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MADDE 1. — Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ye yardımlaşma hakkındaki muaddel 
Amerikan Kanunu hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında akdolunan 22 Aralık 1959 tarihli Anlaşma tasdik olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

3 Nisan 1961 

ZİRAİ MADDELER TİCARETİNİN ÇELİŞTİRİLMEDİ VE YARDIM HAKKINDAKİ MUAD
DEL KANUNUN I. BÖLÜMÜ GEREĞİNCE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ 
ÎLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA AKDEDİLEN ZİRAİ MAHSUL 

FAZ LALI KL ARI ANLAŞMASI 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti : 
Her iki memleket arasında olduğu gibi diğer dost milletlerle de zirai emtia ticaretinin Amerika 

Birleşik Devletlerinin bu mallara ait mûtat pazarlarını değiştirmiyeeek veya dünya zirai mahsul fi
yatları veya dost memleketler arasındaki normal ticaret usulleri üzerinde tesir icra etmiyecek şekilde 
geliştirilmesi arzusunu müşahede ederek; 

Amerika Birleşik Devletlerinde istihsal edilen ihtiyaç fazlası zirai emtianın Türk lirası mukabi
linde mubayaasının, ticaretin bu şekilde gelişmesine yardım edeceğini göz önünde tutarak; 

Bu satışlardan tekevvün edecek Türk liralarının her iki memleketin menfaatine uygun şekilde kul
lanılacağını nazarı itibara alarak; 

İhtiyaç fazlası zirai maddelerin, Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardım hakkındaki 
muaddel Kanunun (aşağıda kanun diye anılacaktır) 1. bölümü mucibince Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metine, aşağıda belirtildiği şekilde, satılmasını tedvir edecek anlaşmaları ve her iki hükümetin bu gibi 
maddelerin ticaretinin geliştirilmesi hususunda münferiden ve müştereken alacakları tedbirleri teslbit 
eylemek maksadiyle; 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

Madde — I. 

Türk lirası karşılığı satışlar 

Kanun tahtında programa bağlanmak üzere emtianın meveudolması ve satmalma müsaadelerinin 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından neşir ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince kabul 
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edilmesi şartiyle, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince yetkili 
kılınacak alıcılara, kanun gereğince ihtiyaç fazlası olarak tesîbit edilmiş bulunan ziraat maddelerinin, 
gösterilen miktarlar dâhilinde ve Türk lirası karşılığında satışını finanse etmeyi taahhüdeyler : 

İhracat pazarı kıymeti 
E m t i a . (milyon dolar) 

Buğday 17,3 
Soya fasulyesi yağı ve/veya pamuk yağı 13,5 
Mısır 1,2 
Navlun (tahminî) 3,0 

Yekûn 35,0 

Satmalma müsaadeleri için talepler en geç bu Anlaşmanın tarihinden itibaren 90 takvim günü için
de yapılacaktır. Bu müsaadeler, emtianın satış ve teslimi ile bu satışlardan tahassül eden Türk lirala
rının yatırılma tarih ve şartları ve bunlarla ilgili sair hususlar hakkında hükümler ihtiva edecektir. 

Madde — II. 

Türk liralarının kullanılması 

İki Hükümet, bu Anlaşma gereğince yapılan satışlar neticesinde kendi hesabına biriken Türk 
liralarının, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından, gene bu Hükümetçe kararlaştırı
lacak şekilde ve öncelik sırasına göre, aşağıdaki maksatlar için ve gösterilen miktarlarda kulla
nılacağını kabul ederler : 

A. Kanunun 104. bölümünün (f) fıkrası gereğince Amerika Birleşik Devletlerinin yapacağı 
masraflara 3,5 milyon dolar karşılığı Türk lirası. 

B. Kanunun 104. bölümünün (a), (b) , (c ) , (h), ( i ) , ( j ) , (k) , (1), (m), (n) , (o) , (p) , (q) 
ve (r) fıkraları veya bu fıkraların her hangi biri gereğince Amerika Birleşik Devletlerinin yapa
cağı masraflara 3,25 milyon dolar karşılığı Türk lirası. 

C. Kanunun 104. (c) bölümü gereğince iki Hükümet arasında mutabık kalman askerî teçhi
zat, malzeme ,kolaylıklar ve hizmetler temini için 5,5 milyon dolar muadili Türk lirası. 

D. Bu Anlaşma gereğince iktisabedilen paraların % 25 ini aşmamak kaydiyle, Export - İmport 
Bank of Washington tarafından kanunun 104. (e) bölümü gereğince yapılacak ikrazat ve bu ka
nunla ilgili olarak zikredilen Bankanın Türkiye'deki idari masrafları için 5,25 milyon dolar mua
dili Türk lirası. 

Bununla ilgili olarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalınmıştır : 
(1) Kanunun 104 (e) bölümünde derpiş olunan bu ikrazat Türkiye'deki iş hayatının gelişti

rilmesi ve ticaretin genişletilmesi maksadiyle Türkiye'deki Birleşik Devletler firmaları ile bunların 
ajansları, tâbi teşekkülleri ve şubelerine ve Birleşik Devletler ziraî maddelerinin kullanılması ve 
tevziine yardım etmek veya pazarların istihlâkini diğer suretlerde artırmak için gereken tesisatın 
kurulmasını teminen Birleşik Devletler firmaları ile Türk firmalarına verilecektir. 

(2) İkrazat, hem Export - import Bank of Washington hem de Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti adına hareket eden Türkiye Hariciye Vekâletinin Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâ
tınca (aşağıda M. I. I. T. diye anılacaktır.) şayanı kabul olacaktır. M. I. I. T. Genel Sekreteri 
veya nasbedeceği birisi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, Export - import Bank of Washing
ton Başkanı veya nasbedeceği birisi Export - import Bank of Washington namına hareket edecek
tir. 
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(3) Export - import Bank, nazarı itibara almaya hazır olduğu bir müracaatın vukuunda, mü

racaat sahibinin hüviyeti, derpiş olunan işin mahiyeti, ikrazın miktarı ve ikrazın sarf edileceği 
umumi gayeler hakkında M. I. I. T. ye malûmat verecektir. 

(4) Export - import Bank bir müracaatı müspet karşılamaya hazır olması halinde M. I. I. T. 
yi bu niyetinden haberdar edecek ve bu ikrazla ilgili faiz haddi ve tediye müddeti hakkında bilgi 
verecektir. Faiz haddi Türkiye'de aynı şekildeki ikrazata tatbik olunana müşabih olacak ve vâdeler 
ikrazla istihdaf olunan gayelere uygun olacaktır. 

(5) Export - import Bank'ın bir müracaatı müspet karşılamaya hazır olduğunu bildiren ihbarı
nın alınmasını mütaakıp altmış, gün içinde M. I. I. T. mevzuubaihis ikraza bir itirazı olup olmadığını 
Export - import Bank'a bildirecektir. Export - import Bank bahse konu ikrazı tasvip veya reddetti
ğini M. I. I. T. ye bildirecektir. 

(6) Ikrazatm karşılıklı olarak kabule şayan bulunmaması sebebiyle kanunun 104 (e) bölümüne 
tevfikan ikrazat için tefrik edilmiş bulunan Türk liralarının, Export - import Bankasının ikrazı tas-
vibetmemesi veya Export - import Bank ve M. I. I. T. arasında ikraz mevzuunda mutabakata varıl
maması dolayısiyle, bu anlaşmanın tarihinden itibaren, üç yıl zarfında avans şeklinde verilmemesi ha
linde Amerika Birleşik Devletleri bu Türk liralarını, kanunun 104. bölümü ile mezuniyet verilen her 
hangi bir maksat için kullanabilir. 

E. Kanunun 104 (g) bölümü gereğince, Türkiye'nin iktisadî gelişmesini teşvik maksadiyle, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin plânlarına henüz ithal edilmiyenler de dâhil olmak üzere, üzerinde kar-
şüıklı mutabakata varılacak projelerin finansmanını teminen verilecek ikraz için âzami 17,5 milyon 
dolar muadili Türk lirası. İkraza mütaallik kayıt ve şartlar ile sair ahkâm iki Hükümet arasında ak
dedilecek bir ek ikraz Anlaşması ile tesbit edilecektir. Her iki Hükümetin Türk liralarının ikraz ga
yeleri için kullanılması hususunda bir anlaşmaya varamamaları neticesinde, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetine ikraz edilmek üzere tefrik edilmiş bulunan Türk liraları bu Anlaşmanın tarihinden itiba
ren üç sene zarfında avans şeklinde verilmediği takdirde, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti bu 
Türk liralarını kanunun 104. bölümü ile mezuniyet verilen diğer her hangi bir maksat için kullanabi-

2. İşbu Anlaşma mucibince yapılan satışlar neticesinde Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
namına biriken Türk lirası yekûnunun 35.0 milyon doların lira muadilinden az olması halinde 104 (g) 
bölümü gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ikraz olarak verilecek meblâğ aradaki fark ka
dar azaltılacaktır; yatırılan lira tutarının 35 milyon dolar muadilini aşması halinde, bu fazlalığın 
% 50 si 104 (g) bölümü gereğince yapılacak ikrazata ve bakiye % 50 nin % 15 i 104 (e) bölümü gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine açılacak kredilere ve % 35 i 104. madde çerçevesi içinde 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinoe tâyin edilecek mevzu veya mevzulara tahsis edilecektir. 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümetince finanse edilen emtia ile navlun bedeli (Birleşik Devletler 
bayrağını taşıyan gemilerin kullanılması mecburiyetinden ileri gelen fazla masraflar müstesna) muka
bili Türk liraları Amerika Birleşik Devletleri hesabına yatırılırken mubayaa müsaadelerinde belirtile
ceği veçhile Amerikan bankaları veya Amerikan Hükümeti tarafından dolar tediyesinin yapddığı ta
rihlerde umumiyetle ithal muameleleri için Amerikan dolarına fiilen tatbik edilmekte olan rayiç (rüç-
hanlı kur tatbik edilen ithalât hariç) esas tutıdacaktır. 

lir. 

Madde III. 

Türk liralarının yatırılması 

Madde IV. I 

Umumi Taahhütler 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ıbu Anlaşma hüilriimlerine göre mubayaa edilen ihtiyaç faz
lası ziraî maddelerin, başka memleketlere satılmasına ve sevk olunmasına veya dahilî 
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ihtiyaçtan gayrı maksatlar için kullanılmasına ('bu şekilde bir satış sevkıyat veya istimal hususunda 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin sarih müsaadesi hariç) mâni olmak üzere gereken bütün 
tedbirleri' almayı ve bu maddeler mubayaasının bu veya buna mümasil emtiadan, ellerinde bulunan 
mevcudum artmasını imtacetıhiyeceği hususunda teminat vermeyi taahhüdeyler. 

2. 'Her iki Hükümet bu Anlaşma hükümlerine göre yapılan ihtiyaç fazlası ziraî emtia, alım 
satımının dünya ziraî emtia fiyat muvazenesini1 aşırı derecede ihlâl etmemesi, Amerika Birleşik 
Devletlerinin mevzuubahis emtiaya ait mûtat piyasalarında tahavvüle sebebiyet vermemesi ve dost 
memleketler arasında normal ticaret, usullerini haleldar etmemesini teminen münasip tedbirler almayı 
taahhüdederler. 

3. Bu Anlaşmanın tatbikinde; her iki Hükümet hususi ticaret erbabına tesirli şekilde faaliyet 
göstermelerini mümkün kılacak ticarî şartları sağlamaya çalışacaklar ve ziraî maddelere ait devamlı 
piyasa taleplerini artırmak ve genişletmek için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerdir. 

4. Türkiye Hükümeti, Amerika Birleşik Devletlerinin talebi üzerime, bilhassa emtianın memle
kete girişi ve vaziyetine mütedair hususlar dâhil, programın inkişafı ile ayni veya benzeri emtia
nın ihracatı hakkında malûmat vermeyi kabul eder. 

Taraflardan birinin talebi üzerine, iki Hükümet bu Anlaşmanın tatbiki veya bu Anlaşma gere
ğince yapılan muamelelerle ilgili her hangi bir mesele hakkımda istişarelerde bulunacaklardır. 

Bu Anlaşma imzası tarihinde meriyete girecektir. 
Yukardaki hususları tasdik zımnında,, bu maksatla gerekli şekilde yetkili kılınmış olan murah

haslar âşjbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 
Ankara'da 22 Aralık 1959 günü iki nüsha halimde tanzim edilmiştir. 

Madde — V. 

Madde VI. 

Meriyete giriş 

Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti adına 

Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti adına 

Devlet Başkanlığına yazılan tezkerenin tarih ve 
numarası 31. 3 . 1961 1/45 
Bu kanunun ilânının Başbakanlığa bildirildiğine 
dair Devlet Başkanlığından gelen tezkerenin tarih 
ve numarası 3 .4 .1961 

Cilt Sayfa 
1 6 
2 " 3,3 

4/158 
Bu kanunun müzakerelerini gösteren tutanakların 
cilt v© &ayfa numaraları : 

3,3;6,12,14,28,30:32 

[Birleşim : 10 — 24 sıra sayılı matbua 10 ncu Birleşim Tutanak Dergisine bağlıdır.] 
Bu kanunu görüşen komisyon : 
Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu, 


