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde Banka 
bu maddenin 5 nci kısmının (b) fıkrası mucibince muamelâtını daimî surette tatil edecek 
olursa, mezkur azanın bütün hakları bu maddenin 5 nci kısmı hükümlerine tevfikan tâyin oluna
caktır. . 

Kmm : 5 - Muamelelerin tatili ve hesapların tesviyesi 

(a) Fekalâde hallerde Direktörler Meclisi, Guvernörler Meclisi tarafından ileride bir nokta! 
nazar ve hareket tarzı dermeyan edilinceye kadaryeni ikraz ve kefaletlere ait muameleleri muvak
katen tatil edebilir. 

(b) Banka, mecmu rey haklarının ekseriyetine sahip olan Guvernörler Meclisinin âzalarının 
ekseriyetle verecekleri bir karar üzerine yeni ikraz ve kefaletlere ait muameleleri daimî su-
ertte tatil edilebilir. Muamelâtın bu suretle tatilinden sonra, Banka bir nizam altında mevcudat 
ve matlubatının tahakkuk ettirilmesi, muhafazası ve emniyet altında bulundurulması ile borçla
rının tesviyesine ait faaliyetinden maada, diğer bütün faaliyetlerini durduracaktır. 

(c) Bilûmum azaların, sermayeye iştirak taahhütlerinin talep olunmıyan kısmından ve 
paralarının kıymetten düşmesinden (Madde : II, kısım : 9) mütevellit mesuliyetleri (Borçları), 
şarta bağlı olanlar da dâhil olmak üzere, alacaklıların bilûmum alacakları ödeninceye kadar de
vam edecektir. 

(d) Bankanın doğrudan doğruya alacaklısı olanların alacakları evvelâ Bankanın mevcutları 
ile ve sonra da henüz Ödenmemiş bulunan hisse taahhütleri dolayısiyle vâki ödeme talepleri 
üzerine Bankaya yapılan tediyatla ödenecektir. Direktörler Meclisi, Bankanın doğrudan doğruya 
alacaklısı \ olanlara tediyat yapmadan evvel, şarta bağlı kalacak sahiplerin^ bunlarla mütenasip 
bir tevziatta: bulunmağı temin etmek için muktazi gördüğü tertibatı alacaktır. 

(e) Aşağıdaki şartlar tahakkuk etmedikçe, yani : • 
(i) Alacaklılara karşı olan borçlar tamamen ödenmemiş veya karşılıkları temin edilmemiş ol

dukça, ve 
(ii) Meemu rey haklarının ekseriyetine sahip olan Guvernörler Meclisi azaları tevziat yapılma

sına ekseriyetle karar vermedikçe, 
Sermaye iştiraklerine mahsuben azalan Mçbirşuretle tevziatta bulunulmıyacaktır. 
(f) Yukariki (|) fıkrası mucibince tevziat yapılmasına dair karâr ittihaz edildikten sonra, 

mevcutları tamamen dağıtılıncıya kadar, azalara devamlı tevziat ya-
karar verebilirler. Bu tevziatın yapılması Bankanın âzalajnın her-

önoeden tesviye edilmesine bağlıdır. 

i a Sayı»; 7Îİ 
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' £g) Banka mevcudunun tevziinden evvel Direktörler Meclisi azalardan herbirinin elinde bu-

feman hisse senetlerinin Bankanın mevcut hisse senetlerinin heyeti umumiyesine olan nispetinvtes-
r;i>it edeeektir. 

(h) Direktörler Meclisi dağıtılacak olan mevcudun tevzi tarihindeki kıymetini, takdir ettikten 
*so>aı?a aşağıdaki şekillerde tevziata başlıyacakl ardır : 

(i) Bankanın elinde, tevziatta kullanılacakmevcut bulundukça, her azaya, kendisi, toprakla
rında kâin resmî teşekküller veya hükmî şahıslar tarafından çıkarılmış tahvil ve senetlerden, da
ğıtılacak umumi yekûndaki nispî hissesine kıymetçe teadül eden bir miktar tediye edilecektir. 

(ii) Yukarıda (i) bendi mucibince yapılan tediyeden sonra azaya ödenmesi icabeden bir baki-
;ye kaldığı takdirde, azanın kendi parasından Bankanın elinde mevcut bulundukça, bu bakiyeye 
. kıymet itibariyle muadil bir miktara kadar mezkûr kısım azanın kendi parasiyle tediye edilecek
tir. 

(m) Yukarıda (i) ve (ii) bentleri mucibince yapılan tediyelerden sonra azaya ödenmesi ica
beden bir bakiye kaldığı takdirde, Bankanın elinde altın veya azaca muteber bir paradan mevcut 
bulundukça, bu bakiyeye kıymet itibariyle muadil bir miktara kadar mezkûr kısım altında veya 
azaca muteber: para ile tediye edilecektir. 

(iv) Yukariki (i), (ii) ve (iii) betleri mucibince, yapılan tediyelerden sonra da Bankanın elinde 
mevcut. kaldığı takdirde, mezkûr bakiye hisseleri nispetinde azalara dağıtılacaktır. 

(i) Yukarıda (h) fıkrası mucibince Bankanın dağıttığı mevcutları alan herhangi bir âza, bu 
mevcutlar hususunda Bankanın tevziden evvel istifade ettiği haklardan aynen faydalanacaktır. 

Madde — VII 
Bankanın hukuki vaziyeti, masuniyet (muafiyet) ve imtiyazlar 

Kısım : 1 — Bu maddenin gayeleri 

Bankanın kendisine tevdi edilen vazifeleri ifa edebilmesi için bu maddede bahis mevzuu olan hu
kuki-vaziyet, masuniyetler ve imtiyazlar, her azanın topraklarında Bankaya tanınacaktır. 

Kısım : 2 — Hukuki vaziyet 

Banka bütün icaplariyle hükmi şahsiyeti ve bilhassa •. 
<i) 'Mukavele akdetmek, 
(ii) Gayrimenkul ve menkul mallar iktisap ve bunlara tasarruf etmek, 
(8ü) Davacı veya davalı olmak, 

ehliyetini haiz olacaktır. 

s Kısım : 3 — Bankanın adlı takibata karşı vaziyeti 

Banka aleyhine yalnız, Bankanın idarehane açtığı dâva takibine veya adlî tebligatı tebelluğa- sa
lahiyetli bir memur bulundurduğu, veyahut da menkul kıymetler çıkardığı veya bunlara kefalet ettiği 
âza topraklarında kâin vazifeli mahkemeler huzurunda, dâva açılabilir. Şu kadar ki, azalarda mev
cut veya.menşei azalar olan alacaklar .dolayısiyle azalar ve şahıslar tarafından dâva açılamaz. Ban-
kanun emval ve matlubatı her nerede ve kimin elinde bulunursa bulunsun, Banka aleyhine nihai 
Mküm tefhim olununcıya kadar, her türlü haciz, hapis hakkı ve infaza karşı, masuniyeti haiz ola
caktır. • - . . -••; 

- * Kısım : 4 — Banka mallarının hacizden masuniyeti 

rSaaAanan semval ve matlubatı her nerede ve kimin elinde bulunursa bulunsun anamaya tekâfifi 
t e rb iyeye (Millî Müdafaa mükellefiyeti), zapt vemüsadereye, istimlâke ve icrai veya teşrii-tasar
ruflara müstenit her nevi hacizlere karşı masuniyeti haiz olacaktır. 

( & Say ı s ı : .77): 
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Kısım : 5 - Evrak masumyeU 

Bankanın evrakı her türlü tecavüzden. masun olacaktır. 

Kısım : 6 - Banka emval ve matlubatmın takyitlerden muafiyetti 

Bankanın bilûmum emval ve matlubatı her nevi takyit, nizam, murakabe ve moratoryum
dan, bu Anlaşmada derpiş olunan muamelelerin ifasının istilzam ettiği nispette ve bu Anlaşma
nın hükümleri dâhilinde, muaf olacaktır. 

• ' : Kısım : 7 - Muhaberat ve tebligata ait imtiyazlar 

. .^a^ard1an,'lıç.rbiriJ Bankanın resmî muhaberat ve tebligatına diğer ^za^nu^res^riıuâuBÜMi'e'â-y»^ 
te t ı l^ l^ in iu . 4âbi olduğu muamelenin aynmı yapacaklardır. 

Kısım •: 8 - Erkân ve memurlara ait masuniyet ve imtiyazlar 

Bankanın bilûmum Guvernörler ve Direktörler Meclisi azalariyie bunların yedek ve vekilleri, 
mttöÜiMve memurları: 

(i) Resmî sıfatla yaptıkları tasarruflar dolayısiyle kanuni takibata karşı masuniyeti haiz. ola
caklardır; Bankanın bu masuniyeti kaldırması hali müstesnadır; 

(ii) Mahallî milliyete mensup olmadıkları takdirde, âzalarca diğer âzalaran mümasil dere
cedeki resmî mümessil ve memurlarına göç takyitleri, yabancılara mahsus kayıt ve tescil; mecbu
riyetleri, mecburi askerlik ve iş mükellefiyeti bakımlarından bahşedilen masuniyetlerle*; kaan-, 
biyo takyitleri bakımından gösterilen kolaylıklardan aynen istifade edeceklerdir; 

(iii) Âzalarca diğer azaların mümasil derecedeki resmî mümessilleriyle memurlarına seyahat 
kolaylıkları bakımından yapılan muameleden aynen istifade edeceklerdir. 

Kısım : 9 - Vergi muafiyetleri (masuniyetleri) 

(a) Banka ile Bankanın malları, matlupları, geliri ve bu Anlaşmanın müsaade ettiği faaliyet 
ve muameleleri her türlü vergi ve resimlerle gümrük resimlerinden muaf olacaktır. Banka aynı 
zamanda herhangi bir vergi ve resmin tahsiline veya tediyesine ait mesuliyet bakımından da ma
suniyeti haig olaeaktır. 

(b) Bankanın mahallî vatandaş, mahallî tebaa olmıyan veya diğer mahallî bir milliyete men
sup buhmmıyan Direktörler Meclisi azalariyie, vekîllerme veya aynı haldeki memurlarına verdiği 
maaşlar vev tahsisatlar hiçbir vergiye tâbi tutulmıyacağı gibi, bu gibi maaş ve:'-tahsisatlar ^ l a ^ 
yısiyle > hiçbir vergi tarhedilmiyecektir. 

(c) Her kimin elinde bulunursa bulunsun Banka tarafından çıkarılan tahvilleri veya menkttl 
kıymetlerle bunların temettü veya faizleri: * 

(i)t Bu gibi tahvillerle menkul kıymetleri sırf menşeleri dolayısiyle bir tefrike tâbi tutan j^eyav' 
(ii); Tek hukuki mesnedi yukarıdaki menkul kıymetlerin çıkarıldığı piyasa, ödeneeeğj veya i 

ödendiği para, veyahut da Bankaca tutulan idarehanenin bulunduğu veya. idame olunan;işlerin 
yapıldığı yer olan, 

Herhangi bir vetgiye - verginin şekli ne olursa olsun - tâbi tutulmıyacaktır. 
(d) Her kimin elinde bulunursa bulunsun, Bankanın kefalet ettiği tahviller veya menkul Ikijfe 

metlerle bunların temettü veya faizleri: 
(i) Bu gibi tahvillerle menkul kıymetleri sırf Bankanın kefaletini ihtiva ettikleri için bir tefri

ke tâbi tutan; veya 
,(ii) Tek hukuki mesnedi, Bankaca tutulan idarehanenin bulunduğu veya idame olunan işle

rin yapıldığı yer olan 
Herhangi bir. vergiye - verginin şekli ne olursa olsun - tâbi tutulmıyacaktır. » 

j( S. Sayısı : 77 ) ; _ 
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Ktstm : 10 - Maddenin tatbiki 

Her âza bu maddede ileri sürülen prensipleri kendi kanunlarının ifadesiyle fiiliyata geçirmek 
maksadiyle hudutları dâhilinde icabeden tasarrufları yapacak ve bu hususta Bankaya tafsilâtlı ma
lûmat verecektir. 

Madde — V in 

Tadiller 

(a) Bu anlaşmada tadilât yapılmasına matuf herhangi bir teklif, ister bir âza memleketten is
terse Guvernörler Meclisi azalarından birinden veya direktörler Meclisinden sâdır olsun Guver
nörler Meclisi Reisine bildirilecek, Reis de bu teklifi Guvernörler Meclisine arzedecektir. Teklif 
olunan tadil Guvernörler Meclisi tarafından tasvip edildiği takdirde, Banka bunu bütün azalara 
mektup veya telgrafla tamim ederek tadili kabul edip etmediklerini soracaktır. Şayet teklif edi
len tadilât, mecmuu rey haklarının 4/5 ine sahip olan âzalarm 3/5 i tarafından kabul edilirse, Ban
ka bütün azalara göndereceği resmî bir tebliğ ilekeyfiyeti teyit ve tasdik edecektir. 

(b) Aşağıdaki hükümlerin tadilini mutazammm tekliflerin yukarıda (a) fıkrasının hükmüne 
rağmen, bütün azalar tarafından ittifakla kabul edilmesi şarttır. 

(i) Bankadan çekilme hakkı (Madde VI, kısım 1); 
(ii) II nci maddenin"3 ncü kısmının (c) fıkrası ile temin olunan haklar; 
(iii) II nci maddenin 6 ncı kısmında derpiş olunan mesuliyetin tahdidi; 
(c) Tadiller, mektup veya telgrafla yapılan tamimde daha kısa bir müddet tasrih edilmedik 

çe, bütün azalara şâmil olmak üzere, tebliğ tarihinden itibaren üç ay sonra meriyete girecektir. 

Madde — IX 

Tefsir 

(a) Bu Anlaşmadaki hükümlerin tefsirine mütedair olarak herhangi bir Banka âzası tarafın
dan ortaya konan, veya Banka azalarından herhangi biri ile Banka arasında, veyahut ta azaların 
kendi aralarında tahaddüs eden herhangi bir mesele, karara bağlanmak üzere, Direktörler Mecli
since arzedilecektir. Eğer meselenin neticesi Direktörler Meclisine âza tâyin etmek hakkını haiz 
olmıyan bir azaya hassatan tesir etmekte ise, bu memleket V nci maddenin 4 ncü kısmının (h) 
fıkrasına tevfikan kendini temsil ettimek hakkına malik olacaktır. 

(b) Direktörler Meclisinin yukarıda (a) fıkrasına tevfikan karar verdiği her halde herhangi 
bir âza meselesinin Guvernörler Meclisinin tetkikma arzolunmasmı talebedebilir. Guvernörler 
Meclisi kararı katî ve nihaidir. Guvernörler Meclisine müracaatın neticesine intirazen, Banka lü
zum gördüğü derecede, Direktöler Meclisinin kararma istinaden hareket edebilir. 

(c) Âzalıkla alâkası kalmıyan bir memleket ile Banka arasında, veya Bankanın faaliyetini da
imî olarak tatil etmiş bulunduğu zamanlarda Banka ile azalardan herhangi biri arasında anlaşma-
mazlık çıkaracak olursa, bu gibi anlaşmamazlıklar tahkim yoluyla hallolunur. Hakem heyeti, biri 
Banka, diğeri alâkadar memleket ve bir üsthakem de, taraflarca diğer bir şekil üzerinde mutabık 
kaimmiş olmadıkça, Milletlerarası Daimî Adalet Divanının Reisi veya Bankanın kabul ettiği nizamna
mede gösterilecek olan başka bir makam tarafından tâyin edilen kimselerden teşekkül edecektir. 
Üsthakem, tarafların anlaşmadıkları her hususta, usule mütaallik bütün meseleleri hal ve tesviye 
etmek hususunda tam salâhiyeti haiz olacaktır. 

* ••- ' . Madde — X 

Muvafakate delâlet 

Banka tarafından bir teşebbüs yapılmadan evvel bir azanın muvafakatinin alınması lâzım oldu-

_ X S. Sayısı : 77 X 



•Şu hallerde, Vî î t inci maddede münderiç hükümler hariç, Bankanın teklif edilen teşebbüsten âzayi 
haberdar ettiği sırada tesbit edeceği mâkul müddet zarfında âza itirazda bulunmadığı takdirde, mu
vafakat istihsal edilmiş addolunur. 

M a d d e ~ X I ;' 

Son hükümler 

Ktsım : 1—Meriyet 

Bu Anlaşma, kaydolundukalrı hisse taahhütleri (A) cetvelinde yazılı taahhüt miktarları, yekû
nunun en aşağı fc 65 ini ihtiva eden Hükümetler namına imzalandığı ve bu maddenin 2 inci kısmının 
(a) fıkrasında işaret edilen vesikalar namlarına tevdi olunduğu zaman meriyete girecek; fakat 
hiçbir halde 1 Mayıs 1945 den evvel muteber ol mıyaeaktır. 

Kmm : 2 - İmza 

(a) Bu Anlaşmayı imzalıyan her Hükümet kendi mevzuatı dahilinde bu anlaşmayı kabul et
miş olduğunu ve bu anlaşmadan mütevellit vecibelerini ifa edebilmek için lüzumlu tedbirleri al
mış bulunduğunu bildiren bir vesikayı Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine tevcR edecektir. 

• ' ' '•" f - i. 

^ (b) Her Hükümet yukarıda (a) fıkrasında işaret edilen vesikayı tevdi ettiği tarihten itibaren 
Bankanın âzası olacak; ancak bu anlaşma, bu maddenin I nci kısmına tevfikan meriyete girme
den evvel hiçbir Hükümetin âzalığı muteber ol mıyaeaktır. 

".'(c) Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, bu anlaşmaya imza kondukça ve yukarıda (a) 
fıkrasında İşaret edilen vesikalar tevdi olundukça, isimleri A cetvelinde zikredilmiş olan bütün 
memleketlerin Hükümetleriyle II nci maddenin 1 nci kısmının (b) fıkrası mucibince âzalığa ka
bul olunan bütün Hükümetleri keyfiyetten haberdar edecektir. 

(d) Her Hükümet, bu anlaşmayı imzalayınca, Bankanın idare masraflarına karşılık olmak 
üzere, her,,hisse senedine ait bedelin % 1 inin % 1 ini altın veya Amerikan (Birleşik Devletler) 
doları ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine gönderecektir. Bu tediye II nci maddenin 8 nei 
kısmının (a) fıkrası mucibince yapılması gereken tediyata mahsus hesabın matlubuna kaydoluna
caktır. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti bu meblâğları hususi bir mevduat hesabında tutacak 
ve bunları bu maddenin 3 ncü kısmına tevfikan davet edilen ilk içtimada Banka Guvernçrler Mec
lisine devredecektir. Bu anlaşma 31 Aralık 1945 e kadar meriyete girmezse Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti bu meblağları göndermiş olan Hükümetlere iade edecektir. 

-.(e) Bu Anlaşma 31 Aralık 1945 tarihine kadar, isimleri A listesinde yazılı, memleketlerin 
Hükümetleri namına imzalamağa açık tutulacaktır. 

(f) 31 Aralık 1945 den sonra bu anlaşma II nci maddenin I nci kısmın™ (b) fıkrası mucibin 
ce âzalığa kabul olunan herhangi bir memleketin Hükümeti namına imzaya açık tutulacaktır. 

<g) Bu anlaşmayı imzalamakla bütün Hükümetler onu gerek kendi namlarına gerekse müstem
lekeleri ve denizaşırı topraklariyle himayeleri, hakimiyetleri, hüküm ve nüfuzları ve mandaları al
tında bulunan bütün topraklar adına kabul etmiş olacaklardır. 

(h) Ana vatan toprakları düşman işgali görmüş bulunan hükümetler için yukarıda (a) fıkrasın
da yazılı vesikanın tevdii bu toprakların kurtarıldıkları tarihten yüz seksen gün sonraya kadar 
tehir edebilir. Bu vaziyette bulunan bir hükümet tarafından mezkûr vesika müddetin hitamından ev-
evel tevdi edilmezse, o hükümet namına atılmış olan imza hükümsüz sayılacak ve kaydolunduğu nine
lerin yukarıda (d) fıkrasına tevfikan ödenmiş olan kısmı kendisine iade olunacaktır. 

(i) Yukarıda yazılı (d) ve (h) fıkraları, anlaşmayı imzalıyan her hükümet hakkınca imza tari
hinden itibaren meri olacaktır. 

İ S . Sayı» : 7 7 i 



Kwmi8. — Bankanmagûhş merasimi 

(a) Bu-anlaşma bu maddnin I nci kısmı mucibince-meriyete girer girmez^ her âza mtnüeketGu-
vefnörler Meclisine bir âza tâyin edecek ve A cetvelinde kendisine en çok sayıda hisse senedi tahsis 
olunan âza, Guvernörler Meclisini ilk toplantıya davet edecektir. 

(b) Guvernörler Meclisinin ilk toplantısında, muvakkat Direktörler Meclisi âzalarının seçilmesi
ne ait tedbirler alınacaktır. A cetvelinde kendilerine en çk sayıda hisse senedi tahsis olunan beş mem
leketin hükümetleri muvakkat Direktörler Meclisindeki azalarını tâyin edecektir. Bu hükümetlerden 
biri veya daha fazlası henüz âza olmamışsa, bunların Direktörler meclisinde işgal etmek hakkını ha
iz oldukları âzalıklar, mezkûr Hükümetler âza oluncıya kadar en geç 1 Ocak 1946 ya kadar mün
hal kalacaktm- Muvakkat Direktörler Meclisinin 7. âzası (B) cetvelinin hükümlerine tevfikan seçi-
lecelçtir/ Bıı azalar 1 0(Mik 1946 dan sonra mümkün olan en kısa bir zamanda, yapılacak olan ilk 
mûta^ Direktörler Meclisi seçimine kadar vazifede kalacaklardır. 

(c) Guvernörler Meclisi salâhiyetlerinden herhangi birisinin kullanılmasını muvakkat Direktör
ler Meclisine devredebilir. Direktörler Meclisine devri caiz olmıyan salâhiyetler bu hükümden ha
riçtir. 

(d) Banka muamelâta başlamak üzere olduğunu azalara ihbar edecektir. 
Tek nüsha olarak Vaşington'da tanzim olunan bu Anlaşma muhafaza edilmek üzere Amerika 

Birleşik Devletleri Hükümetinin Evrak Mahzenine tevdi olunacaktır. Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti bu nüshanın musaddak birer suretini (A) cetvelinde isimleri yazılı bütün Hükümetlerle 
II nci.'maddenin 1 nci kısmının (b) fıkrası mucibinîe âzahkları tasvip olunan bütün Hükümet
lere gönderecektir. 

( Si Saşm: 11J 



-A-Cetreli 

Amerikan Amerikan 
(Birleşik Devletler) (Birleşik Devletler) 

dolar olarak vdolâr ûlarak 
milyon hesabiyle r milyon Jresabiyle 

Avustralya 
. Belçika 

Bolivya 
Brezilya 
Kanada 

.Şili 
,Çin 
Kolombiya 
Kostarika 
Küba 
Çekoslovakya 
Danimarka 
Dominikan Cumhuriyeti 
Ekvador 
Mısir 
Salvador 
Habeşistan 
Fransa 
Yunanistan 
Guatemala 
Hayti 
Honduras AAVUVL VIA tWJ 

îzlanda 
Hindistan 

200 
225 

7 
105 
325 
35 

600 
35 
2 

35 
125 
+ 
2 
3,2 

40 
1 
3 

450 
25 
2 
2 
i 
J. 

1 
400 

İran 
Irak 
Liberya " 
LÜksembuşg 
Meksika 
•Felemenk 
Yeni .Zelanda 
Nikaragua 
Norveç 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Filipin 
Polonya 
Cenubi Afrika Birliği 
S. S. C. B. 
Birleşik Krallık 
Birleşik Devktler 
Uruguay 
Venezuela 
Yugoslavya 

24 
-6 
4 5 

10 
65 

«•275 
50 
0,8 

50 
0,2 
Q,S 

47,5 
4 5 

425 
.100 

4.200 
1,300 
3475 

.10,5 
40,5 
40 

9 100 

[ + ] Danimarka'nın kaydolunacağı hisse taahhütleri, Danimarka bu Anlaşmanın hükümlerine 
tevfikan iltihakı kabul ettikten sonra Banka tarafından tâyin olunacaktır. 

İM*Jkqmı%ll 



- 5 6 — 
B - Cetveli 

i _ Direktörler Meclisine âza seçimi 

1. Direktörler Meclisi âzalarının seçimi V nci maddenin 4 ncü. kısmının (b) fıkrası mucibince 
rey vermek salâhiyetini haiz bulunan Guvernörler Meclisi âzalarının hafi reyleriyle yapılır. 

2. Müntahap Direktörler Meclisi azaları için rey verilirken, rey vermeğe salahiyetli olan Gu
vernörler Meclisi azalarından her biri, kendisini tâyin eden azanın V nci maddenin 3 ncü kısmı 
mucibince haiz olduğu reylerin hepsini bir şahsa verecektir. En çok rey kazanan 7 kişi Direktör
ler Meclisi âzası olacaklardır; şukadar^ki, seçimde kullanılmak imkânı bulunan reyler yekûnunun 
yüzde 14 nden az rey alan kimse seçilmiş sayılmaz. 

3. iHrinci seçimde 7 kişi seçilmiş olmazsa, ikinci bir seçim yapılacaktır. Bnaz rey alanın gös-
terilemİyeceği bu intihaba yalnız (a) birinci seçimde kazanamıyan bir kimseye rey vermiş olan Gu
vernörler Meclisi âzalariyle, (b) seçilen bir kimseye verdikleri reylerle bu şahsın aldığı rey sayı
sını aşağıda 4 sayılı bent mucibince seçimde kullanılmak imkânı bulunan reylerin yüzde onbeşinin 
üstüne çıkarmış sayılan Guvernörler Meclisi azaları iştirak edecektir. 

4. Guvernörler Meclisi azalarından biri tarafından verilen reylerden dolayı herhangi bir 
şahsın aldığı reylerin seçimde kullanılmak imkânı bulunan yekûna nispetle yüzde onbeşten yu
karı çıkıp çıkmadığının tâyininde: Bu nispetin en çok rey hakkına sahip olandan başlıyarak rey 
hakkı sırasiyle yüzde onbeş haddini buluncıya kadar, Guvernörler Meclisi âzalarmca o şahıs lehine 
kullanılan reyleri ihtiva ettiği farzolunur. 

5. Guvernörler Meclisi azalarından biri tarafından verilen reyler, bir kimsenin aldığı rey
lerin yüzde onbeşten yukarı çıkmasını mucip olsa bile, yüzde onbeş nispetine varılmasını temin et
mek maksadiyle bunların sıra dahilinde kısmen hesaba alınması icabettiği takdirde, mezkûr reyle
rin tamamı bu maksatla kullanılmış farzolunur. 

6. îkinci seçimden sonra da 7 kişi seçilmiş bulunmadığı takdirde, 7 kişi seçilinciye kadar 
aynı minval üzere başka seçimler yapılacaktır; ancak, 6 kişi seçildikten sonra 7 neisinin müte
baki reylerin nispî ekseriyetle seçilebilmesi ve bu reylerle seçilmiş sayılması şarttır. 

>e-<< 

İS. Şayia-77), 



S, Sayısı: 78 
Türk parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sa
yılı Kanun süresinin uzatılmasına dair Kanun tasarısı 

ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (1 94) 

17 .XII . 1946 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

f3rk Parasmm Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanun süresinin uzatılmasına, dair 
IfaHye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 5 . XII . 1946 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle hirlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
U. Peker 

Gerekçe 

* 1929 yılında başgösteren umumi buhran dolayısiyle Türk Parası kıymetinde görülen temevvüçleri 
önlemek üzere 20 . I I . 1930 tarihinde-kabul edilen 1567 sayılı kanunun 3 yıl olarak tesbit edilen 
yürürlük süresi, bu kanunun kabulüne saik olan şartların devamı dolayısiyle* 2100 sayılı kanun
la iki ve 2686, 3336, 3974, 4512 sayılı kanunlarla da üçer yıl daha uzatılmıştı. 

Mezkûr kanunun yürürlük süresi içinde döviz takyidatı koyan bütün memleketler bu takyidatı 
gittikçe şiddetlendirmişler ve bilhassa son dünya harbine kadar serbest rejime tâbi olarak kalan 
bazı memleketler de, şiddetli döviz takyidatı koymıya mecbur olmuşlardır. 

Ba»eaaleyh; bu vaziyet karşısında 1567 numaralı Kanunun yürüriüğündeki zaruret devam 
etmekte bulunmuş ve sagzkûr kanunun daha üç yıl süre ile uzatılması paramızın istikran bakımın-
d*a »nni görülmüştür. 

T. a. 
Başbakanlık 

Mutmelât G&ıd Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı; 71 . 68$, 6/mt 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. B. 31. 31. 
Maliye Komisyonu 25 . XII . 1946 

Esas No. 1/94 
Karar No. 6 . 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığınca hazılanan ve Bakanlar 
Kurulunun 5 . XI I . 1946 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması Kararlaştırılan Türk 
Parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 
sayılı Kanun süresinin uzatılmasına dair Kanun 
tasarısı ile gerekçesi komisyonumuzda incelendi. 

Keyfiyet Hükümet gerekçesinde de açıklandı
ğı gibi Türk Parası kıymetinde görülen temev-
vüçleri önlemek üzere 20 . I I . 1930 tarihinde ka
bul edilen 1567 sayılı kanunun üç yıl olarak tes-
bit edilen yürürlük süresi, bu kanunun kabu
lüne saik olan şartların devamı dolayısiyle, 2100 
sayılı kanunla iki ve 2686, 3336, 3974, 4512 sa
yılı kanunlarla da üçer yıl daha uzatılmıştı. 

En son 4512 sayılı Kanunla üç yıl için ıı'zatıl-

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 
1567 sayılı Kanun süresinin uzatılmasına dair 
Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
17 . XTI . 1946 tarihli ve 6/2991 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan Kanun tasarısı 
Maliye Komisyonu raporiyle birlikte Komisyo
numuza tevdi Duyurulmakla Maliye Bakanı Ha-
lid Nazmi Keşmir hazır olduğu halde incelendi. 

Hükümet gerekçesi ve Maliye Komisyonu 
raporunda da belirtildiği veçhile, 1929 yılın
daki umumi iktisadi buhrandan sonra, dış tedi
yelere ait talebin artması suretiyle bozulan te
diye muvazenesini sağlamak ve Türk Parasının 
kıymetini korumak üzere 1930 yılında 1567 sa
yılı kanunla üç yıl için kabul edilen ve ondan son-

mış olan bu süre 27 . I I . 1947 tarihinde niha
yete erecektir. Halbuki kanunun kabulüne saik 
olan sebep ve şartlar o gün oklulu gibi bugün 
dahi devam etmektedir. Bu sebeple bu sürenin 
üç yıl daha uzatılması komisyonumuzca da muva
fık görülmüş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Baş. Sözcü Kâtip 

izmir Samsun Urfa 
$. Adalan R. Isıtan V. Gerger 

Elâzığ Kastamonu Konya 
F. Karakaya H. Çelen S. Çumralı 

Samsun Tokad 
ö. Karataş C. Kovalı 

ra 2100, 2686, 3336, 3974 ve 4512 sayılı ka
nunlarla süreleri uzatılan hükümlerin, son ka
bul edilen sürenin biteceği tarih olan 27 Şubat 
1947 den başlıyarak üç yıl daha uzatılması mak-
sadiyle kanun hazırlanmıştır. 

Dünyanın hemen her tarafında bugün mev
cut olan kambiyo takyidatın tatbikma ve millî 
paranın kıymetini koruma yolundaki tedbirle
rin alınmasına memleketimizde de devam edil
mesi bugün de, iktisadi şartların zaruri bir ica
bıdır. Milletlerarası iktisadi münasebetlerin ve 
memleket iktisadi şartlarının gelişimine uygun 
bir şekilde çeşitli ve gerektikçe değişik olarak 
alınması gereken bu tedbirler hakkında, mev-
cuf kanun hükümlerinin üç yıl daha uzatılması 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. 31. 31. 
Bütçe Komisyonu 10 . II . 1947 

Esas No. 1/94 
Karar No. 53 

Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı : 78 ) 
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esas itibarîyle Komisyonumuzca da uygun g5- Kâtip 
rülmüş ve Hükümetçe alınacak tedbirlerin, iyi Ankara 
niyet sahibi insanların, gerek formaliyte nok- F. öymen 
sanları ve gerek herkesçe her zaman kolayca Antalya 
öğrenilmesi, mümkün olmıyan tedbirlerin bi- İV. E. Sümer 
linememesi yüzünden güç vaziyetlere ve zarar- Bursa 
lara mâruz kalmaları ihtimallerini önliyecek F. Bük 
bir tarzda olmasının daima gözönünde tutulma- Eskişehir 
sı temenniye değer görülmüş ve maddeler Hü- A. Potuoğlu 
kümet teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. Kastamonu 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük- M. Akalın 
sek Başkanlığa sunulur. Mardin 

Başkan Başkan V. Sözcü R. Erten 
Edirne Diyarbakır îzmir Urfa 

M. N. Gündüzalp C. Ekin M. Birsel E. Tekeli 

Ankara 
N. C. Akkerman 

Aydın 
R. Alpman 

Diyarbakır 
V. Dicleli 

İstanbul 
O. N. Koni 

Kırşehir 
Ş. Torgut 
Samsun 

M. A. Törüker 

Ankara 
C. Gölet 

Bolu 
C. S. Siren 

Diyarbakır 
f. H. Tigrel 

îzmir 
S. Dikmen 

Kocaeli 
/. R. Aksal 

Tokad 
R. A. Sevengü 

Yozgad 
S.îço* 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 
1567 sayılı Kanun süresinin uzatılmasına dair 

Kanun tasarısı 
MADDE 1. — Türk Parasının Kıymetini Ko

ruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun altıncı 
madesinde yazılı olup 2100 sayılı kanunla iki ve 
2686, 3336, 3974 ve 4512 sayılı kanunlarla üçer 
yıl uzatılmış olan süre, bitimi tarihinden itiba
ren üç yıl daha uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğo girer. 

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

Başbakan Devlet Bakanı 
R. Peker Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
M. A. Renda Ş. Devrin 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
B. Saka 

İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı Millî #Eğitim Bakanı 
R. Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
T. B. Balta Dr. B. U% 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
T. Çoskan F. Kurdoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

Ticaret Bakanı 
A. înan 

mmm ıı 
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S. Sayısı: 79 
Altmış milyon liralık madenî ufaklık para basılması 
hakkında Kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyon

ları raporları (1/98) 

T.G. 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü 20 . XII . 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 209, 6/3026 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Altmış milyon liralık madenî ufaklık para basılması hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunun 19 . XII . 1946 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştı-
ulan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Teker 

Altmış milyon liralık ufaklık para bastırılması hakkında Kanun tasarısı gerekçesi 

2257, 2461, 3103 ve 4606 sayılı kanunlarla 25 milyon liralık gümüş ve bakiyesi nikel ve bronz
dan olmak üzere cem'an 42 milyon liralık madenî para ihracı için Maliye Bakanlığına yetki ve
rilmiştir. 

1 . XII . 1946 tarihine kadar işbu 42 milyon liralık limite mukabil Darphanece 25 milyon lira
lık gümüş, 13 800 000 liralık bronz ve nikel halitası ki cem'an 38 800 000 liralık ufaklık para ba
sılmış bulunmaktadır. 

Bu ufaklık paralardan şimdiye kadar 10 milyon liralık bir lira ve 50 kuruşluk gümüş para 
Hazinece tedavülden çekilmiş ve nikel - bronz 25 kuruşluklar müstesna son on sene zarfında başkaca 
ufaklık para basılmamış olması, bugün piyasada görülen ufaklık para buhranının başlıca sebeple
rini teşkil etmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının muhtelif tarihlerde tedavüle çıkar
dığı bir liralık ve elli kuruşluk banknotlardan on küsur milyon liralığının fersudeleşmiş bulun
ması hasebiyle mezkûr bankaca tedavülden çekilmesi ve bu kupürlerde yeniden banknot ihraj 
edilmemesi bu darlığı daha şiddetlendirmiştir. 

Halen piyasada ufak para basmıya elverişli madenlerin tedariki kolaylaşmış bulunduğundan 
muhtelif sebeplerle tedavülden çekilen veya çekilmek istidadını gösteren yüz kuruş ve daha aşağı 
kıymetteki paralarımızın, madenî kıymetleri bugünkü fiyatlarına göre itibari kıymetlerini geçmi-
yecek yeni ufaklık paralarla değiştirilmesi muvıfık görülmüş ve bu tasarı bu maksatla sevke-
dilm iştir. 

Basılacak olan bu paraların, bugünkü darlığı önlemek üzere süratle piyasaya çıkartabilmeleri
nin temini için halitalarının imtizacına göre ayar, sıklet ve toleranslarını^ tâyini hususunun Maliye 
Bakanlığına bırakılması zaruri görülmektedir. 

t"cm paraların kabul hadlerinin bugünkü piyasa ihraçlar ı gözöhünde bulundurularak tasarı
nın dördüncü maddesinde,bir liralıklar için yüz, elli ve yirmi beş kuruşluk için elli, on ve beş ku
ruşluklar için yirrttibeş, iki buçuk ve bir kuruşluklar için beş ve yarım kuruşluklar için bir lira 
olarak tesbiti lüzumlu görülmüştür. 
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Bu paraların tedavül mecburiyeti, zamanaşımı ve kabul vasıfları ile bunları taklit edenler veya 

eski paraları belirli süreler sonunda kullananlar hakkındaki cezai hükümlerde ve diğer hususlarda 
bir değişiklik yapılmamış ve 2257 ve 2461 sayılı kanunların ilgili hükümleri tasarmm 5, 6 ve 7.nci 
maddelerinde aynen tekrarlanmıştır. 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

?Jsas No. 1/98 
Karar No, 7 

14.1 . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Ku
rulunun 19 . X I I . 194.6 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan altmış milyon . 
liralık ufaklık para. basılmadı hakkındaki ka
nun tasarısı ile gerekçesi Komisyonumuza ha
vale olunmakla Maliye Bakanlığı temsilcileri 
hazır olduğu halde tasarı Komisyonumuzca in
celendi. 

2257, 2461, 3103, 4606 sayılı kanunlarla Ma
liye Bakanlığına (25) milyonu gümüş, (17) mil
yonu nikel ve bronz olmak üzere (42) milyon 
liralık madeni ufaklık para darbı yetkisi veril
miş, Bakanlık da şimdiye kadar bu yetkiye 
dayanarak (38 800 000) liralık ufaklık- para 
bastırılarak tedavüle çıkarmıştır. 

Bundan başka Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası da 1715 sayılı kanunun verdiği yetkiye 
dayanarak ayrıca (22 900 000) lira miktarında 
fi) ' liralık ve (50) kuruşluk ufaklık kâğıt pa
rayı tedavüle çıkarmış, bu suretle ufaklık pa
ralarımızın tedavüldeki miktarı (61 700 000) 
liraya ulaşmıştır. 

Bilâhara para kıymetinin düşmesi neticesi 
gümüş paraların maden kıymetinin itibari kıy
metine yaklaşmış olması hasebiyle Mazine teda
vülde bulunan gümüş ufaklıklardan (10) mil
yon liralık kısmını tedavülden çekmiş olduğu 
gibi,.Merkez Bankası da yine tedavüldeki ufak
lık kâğıt paraların yıpranmış olanlarından 
(6 400 000) liralık kısmını geri çekmiş ve bu 
suretle piyasada ufaklık para sıkıntısı hâsıl ol
duğu anlaşılmıştır. 

Esasen muhtelif tarihlerde basılan ve mik
tarı yukarıda gösterilen ufaklık paraların muh

telif serileri arasında iyi bir düzen bulunmadı
ğından tedavülde bazı karışıklıkları da mucip 
olmaktadır. 

Bu itibarla hem piyasadaki ufaklık para 
buhranını önlemek ve hem de muhtelif seriler 
arasında bir insicam kurmak maksadıyla yeni
den ufaklık para basılmasının ve mevcutları
nın piyasadan kaldırılmasının faydalı olacağı 
sonucuna varılmış ve tasarının maddelerine ge
çilmiştir. 

Merkez Bankası tarafından çıkarılmış olan 
kâğıt (1) liralık ve (50) kuruşluk paraların 
tedavülden çekilmesine dair olan tasarının ikin
ci maddesine daha ziyade vuzuh vermek için bu 
çekilmenin 1715 ve 3492 sayılı kanunlar hü
kümlerine göre yapılacağı ilâve olunduğu gibi, 
sadelik ve diğer mevzuattaki terimlerle uygun
luk temini için 10 ncu maddedeki darbiyatında 
kelimesindeki yabancı cemi edatı çıkarılmış ve 
yine bu maddedeki (Ek görev) terkibi de (Fazla 
çalışma) terimiyle değiştirilmiştir. Hâlen yürür
lükte bulunan mevzuattan pek az farklı olan 
tasarının diğer hükümleri Hükümet teklifinde 
olduğu şekilde aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu 

Başkanı 
îzmir 

Ş. Adalan 
Elâzığ 

F. Karakaya 
Malatya 

M. N. Zabct, 

Sözcü 
Samsun 

R. Isıtan 
Kastamonu 

İl. Çelen 
Yozgad 
C, Arat 

Kâtip 
Urf a 

V. Gerger 
Konya 

'*Sf. Çumralı 
Tokad 

Ç. Kovalı 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B, M. M. 
Bütçe Komisyonu İO . İl . 1947 

Esas No. 1/98 
Karar No. 54 

Yüksek Başkanlığa' 

Altmış milyon liralık uf aldık madenî para ba
sılması hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanıp 
Bakanlar Kurulu karariyle ve Başbakanlığın 
20 . XII . 194G tarihli ve 6/3026 sayılı tezkere
siyle Yüksek Başkanlığa sunulmuş bulunan tasa
rı ve gerekçesi Maliye Komisyonu raporiyie birlik
te, ve Maliye Bakanlığı mümessili hazır olduğu 
halde incelendi. 

Hükümet gerekçesinde ve Maliye Komisyonu 
raporunda belirtildiği üzere bu tasarı ile tedavüle 
çıkar-ılması düşünülen altmış milyon liralık ufak
lık; madenî para halâ yürürlükte olan 2257, 3103 
ve 4606 sayılı kanunlarla çıkarılmasına yetki ve
rilmiş bulunan yirmi beş milyon liralık gümüş 
ve on yedi milyon liralık çeşitli madenî ufaklık 
paralarla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka
sınca yüz ve elli kuruşluk olarak tedavüle çıkarıl
mış bulunan 22 900 OOGliralık kâğıt paranın ye
rini tutacaktır. Bu kanunlara dayanılarak yirmi 
beş milyon liralık gümüş tamamen tedavüle çı
karılmış ve fakat madenî paralardan yalnız 
13 800 000 liralık basılmıştır. Yani ceman 
38 800 000 liralık para tedavüle çıkarılmış bulun
maktadır. Ancak gümüş paralardan on milyon li
ralık miktarı gümüş f iatlarında son senelerde vu
kua gelen tereffü münasebetiyle Hazinece ele 
geçtikçe tekrar tedavüle "çıkarılmamak suretiyle 
çekilmiştir. Bunlardan başka Türkiye Cumhuri
yeti Merkez Bankasınca tedavüle çıkarılmış bu
lunan kâğıt para miktarı da 22 900 000 lira rad

desinde iken kullamlamıyacak hale gelenlerin çe
kilmesi yüzünden 10 000 000 lirayı geçen bir mik
tarı tedavülden kaldırılmış bulunmaktadır. Şu 
halde 62 000 000 liraya yaklaşan ufaklık para 
tedavül hacminden üçte birinin eksik olduğuna 
hükmetmek lâzımgeldiği gibi kesin tahmini müm
kün olmamakla beraber bir kaç milyon liralık 
gümüş paranın' da halk elinde ve tedavülden çe
kilmiş vaziyette olduğuna ve kâğıt paraların da 
mütamadiyen eskiyerek tedavülden çekilmekte 
bulunduğuna göre üçte birden havlı fazla mik
tarın tedavülden çekilmiş olduğunu kabul etmek 

yerinde olur. Bu sebeplerle tasarı hükümleri ye
rine getirildiği takdirde bir kaç senelik müşahe
de ve tecrübe ile altmış milyon lira- raddesinde 

olduğu anlaşılan ufaklık para ihtiyacı tatmin edil
miş olacağı gibi mevcut çeşitli ve bir bîrine pek 
benziyen paralar ortadan kaldırılarak vasıfları 
daha uygun - birbirinden ayırdcdümesi mümkün 
düzenli ufaklık tedavül vasıtası çıkarılmış bulu
nacaktır. 

Tasarının ihtiva ettiği maddelerden ekserisi 
mümasili kanunlarda yer alan lüzumlu madde
lerdir ve bunlarda bir değişiklik'yapılmamış
tır. Komisyonda tartışma konusu olan madde
lerden birincisi basılacak paraların halitalarına 
göre ayar, sıklet ve tolerans gibi vasıflarının 
tâyinine Maliye Bakanlığının yetkili kılınması 
keyfiyetidir. Filhakika bu kabîl paraların kıy
meti bu paralara izafe edilecek itibarî kıymet
ten ibaret olup bunlarda hakiki kıymet uraha-
mıyacağma- ve altmış milyon liralık paranın 
ancak dört buçuk sene kadar bîr müddette* mey
dana çıkarılabileceğine göre Maliye Bakanlığın
ca şimdiye kadar yapılmış olan tecrübelerin 
daha ilerletilerek peyderpey basılacak olan bu 
paraların aranılan vasıfları haiz olması şartiyle 
mümkün mertebe ucuz maddelerden yapılacak 
halitalardan basılabilmesini sağlamak üzere va
sıflarını tâyin yetkisinin Maliye Bakanlığına ve
rilmesinde isabet olduğu ve gerekli vâsıfların 
kanun metninde tasrihi lâzımgeleceği reyinde bu
lunan bir kısım üyelerin mütalâasına karşı ço
ğunlukla kabul edilmiştir. Esasen on milyon 
liralık para basılmasını emreden 4606 sayılı ka
nunda yalnız maden halitesinin tayiniyle iktifa 
edilmiş ve ayar, sıklet ve tolerans tesbiti 
için Maliye Bakanlığına salâhiyet vermiş bulun
maktadır. 

Dördüncü maddede basılacak paraların ka
bul haddi olarak teklif edilen miktarlar halk 
arasında güçlük doğurabilecek derecede yüksek 
görüldüğünden bu miktarlar yüz kuruşluklar 
için, yüz lira yerine elli, elli kuruşluklar için 
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elli lira yerine yirmi beş, yirmi beş kuruşluk
lar için yine elli lira yerine on, on ve beş ku
ruşluklar için yirmi beş lira yerine beş ve iki 
buçuk ve bir kuurşluklar için de teklif veçhile 
beş, yarım kuruşluklar için bir lira olarak ka
bul edilmiştir. 

Tasarının yedinci madesinde tedavüle çıka
rılacak paraları itibari kıymet dışında bir fiyat
la ve tedavülden kaldırılan paraları herhangi 
fiyatla mübadele vasıtası olarak kullananların 
kullndıkları paraların zaptcdileceği ve kendi
lerinin bir tutanakla Sulh mahkemesine gönde
rileceği ve birinciler için kullanılan paranın 
yirmi misli ağır para cezası ve ikinciler için de 
bir aya kadar hapis ve beş liradan aşağı ol
mamak üzere ağır para cezası hükmolunacağı 
gösterilmiştir. Tedavüldeki paraları itibarî 
kıymeti dışında kullananlar için «ağır» vasfı 
kaldırılarak kullandıkları paranın yirmi misli
ne kadar para cezasiyle mahkûm edilmesi hare
ketin mahiyeti itibariyle kâfi görülmüştür. Te
davülden kaldırılmış olan paraları kullananlar 
hakkındaki hükümlere gelince: Tedavülden 
kaldırılan para tedavül vasıtası olmaktan çık
mış, alelade eşya meyanında sayılacak bir me
ta olacağından maddedeki « mübadele vasıtası » 
yerine « Tedavül vasıtası » tâbirinin kullanıl
ması ve bunların tedavül vasıtası olarak kulla

nacaklar için de paranın müsaderesi ve hakkın
da umumi mevzuat, hükümleri tatbik edilmek 
üzero mahkemeye şevkiyle iktifa edilmesi gerek
li görülmüştür. 

Yukarıda bahis konusu edilen hususlardan 
başka bazı maddelerde vuzuhu temin edecek bir
kaç düzeltme yapılmış ve Maliye Komisyonunun 
ikinci ve onuncu maddelerde yaptığı değişiklik
ler do uygun görülmüştür. 

Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Edirıifl Diyarbakır İzmir 

İIİ. N. Gündüzalp C. Ekin M. Birsel 
Kâtip 

Ankara Ankara Aydın 
F. Öymen C. Gölet R. Alpman 

Balıkesir Bursa Diyarbakır 
E. Allan F. Bük V. Dicleli 

Eskişehir 
Bu tasarının iki mad-

desino muhalifim. Kırşehir Kocaeli 
A. Potuoğlu §. Torgut 1. R. Aksal 
Kütahya Mardin Niğde 

Dr. A. 1 . Gürsoy R. Erten R. Gürsoy 
Samsun Ur fa 

M. A. Yörüker E. Tekeli . 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Altmış milyon liralık madenî ufaklık para basıl
mam hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Maliye Bakanlığı altmış mil
yon liraya kadar madenî para çıkarmağa yetki
lidir. 

2257, 2461, 3103 ve 4606 sayılı kanunlara tev
fikan basılmış bulunan madenî paralar birinci 
fıkra gereğince çıkarılacak yeni madenî para
larla değiştirilir. 

MADDE 2. — Bu kanunun yayınımı müta-
akip Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tara
fından evvelce tedavüle çıkarılan bir liralık ve 
elli kuruşluk banknotlar tedavülden çekilir ve 
bundan sonra bu kupürlerde banknot basılamaz. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerine göre 
basılacak madenî paralar, bir liralık, elli, yirmi-
beş, on, beş, iki buçuk, bir ve yarım kuruşluk 
olacaktır. Bunların maden cinsini ayar, sıklet 
ve toleranslarını tesbite Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 4. — Madenî paraların kabul haddi 
bir liralıklar için yüz, elli ve yirmi beş kuruş
luklar için elli, on ve beş kuruşluklar için yirmi-
beş, iki buçuk ve bir kuruşluklar için beş ve 
yarım kuruşluklar için bir liradır. Ancak, mal-
sandıkları ve Hazinenin vezne işlerini gören ban
kalar herhangi bir miktarla bağlı kalmaksızın bu 
paraları kabule mecburdurlar. 

MADDE 5. — Delinmiş, kesilmiş, zımbalan
mış, kulp takılmış ve her ne suretle olursa olsun 
aslî şekilleri değiştirilmiş paralar kanuni vasıf
larını ve tedavül kabiliyetlerini kaybederler. 
Hiçbir alacaklı bu nevi bir parayı kabule zorla
namaz. Ancak tedavül neticesinde aşınmış, ya
zıları ve şekilleri silinmiş paralar, sıhhatlarm-
dan şüphe tevlit edecek şekilde bozulmuş olma
dıkça malsandıkları ve Maliye Bakanlığına dev
redilmek üzere Hazinenin veznedarlığını yapan 
Bankalar tarafından kabul edilip tekrar teda
vüle çıkarılmaz. 

MADDE 6'. — Üçüncü maddede yazılı para
lardan kâfi miktarı piyasaya çıkarıldıktan son
ra eski madenî paraların belirli bir tarihte baş
lamak üzere bir sene müddetle tedavül edecek
leri Maliye Bakanlığınca ilân olunur. 

6 -
i MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİKİŞİ 
i 
{ Altmış milyon liralık madenî ufaklık para basü-
I ması hakkında Kanun tasarısı 
I MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun yayımını müta-
akip Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tara
fından evvelce tedavüle çıkarılan bir liralık ve 
elli kuruşluk bankmotlar 1715 ve 3492 sayılı ka
nunların hükümleri dairesinde tedavülden çe
kilir ve bundan sonra bu kupürlerde bankmot 
basılamaz. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 neü maddesi ay-
noıı kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

I MADDE 5. — Hükümetin 5 inci maddesi ay-
I nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE KOMİSYONUMUN DEĞIŞTÎRÎŞÎ j 

Altmış milyon liralık madeni ufaklık para ba
sılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. - • Hükümetin birinci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Maliye Komisyonunun 2 nci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDİM 3. .-- Hükümetin 3 ncü maddesi 
ayniylö kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Madenî paraların kabul haddi 
bi? liralıklar için elli, elli kuruşluklar için yir-
mibeij, yirmibeş kuruşluklar için on, on ve beş 
vo iki buçuk ve bir kuruşluklar için beş, yarım 
kuruşluklar için bir liradır. Ancak, Malsandık-
lari vo Hazinenin vezne işlerini gören Bankalar 
herhangi bir miktarla bağlı kalmaksızın bu pa
raları kabule mecburdurlar. 

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi 
ayniyi o kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin altıncı maddesi 
ayniylo ka"bul edilmiştir. 

.fSJ'&pfer-î' 
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Bu paralar mezkûr müddetin hitamını takip 
eden bir sene içinde malsandıkları ve Maliye 
Bakanlığına devredilmek üzere Hazinenin vez
nedarlığını yapan Bakanlar tarafından kabul 
edilir. 

MADDE 7. — Bu kanunla tedavüle çıkarı
lan paraların itibari kıymetleri haricinde bir 
fiyatla ve altıncı maddede yazılı bir senelik 
müddetin sonunda bu kanunla tedavülden kal
dırılan madenî paraların herhangi bir fiyatla 
mübadele vasıtası olarak kullanılması yasaktır 

Bu yasağa aykırı hareket edenlerin kullan
dıkları paralar zaptedilir ve bunlar, düzenle
necek tutanak ile birlikte mahallî Sulh Mahke
mesine sevkokmur. 

Bu paraları itibari kıymetleri haricinde bir 
fiyatla kullananlar hakkında mahkemece bir 
liradan aşağı olmamak üzere, kullanılan para
nın yirmi misli para cezası alınmasına hük-
molunur. Zaptedilen para da hükmolunan ceza
nın infazında mahsup edilir. 

Tedavülden kaldırılan madenî paralarr sür
mek istiyenler hakkında da bu paraların mü-
sadercsiyle beraber bir aya kadar hapis ve beş 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
hükmolunur. 

MADDE 8. — Bu kanunun yürütülmesi için 
gerekli bütün işlemler Darphanenin döner ser
maye hesabından yapılır. Bu işler dolayısiyle 
yapılacak alım ve harcamalar Muhasebei Umu
miye ve Artırma ve Eksiltme Kanunlarına tâbi 
değildir. 

Maliye Bakanlığı bu kanunun tatbikma baş
lanmasını temin için Darphane döner sermaye
sine iki milyon liraya kadar avans verebilir. 

MADDE 9. — ITazinece tedavüle çıkarılan 
madenî paralar gelir bütçesinde açılacak hu
susi bir bölüme irat ve tedavülden geri çekile
cek paraların tutarı ile bu kanun gereğince 
çıkarılacak.paralanıl darbı için Darphane dö
ner sermayesinden ödenecek paralar Maliye 
bütçesinde açılacak özel bir bölüme ö&eıjek^ve 
masraf kaydolunur. 

MADDE 10. — Bu kanun gereğince basıla
cak madenî para ile Millî Savunma, Tayyare 
Belediye ve posta pulları işlerinde ve altın dar-

Mal. K. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun gereğince basıla
cak madenî para ile Millî Savunma, Tayyare, Be
lediye ve posta pulları işiçrinde v% altın 4s¥bıa-

C.S. 8^1.78!;.) 
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MADDE 7. — Bu kanunla tedavüle çıkarılan 
paraların itibari kıymetleri dışında bir fiyatla 
ve 6 ncı maddede yazılı bir yıllık sürenin sonunda 
tedavülden kaldırılacak olan paraların herhangi 
fiyatla tedavül vasıtası olarak kullanılması ya
saktır. 

Bu .yasağa aykırı hareket edenlerin kullan
dıkları paralar zaptedilir ve bunlar düzenlene
cek tutanak ile birlikte mahallî sulh mahkeme
sine sevkoluuur. Bu kanun gereğince tedavüle 
çıkarılacak paraları itibari kıymetleri dışında 
bir fiyatla kullananlar, hakkında mahkemece 
bir liradan aşağı olmamak üzere kullanılan para
nın yirmi misli para cezası alınmasına hükmo-
lunur. Zapt olunan para da hükmolunan ceza
nın infazında mahsup edilir. 

Tedavülden kaldırılmış olan paraları teda
vül vasıtası olarak sürenler hakkında mahkeme
ce umumi hükümler tatbik olunur. 

MADDE 8. — Bu kanunun yürütülmesi için 
gerekli işlemlerle ilgili alım ve harcamalar ge
nel muhasebe ve artırma ve eksiltme kanunla
rına tâbi değildir. 

Bu harcamalar darphanenin döner sermaye 
hesabından yapılır. 

Maliye Bakanlığı bu kanunun uygulanması
nı sağlamak için darphanenin döner sermayesi
ne iki milyon liraya kadar avans verebilir. 

MADDE 9. — Hazinece tedavüle çıkarılacak 
madenî paralar tedavüle çıktığı yılın gelir büt
çesinde açılacak hususi bir bölüme gelir ve te
davülden geri çekilecek paraların tutarı ile bu 
kanun gereğince çıkarılacak paraların darbı i-
çin darphane döner sermayesinde görülecek pa
ralar giderin yapıldığı yılın Maliye bütçesinde 
açılacak özel bir bölüme ödenek ve gider yazılır. 

MADDE 10. — Maliye Komisyonunun 10 
ncu maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

( S . Sayısı 
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biyatmda belirli mesai saatları haricinde çalış
tırılacak olan maaşlı ve ücretli Darphane ve 
Damga Matbaası memur ve müstahdemlerine 
fazla çalışmalarına mukabil her fazla saat için 
bir aylık maaş veya ücretlerinin 1/180 nispe
tini geçmemek üzere ek görev ücreti verilir ve 
kesirler yarım saat itibar olunur. 

Yukarıda yazılı işlerde olağanüstü gayret 
ve hizmeti görülenlere ücret veya aylıklarının 
iki mislini geçmemek üzere her yıl sonunda 
Maliye Baaknlığmea tesbit edilecek miktarda 
ikramiye verilir. 

MADDE 11. — 2257 sayılı kanunun 1, 2, 3, 
4, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ve 14 ncü maddeleri ve 
4606 sayılı kanunun 1, 2, 4, 5 ve 6 ncı madde
leriyle 2461 ve 3103 sayılı kanunlar yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

2257 sayılı kanunun 5, 6 ve 9 ncu maddele
riyle 4606 sayılı kanunun 3 ncü maddesi, bu 
kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ya
zılı bir senelik müddetin hitamından sonra yü
rürlükten kalkar. 

MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Adalet Bakanları yürütür. 

Başbakaa Devle' Bakanı 
S. Peker Başbakan Yardımcı» 

M ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
îçigleri Bakanı 
§. Sokmensüer 
Maliye Bakanı 
II. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakam 
C. K. încenay\ 

Sağlık ve Sosyal Y Bakanı 
Dr. B. Vt 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. inan 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. G. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
// . Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Çoşkan 

Ulaştırma Bakanı 
jg. Koçak 

Çalışma Bakam 
Dr. S. Irmak 

Mal. E. 

da belirli mesai saatleri haricinde çalıştırılacak 
olan maaşlı ve ücretli Darphane ve Damga Mat
baası memur ve müstahdemlerine fazla çalışma
larına mukabil her fazla saat için bir aylık maa9 
veya ücretlerinin 1/180 nispetini geçmemek 
üzere fazla çalışma ücreti verilir ve kesirler ya
rım saat itibar olunur. 

Yukarıda yazılı işlerde Olağanüstü gayret w* 
hizmeti görülenlere ücret veya aylıklarının üd 
mislini geçmemek üzere her yıl sonunda Maliye 
Bakanlığuıca tesbit edilecek miktarda ikraaiy« 
verilir. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MÂDDE12. — Hükümetin 12mei«rift<io» «y-
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Hükümetin 13 ncü madde» ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 11, — Hükümetin 11 aoi maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümetin 12 nei maddeai 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Hükümetin 13 neü maddeai 
ayniyle kabul edilmiştir. 

>>ev<< 
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S. Sayısı: 80 
Türkiye ile Haşimî Şark - ül - Ürdün Krallığı arasında 
imzalanan Dostluk Andlaşmasımn onanması hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/132) 

T. O . • • • • . - . - - - , p 

Başbakanlık 8 . II . 1947 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayt : 71 - 745, 6/295 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye ile Haşimî Şark - ül - Ürdün Krallığı arasında Ankara'da 11 Ocak 194*7 tarihinde im
zalanan Dostluk Andlaşmasımn onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 22 . I . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının 
gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
B. Peker 

Gerekçe " - - • > 
Haşimî Şark - ül - Ürdün memleketi Kralı Majeste Abdullah'ın memleketimizi ziyareti sırasın

da, Türkiye ile Haşimî Şark - ül - Ürdün Krallığı arasında kurulu bulunan Dostluk ve kardeşlik 
bağlarını sağlamlaştırmak ve kuvvetlendirmek yolunda her iki tarafın duydukları istek ve böy
lece her iki milletin saadet ve menfaatlerine en iyi surette hizmet edileceğine ve Devletler ara
sındaki dayanışmanın genel barışın amaçlarından olacağına besledikleri inanç üzerine bir Dostluk 
Andlaşması akdine karar verilmiştir. 

Bunun üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı temsilci olarak Trabzon Milletvekili ve Dışiş
leri Bakanı Hasan Saka ile Büyük Elçi ve Dışişîeri Bakanlığı Umumi Kâtibi Feridun Cemal Er
kin'i, Haşimî Şark - ül - Ürdün Kralı ise Hariciye Veziri, Mehmet Şüreykî Paşa'yi tâyin etmişler ve 
bu temsilciler konuşmalara başlamışlardır. Bu konuşmalar sonunda Ankara'da 11 Ocak 1947 ta
rihinde, ilişik olarak sunulan, Dostluk Andlaşması imzalanmıştır. 

Yapjlan Andlaşma, baş amacı sulh ve dünya milletleri arasında en ileri bir dayanışmanın ku
rulması olan Türk dış siyasetine hem bu bakımdan, hem de belirttiği özellik bakımından tamamen 
uygun bir anlam taşımaktadır. Bu özellik, iki millet arasında yüz yıllardır süregelen kaynaşma 
ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirirken, Birleşmiş Milletler Andlaşmasımn ruhuna tamamen 
uyulmak suretiyle, iki memleketin barış ve güvenlik ülkülrini sağlamak ve böylece Orta - Doğu 
milletlerinin barış ve güvenliğine hizmet etmek yönünde kendisini göstermektedir. Bu sebeple
dir ki, Andlaşma memleketimizle Haşimî Şark-ül-Ürdün memleketi ve iki millet arasında bozul
maz barışın ve samimî dostluğun yer alacağını esas hüküm olarak koymuş bulunmaktadır. 

Andlaşmanm diğer hükümlerine göre andlaşan Taraflar iki Devlet arasında diplomasi müna
sebetleri kurmak ve ileride, her iki Taraf uyruklarına ait adlî işlerle ticaret, konsolosluk, oturma 
ve yolculuk alanlarında ayrı bir Sözleşme akdetmek hususlarında anlaşmışlardır. 

Bundan başka bu Andlaşmada Taraflar, kendi aralarında çıkacak anlaşmazlıkları Birleşmiş 
Mîlletler Andlaşmasımn 33 ncü maddesi hüküm erine göre barış voliyle çözmeğe çalışacaklarını 
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hüküm «İtina atmışlar ve yapılan Andlaşmada Birleşmiş Milletler Andlaşması gereğince kendile
rine âuşen veya düşecek olan hakları ve ödevleri bozucu hiç bir cihet mevcut olmadığı noktasında 
birleşmişlerdir. 

Aklaşmanın süresi, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren.başlamak üzere, on yıldır. EfııA satenin 
bitmesinden bir yıl önce Taraflardan birisi Andlaşmaya son vermek istediğini diğer Tarafa bildir-
mjidîğî takdirde Andîaşma kendiliğinden yürürlükte kalacak ve bu ikinci süre içinde Taraflardan 
biri AiidLaşmaya son vermek arzusunu bildirdikten bir yıl sonra yürürlükten kalkacaktır. -, 

Türkçe ve Arapça yazılmış ve her iki metin de aynı derecede muteber sayılmış olan bu Andîaş
ma en kısa bir zamanda onanacak ve onama belgeleri alınıp verilecektir. Andîaşma onama belge
lerinin alınıp verilmesi tarihinden başlıyarak yürürlüğe girecektir. 

•Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Şark-ül-ürdün Krallığı arasında 11 Ocak 1947 
tarihinde Ankara'da imzalanan ve akit sebepleriyle kapsadığı hükümler yııkarKİa .açıklanan 
Dostluk Aridlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek onamasına derin saygı ile sunul
muştur, 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Em JTo. 1/132 
Kar#r No. 15 

ıo . ıı. im 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Haşimî Şark - ül - Ürdün Kırallığı 
arasında Ankara'da 11 Ocak 1947 tarihinde imza
lanan dostluk anlaşmasının onanması hakkında 
Dişileri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 22 . I . 1947 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılıp Komisyonumuza havale 
-edilen kanun tasarısı ile gerekçe ve ilişikleri ko
misyonumuzda Dışişleri ' Bakanı hazır olduğu 
halde konuşulup incelendi. 

Bütün barışsever Devletlerle ve bilhassa 
komşu memleketlerle yakın dostluk gütmek poli
tikamıza, yeni bir başarı katan bu dostluk anlaş
masının onanmasını komisyonumuzda uygun 

görerek tasarıyı aynen ve oybirliğiyle kabul et
miştir. 

Kamutaya arzedilmek ve ivedilikle görüşül
mek dileğiyle Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Ko. Baş. Sözcü Kâtip 

Bilecik Kocaeli Gümüşfeaae 
M. #. Esendal N. Erim E. Ter 
Afyon Aydın Bolu 

Dr. (J. Tunca Dr. M. Germen H. C. Çambel 
Burdur tzmir Manisa 

F. Altay Yücel A. R. Artunkal 
Manisa Samsun . Sivas 

§. B. Hatipoğlu C. Büsel N. Sadak 

(S. Sayısı : 80) 



HÜKÜMETÎN . ^ M L Î F Î l 

.«ayrıda .zinftonı 'da ll\Qcak\^M^ii^Hhhtâm^h 
zaifmcöi ümtluk Andlaşmsstnpi; şmanmast Jsskr* 

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara'da, 11 Ocak 1947 ta
rihinde Türkiye ve Haşimî Şark - ül - Ürdün 
.K.ç&Uâğ̂  Hükümetleri aBassada ;ünzal&ûmıs «lan 
-D^stlrçk >4i^laşmaıa.onanm^tir.; 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanomu Bakanlar Kurulu 
yürütür? ' '.... 

Başbakan ' 3 Devlet Bakanı 
B. P*k*r Başb. Yardımcı»! 

M. ökmen 
Jfyrtâ Baksa* ., v Adalet Hakini 
, : M, Aı &**$* -,... . - .§.. Devrin 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toyetontr 

Dışişleri Bakanı 
afifte ^ 

Millî Eğitim Bakanı 
fîe?a£ $. Sirer 

Bkonomi Bakanı 
T, B. Balta 

Gümrük ve Tjâket Bakanı 
TJÖo§kdn 

Ulaştırma Bakam 
Ş. Koçak 

ÇaJı*ma Bakam 

. İçişleri Bakanı 
£. SöhmeiMÜer 
Maüye Bakam 

Baymdırlik Bakan» 
C. 2T. încedayt 

Sa. ve So. T. Bakam 

Tarjm B^ani 

Ticaret Bakanı 
A. /«an 

c Mı ^tepait&n, ~ \ . ; , ; ; . : , . - , . - , . • ... . •,..... • ••. . •-. ^ - . .Vt ' '.-. "" " >.• . •;, r : , •>._. •: 
. . . , •; T ü r k i p , G u î û t o u r i y e t K B a k a n ı E k s e l â r ı s I s m e l v h r ö a » ^ ^ ' V::^ r 

D i ğ e r t a r a f t a ^ , , , . - . - ,.;.. .;;•;...., :-•...•* ••,.. 1 • . • • • • ' - ' V 
liâşimî Şark - ül - Ürdün Memleketi Kiralı Majeste Abdullah, 

Türkiye ile liâşimî Şark - ül - Ürdün Mem&&e£p-îarasmda kurulu bulunan samimî dostluk ve 
kardeşlik bağlarının sağlamlaştırıl masını ve kuvvetlenmesini dilediklerinden ve böylece her 
ikiinîIİetin saadet ve menfaatlerine de- en iyi surettinîzinet edneceğîhe ve Devletli1 arasındaki da
yanışmanın. genel barışın amaçlarından olacağına inandıMarindâıî bir Dostluk Andlâşması aktîhe 
karar vermişler ve bu hususta temsilcileri olarak: 

Türkiye Cumhurbaşkanı : 
Hasan Saka . . . . . 

,. - ..„ Trabzon Milletvekili, Dışişleri Bakanı ve . . . . -
Perklun.CemalrErkin _, ' - ̂  - ; : " -'. '-
Büyük Elçi, Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi. 

Şar - ül - Ürdün Kiralı : 
; : , . ?.- :J^e^H^iŞüreykı Paşa ;••",. ,--••.:•"' 

Hariciye Veziri,*--5tî^ahba». >a^snmm birinci rütbesini taşıyan 
ni tâyin etmişlerdir. 

Bu temsilciler usulüne uygun görülen yetki belgelelerini gösterdikten sonra aşağıdaki hüküm 
leri kararlaktırmışlardır : 

Madde-*- î 

Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Şark - ül - Ürdün memleekti ve iki millet arasında bozulmaz bir 
barış ve samimî ibr dostluk mevcut olacaktır. 

(S. Sayıst: 80). 



Madde — 2 

Andlaşan Taraflar iki Devlet arasındaki diplomasi münasebetlerini Devletler hukuku Esaslarına 
uygun olarak kurmak hususunda anlaşmışlar ve her birinin siyasi temsilcisinin diğer taraf top
raklarında, Devletler hukuku genel kaidelerince tanınmış işleme mazhav olacağını, karşılıklı olarak, 
fcabul etmişlerdir. 

Madde — 3 

Andlaşan Taraflar, ileride, her iki Taraf uyruklarına ait adlî işlerle ticaret, konsolosluk, 
oturma ve yolculuk alanlarında, devletler hukuku kaidelerine uygun ve karşılıklılık esasına daya
nan, ayrı bir Sözleşme akdi hususunda anlaşmışlardır. 

Madde — 4 

Andlaşan Taraflar kendi aralarında çıkacak anlaşmazlıkları Birleşmiş Milletler Andlaşmasınm 33 
ncü mad4esi hükümlerine uygun olarak barış yollariyle çözmeğe gayret eeceklerdir. 

Madde — 5 

İki Yüksek Taraflar, bu Andlaşmada, Birleşmiş Milletler Andlaşması gereğince kendilerine 
düşen veya düşecek olan hakları ve ödevleri bozucu hiçbir cihet mevcut olmadığı noktasında bir
leşmişlerdir. 

Madde — 6 " 

Bu Andlaşma yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıl yürürlükte kalacaktır. On yılın bit
mesinden bir yıl önce Taraflardan biri Andlaşmıya son vermek istediğini diğer Tarafa bildir
mediği takdirde Andlaşma kendiliğinden yürürlükte kalacaktır. Bu halde Andlaşma, buna taraf
lardan biri son vermek arzusunu bildirdikten bir yıl sonra yürürlükten kalkacaktır. 

' Madde — 7 

Türkçe ve Arapça olarak yazılmış olan işbu Andlaşma en kısa bir müddet zarfında onanacak 
ve onama belgeleri alınıp verilecektir. 

Andlaşma, onama belgelerinin alınıp verilmelinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

Madde — 8 

Ankara'da Onbir Ocak Bin dokuz yüz kırk yedi ve Hicri onsekiz, Sefer Bin üç yüz altmış altı 
tarihinde yapılan bu Andlaşma Türk ve Arap dillerinde yazılı olup her iki metin aynı derecede 
sayılacaktır. 

Hasan Saka Mehmed Şüreyki 
Fçridun Cemal Erkin 

( S. Sayısı : 80 ) 



S.Sayıst:|f 
Ordu ve Jandarmaya mensup subaylarla eratın ve sa
ir binek hakkı olanların kendi malı bineklerinin ye Or
duya alınan ahali nakliye vasıtalarının ödenmesine da
ir olan Kanunun 4657 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve 

Millî Savunma, içişleri ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/103) 

T. C. 
Ba§baJianHk 

Mmmolât Gmel Müdürlüğü %l < XII . 1$$Ç 
Tetkik Müdürlüğü 

Say}; 71-610, Ç/3017 • : "'.,'-
Büyük Millet Meclisi Ba$kaaiığına 

Ordu ve Jandarmaya mensup subaylarla eratm vesair binek hakkı olanların kendi matı bi
neklerinin ve Orduya alınan ahali nakliye vasıtalannın ödenmesine dair 1471 sayılı Kanunun 
4657* sayılı Kanunla değiştirilen dördüncü maddesinin değiştirilmesi hakkında İçişleri Bakanlığın
ca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 16 . X I I . 194G tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar-
laştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Ordu ve Jandarmaya mensup subaylarla eratm vesaire binek haklçı olanlarm kendi malı bineklfri-
^ vş Q?dsya ahnan nakliye ar^çlarıjım ödenmesine dair 29 Mayıs 1929 gün vş 1471 sayrfı. Ka
nunun 1 nci maddesinde; ksndi kusur ve kaba hatları olmaksızın pnbeş yaşma kadar ö^üğîi ve-
P haştaUk dplayısiylfi öldürüldüğü veya bfnilmiyeçek kadar sakat veya çürük olduğu ye^erjner 
bujunan y^rd£ vetenîierin verdiği onanmış raporla sabit plan veya kendi kusur ve kabahati o]tma-
$m, kayi?oJup ta ziya* luşnliyle mazbata edilen kendi malı binek hayvanlarının Devlet tarafından 
ödeşeceği yapılı bulunmakta. Ve bu ödemenin nasıl olacağını aynı kanunun 4657 sayılı Kanunla 
değiştireni 4 ncü maddesinde ise (Qrdu veya Jandarmaya mensup subay ve b}nek hakk;ı olan as
kerî nışmu^larla J. erat hayvanlarını» bedeli temlik mazbatAlanndaki kıymetleri üzerinden 
ödenir. Bu kıym-et J. Erat hayvanları içi» 200 ve subay bayvanlan içi» 350 lirayı geçemez, 4^-
e.'dk olağanüstü haberin ve seferin devamı süreşbıce ordu mcnsuplariyle Jandarmanın öleıı hay
vanları. yedine mümkün oJduğu kadar ay»ı evsafta hayvan Ijükünıetçe tedarik edilir ve ve^iür.) 
y&îiUte 

JŞn ma|VlcQİn 1 nci ijkraşiyle 3,47J sayıjı Kanunun 1. maddesindp yazılı ojen veya öldürülen, 
l^hfajffi^k^uj^^e sakat veya çürük ola», kusur v<? kabakatı Qİnıaj§a»L 3Jyaa uj&fîj^n binek 
hayvanlarının şnormal hallerde ne şekilde ödeneceğini açıkça göstermiş ve son fıkrasında ise an
cak olağanüstü haller ve seferin devamı süı^şiiiöe ordu mensuplariyle jandarmanın ölen hayvanı-



İarı yerine mümkün olduğu kadar aynı evsafta hayvanın Hükümetçe tedarik edileceği ve veri
leceği yazılı bulunmuştur. Bu son fıkradan (1471 sayılı Kanunun 1 nci mdddesinde yazılı sebepler 
dolayısiyle elden çıkarılan) yerine mutlak olarak (ölen) tâbiri kullanıldığına göre bu tâbirin 1 nci 
maddede yazılı ölme mefhumu içine giren ölme veya öldürme sebeplerinden başka diğer sebepler
le elden çıkarılan hayvanları da kapsamına alamıyacağmdan 4657 sayılı *kanunun değiştirilmesi
ne lüzum görülmüştür. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B.M.M. 
Millî Savunma Komisyonu 17.1.1947 

Esas No. 1/103 
Karar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 

Ordu ve Jandarmaya mensup subaylarla er
lerin vesair binek hakkı olanların kendi malı 
bineklerinin ve Orduya alman ahali nakliye 
vasıtalarının ödenmesine dair olan 1471 sayılı 
Kanunun 4657 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü 
maddesinin tekrar değiştirilmesi hakkında İç
işleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca 16. XII . 1946 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı; Millî 
Savunma ve içişleri Bakanlıkları uzman ve tem
silcileri huzuriyle; 10.1.1947 tarihinde görü
şülüp incelendi. 

Bakanlıkların uzman ve temsilcilerinin ver
dikleri izahata göre; 1471 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinde «Kendi kusur ve kabahatleri 
olmaksızın onbeş yaşma kadar öldüğü veya has
talık dolayısiyle öldürüldüğü veya binilenıiye-
cek kadar sakat veya çürük olduğu veteriner 
bulunan yerde veterinerin verdiği onanmış ra
porla sabit olan veya kendi kusur ve kabahati 
olmadan kaybolupta ziyaı usuliyle mazbata edi
len kendi malı binek hayvanları Devlet tara
fından ödenir.» ... ilâ. denildiği ve ödeme şek
lini tesbit eden 4 ncü maddesinde de «Ordu ve 

~ Jandarmaya mensup subaylar ve binek hakkı 
olan askerî memurlarla, Jandarma efrat hayvan
larının bedeli temlik mazbatalarındaki kıj'met 
üzerinden ödenir. Bu kıymet Jandarma efrrft 
hayvanları için 200 ve subay hayvanları için 
350 lirayı geçemez.» diye zikredildiği halde. 

Bu kanunun; neşrinden sonra tahaddüs eden 
olağanüstü ahval doalyısiyle; dördüncü ödeme 
maddesi 4657 sayılı kanunun birinci maddesiyle 

değiştirilmiş ise de bu maddeye 1471 sayılı ka
nunun birinci maddesindeki şerait tamamen ya
zımlayıp kısaca «ancak fevkalâde haller ve se
ferin devamı müddetince ordu mensuplariyle jan
darmanın ölen hayvanları yerine mümkün oldu
ğu kadar aynı evsafta hayvan Hükümetçe teda
rik edilir ve verilir.» denildiğinden; 1471 sayılı 
Kanunun birinci maddesinde zikredilen şerait 
ve zaruret dolayısiyle öldürülen sakat ve 
çürük kalan ve kaybolan hayvanların yerine 
de; mümkün olduğu kadar temlik mazbatasında-
ki niteliğe yakın nitelikte hayvan hukukça te
darik edilip verileceği sarahaten yazılmadığın
dan; bu suretle elden çıkan hayvanlar yerine 
hayvan tedarik ve verilemediği ve bu sebeple; 
haklı olarak hayvan sahiplerinin şikâyetlerine 
mâruz kalındığı ve bir takım hayvan sahipleri
nin senelerdenberi bu haklarını alamadıkları ci
hetle bu maddenin 1471 sayılı Kanunun birinci 
maddesinde zikredilen şartlar dâhilinde elden 
çıkarılan bütün hayvanlara tatbik-edilmesi iste
nildiği ve 4657 sayılı kanunun neşri tarihinden 
bugüne kadar; yukarıda arzedilen sebepler dola
yısiyle; hayvanlarının yerine temlik mazbatasın-
daki niteliğe yakın nitelikte hayvan verilerek; 
bu hak sahiplerinin haklarının ödenmesi arzu 
edildiği ve olağanüstü halin kalkmasiylc bera
ber bugünkü fiyat yükseklikleri derakap 1471 
sayılı Kanunun neşredildiği 1929 senesindeki fi
yatlara düşemiyeceği ve bu halin belki uzunca za
man devam edeceği cihetle; hayvan sahipleriy
le ordu ve jandarma arasında yine yeniden 
bazı müşkilâtlar çıkacağı aşikâr bulunduğundan; 

( S. Sayısı : 81) 
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olağanüstü ve seferberlik halleri; kaydının da kal
dırılması talep edildiği anlaşılmıştır. 

Ordu ve Jandarmanın; pek yerinde olan bu 
dileklerini ise; teklif eyledikleri kanun tasarısı 
tamamen temin cdemiyeeeği komisyonumuzda ya
pılan uzun incelemeden anlaşılmış olduğundan 
bunun; tali bir komisyonda inclcnip tesbit edil
mesi kararlaştırılarak bir tali komisyon teşkil kı
lınmıştır. 

Tâli Komisyonun; ilgili Bakanlıklar uzman ve 
temsilcileriyle görüşerek mutabık kaldığı şekilde 
ve hazırladığı kanun tasarısı 15 . 1 . 1947 tarihin
de komis3Tonumuzda tekrar görüşülerek incelen
miş ve tâli Komisyonun hazırladığı Kanun tasarı
sı toplantıda bulunan üyelerin oybirliğiyle kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince; İçişleri Komisyonuna tev

di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 
Millî Savunma Ko. 

Başkanı N. 
Hatay 

E. Durukan 
Kâtip 

Erzincan Ankara 
B. K. Çaylar N. Tınaz 

Çankırı Erzincan 
Z. Soy demir Z. Ağca 

Erzurum Gaziantep 
V. Kocagüney A. Atlı 
Kastamonu Kayseri 
A. Alptoğan S. Avgın 

Mardin 
K. Sev üktekin 

Sözcü 
Hatay 

E. Durukan 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

Erzurum 
E. S. Akgöl 

Kars 
//. Tugaç 

Konya 
Dr. H. Alataş 

Mardin 
Dr. A. Vras 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
tçişleri Komisyonu 
Esas No. 1/103 
Karar No. 14 

27.1.1947 

Yüksek Başkanlığa 

Ordu ve Jandarmaya mensup subaylarla era
tın vesair binek hakkı olanların kendi malı bi
neklerinin ve Orduya alınan ahali nakliye vası
talarının ödenmesine dair 1471 sayılı Kanunun 
4657 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında İçişleri Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu Ko
misyonumuza havale olunmakla Millî Savunma 
ve Jandarma Genel Komutanlığı temsilcileri hu-
zuriyle incelendi. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmede 
Hükümet teklifinin gerekçesinde gösterilen za
ruri sebepler esas itibariyle varit görülmekle 
beraber Millî Savunma Komisyonunca tasarı 
metninde kaleme alman kanuni ibare mezkûr 
komisyon gerekçesinde bildirilen mülâhazalar 
bakımından Komisyonumuzca da kabul ve işti
rake şayan görülmüş ve maddeler üzerindeki 
müzakereye Millî Savunma Komisyonu metni 

esas tutularak aynen ve oybirliğiyle kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Komisyonu 

Başkanı 
Tekirdağ 

C. TJybadın 
Kâtip 

İsparta 
S. Koksal 

Bolu 
H. Ş. Adal 

Çorum 
S. Karafakıoğlu 

Kocaeli 
0. Aksu 
Siird 

L. Yavuz 
Trabzon 

Tl. Orhon 

Başkanvekili 
Çoruh 

A. Tüzün 

Antalya 
R. Kaplan 

Bolu 
/. Yalçın 
Gümüşane 

A. K. Varınca 
Konya 

$. Ergun 
Sivas 

M. Ş. Bleda 

-.' 

Sözcü 
Kars 

A. Eyidoğan 

Balıkesir 
• F. Tiritoğlu 

Çanakkale 
Dr. N. Çıtakoğlu 

Kayseri 
F. Apaydın 

Seyhan 
C. Oral 
Tokad 

A. G. Pekel 
Yozgad 
/. Olgun 
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Bütçe Komisyona rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/103 
Karar No. 55 

11 . II . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Ordu ve Jandarmaya mensup subaylarla 
eratın vesair binek hakkı olanların kendi malı 
bineklerinin ve Orduya alman ahali nakliye va
sıtalarının ödenmesine dair 1471 sayılı Kanunun 
4657 «aydı Kanunla değiştirilen 4 neü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında İçişleri Bakanlığın
ca hazırlanıp Başbakanlığın 21 . XII . 1946 ta
rihli ve 6/3017 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan Kanun tasarısı Millî Savunma ve 
İçişleri Komisyonları rapor]ariyle birlikte Ko
misyonumuza verilmekle Miilî Savunma Baka
nı ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde 
incelenip görüşüldü. 

1471 sayılı Kanunun birinci maddesinde yu
karıda adı geçen, binek hakkını haiz Ordu ve 
Jandarma mensuplarının zati hayvanlarından 
sahibinin kusur ve kabahati olmaksızın, öldü
ğü veya bir hastalık dolayısiyle öldürüldüğü 
veya binilmiyecek derecede sakat veya çürük 
olduğu, maddede tasrih edilen usul dairesinde 
tesbit edilenlerin aynı kanunun 4 neü maddesi 
gereğince erat hayvanları için 200 ve s'ibay 
hayvanları için 350 lirayı geçmemek üzere öden
mesi esası kabul edilmiştir. 

Seferde ve fevkalâde hallerde bu bedellerle 
hayvan tedariki imkânsızlığı hâsıl olduğu görü
lerek, 4 neü madde hükmü 4657 sayılı Kanun
la değiştirilmiş ve Ölen hayvanların yerine Hü
kümetçe mümkün olduğu kadar aynı nitelikte 
h&yv&n tedârik- edilerek verilebileceği esası ka-
buî edilmiştir. 

An«ak bıı değişen dördüncü madde hükmüne 
göre atr&en verilecek hayvanların ölenlerin ye-
rteıe verileceği tasrih edildiğinden 1471 sayılı 
Kasanım birinci maddesinde sayılan diğer se
beplerle elden çıkan hayvanların behemehal be
delle ödenmesi zarureti hâsıl olmuş ve böylece 
derişik 4 ftcü maddeden beklenen fayda tam 
olarak elde edilememiştir. 

Tasarmin bu noksanını tamamlamak mak-

sadiyle hazırlandığı yapılan açıklamalardan ve 
Hükümet gerekçesinin incelenmesinden anlaşıl
mıştır. 

Millî Savunma Komisyonu tasarıda bazı de
ğişiklikler yapmış w fçişleri Komisyonu bun
ları ayniyle kabul etmiştir. 

Millî Savunma Komisyonunun tasarıda yap
tığı değişiklikler şunlavdır: 

a) Aynen verilme hükmünün olağanüstü 
halin veya seferin devamı süresine hasredilme
si hakkındaki Hükümet teklifini uygun bulmamış 
ve bu hükmü maddeden çıkarmıştır. Bu hükmün 
uygulanmasının, sefer veya olağanüstü hal ile 
bir ilgisi olmadığı, ödenecek bedelle hayvan 
tedarikinin mümkün olmadığı zamanlarda hay
van sahiplerinin bedel yerine ayni tercih etme
leri hallerine münhasır kalacağı için böyle bir 
takyide lüzum olmadığına Komisyonumuzca da 
kanaat getirilerek Millî Savunma Komisyonu 
değiştirişi uygun görülmüştür. 

b) Millî Savunma Komisyonu 4657 sayılı 
Kanunun kabul edildiği 4 . IX . 1044 tarihinden 
bugüne kadar geçen vakalar hakkında da bu 
tasarı hükmünün uygulanması kaydını madde
ye eklemiştir. Alman izahlara göre jandar
mada şimdiye kadar 4657 sayılı Kanun hükmü
nün ayniyle tatbik edildiği ve yalnız orduda, 
ölüm dışında elden çıkan hayvanlar hakkındaki 
muamelenin durdurulduğu ve bunların da pek 
mahdut olduğu anlaşıldığından yapılmış muame
lelerin yeniden görülmesini istilzam edecek şe
kilde geçmişe sâri bir hükmün kabul&ade fay
dadan ziyade mahzurlar doğacağı sonucuna va
rılarak bu kaydın da maddeden çıkarılması ço
ğunluk oyu ile kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz bu tasarı gereğince verilecek 
hayvanların ölenin yaşında olmasını temin eden 
bir fıkranın maddeye eklenmesini uygun gör
müştür. 

Bu izahlara uygun olarak yeniden hazırla
nan Kanun tasarısı Kamutayım onayına arze-
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ordu ve Jandarmaya mensup subaylarla era
tın vesair binek hakkı olanların kendi malı bi
neklerinin ve Orduya alınan ahali nakliye va
sıtalarının ödenmesine dair 1471 sayılı Kanu
nun 4657 sayılı Kanunla değiştirilen dördüncü 

maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Ordu ve Jandarmaya mensup 
subaylarla eratın vesair binek hakkı olanların 
kendi malı bineklerinin ve Orduya alman ahali 
nakliye vasıtalarının ödenmesine dair 1471 sayı
lı Kanunun 4157 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Ordu ve Jandarmaya mensup subay ve bi
nek hakkı olan askerî memurlarla jandarma 
erat hayvanlarının bedeli temlik mazbatalarında 
ki kıymet üzerinden ödenir. Bu kıymet jandar
ma erat hayvanları için 200 ve subay hayvan
ları için 350 lirayı geçemez. Ancak olağanüstü 
halin ve seferin devamı süresince Ordu mensup
ları ile jandarmanın 1471 sayılı Kanunun birin
ci maddesinde yazılı şartlar ve sebepler altında 
elden çıkan hayvanlarının yerine subay ve er 
bineği niteliğinde Hükümetçe hayvan tedarik 
edilir ve verilir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

BADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma, içişleri ve Maliye Bakanları yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
JLf. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
II. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
U. §. Sirtr 

Derlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Ada) et Bakanı 

Ş. Devrin 
içişleri Bakanı 
Ş. Söhmtnsüer 
Maliye Bakam 
/ / . N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. tncedayı 

MİLLİ SAVUNMA- KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTİRİŞt 

1471 say ıh Kanunun 4 ncü maddesini değiştiren 
4. IX . 1944 iarih ve 4657 sayılı Kanunun yeniden 

değiştirilmesine dair Kanun tasarısı 

MADE 1. — Ordu ve Jandarmaya mensup 
subaylarla eratın vesair binek hakkı olanların 
kendi malı bineklerinin ve Orduya alman ahali 
nakliye, araçlarının ödenmesine dair olan 1471 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesini değiştiren 4657 
sayılı Kanun -aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ordu ve Jandarmaya mensup subaylarla bi
nek hakkı olan Askerî memurlar ve Jandarma 
eratının; 1471 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde 
yazılı şartlar ve sebepler altında elden çıkan 
kendi malı hayvanları; temlik mazbatasında ya
zılı kıymeti üzerinden ödenir. Bu kıymet Jan
darma eratı hayvanları için 200, subay ve as
kerî memurlar hayvanları için 350 lirayı geçe
mez. Ancak hayvan sahibi bu bedele razı olma
dığı takdirde, elden çıkan hayvanın temlik 
mazbatasmdaki niteliğt mümkün olduğu kadar 
yakın nitelikte, er ve subay bineği niteliğinde 
bir hayvan Hükümetçe birliklerden veya dışa
rıdan tedarik edilir ve sahibine verilir. 

4 . I X . 1944 tarihinden itibaren ödenmemiş 
veya temlik mazbatalarmdaki nitelicğ müm
kün mertebe yakın nitelikte hayvan verilmemiş 
olanlar hakkında da aynı işlem yapılır. 

MADD- 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı gününden 

MADDE 3. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

3 ncü maddesi 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞÎ | 

Ordu ve Jandarmaya mensup subaylarla erahn 
vesair binek hakkı olanların kendi malı binek- \ 
terinin ve Orduya alınan ahali nakliye vasıta- { 
larının ödenmesine dair 1471 saydı Kanunun 4657 j 
sayılı Kanunla değiştirilen 4'ncü maddesinin de- ı 

ğiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4. IX. 1944 tarihli ve 4657 I 
sayılı Kanunla değiştirilen '29 . V . 1929 tarihli ı 
ve 1471 sayılı Kanunun dördüncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ordu ve Jandarmaya mensup subaylarla 
binek hakkı olan askerî memurlar ve Jandar- ı 
ma eratının, 1471 sayılı Kanunun birinci mad- I 
desinde yazılı şartlar ve sebepler altında elden * 
çıkan kendi- malı hayvanları, temlik maz
batasında yazılı kıymeti üzerinden ödenir. Bu 
kıymet, Jandarma eratı hayvanları iyin 200, 
subay ve askerî memurlar hayvanları için 350 
lirayı geçemez. Ancak, hayvan sahibi, bu be
dele razı olmadığı takdirde, elden çıkan hay
vanın temlik mazbatasındaki niteliğine müm- | 
kün olduğu kadar yakın, er ve subay bineği I 
niteliğinde bir hayvan, Hükümetçe birlikler
den veya dışardan tedarik edilir ve sahibine 
verilir. Bu suretle verilecek hayvanın yaşı öle
nin, ölüm sırasındaki yaşma uygun olması şart- | 
tır. t 

MADE 2. — Millî Savunma Komisyonunun 
2 nci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma, 
içişleri ve Maliye Bakanları yürütür. 
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Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Cojkan 
Ulaştırma Bakanı 

$. Koçak 
Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

Sağlık ve Sosyal Y. Bakam 
Dr. B. Vz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. tnan 

m. mm t m) 


