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1. — GEÇEN TU 

Ankara ve İstanbul vilâyetlerine şâmil ol- j 
inak üzere ilân edilmiş olan sıkıyönetimin üç ay 
daha uzatılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ' 
üzerinde görüşüldü ve sıkıyönetimin 1 Eylüi j 
1961 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılması î 
kabul edildi. j 

1918 sayılı Kaçakçılığın meni ve takibi hak
kındaki Kanunun 6846 sayılı Kanunla değiştiri
len 60 neı maddesinin yorumlanmasına dair ko- | 

2. — GELEN 

Raporlar j 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ! 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
imzalanan Tabiî Uranyum Satış Arılaşmasının 
onaylanması hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu raporu (1/169) (Gündeme) 

2. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyet-
leri vITmumi Anlaşmasına ek. Üçüncü Protokolün 
tasdikına dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu (1/129) (Gündeme) 

3. — Cenevre'de 1951 tarihinde imzalanmış 
olan Mültecilerin Hukuki durumuna dair Söz
leşmenin tasdiki hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu rapora (1/125) (Gündeme) 

4. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümetinin bir teşekkülü olan Export -
împort Bank of Washington (Eximbank) ara
sında imzalanan 153 428 400 liralık İstikraz 
Anlaşmasının tasdikma dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/127) (Gündeme) 

TANAK ÖZETİ 

misyon raporu okundu ve yeniden tetkiki için 
komisyona yeri verilmesi kabul olundu. 

Gündemde sürüşülecek başka madde kalma
dığından, toplantı günü ayrıca bildirilmek üzere, 
Oturuma son verildi. 

Başkan vekili Kâtip 
Lûtfi Akadlı Alev Coşkun 

Kâtip 
tielâhatUn özgür 

KÂĞITLAR 

5. — Zirai maddeler ticaretinin geliştiril
mesi ve yardımlaşma hakkındaki muaddel Ame
rikan Kanununun hükümleri gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında akdolunan 13 Şu
ha! 1959 tarihli Anlaşmanın, tasdikma dair ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/128) (Gündeme) 

6. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümetinin resmî bir kurulu olan Ex-
port - .împort Bank of Washington (Eximbank) 
arasında imzalanan İstikraz Anlaşmasının onay
lanmasına dair kanun tasarısı (1/195) (Dışiş-
1 eri Komisyonuna) 

7. ~— Hükümetimiz ile Export - împort Bank 
of Washington (Eximbank) arasında imzalanan 
^6 983 500 liralık İstikraz Anlaşmasının onay
lanmasına dair kanun tasarısı (1/196) (Dışişleri 
Komisyonuna) 



B İ R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Kâzım Orbay 

KÂTİPLER : Şahap Kitapçı, EmanuUah Çelebi 

BAŞKAN — Kurucu Meclisin 24 ncü Birle- simini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Efendim, gündemimize başla

mak için yeter sayı vardır. Ondan evvel bir su
nuş vardır onu okutuyorum. 

4. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 30 Ağustos Zafer Bayramının yıldönü
mü münasebetiyle Türk Silâhlı Kuvvetlerine ve 
Eski Muharipler Cemiyetine Kurucu Meclisin teb
rik ve güveninin bildirilmesine dair önerge. 

Kurucu Meclis Başkanlığına 
30 Ağustos Zafer Bayramımızın 39 ııcu yıldö

nümü münasebetiyle Türk Silâhlı Kuvvetlerine, 
ve bu muharebelerde bulunmuş subayları sine
sinde toplıyan eski Muharipler Cemiyeti Genel 

Başkanlığına tebrik ve güvenimizin ulaştırılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Millî Birlik Komitesi 
Üyesi 

EmanuUah Celebi 

Temsilciler Meclisi 
Üyesi 

Eteni Boransü 

BAŞKAN — Önergenin gereği Başkanlık Di
vanınca yapılacaktır. 

Gündemimize geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
imzalanan Tabiî Uranyum Satı§ Anlaşmasının 
onaylanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/169) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde ko
nuşmak istiyen arkadaş var mı? Maddelere ge
çilmesini yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 

Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzala-

(1) 51 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

nan Tabiî Uranyum Satış Anlaşmasının onay
lanması hakkında kanun tasarısının bir an ev
vel kanunlaşması memleket menfaatlerine uygun 
olacağından ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Sözcü 

Ş. R. Hatiboğlu Hamza Eroğlu 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşül
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul, edil
miştir. Maddeleri okuyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan 
Tabiî Uranyum Satış Anlatmasının onaylanması 

hakkında Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme-

305 
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ti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında, 7 Şubat 1961 tarihinde VVashington'da 
imzalanan 2,5 ton Tabiî Uranyum Satış Anlaş
ması ve taraflar arasında teati olunan mektup
lar onaylanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok.. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Et
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte ve 
üzerinde konuşmak istiyen var mı?... Yok. Ta
sarının tümünü acık oyunuza sunuyorum. 

2. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyet
leri Umumi Anlaşmalına eh Üçüncü Protokolün 
tasdikına dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yon raporu (1/129) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen var mı! Buyurun Fethi Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ — Muhterem arkadaş
lar, bu tasarıda bir fondan bahsedilmekte ve 
memleketimizin menfaatleri icabı bu fona işti
rak edilmesi ve bu fondan bâzı hizmetler bekle
nildiği esbabı mueibede yazılmaktadır. Fakat 
bir vesile ile öğrenmiş bulunuyoruz. Maddede tas
rih edilen hususlar bizim tarafımızdan vaktin
de ikmal edilmemiştir. Ezcümle İstanbul'da Do
kuma Sanayii Eğitim Enstitüsünün ihdasına da
ir bir yardım ve bu fonla alâkalı bir teşebbüs 
vardır. Fakat 1958 senesinde teşebbüse geçildi
ği halde o tarihten bu yana ikmal edilememiş 
tir. Diğer projelerin de ne safhada olduğunu 
bilmiyoruz. Hükümetten rica ediyoruz, bu mev
zuda Muhterem Heyetinizi şu anda tenvir etme
ye imkânları var mıdır? Vakıa Hariciye Vekili 
bu mevzuu bilmemektedir. Hükümet içerisinde 
diğer bakanlıklara taallûk ettiği için, meselâ bu 
enstitü Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülmek-
tedhv'Ne safhada olduğunu bilmiyorum. Üç yıl
dan beri böyle bir münasebetle netice alınama-

(1) 52 sayılı Basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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ması nıütaakıp istifadelerden bizi mahrum ede
ceği muhakkaktır. Binaenaleyh bu mevzuda Dış
işleri Bakanının izahat vermesini rica ediyorum. 

BAŞKAN Başka söz istiyen arkadaş var 
İ l l i .' 

Söz DışiişJeri Bakanın indir. 
DIŞİŞLERİ BAKANİ SELİM SARPER - -

Bu soruilaıı sual mevzuunda malûmat verecek 
vaziyette değilim, hazırlanmam lâzımgelecektir. 

BAŞKAN - - Dışişleri Komisyonu mevzu hak
kında açıklamada bulunacaklar mı? 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU ADİNA HAM.ZA 
ERCKİLU — Muhterem arkadaşlarım, Sözleşme 
Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umu
mi Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün onaylan
masına dairdir. Ancak ek Üçüncü Protokol 
onaylanırken üçüncü Protokolü a imtiyaz ve 
muafiyetlerden istifade ettirilmesi bahis konu
su olan Avrupa Konseyi İskân Fonu Statüsü 
de ek olarak bu vesika ile birlikte getirilmiş
tir. Burada Avrupa Konseyi İskân Fonu Sta
tüsüne dâhil bulunanların bâzı muafiyet ve 
imtiyazlardan istifadesi derpiş edilmektedir. 
Bu münasebetle Avrupa Konseyi İskân Fonu
nun bâzı .çalışmalarından da bahsedilmiştir. 
Bu arada, Niğde vilâyetinde 100 köy meskeni 
inşası; Tuzla'da göçmenler için bir kabul mer
kezi inşasının tertip ve tanzim edilmesi; Muş 
ovasına 100 ailenin iskânı gibi hususlar da Hü
kümet gerekçesinde yer almış İskân Fonunun 
faaliyet'lerindendir. 

Şimdi, Sayın Fethi Oelikbaş arkadaşımızın 
bize çok özel bir konuda sormuş oldukları bu 
suali, biz daim önce komisyonda düşünmemiş 
olduğumu/dan bu hususta bir bilgi veremiye-
ceğiz. Ama, bu hususta gerekli bilgiyi tetkik
ten sonra- arkadaşlarımı/, belki vereceklerdir. 
Hükümet temsilcisi olan arkadaşımız da hazır
lanmamış olduklarını ifade; buyurdular. Ben 
nazarı dikkatlerinizi şu noktaya ceİbetmek isti
yorum, Mesele İskân Fonunun mevcudatı ve 
şahıslarının hukukî durumu dolayısiyie bâzı 
imtiyaz ve muafiyetlerden istifade ettirilmesi
dir, Bu hususu bilgilerinize arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş. 
FETHÎ GELİKBAŞ — Muhterem arkadaş

lar, ilk gününden,itibaren maalesef memleke
timizin İkinci Dünya Harbini takibeden yıllar
da kurulan ve artmakta devam eden teşekkül
lerle münasebeti bir türlü düzene girmemiştir, 
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Bunun neticesi de Türkiye bu çeşit müessese
lerden yeter derecede faydalanabilen memle
ketlerden bulunmamaktadır. Dışişleri Bakanı
nın bu mevzudaki vazifesi münasebetleri intae-
etmek, ilgili Bakanlıklara intikal ettirmekten 
ibarettir. Esefle söyliyeyim k i ; ilgili Bakan
lıklardan çeşitli konular ve Bakanlıkların bü
roları muhatabımız olan teşekküllerin nâzımı 
durumunda olduğu içindir ki, ilk günden beri 
çalışmamaktadırlar. Buna bir çare bulmak za
rureti vardıi'. Bendeniz 1958 senesinde müza
keresine başlanıp da İstanbul'daki Tekstil sen
dikalarının teşebbüsü, UNESCO'nun teşebbüsü 
ve Türkiye'nin resmî otoritelerinin teşebbüsü 
ile tahakkuk eden demin arz ettiğim Tekstil 
Enstitüsünün iki yıl sürüncemede kaldığını bir 
vesile ile öğrenince üzüldüm arkadaşlar. 

Bu memleket sıkıntı içinde kıvranırken 
faydalanılabilecek yerlerden faydalanılmaması 
cidden üzücüdür. Ben Başvekâletten rica ede
ceğim : Bir tamimle bu işlerin daha intizamlı 
bir şekilde intacedilmesini temin etsinler. Bun
lar muhatabolduğumuz memleketlerin zihniyeti 
ile bizim memleketimizde yürütülmemektedir. 
Komşumuz Yunanistan bunu fevkalâde iyi bir 
netice ile yürüttüğü halde, bize müzakerelerin 
neticelendirilin esi ve takibin başka dairelere 
verilmesi sebebinden ileri geliyorsa bu husus
ta başka tedbirlerin alınması lâzımdır. Meselâ 
bu mevzu ile ilgili olarak Muş ovasına 100 aile 
iskân edilecek deniyor. Bu Hariciye Vekâleti
nin bileceği bir mevzu değildir. Bu mevzu doğ
rudan doğruya, imar ve iskân Bakanlığım il
gilendirir. Bunun gibi diğer işler başka daire
lere gelince âdeta suyu çekilmiş bir değirmen 
gibi işler yüzüstü kalmaktadır. Hükümetin bu 
duruma acilen bir tedbir bulması lâzımdır. 
imkânsızlıklar içerisinde kıvranan bu memle
kette geniş ölçüde teşebbüslerden istifade et
mek istiyorsak Hükümetin bu duruma bir çare 
bulması lâzımdır. Mâruzâtını bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Söz Sayın Dışişleri Balkanının 
flır. 

.DIŞİŞLERİ BAKANİ SELİM SARPER 
Efendim, bu iskân protokolü hakkında Sayın 
Fethi Celikbaş arkadaşımızın bizzarııre Dışişleri 
Bakanlığına tevcih buyurdukları sual mahiye! L 
itibariyle gayet spesifik olduğu için cevaplandır
mak imkânından mahrumdum. Kendilerinin de 
ifade buyurdukları gibi ancak Bakanlıklara rası 
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bir Komisyonun çalışması neticesinde kendileri
ni ve Yüksek Heyetinizi tatmin edici cevaplar 
verilebilir. Şu noktayı belirtmek istiyorum ki, 
bu kanunla tasdiki mevzuubahsolan Protokol ev
velâ. iskân malları ve muamelelerinin hukuki re
jimi, aynı zamanda bu fonun uzuvları ile me
murlarının hukuki statüsünün tesbiti ve bu fon 
muameleleri dölayısiyle uygulanan bilgilerin de 
bildirmesi gayesi güdülmektedir. Diğer hususlar 
hakkında Fethi Celikbaş arkadaşımızın izhar bu
yurdukları arzu üzerine eğer Hükümet Başkan
lığı karar verirse Bakanlıklara bir tamim yap
tırmak suretiyl e bu malûmat toplanabilir. 

Arkadaşımız, memleketimizin beynelmilel te
şekküllerden ne dereceye kadar istifade edip et
mediği mevzuuna da dokundu. Bunun hakkın
da, şahsan NATO Enfrastrüktüründe çalışmış 
bir arkadaşınız olarak malûmat verebilirim. Bu 
mevzuda Türkiye kadar NATO'dan istifade et
miş üye devlet azdır. Bundan dolayı Hükümete 
ve bu işle uğraşan memurlara büyük bir şeref 
payı çıkarmaya lüzum yoktur. Normali de bu
dur. Binaenaleyh, gayet normal olarak bu pa
ranın büyük kısmı da bizim memlekette yapılan 
Enfrastrüktür işine sarf edilmiştir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı. 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ŞEV

KET RAŞlT HATÎBOĞLTT — Muhterem arka
daşlar, bu mevzuda müphem bâzı noktalar kal
dı. Huzurunuza getirilmiş olan mukavele aslın
da bir istikraz mukavelesi değüdir. Avrupa Kon
seyine bağlı olan iskân fonuna ait bâzı imtiyaz 
ve muafiyetlerin bu Konseye üye olan devletle
rin tasdik ettiği gibi bizim, tarafımızdan kabu
lüne ait bir kanun tasarısıdır. 

FetJhi Celikbaş arkadaşımızın bahsettiği me
seleye, bundan bir müddet ewel Yüksek Mec
lisçe kabul buyurulan ikrazfonundan alman kre
diye ait lâyihanın müzakeresinde temas edilmiş
tir. Hatırlanacağı üzere bu iskân fonundan, ta
rafımızdan bir buçuk milyon dolarlık bir istik
raz anlaşması akdedilmiştir. Bunun bir milyon 
doları alınmış ve Fethi Celikbaş arkadaşımızın 
bahsettiği öğrenim tesislerine harcanmıştır. Za
ten Dışişleri Bakanlığınca bu istikraz pek de uy
gun görülmemiştir. Çünkü, faizi yüksektir. Bu
gün % 7 den daha ucuz faizle istikraz imkân
ları vardır. Bu sebeple geri kalan yaran milyon 
doların alınmamasını komisyonunuz daha muva-

307 
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fık buldu. Bu nevi öğretim tesisleri için harca
nacak paranın Millî Eğitim Bakanlığı bütçesin
den alınabileceği düşünülmüştür. 

Şimdi şunu belirtebilirim; bu lâyihanın bu. 
istikraz ile bir ilgisi yoktur. Bu lâyiha Avrupa 
Konseyinin, kurmuş olduğu ve diğer Devletlerin 
de kalbul etmiş olduğu iskân fonuna ait bir sta
tünün Türkiye'nin de Konsey üyesi bir devlet 
olarak kalbul etmesine aittir. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka 
söz istiyen arkadaş var mı? 

Tasarının tümü üzerinde başka söz istiyen 
yok. Maddelere geçilmesini yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi hakkında 
bir önerge var, okuyoruz : 

Yükseli?: Başkanlığa 
Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyetleri 

Umumi Anlaşmasına ek üçüncü Protokolün tas-
dikma dair kanun tasarısının bir an evvel ka
nunlaşması memleket menfaatlerine uygun ola
cağından ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Sözcü 

Şevket Raşit Hatüboğlu Hamza Eroğlu 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşülme
sini oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okuyoruz : 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umu
mi Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün onay

lanmasına dair Kanun 

Madde 1. — Avrupa Konseyi imtiyaz ve 
Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına ek Üçüncü j 
Protokol onaylanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

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

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

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kalbul' edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte ve 

üzerinde konuşmak istiyen var mı?... Yok. Tasa
rının tümünü açık oylarınıza sunuyorum. 

. Birinci tasarıya oy verme muamelesi bitmiş
tir. 

S. ___ Cenevre'de 1.951 tarihinde imzalanmış 
olan Mültecilerin Hukuki Durumuna dair Söz
leşmenin tasdiki hakkında kanun tasarısı ve Dış
işleri Komisyonu raporu (1/125)* (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen?.... Yok. Maddelere geçilmesini kabul • 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. Bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Cenevre'de 1951 tarihinde imzalanmış olan 

Mültecilerin Hukuki Durumuna dair Sözleşme
nin tasdiki hakkında kanun tasarısının bir an 
evvel kanunlaşması memleket menfaatlerine uy
gun olacağından ivedilikle "görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Dışişleri Komisyonu 
-Başkanı Sözcü 

Şevket Raşit Hatiboğlu Hamza Eroğlu 

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

Cenevre'de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalan
mış olan Mültecilerin Hukuki Durumuna dair 

Sözleşmenin onaylanması hakkında Kanun 

Madde 1. — Cenevre'de, 28 Temmuz 1951 
tarihinde imzalanmış olan, Mültecilerin Hukuki 
Durumuna dair Sözleşme ilişik deklârasyonla 
birlikte onaylanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Madde kafbul edil
miştir. 

İkinci madde olarak komisyonun bir değiş
tirge teklifi vardır. Söz Hamza Eroğlu'nundur, 

(1) 53 S, Sayılı basmayazı tutanağın sonun' 
dadır. 
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KOMİSYON 'ADINA HAMZA EROĞLU — 

Saygı değer arkadaşlarım, Cenevre'de 1951 yı
lında imzalanmış bulunan Mültecilerin Hukuki 
durumuna dair Sözleşme Birleşmiş Milletler 
Andlaşması ve ayrıca Birleşmiş Milletlerce 1948 
yılında kabul edilen insan Hakları Evrensel 
Beyannamesinden mülhem olmuş insanı, bahu
sus insanı ve insanın ana hak ve hürriyetlerini 
korumayı hedef tutmuştur. Mülteciler meselesi
nin sosyal ve insani tarafı da göz önünde bu
lundurularak milletlerarası uyuşmazlık halini 
almasını bu sözleşmeyi önlemek istemiştir. Mem-
leektimiz korkudan ve istibdatlara karşı gelen
lere insanca muamele yapmış, bu da Türk po
litikasının âdeta bir düsturu ve geleneği olmuş
tur. Biz huzurunuza bu sözleşmeyi bizim tarihî 
gelenklero uymak suretiyle, insanca davranışımı
zı göstermesi bakımından getirmiş bulunuyo
ruz. Ancak sözleşmeye bir ikinci madde ilâve 
edilmesini uygun görüyoruz. İkinci madde de 
şudur : Bir ihtirazi kayıt eklenmesi talehedilmiş-
tir. Çok taraflı sözleşmelerde ihtirazi kayıtlar 
ya anlaşma yapıldı veyahut da sözleşmenin imza 
edildiği anda ya tasdikte veyahut da imzada 
dermeyan olunabilir. Bu sözleşmenin imzalandığı 
anda üç ihtirazi kayıt konmuştur. Buna ek ola
rak biz de ayrıca bizim mevzuatımıza uygun 
olarak bu ihtirazi kaydı koymuş bulunuyoruz. 
Teklif ettiğimiz maddeyi müsaadenizle aynen 
okuyayım : 

Madde 2. — Mültecilerin hukuki durumuna 
dair Sözleşmenin 42 nci maddesinin bahşettiği 
imkâna uygun olarak, onaylama anında aşağı
daki ihtirazi kayıt kabul edilmiştir. 

«Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, mülteciye 
Türkiye 'de Türk uyruklu kimselerin haklarından 
fazlasını sağladığı şeklinde yorumlanamaz.» Ye
ni kabul buyurduğunuz Anayasamızın yaban
cılara geniş, hak ve imkânlar bahşeden 13 ncü 
maddesinin ışığı altında tetkik edecek olursak 
davranışımızın ve görüşümüzün ne derecede 
insani bir veçhe arz ettiğini görmek mümkün
dür. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu bir arkadaşımız 
tarafından bir soru yöneltilmiş bulunmaktadır. 
lütfen kürsüden ayrılmayınız. 

Buyurun Enver Kök. 
ENVER KÖK — Efendim, 10 senelik ge-
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eikmenm sebebi ne olabil i r i Bu hususu izah eder
lerse memnun olurum. 

KOMİSYON ADINA HAMZA EROĞLU -
Efendim, Sözleşme Sayın Devlet ve Hükümet 
Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in- imzası ile 
5 . 5 . 1961 tarihinde Kurucu Meclis Başkan
lığına sevk edilmiştir. Asıl gecikme, Anlaşma
nın imzasından itibaren bu tarihe kadar geçen 
devreye aittir. Eğer son on yılın iktidarı bu şe
kilde memlekete hayırlı ve insani istikametler 
veren ve insan haklarına saygı gösteren an
laşmaları imzalamada, tatbik etmede ileri gö
rüşlü bir politika takibetmiş olsaydı bu gecik
menin sebebi anlaşılırdı. Ama son on yıllık ikti
darın davranışının insan haklarına saygıdan 
uzak olduğunu hesaba katarsak bu Anlaşmanın 
niçin gecikmiş olduğunun sebebi bütün çıplak
lığı ile anlaşılmış olur. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı. 
DIŞİŞLERİ BAKANI SELİM SARPER 

— Sayın Başkanım, müsaade ederseniz komis
yon tarafından teklif edilen ihtirazi kayıt hak
kında mâruzâtta bulunmak istiyorum. Bu ih
tirazi kayıt yerindedir, Dışişleri Bakanlığının 
mütalâasınca. 

Esasen Maliye Bakanlığı da Sözleşmenin 24 
ncü maddesinin 2 nci fıkrası ile 30 ncu madde
sinin 2 nci fıkrasına ihtirazi kayıt koymuştur. 
Bu mevzu doğrudan doğruya meselâ sigorta 
gelirlerinin mülteciler hususunda bunlar Tür
kiye dışında ikametgâh ihtiyar etseler dahi dı
şarıya gönderilmesi gibi malî mevzuatı alâka-
kadar eden bir mevzudur. Halbuki Türkiye va
tandaşlarının dahi bu gibi 'kayıtlara tâbi olduk
ları görülmektedir. Re'sen böyle bir kayıtta bu
lundular diye bunun transferinin yapılması 
caiz değildir. Bu itibarla; Dışişleri Bakanlığı, 
Komisyonunun bu mevzudaki, teklifini muva
fık görmektedir. Tasvibinize arz ederiz. 

BAŞKAN — Eklenmesi komisyonca teklif 
edilen ikinci madde hakkında söz istiyen var 
mı ? ikinci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Mültecilerin hukuki durumuna 
dair Sözleşmenin 42 nci maddesinin bahşettiği 
imkâna uygun olarak, onaylama anında aşağı
daki ihtirazi kayıt kabul edilmiştir. 

«Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, mülteciye 
Türkiye'de Türk uyruklu kimselerin hakların
dan fazlasını sağladığı şeklinde yorumlanamaz.» 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Yok. Yeni 2 nci maddeyi oya sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer maddelerin numaraları değişmiştir. 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 
- BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte ko

nuşmak istiyen var mı? Yok. Tasarının tümünü 
açık oylarınıza sunuyorum. 

2 nci tasarı için oy kullanmıyan var mı? (Var 
sesleri) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan 
Tabiî Uranyum Satışı Anlaşmasının onaylanma
sı hakkındaki tasarının oylama sonucunu bildiri
yorum. Oy sayısı 192, kabul 192. Kanun Kurucu 
Meclisçe oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

ikinci tasarıya oy vermiyen var mıf İkinci 
tasarı için oylama tamamdır. Oy kutusu kaldı
rılmıştır. 

4. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümetinin bir teşekkülü olan Export -
tmport Bank of Washington (Eximbank) arasın
da imzalanan 153 428 400 liralık İstikraz Anlaş
masının tasdikına dair kanun tasarısı, ve Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/127) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is
tiyen! Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önerge vardır okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri 

Hükümetinin bir teşekkülü olan Export - İmport 
Bank of Washington (Eximbank) arasında im
zalanan .133 428 400 liralık İstikraz Anlaşması-
nin -tasdikına dair kanun tasarısının biran evvel 

(1) 54 S. Sayılı basmayanı tutanağın sonun-
dadn 
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kanunlaşması memleket menfaatlerine uygun ola
cağından ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Sözcü 

Ş. E. Hatiboğlu Hamza Eroğlu 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle konuşulma
sını kabul edenler... Etmiyenler... İvedilikle konu
şulması kabul edilmiştir. 

Şimdi maddeleri okuyoruz. 

Hükümetimizi ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetinin bir teşekkülü olan Export - İmport 
Bank of Washington (Eximbank) arasında im
zalanan 153 428 400 liralık İstikraz Anlaşma

sının onaylanmasına dair Kanun 

Madde 1. — Hükümetimizle Amerika Birle
şik Devletleri Hükümetinin bir teşekkülü olan 
Export. - İmport Bank of Washington arasında 
1 Eylül 1959 tarihinde imzalanan 153 428 400 
liralık İstikraz Anlaşması kaimi ve onaylanmıştır. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında konuş
mak istiyen? Yok. Birinci maddeyi kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde leh ve aleyhte ve 
üzerinde konuşmak istiyen var mı? Yok. Tasarı
yı açık oylarınıza sunuyorum. 

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

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is
tiyen var mı? Sayın Coşkun Kırca. 

(1) 55 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
da dır. 
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COŞKUN KIRCA — Muhterem arkadaşla- I 

rım; Mgük, fakat önemli İbir hususa nazarı dik- I 
katinizi celbetmek istiyorum, önümüzdeki anlaş- I 
manın ikinci maddesinin birinci fıkrasının (B) I 
kısmının (b) bendinde şöyle denilmektedir : «îk- I 
razat, hem Export - împort Bank of Washington, I 
hem de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına I 
hareket eden Türkiye Maliye Vekâletinin Millet- I 
lerarası İktisadi iş Birliği Teşkilâtınca (aşağıda I 
M. I. I. T. diye anılacaktır.) şayanı kaibul ola- I 
çaktır.» I 

Muhterem arkadaşlarım; bu Anlaşma 13 Şu- I 
bat 1959 tarihinde imzalanmıştır; yani 27 Mayıs I 
1960 devriminden evvel... İmzalandığı zaman bu I 
paragrafta mevzuubahsedilen Milletlerarası Ikti- I 
sadi îş Birliği Teşkilâtı Maliye Bakanlığına bağ- I 
lı olmayıp, Dışişleri Bakanlığına bağlı idi. Mil- I 
letlerarası İktisadi iş Birliği Teşkilâtının Dışiş- I 
leri Bakanlığından alınıp, Maliye Bakanlığına I 
verilmesi 27 Mayıs 1960 devriminden sonra ol- I 
muştur. Bu itibarla tou maddede bariz ıbir maddi I 
hatanın, hattâ milletlerarası teamüller bakımın- I 
dan vahîm bir tashihin mevcudiyeti nazarı dik- I 
kati çekiyor. Bu anlaşma yapılırken, Milletler- I 
arası iktisadi iş Birliği Teşkilâtından ya tek ba- I 
şma bahsedilmiş veyahut Türkiye Hariciye Ve- I 
kâleti Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teşkilâtı I 
denmiş olmalıdır, öyle anlaşılıyor ki, (bu anlaş- I 
manın ıbilâhara Türkçe .tercümesi hazırlanırken I 
(Hariciye Vekâleti) tâbirinin yerine (Maliye Ba- I 
kanlığı) tâbiri konmuş ve metin, Bakanlar Ku- I 
ruluna bu tasıhihle sevk edilmiş, öyle sanıyorum I 
ki, anlaşmanın İngilizce metni muteberdir. îngi- I 
lizee metinde ise her halde Maliye [Bakaniığı I 
kaydının bulunması imkânı yoktur. I 

Muhterem arkadaşlar, Milletlerarası Anlaş- I 
manın tasdikmda Yüksek Meclis dahi anlaşma- I 
lan tüm olarak ya, kabul eder, veya reddeder; I 
ama, bir virgülü bile değiştiremez. Nerede kaldı I 
ki, bir bakanlık veya Hükümet bir anlaşma Yük- I 
sek Meclise sunulurken bu anlaşmanın Türkçe I 
tercümesi üzerinde tasarrufta bulunmak yetkisi- I 
ne malik olabilsin. Maliye Bakanlığı nasıl'olur da I 
Yüksek Meclisin bile sahibolmadığı bir yetkiyi I 
kendisinde görür de anlaşma metnini tashih eder I 
ve muteber metni değiştiremediğine, değiştire- I 
miyeceğine göre Yüksek Meclisi aldatmaya te- I 
şebbüs eder. , t 

Muhterem -arkadaşlarım, huzurunuzda muta- I 
addit defalar milletlerarası münasebetlerin bir | 
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küllolduğunu belirtmekle sabrınızı suiistimal ey
ledim. Bir küllolan milletlerarası münasebetlerin 
iktisadi unsurları üzerinde siyasi unsurlarının 
ve siyasi unsurları üzerinde iktisadi unsurları
nın daima tesiri olacağının ve bu sebepten dola
yıdır ki; belki de çok uzun senelerden beri hattâ 
bir buçuk asırdan beri, devletlerin yüzde doksa
nında, Sayın Dışişleri Bakanının Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonunda müdellel ve teferruatlı ola
rak izah ettikleri gibi, iktisadi milletlerarası mü
nasebetlerde temas, müzakere ve anlaşma yapma 
işlerinin Hariciye Vekâletlerine bırakıldığının ve 
niçin bırakıldığının en basit misali işte burada. 
Çünkü milletlerarası anlaşma yapmak, aynı za
manda, bâzı milletlerarası teamülleri bilmeyi, 
bâzı devletlerarası hukukla ilgili işlerde vukufu 
ve bilgiyi gerektirir. Bu sebepten dolayı bu iş, ih
tisas sahibi olan yere bırakılır. Her vekâletin bir
biriyle münasebeti her işte mevcuttur. Eğer Ve
kâletlerimiz kendi işlerini yürütürken, ingilte
re'de en güzel numunesini gördüğümüz iş birliği 
anlayış ve zihniyetinden, düşük iktidar zamanın
daki Dışişleri Bakanlığında olduğu gibi, bugün 
de bâzı başka bakanlıklar mahrum kalırlarsa, 
kendilerine aidolmaması gerektiği aşikâr olan 
yetkileri üzerlerinde toplamakta bile tam bir in
hisarcı zihniyetle hareket ederlerse, hattâ bir işle 
ilgili olduğunu çok iyi bildiklerinden emin olduk
ları hususlarda dahi diğer (bakanlıklara malûmat 
vermezlerse, vermekten çekinirlerse, bundan, 
maalesef, modern âmme idaresi icaplarının ba-
kanlıklarımızca pek iyi anlaşılamadığı sonucu çı
kar ve işte bugün bir misalini gördüğümüz hem 
gülünç, hem acıklı durumlarla karşılaşırız. 

Netice olarak, komisyondan, Anlaşmada Mali
ye Bakanlığı ibaresinin mi, yoksa Dışişleri Ba
kanlığı ibaresinin mi, bulunduğunun açıklanma
sını rica ediyorum. Bu hususta malûmat verir
lerse kendilerine çok müteşekkir kalacağım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde konuşacak baş
ka arkadaşımız var mı? 

Buyurun, Sayın Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ — Muhterem arkadaş

lar, bendeniz, kanunun asıl başlığı ve 1 nci 
maddesi üzerinde durmak istiyorum. 

Kanunun başlığını okuyunca yadırgadım. 
Âkıd devletin kendi kanunda, diğer âkıd dev
letin kanununa dayanan bir anlaşmadan bahis 
böyle bir başlığın konmasının ilk bakışta an
laşılması güç. Başka bir maksat varsa bilmiyo-
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mm. Kanunun başlığı bence, Türkiye Cumhu- ı 
riyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti arasında zirai mahsul fazlalık
ları (hakkında akdolunan 13 Şubat 1959 tarihli 
Anlaşmanın tasdikma, dair kanun tasarısı, şek
linde olmalıdır. Getirilen şekilde özel bir mak- J 
sat güdülmemişse mutlaka değiştirilmesi gerek, J 
açık değildir. Ve başka bir devletin kanunu
nun anlaşmada yer alması gerekmez. Bendeni
zin teklifim şu k i ; asıl anlaşmanın başlığını ı 
teşkil eden kayıt sonda oluyor; Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti ile Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti arasında akdedilen zirai mah
sul fazlalıkları demekle, zirai mahsul fazlalık
larını başa almak ve Amerika'nın şu veya bu 
kanununa göre, yapıldığını tasarıdan tayyet
mek lâzımgelir kanaatindeyim. Husûsi bir mak- j 
sat varsa izahını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka konuş
mak istîyen?... Buyurun Coşkun Kırca. 

COŞKUN KIRCA — Muhterem arkadaşla
rım, 'Sayın Fethi Çelikbaş'm beyanına temas 
ederek şunu belirteyim ki; her hangi bir mil
letlerarası anlaşmada belli bir devletin iç hu
kukuna atıfta bulunmak suretiyle o iç hukuk 
kaidelerine milletlerarası hukuk kaidesi vasfı 
verilmesine ' mâni hiçbir husus mevcut değil
dir. 

BAŞKAN — Başvekil Yardımcısı Fahri Öz-
dilek. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI" FAHRİ ÖZDİLEK — Muhterem ar
kadaşlar; gerek başı gerekse ingilizce metnin
de hariciyeden bahsedilmiş olmasına rağmen •bu
radaki ifadede Maliye Vekâletinin bir durumu 
ortaya çıkmış, dolayısiyle bir hukuki vaziyet 
karşısındayız. 'Maliye Ve'kili arkadaşımız henüz 
yetişemediler. Binaenaleyh Yüksek Riyasetten 
bunun talikini ve komisyona iadesini istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN :— Başka söz istryen var mı? 
Yok. Sayın Dışişleri Komisyonunun bu konu 
üzerinde bir ıgörüşü var mıdır efendim? 

DIŞÎŞLERÎ KOMİSYONU BAŞKANI ŞEV
KET RAŞİT HATİBOĞLU — Maliye Bakanı
nın huzuriyle müzakeresini kabul ediyoruz 
efendim... 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonu da, tasa
rının Komisyona iadesi hususunda, Sayın Hü-
kümet Başkan yardımcısının vâki olan teklif- j 
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leri ile aynı İstikamettedir. Tasarının komisyo
na geri verilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü tasarıya oy kullanmıyan arkadaşı
mız var mı efendim1? Üçüncü tasarının oylama
sı bitmiştir. 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri 
Umumi Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün 
onaylanmasına dair kanun tasarısıyla ilgili oy
lamanın sonucunu bildiriyorum: Oya katılan 
üye sayısı (166), kabul (166). 

Bu suretle Kanun Yüksek Kurucu Meclisi-
nizee oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

4 ncü tasarıya oyunu kullanmıyan arkadaş
larımız varsa lütfen kullansınlar efendim. 

4 ncü tasarının oylaması bitmiştir efendim. 
Oyların 'sonucunu alıp bildirinceye kadar 

Yüksek Kurula maruzatım var efendim. 
Gündemimizde başka madde yoktur. 
Sayın arkadaşlarım, Temsilciler Meclisi Baş

kanlığına, 157 sayılı Kanunun tadile aidolan 24 
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında bir ka
nun tasarısı verilmiş bulunuyor. Ve bu tasarı, 
şimdi Anayasa Komisyonunda incelenmektedir. 

Bu arada, 157 sayılı Kanunun 39 neu mad
desini ı'hâtıra olarak arz ediyorum efendim. 

«Madde 39. — 1924 tarih ve 491 «ayılı Teş
kilâtı Esasiye Kanununun yürürlükte kalmış 
olan hükümlerinde; 12 Haziran 1960 tarih ve 1 
sayılı Kanun ile tadillerinde ve ibu kanun 'hü
kümlerinde her hangi bir değişiklik yapılabil
mesi, Millî Birlik Komitesinin ve Temsilciler 
Meclisinin tam üye sayılarının üçte iki çoğun
luğu ile ayrı ayrı verecekleri karara bağlıdır. 

İhtilâf halinde 20 nci madde hükümlerine 
göre hareket edilir ve oylama yüzdeleri vasati
si .asgari yüzde yetmiş olduğu takdirde tasarı 
kabul edilir. 

Değişiklik teklifi, Millî Birlik Komitesi üye
lerinin üıete birinin ve iki Temsilciler Meclisi 
üyesinin imzası ile veya Temsilciler Meclisi üye
lerinin üçte birinin ve iki Millî Birlik Komitesi 
üyesinin imızası ile yapılabilir.» denilmektedir. 

Bu bakımdan Anayasa Komisyonu çalışma
larını bitirince, öğleden sonra Temsilciler Mecli
sinin teklif olunan kanun tasarısını konuşmak 
üzere toplanması ieaibedeeektir. Ancak bu madde 
mucibince kanunun konuşulup oylanabilmesi için 
mürettep sayının üçte ikisinin katılması ve oy 
vermesi gerektir. Temsilciler Meclisinin mürettep 
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sayısının üçte ikisi, bugünkü yekûnumuz 268 ol- ; 
duğuna ıgöre, 178 dir. Buna ihtiyat olmak üzere : 
'birkaç oy ilâve edersek, öğleden sonra Temsilciler \ 
Meclisinde en aşağı 180 üye arkadaşımızın bulun
ması gerekmektedir. Bunu ihtiyaten yüksek Mi- , 
foralarınıza sunuyorum. 

Bugün Yüksek Kurulunuzca konuşulan Hü
kümetimiz ile Amerika [Birleşik Devletleri Hükü
metinin Ibir teşekkülü olan Export - împort Bank 
of Washington (Eximlbank) arasında imzalanan 
153 428 400 liralık 'İstikraz Anlaşmasının tasdi-
kına dair kanun tasarısının aylama sonucunu arz 
ediyorum : Oya katılan sayın üyelerin sayısı 
(152) dir. Kabul (151) çekinser 1 dir. Buna göre 

. 196İ O : İ 
Kanun Yüksek Kurulunuzca kaibul bııyurulmuş-
t/ur. 

Cenevre'de 28 Temmuz 1951 tarihinde imza
lanmış olan, Mültecilerin (Hukuki durumuna dair 
Sözleşmenin onaylanması hakkındaki kanun ta
sarısının oylaması sonucunu sunuyorum : Oya 
katılan sayın üyelerin sayısı (169), kabul (169) 
dur. Bu suretle Kanun Yüksek Kurulunuzca ka
bul buyurulmuştur. 

Gündemimizde başka görüşülecek madde yok
tur. öğleden sonra saat 15,00 de Temsilciler Mec
lisi toplanacaktır. 

Kurucu Meclisin 24 nci Birleşimini kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 11,12 

»<t 
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T. 0. KURUCU MECLÎSİ 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika. Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan 
Tabiî Uranyum Satış Anlaşmasın m onaylanması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu: 

[Kanun, (16) Millî Birlik Komitesi ve (176) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyu ile onanmıştır.] 

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

— A — 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 

_ Ç _ 
Emanullah Çelebi 

— G — 
Suphi Gürsöytrak 

\ 

— A — 
Atailay Akan 
Ahmet Akar 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Necmi Akçasu 
Burhan Akdağ 
İsmail Rüştü Aksal 
Mebrure Aksoley 
Halil Akyavag 
Nurettin Akyurt 

Üye »ayıtı 23 
Oy verenler : ] f> 

Kabul edeni eı- 1 f) 
Reddedenler : () 
Oekinserler : () 

Oya katılmıyanlar 7 
Açık üyelikler 0 

[Kabul edenler] 
— K — 

Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 
Sami Küçük 

— 0 — 
Sezai O ^ a n 

rf"\ 

— 0 — 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye »ayısı : 268 

Oy verenler : 176 
Kabul edenler : 176 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 92 
Açık üyelikler 0 

[Kabul edenler] 
Abdülkerim Akyüz 
Eki?em Alican 
Osman Alişiroğlu 
Fehmi Alpaslan 
Abdurrahman Altuğ 
Babür Ardahan 
Nurettin Ardıçoğlu 
Tahsin Argun 
Ferhan Arkam 
Şevket Aebuaoglu 

Fethi Aşkın < 
Hüseyin Ataman 
Ahmet Atılgan 
Doğan Aveıoğhı 
Raif Aybar 

_ B — * 
Oibad. Baban 
Şeref Baktık 
Kâmil Başaran : 
Suphi Batur 

— T — 
Haydar Tunçkanat 

Sıtkı Uîay 
- y -

Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

• 

Kemali Bayazıt 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fahri Belen 
Hakkı Kâmil Beşe 
Mehmet Raşit Beşerler 
Süleyman Bilgen 
Lûtfi Biran 
Aralan Bora 
Etem Boranaü 
Hatip Tahir Burak 
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— O -

Ömer Sami Coşar 
Alev Coşkun 

- ç -
Nazif Çağatay 
İsmail Selçuik Çalkır-
oğau 
Fethi Çelikbas. 
Mahmut Tekin Çullu 

— D — 
Ahmet Demiray 
Vedat Dicleli 
Erol Dlefe 
Mustafa DinekÜ 
Vahap Dizdaroğlu 
Avni Doğan 
Suphi Doğukan 
Necati Duman 
Cevat Dursunoğlu 

Bülent Eeevit 
Yusuf Adil Eğdi 
Şükûfe Ekitler 
Oktay Efkşi 
tmadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Abdullah Ercan 
Sadi Erdem 
Sait Erdinç 
Ali Erel 
Feridun Ergin 
Sait Naci Ergin 
Alaettin Er gönenç 
Nedim Ergüven 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğln 
Bahir Ersoy 
İlhan Esen 
Kenan Esengin 

— p _ 

Bedî Feyzioğlu 

Cevdet Geboloğlu , 

Kemal Zeki Gençosman 
Vasfi Gerger 
Abdülkadir Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mehmet Gölker 
Rıza Göksu 
Turgut Göle 
Kasım Gülek 
Ferda Güley 
R&hmi Günay 
Turan Güneş 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 
Muhittin Gürün 
Ferit Celâl Güven 

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

— I -_ 
Rıza Isıtan 

- î -
lsmai'1 înan 
M. Rauf înan 
Şefik İnan 
îsmet înönü 
Abdullah Ipgiroğlıı 

— K -
İhsan Kabadayı 
Hermine Kalüstyan 
Ömer Karahasan 
Ahmet Karamüftüoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Yakup Kadri Karaos
manoğlu 
Nuri Kinik 
Coşkun Kırca 
Enver Kırber 
Şahap Kitapçı 
Enver Kök 

I Feyyaz Koksal 
Orhan Köprülü 
Ahmet Köseoğlu 
Mehmet Ali Kumbasar 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 
Sahir Kurutluoğlu 
Hikmet Kümbetlioğlu 

- M -
Ferid Melen 
Ziya Müezzinoğlu 

— N -
Fazı] Nalbantoğlu 

— O — 
Arif Hikmet Onat 
Kâzım Orbay 

— Ö -
Atıf Ödül 
İhsan ögat 
Halim Önalp 
Altan öymen 

I Mehmet özbay 
İlhan özdil 
Fakih özfakih 
Mazhar Özkol 
Orhan öztrak 
Seyfi Öztürk 

— P — 
I Fikret Pamir 

Mahir Pamukçu 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pirinçcioğlu 

— S — 
Necip San 
llhami Sancar 
Nihat Sargmalp 
Selim Sarper 
Kemal Satır 
Selâmi Savaş 
Hulusi Selek 

I İbrahim Senil 

Ethem Serim 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
Dündar Soyer 
Emin Soysal 
Mümtaz Soysal 
Enver Sökmen 
Celâl Sungur 

- ş -
Ahmet Şener 
Mehmet Şengün 
Mehmet Şişman 

_ T — 
Cahit Tak» 
Salâhattin Tandal 
Reşat Tardu 
Zeki Tekiner 
Hasan Tez 
Âdil Toközlü 
Abdülhadi Toplu t 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğlu 
Ekrem Tüzemen 

— U — 
Hüseyin Ulusoy 
İsmail Ulutaş 

- Ü -
Feridun Üstün 

— V — 
Âdil Vardarlı 

— Y — 
Cemal Yavuz 
Fehmi Yavuz 
Bahri Yazır 
Nüvit Yetkin 
Daniş Yurdakul 
Yusuf Ziya YücebilgİM 

— a— 
GalİD Kenan Zaiinoğlu 
Gahüt Zamangil 
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T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 

[Oya katılmıyanlar] 
Cemal Gürsel (Dev. ve 

Hü. Bşk.) 
— A — 

Refet Aksoyoğlu 

— E — 
Vehbi Ersü 

— K — 
Kadri Kaplan 

- ö -
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 

[Oya hahlmtyanlar] 
— A — 

Şevket Adalan (İ.) 
Lûtfi Akadlı 
Muammer Aksoy 
Münir Aktepe 
Muzaffer Alankuş 
Sadık Aldoğan 
Mehmet Akmsoy 
Vedat Arıkan 
Fuat Arna (İ.) 
Âmil Artus 
Sırrı AtaJay 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysarı 

— B — 
Zeki Baltaeıoğlu 
Cemil Sait Barlas 
Adnan Başer 
Avni Başman (1.) 
Remziye Batırbaygil 
Mehmet Baydur (B.) 
Rauf Bayındır 
Bekir Sıtkı Baykal 
Suphi Baykam 
Nihat Reşat Belger (t.) 
Necip Bilge (1) 
Ahmet Bilgin 
Hikmet Bünark 
Osman Bölükbaşı 

_ . 0 -
Hızır Cengiz 

Esat Çağa 
Behçet Kemal Çağlar 
Rifat Çin i ( l ) 
Bahri Çolakoğlıı 

_ D — 
Hazım Dağlı 
Nef'i Demirlioğlu (I.) 

_ E — 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Fethi Elgtm 
Zilini Erençin 
Adnan Ertanık 
Adnan Erzi (B.) 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

_ F — 
Turhan Feyzioğln 
Yavuz Feyzioğln 
Fehira Fırat 

— O — 
Ali İhsan Göğüs 
Mukbil Gökdoğaıı (î.) 
Şemsettin Günaltay 
Ferruh Güven 

— H — 
Mehmet Hazer 

— K — 
Kadiroan Kaflı 
Müncl Kapani 
Bedri Karafakıoğlu 
Enver Ziya Karal 
Yekta Karamustafaoğlu 
Mustafa Kepir 
Tevfik Kâmil. Kopeıler 
Kemal Kurdaş (B.) 
Muin Küley 

— L — 
Kaindi Laskari 

— M — 
Orhan Mersinli (B.) 
Hayri Mumcuoğlu 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Zekâi OlCan (1.) 
Abdülkadir Okyay 
İbrahim Saffet Omay 
Hüse.yin Onur 
Hamdi Orhon (İ.) 
Hüseyin Otan 

_ ö ' -
Feridun Şakir öğüne 
Rüştü özal (B.) 
Şinasi özdenoğlu 
Halil özmen 

_ p _ 
Emin Paksüt 

— S — 
Aclil Sağıroğlu 
Ragıp Sarıca 
Bahri Savcı 
ihsan Soyak (B.) 
t'lhami Soysal 

— T — 
Ahmet Tahtakılıç (ıB.) 
Derviş Sami Taşman 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (I.) 
Sadettin Tokbey' 
Osıman Tosun (B.) 
Vecihi Tönük 
Bedrettin Tuncel 
Vahit Turhan 

_ Ü -
Ragıp Üner (B.) 

— V — 
Hıfzı Veldet Velidecle-
oğlu ( t ) 

-^ Y — 
Cemal Yıldırım 
Asım. Yılmaz 
Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayrak (1.) 

— Z — 
Nasır Zeytinoğlu (DB.) 
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T. C. KURUCU MECLÎSİ 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün onaylanmasına 
dair kanun tasarısına veriyen oyların sonucu: 

[Kanun, (13) T. C. Millî Birlik Komitesi ve (153) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyu ile 
onanmıştır.] 

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

— A — . 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 

_ ç _ 
Emanullah Çelebi 

— A — 
Atalar Akan 
Ali Eıza Akbıyıkoğlu 
Necmi Akçasu 
Muammer Aksoy 
Halil Akyavaş 
Abdülikerim Akyüz 
Ekrem Alican 
Osman Alişiroğlu 
Abdurrahman Altuğ 
Tahsin Argun 

Üye sayısı 23 
Oy verenler : 13 

Kabul edenler : 13 
Reddedenler 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar 10 
Açık üyelikler 0 

[Kabul edenler] 

— K — 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 

Sami Küçük 
— Ö — 

Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üya sayısı : 268 

Oy varenler : 153 
Kabul edenler 153 

Reddedenler : 0 
Çekinserler 0 

Oya katılmıyanlar 115 
Açık üydikler : 0 

[Kabul edenler] 
Ferhan Arkan 
Şevket Asbuzöğlu 
Fethi Aşkın 
Hüseyin Ataman 
Ahmet Atılgan. 
Raif Aybar 
Ahmet Cevdet Ay dm 

_ B — 
Şeref Bakşık 
Kâmil Başaran 
Suphi Batur 

Kemali Baya zıt 
Fahri Belen 
Hakkı Kâmil Beşe 
Mehmet Raşit Beşerler 
Süleyman Bilgen 
Lûtfi Biran 
ArsJan Bora 
Eteni Boransü 
Ratip Tahir Burak 

— 0 — 
Fizır Cengiz 

— T — 
Haydar Tunçkanat 

— U — 
Sıtkı Ulay 

__ Y — 
Muzaffer Yurdakuier 

Ömer Samih Coşar 
Alev Coşkun 

- ç -
Nazif Çağatay 
ismail Selçuk Çaikır-
oğau 
Fethi Çelikbaş 

• — D — 

Erol Dilek 
Mustafa Dinekli 
Vahap Dizdaroğlu 
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Avni Doğan 
Suphi Doğukan 
Necati Duman 
Oevat Dursunoğlu 

_ B — 
Bülent Ecevit 
Yusuf Adil Egeli 
Şükûfe Ekitler 
Oktay Ekşi 
İmadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Abdullah Ercan 
Sait Erdinç 
Ali Erel 
Feridun Engin 
Sait Naci Ergin 
Alaettiıı Ergönenç. 
Nedim Ergüveıı 
Halil Sezai Erkııt 
Hamza Eroğlu 
Rahi r Ersoy 

— p ._ 
Bedî Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 

— G — 
Cevdet Geboloğlu 
Vasfi Gerger 
Abdülkadir Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mehmet Gölker 
Rıza Göksu 
Turgut Göle 
Kasım Gülek 
Fercla Güley 
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Abdurrahınan Nafiz 
Gürman 
Muhittin Girrüıtı 

__ H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Mehmet Salim Hazcr-
dağlı 
Ahmet Sırrı .Hocaoglu 

— I __ 
Rıza Isıtan 

— İ — 
İsmail inan 
M. Rauf İnan 
Şefik İnan 
İsmet İnönü. 
Abdıdlah tpşiroğh1 

— K - -
İhsan Kabadayı 
He rmine Kalüsty a 11 
Ömer Karahasan 
Ahmet Karamüftüoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Yakup Kadri Karaos
manoğlu 
Nuri Kınık 
Coşkun. Kırca 
Enver Kırker 
Şahap Kitapçı 
Enver Kök 
Feyyaz Koksal 
Ahmet Köseoğlıt 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 
Sahir Kurutluoğlu 
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Hikmet KünıbetlioğTu 

_ M ~ 
Ferid Melen 
Ziya Müezzinoğlu 

— O — 
Arif Hikmet Onat 
Kâzım Orbay 

- Ö ~ 
Atıf Ödül 
İhsan ögat 
Halim önalp 
Altan öymen 
Mehmet özbay 
İlhan özdü 
Fakih özfakilı 
Maz-har özkol 
Halil özmen 
Orhan Öztrak 
Seyfi öztürk 

_ p _ 
Fikret Pamir 
Mahir Pamukçu 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pirinçcioğlu 

_ S — 
Necip San 
İlhanıi Sanear 
Nihat Sargınalp 
Selim Sarper 
Kemal Satır 
Selâmi Savaş 
Hulusi Selek 
İbrahim Senil 
Ethem Serim 

Mustafa Sirroen 
Enver Sökmen 

- ş -
Ahmet Şener 
Mehmet Şengün 
Mehmet Şişman 

— T — 
Cahit Talaş (B.) 
Salâhattin Tandal 
Reşat Tardu 
Zeki Tekiner 
Hasan Tez 
Adil Toközlü 
Abdülhadi Toplu 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğlu 
Ekrem Tüzemen 

_ U — 
Hüseyin Ulusoy 
İsmail Ulutaş 

Feridun Üstün 
— V — 

Âdil Vardarlı 
— Y — 

Cemal Yavuz 
Fehmi Yavuz 
Bahri Yazır 
Cemal Yıldırım 
Danış Yurdakul 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

'. -1 z — 
Galip Konan Zaimoğiu 
Cahit Zamangil 
Nasır Zeytinoğhı 

T. O. Temsilciler Meclisi üyeleri 

Cemal Gürsel (Dev. ve 
Hü. Bşk.) 

— A — 
Refet Aksoyoğlu 

T. O. Millî Birlik Komitesi üyeleri 

[Oya kattlrmyanlar] 

— E — 
Vehbi Brsü 

_ G — 
Suphi Gürsoytrak 

_ K — 
Kadri Kaplan 

— O — • 

Sezai O'Kan (İ.Â. 

Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 

— Y — 
Ahmet Yıldız 

— 314/4-' — 



B : 24 29.8.1961 O : 1 
T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 

[Oya katılmıyanlar] 
— A — 

Şevket Adalan (î.) 
Lûtfi Akadlı 
Ahmet Akar 
Burhan Akdağ 
îsmail Rüştü Aksal 
Mebrure Aksoley 
Münir Aktepe 
Nurettin Akynrt 
Muzaffer Alankuş 
Sadık Aldoğan 
Fehmi Alpaslan 
Mehmet Altmsoy 
Babür Ardahan 
Nurettin Ardıçoğlu 
Vedat Arıkan 
Fuat Arna (î.) 
Âmil Artus 
Sırrı Atalay 
Doğan Avcıöğlu 
Şevki Aysan 

— B — 
Cihad Baban (B.) 
Zeki Baltacîoğlui 
Cemil Sait Barlas 
Adnan Başer 
Avni Başman (î.) 
Remziye Batırbaygil 
Mehmet Baydur (B.) 
Rauf Bayındır 
Bekir Sıtkı Baykal 
Suphi Baykam 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Nihat Reşat Belger (t.) 
Necip Bilge (t.) 

Ahmet Bilgin 
Hikmet Bkıark 
Osman Bölükbaşı 

- Ç -
Esat Çağa 
Behçet Kemal Çağlar 
Rifat Çini (t.) 
Bahri Çola'koğlu 
Mahmut Tekin Çullu 

— D — 
Hazım Dağlı 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demirlioğlu (î.) 
Vedat Dicleli 

— E — 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Fethi Elgiin 
Sadi Erdem 
Zihni Erençin 
Adnan Ertamk 
Adnan Erzd (î.) 
tlhan Esen 
Kenan Esengin 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

_ p — 
Turhan Feyzioğlu 
Fehim Fırat 

— O — 
Kemal Zeki Gençosman 
Ali ihsan Göğüs 
Mukbil Gökdoğan (î.) 
Şemsettin Günaltay 
Rahmi Günay 

Turan Güneş 
Ferit Celâl Güven 
Ferruh Güven 

• — H — 

Mehmet Hazer 
— K — 

Kadircan Kaflı 
Münci Kapani 
Bedri Karafakıoğlu 
Enver Ziya Karal 
Yekta Karamustafaoğlu 
Mustafa Kepir 
Tevfik Kâmil Koperler 
Orhan Köprülü 
Mehmet Ali Kumbasar 
Kemal Kurdaş (B.) 
Muin Küley 

— L — 
Kaludi Laskarr 

- M -
Orhan Mersinli (B.) 
Hayri Mumcuoğlu 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Zekai O'Kan (I.)' 
Abdülkadir Okyay 
îbrahim Saffet Omay 
Hüseyin Onur 
Hamdi Orhon (t.) 
Hüseyin Otan 

- Ö -
Feridun Şakir öğünç 

Rüştü özal (B.) 
Şinasi özdenoğlu 

_- p _ 
Emin Paksüt 

— S — 
Adil Sağıroğlu 
Ragıp Sarıca 
Bahri Savcı 
Celâl Sait Sirea 
İhsan Soyak (B.) 
Dündar Soyer 
Emin Soysal 
tlhami Soysal 
Mümtaz Soysal 
Celâl Sungur 

— T — 
Ahmet Tahtakılıç (B.) 
Derviş Sami Taşman 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (î.) 
Sadettin Tokbey 
Osman Tosun (B.) 
Vecihi Töniik 
Bedrettin Tuncel 
Vahit Turhan 

- Ü -
Ragıp Üner (B.) 

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

Nüvit Yetkin 
Asım Yılmaz 
Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayrafc (î.) 



B : 24 29.8.1961 O : 1 
T. C. KURUCU MECLÎSİ 

Cenevre'de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanmış olan Mültecilerin hukuki durumuna dair 
Sözleşmenin onaylanması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu: 

[Kanun (12) Millî Birlik Komitesi üyesi ve (154) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyu ile 
onanmıştır.] 

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

- A — 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 

- ç -
Emanullah Çelebi 

* 

— A — 
Ataılay Akan 
Ahmet Akar 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Necmi Akçasu 
İsmail Rüştü Aksal 
Mebrure Aksoley 
Halil Akyavaş 
Nurettin Akyurt 

Üye sayısı 22 
Oy verenler 1 5 

Kabul edenler 15 
Reddedenler : 0 
Çeldnserler : 0 

Oya katılmıyanlar 7 
Açık üyelikler 0 

[Kabul edenler] 

— K — 

Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 
Sami Küçük 

_- 0 — 

Sezai O'Kan 
__ Ö — — \f — > 

Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı : 268 

Oy verenler : 154 
Kabul edenler : 154 

Reddedenler 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar 114 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 
Abdülıkerim Akyüz 
Ekrem Alican 
Osman Alişiroğlu 
Abdurrahman Altuğ 
Tahsin Argun 
Ferhan Arkası 
Şevket Asbuaoğlu 
Fethi Aşkın 
Hüseyin Ataman 

Ahmet Atılgan 
Raif Aybar 
Ahmet Cevdet Aydın 

— B — 
Cihad Baban 
Şeref Bakşık 
Kâmil Başaran 
Suphi Batur 
Kemali Bayazıt 

— T — 
Haydar Tunçkanat 

— U — 
Sıtkı Ulay 

— y — 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

f 

* 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Fahri Belen 
Hakkı Kâmil Beşe 
Mehmet Raşit Beşerler 
Süleyman Bilgen 
Lûtfi Biran 
Arslan Bora 
Etem Boransü 
Ratip TaJhir Burak 
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— O — 
Hızır Cengiz 
Ömer Sami Coşar 
Alev Coşkun 

- ç -
Nazif Çağatay 
ismail Selçuk Çaikır-
oğlu 
Fethi Çelikbaş 

— D - . 
Ahmet Demiray 
Vedat Dicleli 
Erol Dilek 
Mustafa Dinekli 
Vahap Dizdaroğlu 
Avni Doğan 
Suphi Doğukan 
Necati Duman 
Cevat Dursunoğlıı 

_ . E — 
Bülent Ecevit 
Yusuf Adil Egeli 
Şükûfe Ekitler 
îmadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Sait, Erdinç 
Ali Erel 
Feridun Engin 
Alaettin Ergönenç 
Nedim Ergüven 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlu 
Bahir Ersoy 
İlhan Esen 

— p — 
Bedî .Feyzioğlu 

— G — 
Cevdet Geboloğlu 

B : 24 29.8 
Kemal Zeki fîençosman 
V&sfi Gerger 
Ali ihsan Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mehmet Gö'ker 
Turgut Göle 
Kasım Gülek 
Ferda Güley 
Rahmi Günay 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 
Muhittin Gürün 
Ferit Celâl Güven 

— H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

_ I _ 
Rıza İsıtan 

— t -
ismail inan 
M. Rauf inan 
Şefik inan 
ismet inönü 
Abdullah Ipşiroğhı 

— K — 
Heraıine Kalüstyan 
Öımer Karahasan 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nuri Kınık 
Coşkun Kırca 
Enver Kırker 
Şahap Kitapçı 
Enver Kök 
Feyyaz Koksal 
Orhan Köprülü 

.1961 O : 1 
Ahmet Köseoğlu 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 
Sahir Kurutluoğlu 

_ M — 
Ferid Melen 
Ziya Müezzinoğlu 

— O — 
Arif Hikmet Onat 
Hüseyin Onur 
Kâzım Orbay 

— ö -
Atıf Ödül 
ihsan ögat 
Halim Önalp 
Altan öymen 
Mehmet özbay 
ilhan Özdü 
Fakih Özl'akih 
Mazhar özkol 
Halü özmen 
Orhan öztrak 
Seyfi öztürk 

_ P _ 
Fikret Pamir 
Mahir Pamukçu 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pirinçcioğlu 

_ S — 
Necip San 
Ilhami Sancar 
Nihit Sargmalp 
Selim Sarper 
Kemal Satır 
Selâmi Savaş 
Hulusi Selek 

ibrahim Senil 
Ethem Serim 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
Enver Sökmen 

- Ş -
Ahmet Şener 
Mehmet Şengün 

_ . T — 
Cahit Talaş 
Salâhattin Tandal 
Reşat Tardu 
Zeki Tekiner 
Hasan Tez 
Âdil Toközlü 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğlıı 
Ekrem Tüzemen 

— U — 
Hüseyin Ulusoy 
ismail Ulutaş 

Feridun Üstün 

— V -
Âdil Vardarlı 

— Y — 

Fehmi Yavuz 
Cemal Yıldırım 
Daniş Yurdakul 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

— Z — 
Galip Kenan Zaimoğlu 
Cahit Zamangil 
Nasır Zeytinıoğlu 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 

[Oya katılmıyanlar] 
Cemal Gürsel (Dev. ve 

Hü. Bşk.) 

Refet Aksoyoğlu 

_ . E — 
Vehbi Ersü 

— G — 

Suphi Gürsoytrak 

— K — 
Kadri Kaplan 

- ö -
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
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B : 24 29.8.1961 O : 1 
T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri[\ 

[Oya kaUlmıyanlar] 
_ A — 

Şevket Adalan (I.) 
Lûtfi Akadlı 
Burhan Akdağ 
Muammer Aksoy 
Münir Aktepe 
Muzaffer Alanku§ 
Sadık Aldoğan 
Fehmi Alpaslan 
Mehmet Altmsoy 
Babür Ardahan 
Nurettin Ardıçoğlu 
Vedat Arıkan 
Fuat Arna (î.) 
Âmil Artus 
Sırrı Atalay 
Doğan Avcıoğlu 
Şevki Aysan 

— B — 
Zeki Baltacıoğlu 
Cemil Sait Barlas 
Adnan Başer 
Avni Başman (I.) 
Remziye Batırbaygil 
Mehmet Baydur (B.) 
Rauf Bayındır 
Bekir Sıtkı Baykal 
Suphi Baykam 
Nihat Reşat Belger (î.) 
Necip Bilge (î.) 
Ahmet Bilgin 
Hikmet Bin ark 
Osman Bölükbaşı 

- ç -
Esat Çağa 

Behçet Kemal Çağlar 
Rifat Çini (î.) 
Bahri Çolakoğlu 
Mahmut Tekin Çullu 

_ D — 
Hazım Dağlı 
Nef'i Demirli oğlu (î.) 

_ E — 
Şerafettin Yaşar Egia. 
Oktay Ekşi (I.) 
Fethi Elgün 
Abdullah Ercan 
Sadi Erdem 
Zihni Erençin 
Sait Naci Ergin 
Adnan Ertanık 
Adnan Erzi (B.) 
Kenan Esengin 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

_- p _ 
Turhan Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 
Fehim Fırat 

— G — 
Abdülkadir Loğüş 
Mukbil Gökdoğan (B.) 
Rıza Gö'ksu 
Şemsettin Günaltay 
Turan Güneş 
Ferruh Güyen 

• — H — 

Mehmet Hazer 
Mehmet Salim Hazer-
dağlı 

— K — 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kafh (I.) 
Münci Kapani 
Bedri Karafa'kıoğlu 
Enver Ziya Karal 
Yekta Karamustafaoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Mustafa Kepir 
Tevfik Kâmil Koperler 
Mehmet Ali Kumbasar 
Kemal Kurdaş 
Muin Küley 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— L — 
Kaludi Laskari 

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

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Zekâi O'Kan (I.) 
Abdülkadir Okyay 
tbrahim Saffet Omay -
Hamdi Orhon 
Hüseyin Otan 

_ ö _ 
Feridun Şakir öğünç 
Rüştü özal (B.) 
Şinasi özdenoğlu 

— P — 
Emin Paksüt 

— S — 
Adil Sağıroğlu 
Ragıp Sarıca 
Bahri Savcı (I.) 
ihsan Soyak (B.) 
Dündar Soyer 
Emin Soysal 
tlhami Soysal 
Mümtaz Soysal 
Celâl Sungur 

- § -
Mehmet Şişman 

— T — 
Ahmet Tahtakılıç (B.) 
Derviş Sami Taşman 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (I.) 
Sadettin Tokbey 
Abdülhadi Toplu (I.) 
Osman Tosun (B.) 
Vrecihi Tönük-
Bedrettin Tuncel 
Vahit Turhan 

— Ü -
Ragıp Uner (B.) 

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

— y — 
Cemal Yavuz 
Bahri Yazır 
Nüvit Yetkin 
Asım Yılmaz 
Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayrak (î.) 



B : 24 29.8.1961 O : 1 

T. G. KURUCU MECLÎSİ 
Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir teşekkülü olan Ekport - Import 
Bank of Washington (Eximbank) arasında imzalanan 153 428 400 liralık istikraz Anlaşmasının 

onaylanmasına dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu: 

[Kanun. (14) Millî Birlik Komitesi ve (137) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyu ile onanmıştır.] 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

22 
14 
14 
0 
0 
8 
0 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

[Kabul edenler] 

— A — 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 

- ç -
Emanullah Çelebi 

— K — 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 
Sami Küçük 

— O — 
Sezai O'Kan 

- ö -
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 

— T — 
Haydar Tunçkanat 

— U — 
Sıtkı Ulay 

_ Y _ 
Muzaffer Yurdakuler 

_ A — 
Atalay Akan 
Ahmet Akar 
Necmi Akçasu 
Mebrure Aksoley 
Halil Akyavaş 
Nurettin Akyurt 
Abdülikerim Akyüz 
Osman Alişiroğlu 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı : 268 

Oy verenler : 138 
Kabul edenler : .137 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 130 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul 
Fehmi Alpaslan 
Tahsin Argun 
Ferhan Arkan 
Şevket Asbuaoğlu 
Fethi Aşkın 
Ahmet Atılgan 
Raif Aybar 
Ahmet Cevdet Aydın 

edenler] 
_ B — 

Kâmil Başaran 
Kemali Bayazııt 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fahri Belen 
Hakkı Kâmil Beşe 
Mehmet Raşit Beşerler 
Süleyman Bilgen 
Lûtfi Biran 

Aralan Bora 
Ratip Tahir Burak 

_ O — 
Hızır Cengiz 
Alev Coşkun 

- ç -
Nazif Çağatay 
İsmail Selçuk Çakır-
oğlu 
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Fethi Çelikbaş 
_ D — 

Ahmet Demiray 
Vedat Dicleli 
Erol Dilek 
Mustafa Dinekli 
Avni Doğan 
Suphi Doğukan 
Necati Duman 
Cevat Dursunoğlu 

— E — 
Bülent Ecevit 
Yusuf Adil Egeli 
Şükûfe Ekitler 
Oktay Ek§i 
İım adetti n El mas 
Jmtfi Engin 
Ali Erel 
Feridun Engin 
Sait Naci Ergin 
Nedim Ergüven 
Halil Sezai Erkut 
Adnan Erzi 
İlhan Esen 

~ F — 
Bedî Feyzioğlu 

— G — 
Cevdet Geboloğlu 
Kemal Zeki Gençosman 
Vasfı Gerger 
Ali ihsan Göğüs 
Rauf Gökçen 

B : 24 
Mehmet Göker 
Rıza Gölksu 
Turgut Göle 
Kasım Gülek 
Ferda Güley 
Rahmi Günay 
Muhittin Gürütıı 
Ferit Celâl Güven 

— H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

_ I _ 
Rıza Isıtan 

— î -
İsmail İnan 
M. Rauf İnan 
Şefik İnan 
İsmet İnönü 
Abdul 1 ah İpsir<>ğlıı 

— K -
Hermine Kalüstyan 
Ömer Karahasan 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nuri Kınık 
Enver Kırker 
Şahap Kitapçı 
Enver Kök 
Feyyaz Koksal 
Orhan Köprülü 
Ahmet Köseoğlu 

29.8.1961 O : 1 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 
Sahir Kurutluoğlu 
Hikmet Kümbetlioğlu 

- M -
Ferid Melen 
Ziya Müezzinoğlu 

— O — 
Arif Hikmet Onat 
Hüseyin Onur 
Kâzım Orbay 

- Ö -
Atıf Ödül 
İhsan ögat 
Altan öymen 
İlhan özdil 
Fakih Özfakih 
Mazhar Özkol 
Halil Özmen 
Orhan Öztrak 
Seyf'i Öztürk 

— P _-
Fikret Pamir 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pirinçcioğlu 

- S -
Necip San 
İlhami Sancar 
Nihat Sargmalp 
Selim Sarper 
Kemal Satır 
Selâmi Savaş 

Hulusi Selek 
ibrahim Senil 
Ethem Serim 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
Enver Sökmen 

- ş -
Ahmet Şener 
Mehmet Şişman 

— T — 
Cahit Talaş 
Salâlıattin Tanda] 
Reşat Tardu 
Âdil Toközlü 
Abdülhadi Toplu 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğlu 
Ekrem Tüzemen 

— U — 
Hüseyin Uhısoy 
İsmail Ulutaş 

- Ü -
Foridun Üstün 

— y — 
Fehmi Yavuz 
Cemal Yıldırım 
Daniş Yurdakul 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

_ Z — 
Galip Kenan Zaimoğlu 
Nasır Zeytinoğlu 

Cemal Gürsel (Dev. ve 
Hü. Bşk.) 

— A — 
Refet Aksoyoğlu 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 

[Çekinserler] 

— K — 
Coşkun Kırca 

T. G. Millî Birlik Komitesi üyeleri 

[Oya kattlmıyanlar] 
_ E — 

Vehbi Ersü 
„ G ~-

Suphi Gürsoytrak 

— K — 
Kadri Kaplan 

_ ö -
Mehmet özgüneş 

Mehmet Şükran özka-
ya 

_ Y _ 
Ahmet Yıldız 
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B : 24 29 . 8 .1961 O : 1 
T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 

[Oya kattltmyanlar] 
— A — 

Şevket Adaları (î.) 
Lûtfi Akadlı 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Burhan Akdağ 
ismail Rüştü Aksal 
Muammer Aksoy 
Münir Aktepe ' 
Muzaffer Alankuş 
Sadık Aldoğan 
Ekrem Alican 
Mehmet Altmsoy 
Abdurrahman Altuğ 
Babür Ardahan 
Nurettin Ardıçoğlu 
Vedat Arıkan 
Fuat A m a (I.) 
Âmil Artus 
S i m Atalay 
Hüseyin Ataman 
Doğan Aveıoğlu 
Şevki Aysan 

— B — 
Cihad Baban (B.) 
Şeref Bakşık 
Zeki Baltacıoğlu 
Cemil Sait Barlas 
Adnan Başer 
Avnıi Başman (î.) 
Remziye Batırbaygil 
Suphi Batur 
Mehmet Baydur (B.) 
Rauf Bayındır 
Bekir Sıtkı Baykal 
Suphi Baykam 
Nihat Reşat Belger (î.) 
Necip Bilge (t.) 
Ahmet Bilgin 
Hikmet Bümark 
Etem Boransü 

Osman Bölükbaşı 
— O — 

Ömer Samiıh Coşar 
- ç -

Esat Çağa 
Behçet Kemal Çağlar 
Rifat Çini (1.) 
Bahri Çolakoğlu 
Mahmut Tekin Çullu 

_ D — 
Hazım Dağlı 
Nef'i Demirlioğlu (İ.) 
Vahap Dizdaroğlu 

— E — 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Fethi Elgün 
Abdullah Ercan 
Sadi Erdem 
Sait Erdinç 
Zihni Erençin 
Alaettin Ergönenç 
Hamza Eroğlu 
Bahir Ersoy 
Acfinan Ertanık 
Kenan Esengin 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

• — P — 

Turhan Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 
Fehim Fırat 

— G — 
Abdülkadir Göğüs 
Mukbil Gökdoğan (B.) 
Şemsettin Günaltay 
Turan Güneş 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 
Ferruh Güven 

— H — 
Mehmet Hazer 

Mehmet Salim Hazer-
dağlı 

— K — 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kafh 
Münci Kap ani 
Bedri Karafakıoğlu 
Enver Ziya Karal 
Yekta Karamustafaoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Mustafa Kepir 
Tevfik Kâmir Koperler 
Mehmet Ali Kumbasar 
Kemal Kurclaş (B.) 
Muin Küley 

— L — 
Kaludi Laskari 

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

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Zekâi O'Kan (I.) 
Abdülkadir Okyay 
İbrahim Saffet Om ay 
Hamdi Orhon 
Hüseyin Otan 

— Ö -
Feridun Şakif öğünç 
Halim önalp 
Rüştü özal (B.) 
Mehmet Özbay 
Şinasi özdenoğlu 

— P — 
Emin Paksüt 
Mahir Pamukçu 

_ S — 
Âdil Sağıroğlu 

Ragıp Sarıca 
Bahri Savcı 
îhsan Soyak (B.) 
Dündar Soyer 
Emin Soysal 
llhami Soysal 
Mümtaz Soysal 
Celâl Sungur 

- Ş -
Mehmet Şengün 

— T — 
Ahmet Tahtakılıç (B.) 
Derviş Sami Taşman 
Zeki Tekiner 
Yusuf Kemal Tengir-
şerik (I.) 
Hasan Tez 
Sadettin Tokbey 
Osman Tosun (B.) 
Veeihi Tönük 
Bedrettin Tunceî 
Yahit Turhan 

— Ü -
Ragıp Üner (B.) 

— V — 
Âdil Yardarlı 
.Hıfzı Yelclet Velidede-
oğlu (î.) 

— Y — 
Cemal Yavuz 
Bahri Yazır 
Nüvit Yetkin 
Asım Yılmaz 
Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayralk (t.) 

— Z — 
Cahit Zamangiil 





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

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında imzalanan tabiî uranyum 
satış anlaşmasının onaylanması hakkında kanun tasa

rısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/169) 

T. C. 
Başbakanlık 6.7. 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1522/2144 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 26 . 6 . 1961 
tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti arasında imzalanan Tabiî Uranyum Satış Anlaşmasının onaylanması hakkında kanun tasa
rısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 7 . 2 . 1961 tarihinde imzala
nan Anlaşma ile temin olunan 2,5 ton tabiî uranyum, Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının 1960 
yılı Teknik Yardım Programı dâhilinde alman malzeme ile Ankara Fen Fakültesinde kurulması 
Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonunca kararlaştırılan kritik - altı atom reaktöründe yakıt ola
rak kullanılacaktır. «Atom Enerjisinin Sivil Sahada İstimali Hususunda İş Birliğine dair Anlaş
ma» çerçevesi dâhilinde, verilen işjbu tabiî urankum mülkiyetinin memleketimize devredilebilmesi 
İçin devir işlemi Satış Anlaşması şeklinde yapılmıştır. Ancak, uranyumun bedeli Amerikan Atom 
Enerjisi Komisyonunca karşılanmış ve bu husus Satış Anlaşmasının cûzütammmı teşkil eden bir 
mektupla Amerikan Atom Enerjisi Komisyonu tarafından teyidedilmiştir. 

İlişik kanun tasarısı mezkûr Anlaşmanın onaylanması maksadiyle hazırlanmıştır. 

•o 



Dışişleri Komisyonu rapora 

T. C. 
Kurucu Meclis 11 . 8 . 1961 

ı Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/169 
Karar No. : 38 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan 
Tabiî Uranyum Satış Anlaşmasının onaylanması hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık tem
silcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Ancak, 4 ncü maddenin hükmü genel olarak 2 nci maddeyi de içine aldığından, komisyonu
muz yanlış anlayışa yer vermemesi maksadıyla 2 nci maddenin metinden çıkarılmasını ve mad
deler arasında teselsülü temin bakımından da 3 ncü maddeyi 2 ve 4 ncü maddeyi de 3 ncü madde 
olarak aynen almış ve yapılan bu değişikliklerle tasarı kabul edilmiştir. 

Kurucu Meclis Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kurucu Meclis 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 

Ş. B. Hatiboğlu 

Üye Üye 
C. 8. Barlas Y. Â. Egeli 

Başkanvekili 
M. Yurdakuler 

Üye 
K. Kaplan 

Bu Eapor Sözcüsü 
H. Eroğlu 

Üye 
K. Türkoğlu 

( S, Sayısı : 51) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzala
nan Tabiî Uranyum Satış Anlaşmasının onay

lanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında 7 Şubat 1961 tarihinde Washington'da 
imzalanan 2.5 ton Tabiî Uranyum Satış Anlaş
ması ve taraflar arasında teati olunan mektup
lar onaylanmıştır. 

MADDE 2. — 1 nei maddede yazılı Anlaş
manın ve mektupların uygulanması için gerekli 
tedbirleri almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür 

26. 6.1961 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
k\ Ulay 

Adalet Bakam 
E. Tüzeman 

İçişleri Bakanı 
N. Zeytinoğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gokdoğan 
Sa. ve So Y. Bakanı 

R. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

C. Talaş 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcım ve 
Millî Savunma B. V. 

F. özdileh 
Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Millî Savunma Baıanı 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Tahtakiltç 

Ticaret Bakan; 
M. Baydur 

Güm. vp TH<ol Bakam 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

San H vi Bakam 
t. Soyak 

Ba. - Ya. ve Tnrizm Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
C. Baban R. özal 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzala
nan Tabu Uranyum Satış Anlaşmasının onaylan

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında 7 Şubat 1961 tarihinde Washington'da 
imzalanan 2,5 ton tabiî Uranyum Satış Anlaş
ması ve taraflar arasında teati olunan mektup
lar onaylanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 3 neü maddesi, 2 
nci maddo olarak aynen kabul edilmiştir 

MADDE 3. .— Hükümetin 4 neü maddesi, 3 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

(S.; Sayısı: ÖJ ) 



TABİÎ URANYUM SATIŞ ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra «Alıcı» olarak ifade edilecektir), Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti nam ve hesabına hareket eden Amerika Birleşik Devletleri Atom Ener
jisi Komisyonundan (bundan sonra «Satıcı» olarak ifade edilecektir) aşağıda sözü edilen malze
meyi, 10 Haziran 1955 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında Washington'd.a imzalanan Atom Enerjisinin Sulhçu Gayelerle İstimali ile ilgili 
İş Birliği Sözleşmesi - değiştirilse veya yerine başkası konsa dahi - ile, ('bundan sonra «İş Birliği 
Sözleşmesi» olarak ifade edilecektir) bu Anlaşmanın bir parçasını teşkil eden 1 numaralı Ek'te ka
yıtlı esaslar ve şartlar dâhilinde, satmalmayı ve Satıcı da Alıcıya satmayı kabul ederler. Aşağıda 
kayıtlı malzeme Ankara Üniversitesinde kurulankritik - altı. reaktörde yalnız sulhçu amaçlarla 
kullanılacaktır. 

Malzeme Fiyatlar 

Alüminyum içinde ambalajlanmış yaklaşık olarak 
2.500 Kg. ağırlığında tabiî uranyum 

Gönderildiği yer : 

Teslim tarihi : En kısa zamanda 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti nam 
ve hesabına hareket eden Amerika Birleşik 
Devletleri Atom Enerjisi Komisyonu adına 

Mr. A. A. Wells 

Tarih : 7 Şubat 1961 

Her kilogram başına 40.00 
dolar ve ayrıca ambalaj gi
derleri 

Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti adına 

Bülent Uşaklıgü 

Tarih : 7 Şubat 1961 

1 NUMARALI EK 

Esaslar ve şartlar 

Yukarda sözü edilen Anlaşma, aşağıda kayıtlı esas ve şartlara bağlıdır: 
1. Satıcı, Alıcıya veya usulü dairesinde yetkili kılman Alıcının temsilcisine veya Alıcı tara

fından tes'bit edilene, Satıcı tarafından seçilen bir yerde, malzemenin alıcıya taşınması için ticari 
bir nakliyeciye tesliminden sonra malzeme yalnızca Alıcının rizikosu altındadır. Bu riziko, mal
zemenin Alıcıya tesliminden sonra malzemenin ambalajından veya nakliyesinden doğacak her 
türlü hasar veya kaybı da içine almakla beraber sadece bununla sınırlanmıyacaktır. Malzeme üze
rindeki tasarruf hakkı, malın nakliyeciye teslimi ile Alıcıya intikal edecektir. Bu satış, Satıcı ta
rafından, açık, kapalı veya kanuni her hangi bir garantiyi gerektirmeksizin yapılmıştır. 

2. Birleşik Devletlerin hükümranlığı dâhilinde her hangi bir şahsın malzeme üzerindeki zil
yetliği, 1954 Atom Enerjisi Kanununun değiştirilmiş şekline ve uygulanabilen kaidelerle mevzuat 
ve Satıcının emirlerinin icaplarına bağlı olacaktır. 

3. Transit, iç ve dış nakliye ve teslim sırasındaki bütün sigorta ve buna, kap, ambalaj, ham-
maliye ve bu malzemenin depolama bedelleri de dâhil edilerek, bu Ek'in cüzütammmı teşkil et
tiği Anlaşmada belirtilen bütün diğer masraflar, nakliyeciye teslimden sonra, Alıcının sorumlulu
ğunda olacaik ve hasarlar onun tarafından karşı1 anacaktır. 

4. Satılan bu malzeme Satıcının her hangi bir tesisini işleten hır şahıs tarafından tedarik 
edilebilir. 

5. Satıcı, bu Ek'in bir cüzütammmı teşkil ettiği Anlaşmada belirtilen tarihte malzemenin 
teslimi ile ilgili olarak, her ne sebepten olursa olsun vuku bulacak hiçbir gecikmeden sorumlu 
değildir. 

( S. Sayısı : 51) 
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6. Bu Anlaşmaya konu olan Satış, bütün hususlarda yukarda sözü edilen îş Birliği Sözleşme

sinde, değiştirilse veya yerine başkası konsa dahi, kayıtlı esaslara bağlı ve uygun olacaktır. Bun
dan başka, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, devredilen bu malzemenin yalnızca, bu Ek'in bir 
cüzütammmı teşkil ettiği Anlaşmada belirtilen amaçlarda kullanılması için gerekli korunma ted
birlerini almayı ve bu malzemenin salimen muhafaza edilmesini sağlamayı kabul eder. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti işletme zabıtları tutacak ve onları, istendiğinde ibraz edecek ve devredi
len bu malzemenin miktar kontrolünü temine yardım amacı ile raporlar sunacaktır. Komisyon ta-
lebederse, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Komisyon temsilcilerinin zaman zaman, devredilen mal
zemenin kullanılmasını ve durumunu ve malzemenin kullanılacağı kritik - altı reaktörün işleyişini 
incelemelerine izin verecektir. 

7. Ne bu Satış Anlaşması, ne de burada kayıtlı hak ve menfaatler Alıcı tarafından başka
sına devredilmiyecektir. 

8. Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin hiçbir üyesi veya delegesi veya Amerika Birleşik 
Devletleri Daimî Temsilcisi bu Satış Anlaşmasına kabul edilmediği gibi bu Anlaşma sebebiyle ve
ya bu Anlaşmadan doğacak her hangi bir kâra da hissedar olamaz. 

9. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu malzemenin nakliyesini, 1936 Deniz Ticaret Kanununun 
değiştirilmiş şeklinin 901 (b) kısmı hükümlerine tâbi tutacaktır. Bu hükümler, Birleşik Devletler 
yardımından finanse edilip Okyanus gemileri ile taşınabilen malzemenin en az % 50 sinin Birle
şik Devletler Bandıralı özel şahıslara ait ticari gemilerle - bu gemilerin Birleşik Devletler Ban
dıralı ticari gemiler için mâkul ve iyi bir fiyatta mevcudolması nispetinde - taşınmasını derpiş et
mektedir. 

10., Devredilen bu malzemenin kullanılması ile ilgili teknik raporların örnekleri düzenli ola
rak Birleşik Devletler Hükümetine gönderilecektir. 

11. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, devredilen her türlü malzemenin kullanılmasından her 
ne sebeple olursa olsun doğacak bütün zararları, üçüncü şahıslarmki dâhil, tazmin edecek ve bü
tün bu sorumluluklardan Amerika Birleşik Devletleri Hükümetini azade kılacaktır. 

BÎRLEŞÎK DEVLETLER ATOM ENERJÎSÎ KOMİSYONU 

Sayın Bülent UşaMıgil, 
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi """"''," " !" * ? ''w I 
Sayın Büyükelçi, 
22 Temmuz 1960 tanühli muhtıranıza ve daha sonra Elçiliğiniz mensuplariyle vâki görüşmemize 

konu teşkil eden Ankara Üniversitesi kritik - altı atom reaktörü için hibe olunan 2 500 kilogramlık 
uranyumla ilgili tabiî uranyum Satış Anlaşmasından iki örnek bilgileri için ilişikte sunulmuştur. Bu, 
normal olarak bu gibi işlemlerde yapılan anlaşma nevi'dir. 

Anlaşmaya konu malzemenin bedeli Karşılıklı Güvenlik Kanununun 419 ncu kısmı uyarınca sağla
nan fondan ödenecektir. İşlemi kolaylaştırmak amaciyle, uranyumun bedeli Atom Enerjisi Komisyo
nuna doğrudan doğruya bu fondan iade edilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile iş birliği halinde çalışmaktan memnuniyet duymaktayız. 
Saygılarımla, 

A. A. Wells 
Milletlerarası Münasebetler Dairesi 

Direktörü 

( S, Sayısı : 51) 
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6 Şubat 1961 

•Sayın Mr. A. A. Wells, 
Milletlerarası Münasebetler Dairesi Direktörü 
Atom Enerjisi Komisyonu 

"VVasflıinıgrtoni 
Sayın Mr. Welis, 
3 Şubat 1961 tarihli ve aşağıda bir örneği kayıtlı mektubunuzu aldım : 
«22 Temmuz 1960 tarihli muhtıranıza ve daha sonra maiyetinizle vâki görüşmemize konu teşkil 

eden Ankara Üniversitesi kritik - altı atom reaktörü için hibe olunan 2 500 kilogramlık uranyumla 
ilgili tabiî uranyum Satış Anlaşmasındaki iki örnek bilgileri için ilişikte sunulmuştur. Bu, normai 
olarak bu gibi işlemlerde yapılan anlaşma nev'idir. 

Anlaşmaya konu malzemenin; (bedeli Karşılıklı Güvenlik Kanununun 419 ncu kısmı uyarınca sağla
nan fondan ödenecektir. İşlemi kolaylaştırmak amaciyle, uranyumun bedeli Atom Enerjisi Komis
yonuna doğrudan doğruya bu fondan iade edilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile iş birliği halinde çalışmaktan memnuniyet duymaktayız. 
Saygılarımla, 

A. A. Wells 
Milletlerarası Münasebetler Dairesi 

(Direktörü* 

Bu mektubun, Taibiî Uranyum Satış Anlaşmasının bir cüzütamlmını teşkil ettiği (mukarrerdir. 
Saygılarımla, 

Bülent Uşakhgü 
Büyükelçi 

»>»•«<< 

(S . S*ıy«n : 51) 



Kurucu Meclis S. S A Y I S I : 5 2 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaş
masına ek üçüncü protokolün tasdikına dair kanun 

tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/129) 

11.5.1961 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 28 .4 .1961 ta
rihinde kararlaştırılan «Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına ek Üçüncü 
Protokolün tasdikına dair kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Mezkûr Protokol Bakanlar Kurulunun 28 .4 .1961 tarihli ve 5/1146 sayılı kararnamesiyle tas-
vibedilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

1. Avrupa Konseyi âzası sekiz memleketin (Türkiye, Fransa, Yunanistan, Federal Almanya, 
izlanda, İtalya, Lüksenburg ve Belçika) iştirakiyle ve mülteciler de dâhil olmak üzere nüfus faz
lalıkları meseleleriyle karşı karşıya kalan âza memleketlere kredi vermek suretiyle yardımda bulun
mak üzere, 1956 yılında, Avrupa Konseyine bağlı bir İskân Fon'u ihdas edilmiştir. 

2. Âza memleketlere ikrazatta bulunmak veya kredi garantisi vermek maksadiyle kurulmuş 
olan mezkûr Fon, bir müddet, 7377 sayılı kanunla tasdik edilmiş bulunan «Avrupa Konseyi İmti
yaz ve Muafiyetlerine dair Umumî anlaşma» nm ahkâmından istifade etmiştir. Ancak, siyahi 
bir teşekkül olan Avrupa Konseyi için ihzar edilmiş bulunan mezkûr Anlaşma, tatbikatta esas itiba
riyle banka muameleleri yapan ve dolayısiyle teknik bir teşekkül olan Fon'un ihtiyaçlarına cevap 
vermekten uzak kaldığı cihetle, münhasıran Fon'un. hususiyetlerini nazarı itibara alaiı bir imtiyaz 
ve muafiyetler Protokolü'nün hazırlanması Fon azaları arasında takarrür eylemiştir. Bunun üzeri
ne, Hükümetimizin de temsil edildiği bir Hukukçular Komitesi «Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafi
yetleri Umumi Anlaşmasına ek Üçüncü Protokol» ü tanzim etmiş ve bu belge, mezkûr Komitedeki tem
silcimizin yaptığı muhtelif tadil tekliflerinin kabulünü mütaakıp, memleketimiz gibi Fon'dan istifade 
temin eden ve bu hususta rüçhaniyeti haiz bulunan Devletler için en müsait metin haline gelmiştir. 

3. Mezkûr Protökol'ün 1 nci maddesi ahkâmına tevfikan Protokoldün mütemmim eüz'ünü teşkil 
eden Avrupa Konseyi İskân Fon'u Statüsü de, aşağıda belirtilen mülâhazalarla, memleketimizin eko
nomik menfaatlerine uygun mütalâa edilmiştir. 

a) 'Göçmen ve mülteci mevzuu memleketimiz 'bakımından da ehemmiyet arz etmektedir. 
b) Kalifiye işçi yetiştirmek maksadiyle meslekî yetiştirme merkezleri kurmak için Fon'dan kredi 

sağlanabilmektedir 
4. Nitekim bu güne kadar memleketimizin aşa gıda tebarüz ettirilen projelerin dış finansmanı 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Say: 71 -1474/1495 
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içki Fon'un imkânlarından i'aydalanajbllınek hususu sağlanmış bulunmaktadır. 

a) Niğde Vilâyetinde 100 köy meskeni inşaası, 
•b) Tuzla'da göçmenler için bir kabul merkezi inşa, tertip ve tanzimi edilmesi, 
c) Muş Ovasına'100 ailenin iskânı, 

mevzıılarmdaM üç projenin finansmanı için Fon'dan 372.000 dolarlık 20 sene vadeli bir kredi te
min ve bu hususta iki istikraz mukavelesi 72913 sayılı kanunla tasdik edilmiş bulunmaktadır. 

5. (Ankara'da bir Meslekî Yetiştirme Merkezi İstanbul'da bir Dokuma Sanayii Sanatları Eği
tim Enstitüsü İhdasına mütedair projenin finansmanı için 21 Ekim 1959 tarihinde 1,5 milyon dolar
lık bir kredi Mukavelesi akdedilmiş ve tasdiki için Kurucu Meclis'e sevk edilmiştir. 

6. Fon imkânlarından faydalanılmak nıaks adiyle ihzar olunan diğer projelerimiz de, Fon'un 
tetkikine sunulmuş bulunmaktadır. 

7. Temin edilmiş bulunan kredilerin istimıali ve hali tetkikte bulunan projelerimiz için kredi 
sağlanması bahse konu Protokol ile bunun mütemmim eüz'ünü teşkil eden İskân Fon'u Statüsü'nün 
Hükümetimiz tarafından imzalanmasını vabeste bulunduğu cilıeitle, adı geçen Protokol 31 Mart 1959 
tarihinde imzalanmıştır. 

Avrupa Konseyi İkan Fon'undan kredi elde etmek imkânlarını sağlamakla memleketimizin ikti
sadi menfaatlerine uygun olan mezkûr Protokol'ün tasdiki, Kurucu Meclis'in yüksek tasvibine arz 
olunur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 
T. C. 

Kurucu Meclis 11.8.1961 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No: 1/129 
,Karar No: 37 

Yüksek Başkanlığa 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmalarına ek Üçüncü Protokolün tasdi
klim dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü: 

Avrupa Konseyi İskân Fonu, Avrupa Konseyine bağlı ve bu sıfatla Konseyin yüksek idaresine 
tâbi bir teşekküldür. 

Avrupa Konseyi I îkân Fonu ikrazatta bulunarak veya ikrazat garantisi vererek yeni iş imkân
ları yaratılmasına matuf bulunan entegrasyon programlarını, iskân programlarını finanse etmeyi 
nüfus fazlalıklarının Avrupalı memleketler için ortaya çıkardığı ve çıkarabileceği meselelerin hal
line yardım etmek gayesini hedef tutar. 

îskân Fonunun inallarının, nıevcudatmm ve muamelelerinin hukuki rejimi bakımından ve Fo
nun uzuvları ile memurlarının da hukuki vtatüsü bakımından arz ettiği hususiyet göz önünde bu
lundurulmuş, Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetlerine dair Sözleşmenin hükümleri, İskân Fo
nu bakımından da tamamlanarak, umumi Anlaşmaya ek Üçüncü Protokol hazırlanmıştır. 

Söz konusu protokolün 1 nci maddesine uyarak, protokolün mütemmim bir cüz'ünü teşkil ey-
liyen Avrupa Konseyi iskân Fonu Statüsü de Protokolle birlikte onaylamaya sunulmuştur. 

Tasarı, metnin muhtevasına tesir etmiy^cek ifade değişikliğiyle kabul edilmiştir. 
Kumcu Meclis Genel Kumluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kurucu Meclis 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Başkanvekıli Bu Rapor Sözcüsü Üye 

Ş. E. Htâiboğlu M. Yurdakuler U. Eroğlu B. Ecevü 

Üye Üye Üye 
Y. A. Egeli T. Göle K. KapUn 
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HÜKÜMETİN TEKLlFl 

Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyetleri Umu
mi Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün tasdikma 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Avrupa Konseyi imtiyaz ve 
Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına ek Üçüncü 
Protokol tasdik edilmiştir. 

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

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

28 . 4 . 1961 

Derlet Başkanı ve 
Barbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
S. Ulay 

Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

içişleri Bakanı 
İV. Zeytinoğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

B. Üner 
Tartm Bakanı 

0. Tosun 
Çalışma Bakanı 

C. Talaş 
Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

0. Baban 

Devlet Bakanı ve 
Başlb. Yardımcısı 

F. özdüek 
Devlet Balkanı 
H. Mumcuoğlu 

Millî Savunana Bakanı 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
A. TahtaJcüıç 

Ticaret Bakanı 
M. Boydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Askın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı V. 
K. Kurdaş 

imar ve iskân Bakanı 
B. özal 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN D E & I Ş T I R I Ş I 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umu
mi Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün onay

lanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Avrupa Konseyi imtiyaz ve 
Muafiyetleri Umumi Anllasmateına ek Üçüncü 
Protokol onaylanmıştır. 

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

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

(&>Stanaı:&) 
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AVRUPA KONSEYİ İMTİYAZ VE MUAFİYETLERİ UMUMÎ ANLAŞMASINA EK ÜÇÜNCÜ 

PROTOKOL 

Avrupa Konseyi Âzası, Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşması mümzileri 
veya bu Anlaşmaya taraf bulunan ve, aynı zamanda Avrupa Konseyi Millî Mülteciler ve Nüfus 
Fazlalıkları İskân Fonu üyesi olan mümzi Hükümetler; 

Mezkûr Fon Statüsünün I ve IX (g) uncu maddeleri ahkâmını nazarı itibara alarak; 
Avrupa Konseyi Statüsünün 40 ncı maddesini göz önünde tutarak; 
İskân Fonu malları, mevcudatı ve muamelelerinin hukuki rejiminin olduğu kadar, ıızuvlariyle 

memurlarının huîku'ki statüsünün de tesbitini arzu ederek; 
Bu mevzuda, Fon muamelelerinin tâbi tutulduğu ve netice itibariyle Fon tarafından verilen 

ikrazattan istifade edenlere inikas eden vasıtalı veya vasıtasız vergi külfetleri mümkün mertebe 
tenzil edilmek suretiyle, Fon Statüsündeki hedeflerin tahakkukunun teshil edilmesinin zaruri ol
duğunu nazarı itibara alarak; 

Avrupa Konsejyi İmtiyaz ve Muafiyetleri ahkâmını iskân Fonu bakımından, itmam eylemeyi 
arzu ederek; * 

Aşağıdaiki hususları kararlaştırmışlardır : 

KISIM 1. 

Anlaşma Maddeleri, şahsiyet, ehliyet 

Madde ,— 1. 

Vekiller Komitesinin (56) 9 sayılı kararı ile tasdik olunan veya mezlkûr Komite veyahut mez
kûr statünün IX (h) maddesi hudutları dâhilinde hareket eden idare Komitesi tarafından tadil 
edilen Avrupa Konseyi iskân Fonu Statüsü, işlbu Protokolün mütemmim cüz'ünü teşkil eder, 

Avrupa Konseyi iskân Fonu tam bir hukuki şahsiyeti haiz ve, ezcümle; 
(i) Mukavele akdetmek; 
(ii) Menkul ve gayrimenkul hak ve mallar iktisabetmek ve bunlar üzerinde tasarrufta bu

lunmak; 
(iii) Dâva ikame etmek; 
(iv) Statüsündeki hedeflerle ilgili her türlü muameleyi yapmak, 
Ehliyetini haizdir. 
iskân Fonunun muamele, tasarruf ve akitleri, işbu Protokol, Fon Statüsü ve bu statüye tevfi

kan ısdar olunan nizamname ahkâmiyle tanzim olunur. Bundan başka Fon, işhju Protokolü ve 
mezkûr statüyü ihlâl etmiyen bir Millî Kanunun tahsisi olarak, tatbikine sarahaten rıza 'göstere
bilir. 

KISIM II. 

Kaza- mercileri, mallar, mevcudat ,muameleler 

Madde — 2. 

Fon âzası bir Devletin veya Fonun istikraz akdettiği veyahut istikraz garantisi verdiği bir Dev
letin salahiyetli her hangi bir kazai mercii, Fonun müddeialeyh olduğu ihtilâflara bakabilirler. 

Bununla beraber : 
(i) Bu kazai mercilerde, gerek bir âza Devlet veya bu Devlet adına hareket eden veyahut 

bu Devletin temlik eylediği hakları ileri süren şahıslar tarafından, Fon alevhine, gerek Fon tara
fından mezkûr âza Devlet veya mezkûr şahıslar aleyhine dâva ikâme edilemez. 
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(ii) Fon ile bir âza Devlet veya bu Devletin yetkili kıldığı her hangi bir müstakriz arasında 
akdedilen istikraz \eya istikraz garantisi mukavelelerinden neş'et edecek ihtilâflar, bu mukavele
lerde tesbit edilecek bir tahkim usulü ile tesviye olunacaktır. Fon tarafından imzalanan ikraz ve
ya garanti mukavelelerinden neş'et edecek ihtilâflar, esasları Fon Statüsünün I (d) kısmının X 
neu maddesinin tatbikatı cümlesinden ısdar olunan «Ikrazat Nizamnamesi» ile tesbit olunmuş bir 
tahkim usulüne müracaat etmek suretiyle cesviye olunacaktır. 

Madde — 3. 

Fonun malları ve mevcudatı, nerede bulunursa bulunsun ve zilyedleri kim olursa olsun, Fonun 
aleyhine normal müracaat yollariyle itiraz edilemiyecek lâzumülicpa bir karar verilinceye kadar, 
her türlü «haciz», «defi»,' ve «icra» tedbirlerinden masun olacaktır. 

2 nci maddenin 3 ncü bendinde mezkûr tahkim usulü neticesinde verilen ilâmların, Fon Âzası 
Devletlerin ülkesinde cebri infazına, - bu ilâmların muteberliğini tevsikten, bunların Fon'un Ik
razat Nizamnamesi ile tesbit edilmiş vazife ve salâhiyet ve usul -kaidelerine uygun olup olmadık
larından ve aynı zamanda da mezkûr ilâmlarla alâkadar memlekette verilmiş katî bir mahkeme 
kararı arasında mübayenet olup olmadığından gayri bir tetkika tâbi tutulmaksızın - bu Devletle
rin her birinde mer'i hukuki yollar dâhilinde ve ilâmın infaz edileceği Devletin ülkesinde mutat 
infaz formüllerinden sonra, devam olunur. Her mümzi, tasdik belgesinin tevdii sırasında, Avrupa 
Konseyi Genel Sekreteri vasıtası ile, diğer mümzilere, millî mevzuatına tevfikan bu muamele için 
müracaat edilecek salahiyetli merci'in hangisi olduğunu tebliğ edecektir. 

Madde — 4. 

Fonun malları ve mevcudatı, nerede bulunursa bulunsun ve zilyedi kim olursa olsun son araş
tırma, el koyma, müsadere, istimlâk veya icra kuvveti veya teşri kuvvet tarafından emredilen di
ğer her türlü cebir tedbirinden mâsundur. 

Fon servislerinin çalışmaları için kullanılan bina ve mahaller ve Fonun arşivleri de masundur. 

Madde — 5. 

iskân Fonu, Statüsünde derpiş edilen gayelerin tahakkukunun icabettirdiği nispette: 
a) Her türlü dövizi ve her hangi bir para ile alaeaklı hesabı bulundurabilir, 
b) Paralarını, banka yolu ile, bir memleketten başka bir memlekete veya, her hangi bir mem

leket dâhilinde transfer edebilir ve elinde bulundurduğu her türlü dövizi her hangi başka bir pa
raya tahvil edebilir. 

iskân Fonu, işbu maddede derpiş edilen haklarını kullanırken, her hangi bir âza Devletin Hü
kümeti tarafından serdedilen her türlü mütalâayı nazarı itibara alacaktır. 

Madde — 6. 

Fonun mallan ve mevcudatı her türlü kayıtlama, nizamlama, murakabe ve moratoryumdan 
masundur. 

Madde — 7. 
iskân Fonu, mevcudatı, gelirleri ve diğer malları, bütün Vasıtasız vergilerden muaftır. 
Fonun, muhassalasmı gayelerine tevfikan mültecilerin ve nüfus fazlalıklarının ihtiyaçlarına 

tahsis edilmek üzere akdettiği veya statüsünde derpiş edilen şartlar dâhilinde garanti ettiği istik
razlarla ilgili olarak Fon âzası Devletlerin ülkesinde yaptığı muamelelerde, iskân Fonu bütün 
vergilerden muaftır. 

ifa "edilen âmme hizmetlerinin ücretlerine tekabül eden vergi, h£.rc ve resimler için Fona hiç
bir muafiyet bahsedilemez. 
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Âza Devletlerin Hükümetleri, mümkün olduğu takdirde, her defasında, aşağıdaki hususları te
min en, lüzumlu.tedabiri ittihaz eyler: 

a) Fonun çıkardığı tahvillerin veya akdettiği istikrazların faiz gelirlerinin vergiden muafi
yeti, 

b) Fon, resmî ihtiyaçları için mühim mübayaatta bulunduğu veya ücretleri bu kabil rüsum 
ve harçları ihtiva eden hizmetlerden faydalandığı zaman, menkul veya gayrimenkul malların fiyat
larına veya hizmetlerin ücretlerine dâhil olan vasıtalı resimlerle haıclann tutarının iadesi veya 
tediyesi, 

Zilyedi kim olursa olsun, iskân Fonunun çıkardığı veya garanti ettiği senetler veya tahviller
den (Bunların temettüleri ve faizleri de dâhil olmak üzere) 

a) Bu vergi, 'bu senet veya tahvil, münhasıran Fon tarafından çıkarılmış veya garanti edil
miş olmasından mütevellit fark (gözetici bir tedbir teşkil ediyorsa; veya 

!b) Böyle bir verginin tek hukuki mesnedini mahal veya senet veya tahvilin çıkarıldığı veya 
garanti edildiği, ödendiği veya kabili tediye hale getirildiği, döviz veyahut Fonun makarrı, büro, 
veya muamele merkezinin bulundukları yer teşkil ediyorsa, 

Nv mahiyette olursa olsun vergi tahsil edilmez. 

Madde — 8. 

Fonun resmî ihtiyaçlarına mahsus maddelerin ithali ve ihracı her türlü Gümrük Resminden ve, 
âmme nizamı, emniyeti ve sağlığı mülâhazası ile vaz'edilmiş olanları hariç olmak üzere, her türlü 
ithal-ihraç yasaklariyle takyidatmdan muaf tutulmuştur. Bununla beraber, muafen ithaü edil
miş olan maddeler, ithal edilecekleri memleketin ülkesinde o memleket hükümetinin kabul ede
ceği şartlar dâhilinde yapılacaklar hariç olmak üzere, hicjbir veçhile temlik edilemezler. 

KISIM - i n 

Uzuvlar 

Madde — 9. 

Fon Statüsünün 8 nci maddesinde mezkûr uzuvlar, her âza Devletin ülkesinde, resmî muha
beratı bakımından, asgari diğer her hangi bir Hükümetin diplomatik misyonu mensubinine bahşe
dilen müsait hir muamele tarzından istifade ederler. Fon uzuvlarının resmî muhaberatı ve diğer 
resmî tebligatı sansüre tâbi tutulamaz. 

MaJdde — 10. " '• 

İdare Komitesi, İdare Meclisi ve Murakabe Komitesi azalan, resmî sıfatları itibariyle ve sa
lâhiyetlerinin hudutları dâhilinde yapacakları tasarruflarda, sözleri ve yazıları da dâhil olmak 
üzere, kazai muafiyetten istifade ederler. Bu muafiyet salâhiyetlerinin inkizasmdau sonra da de
vam eder. Bundan başka, muhacerete dair takyidat, yabancılann kaydı, kambiyo takyidatı ve se
yahat kolaylıkları mevzulannda da âza Devletler ıtarafmdan, muadil bir statüyü haiz Fona âza 
diğer Hükümetlerin temsilcilerine bahşedilen müşabih bir muamele tarzından istifade ederler. Tem
sil ödeneği olarak kendilerine verilen meMâğ veya vazifelerinin ifası ile ilgili masraflar hiçbir 
vergiye tâbi değildir. 

Madde — 11. 

10 ncıı maddede zikredilen şahıslara bahşedilen imtiyaz ve muafiyetler, onlann şahsi istifade* 
leri için değil, fakat vazifelerini tam bir istiklâl içinde ifa edebilmelerini sağlamak maksadiyle 
verilmiştir. Bu itibarla, bir üye, masuniyetin adaletin tahakkukuna mâni olduğuna veya masuni-
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yetin refinin, Ibu masuniyet hangi gaye için bahseduniis.se o gayeye zarar iras etmeyeceğine ka
naat getirdiği hallerde, temsilcisinin masuniyetini ref'etmek o âza için bir hak değil, aynı zamanda 
bir vazife teşkil eder. 

Madde — 12. 

a) Yukardaki 10 ve 11 nei maddeler hükümleri, bir şahıs tarafından temsilciliğini demlhde etmiş 
veya etmekte bulunduğu Devletin makamlarına karşı dermeyan edilemez. 

b) 10, 11 ve 12 (a) maddeleri, temsilcilerin muavinlerine, müşavirlere, teknik uzmanlara ve he
yet sekreterlerine de tatlbik olunur. 

KISIM - IV 

Memurlar 

Madde — 13. 

Fon Guvernörü ile Fon Memurları, Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşması
nın 18 nei maddesinde derpiş edilen imtiyaz ve muafiyetlerinden istifade ederler. 

İşbu madde hükümlerinden tamamen veya kısmen faydalanacak memur kategorilerini Fon Gu
vernörü tetkik edecektir. 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasının 17 nei maddesinde derpiş edilerj 
tebliğlerden, gerek guyernörü gerek mütekaddiiıı bentte zikredilen memurları ilgilendirenlerini, Av
rupa Genel Sekreteri yapacaktır. 

Genel Sekreter, Guvernörle istişareyi mütaakıp, bu masuniyetin bir dâvanın normal cereyanına 
mâni olacağına veya bu tedbirin Fon işlerinin hüsnü idaresine zarar iras etmeden masuniyetin ref-
edilebileceğine kanaat getirdiği hallerde, bir memura bahşedilen masuniyeti ref'edeMir ve ref'etmeli-
dir. Fon Guvernörünün masuniyetinin ref'i ile ilgili karar, ittihaza Fon idare Komitesi salahiyetlidir. 

KISIM - V 

Anl-aşmamn tatbiki 

Madde — 14. 

Fon âzası Devletlerin Hükümetleri, İskân Fonu muvacehesinde deminde ettikleri statüden münfbais 
vecibelerin ifası için muktaizi salâhiyetleri Meclisten talejbetmeyi taaihlhüdeylerler. İskân Fonu Sta
tüsünün VI ncı maddesinin 3 ncü kısmına tevfikan müstakriz veya kefil sıfatiyle deruhde edecekleri 
vecibeleri ifa edebilmek üzere, meşkûr salâhiyetleri zamanında taleibetmeyi taaıhlhüdederler. 

Madde ~ 15. 

Fon, her üye Devlet ile, işbu Protokol hükümlerinin tatfbikı ile ilgili esasları tesıbit eden, mezkûr 
hükümleri itmam eyliyen veya 13 ncü madde hükümlerini ihlâl eden hususi anlaşmalar akdeddbile-
cefetir. Aynı zamanda, İskân Fonu âzası olmıyan her Derlet ile işibu Protokol hıükümlerinin bu Dev
lete tatlbi'kı ile ilgili anlaşmalar akdedebilir. 

KISIM - VI 

Nihai hükümler 

Madde — 16. 

İşlbu Protokol tasdik edilecek ve tasdiknameler Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi oluna
caktır. Fon hisse senetlerinin en az üçte birini temsil eden üç, mümzi tarafından tasdiknamelerin tevdi 

( S . Siayısi: 50•) 

http://bahseduniis.se


— 8 —. 
edilmesinden itibaren yürürlüğe girecektir. Diğer fon azaları hakkında, tasdiknamelerini tevdi ettik
leri tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. 

Mümziler, Protokolün mütekaddim fıkrada derpiş edilen şartları dâhilinde yürürlüğe girmesini 
beklemekle beraber iskân Fonunun işlemeye başlamasını geciktirmemek maksadiyle Anayasa hüküm
leri ile kalbili telif olduğu nispette, Protokolü 1 Eylül 1958 tarihinde veya en geç imzası tarihinden 
itibaren muvakkaten mevkii meriyete koymayı kabul ederler. 

Madde — 17. 

I^bu Protokolün imzalanmasını mütaakıp iskân Fonu âzası olan her Hükümet, Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterine tevdi edeceği bir iltihak vesikası ile işbu Protokole iltihak edebilir. Bu iltihak, Pro
tokolün yürürlüğe girmesinden sonra vukuıbulmiıgsa vesikanın tevdii tarihinden itibaren, Protokolün 
yürürlüğe girmesinden evvel vukulbuknuşsa yürürlüğe giriş tarihinden itibaren hüküm ifade edecek
tir. 

Protokolün yürürlüğe girmesinden evvel iltihak vesikasını tevdi eden her Hükümet, Anayasa hü
kümleriyle kabili telif olduğu nispette, derhal protokolü muvakkaten mevkii tatbike koyacaktır. 

Yukarıda mâruz ahkâmı tasdiken, nmhassas mümziler işbu Protokolü imza etmişlerdir.' 
işbu Protokol, 6 Mayıs 1959 da Strazburg'da, her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere 

ingilizce ve Fransızca olarak ve Avrupa Konseyi Arşivlerine tevdi edilmek üzere, bir tek nüsha 
halinde tanzim edilmiştir. Genel Sekreter, usulüne uygun olarak tasdik edilmiş Protokol suretleri
ni bütün onümzilere veya iltihak edenlere gönderecektir. 

Belçika'Krallığı Hükümeti adına: Jean Salmon 
Fransız Cumhuriyeti Hükümeti adına: Lecompte, Boinet 

(17 Mart 1959 da 
Paris'te imzalanmıştır.) 

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına : 
Vergi muafiyetleri mevzuunda, Federal Almanya Cumhuriyeti, iskân Fonu istikrazlarına, kendi 

istikrazları veya diğer milletlerarası teşekküllerin istikrazlarına tanınmış imkânlardan daha fazlası
nı bah'şedemiyecektir. Bu itibarla, 7 nci maddenin 4 ncü bendi hükümleri, bu benıtde derpiş edilen 
tedabirin ittihazı hususunda Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetine her hangi bir vecibe tah
milini tazammun edemez. 

18 Mart 1959 da Paris'te imzalanmıştır. 
Dr. Adolf Reifebrsckeidt 

Yunanistan Krallığı Hükümeti adına: N. Cambalouris. 
18 Mart 1959 da imzıalanmıştır. 
Manda Cumhuriyeti Hükümeti 'adına: P6tur Eggerz 
Strazlburg'da 20 Nisan 1959 da imzalanmıştır. 
italyan Cumhuriyeti Hükümeti adına: italya, 3 ncü madde hakkında, Hukuk sisteminin umumi 

prensiplerini göz önünde tutarak, 2 nci maddenin 3 ncü bendinde mezkûr tahkim usulü neticesinde 
verilen ilâmlar hakkında, bunların Millî Âmme Nizamına mugayir olmalaırı halinde, infaz formülünü 
ita etmemek hakkını mahfuz tutar. 

Bomlassei de Vettor 

Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti adına : Pierre*Wurth 
17 Mart 1959 da Paris'te imzalanmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına: 31 Mart 1959 da 

Strazburg'da tasdik edilmesi 
ihtirazı kaydı ile imzalıyan 

M. Borovah 
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Avrupa Konseyi Arşivlerine tevdi edilmiş olan, İngilizce ve Fransızca tek asli nüshaya uygunluğu 

usulüne tevfikan (tasdik edilmiş, sureti. 
Genel Sekreter Muavini 

(İmza) 
Dunstım Curtis 

J/5020 
Strazburg, 27 Mayıs 1959 

Sayın Vekil, 
11 Mart 1959 tarih ve J/3490 sayılı ve 2 Nisan 1959 tarih ve J/4555 sayılı mektuplarına atfen, 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Genel Anlaşmasına ek 3 ncü Protokolün, İzlanda Daimî 
Temsilcisi tarafından Strazburg'da 20 Nisan 1959 tarihinde imza edildiğini Ekselanslarının ıttılaına 
arz etmekle kesbi şeref eylerim; bu suretle, 3 ncü Protokol halen İskân Fonuna Âza 8 Hükümet 
tarafından imza edilmiş bulunmaktadır. 

Mezkûr Protokolün usulüne tevfikan tasdik edilmiş bir sureti lef fen takdim kılınmıştır; âdi 
suretler bilâhara vekâletinize gönderilecektir. 

En derin ihtiramatı faikamm kabulünü saygıyla rica ederim,, Sayın Vekil. 
Genel Sekreter Muavini 

(İmza) 
Dunstan Curtis 

Ek 
Sayın Hariciye Vekili 

Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi Temsilcisi. 

Ankara 

AVEUPA KONSEYİ İSKÂN FONU STATÜSÜ 

Madde — I. 

Fonun tesisi 

Bir Avrupa Konseyi İskân Fonu tesis edilmiştir. (Bundan böyle «Fon» diye tesmiye olunacak
tır.) 

Fon, Avrupa Konseyine bağlıdır ve bu sıfatla Konseyin yüksek idaresine tâbidir. 

" Madde — II. 

Qwye 

Fon, ikrazatta bulunarak veya ikrazat garantisi vererek, 
(a) İşbu statünün VI ncı maddesine tevfikan bir Fon âzası tarafından kabul edilen ve bu şa

hıslar lehine yeni iş imkânları yaratılmasına matuf bulunan entegrasyon programlarını; 
(b) Bir Fon âzası tarafından kabul edilen ve Avrupa'da ikamet edip de, Avrupa'da başka bir 

memlekette veya Avrupa dışında bir memlekette yerleşmek istiyen ve bu ikrazat veya masarif tuta
rını, Fon tarafından avans olarak verilmiş meblâğ nispetinde, tediye etmeyi taahhüdeyliyen şahıslar 
lehine ikrazatta bulunulmasını veya masrafların tesmiyesini derpiş eden iskân programlarını; 

Finanse etmek suretiyle, Millî Mülteciler de dâhil olmak üzere, nüfus fazlalıkları mevcudiyetinin 
Avrupalı memleketler için ortaya çıkardığı veya çıkarabileceği meselelerin halline yardım etmek ga
yesini istihdaf eder. 
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Madde — III. 

İntisap 

Avrupa Konseyi âzası Hükümetler IV neü maddenin 2 (a) (i) kısmı ahkâmına tevfikan, fen 
âz-ası olabilirler. Fona iltihakları uygun görülen diğer Hükümetler, IV ncü maddenin 2 (a) (i) 
kısmı ahkâmına tevfikan, her hususi hal için Fonun tesbit edeceği hususi şartlar dâhilinde Fona 
âza olabilirler. 

Madde — IV. 

Âzol-artn vecibeleri 

Kısım 1. — iştirak (hisse senetleri : 
Fon, azaların taahhüdettikleri ve bir hesap dövizi ile muharrer iştirak hisse senetleri çıkarır. 

Her hissenin nominal (kıymeti aynıdır. Azalar bu taahhütlerini, taahhüdün yapıldığı sırada cari 
kambiyo rayici üzerinden Millî Paraları ile tediyelerde bulunmak suretiyle ifa ederler. 

Kısım 2. — Taahhüdat : 
(a) Her âza bir miktar iştirak hisse senedi almayı taahhüdeder; 
(i) Avrupa Konseyi âzası Devletlerden her birine tahsis edilen iştirak hisse senedi miktarı, 

işbu statüye ekli cetvelde tesbit edilmiştir. Fon azalarından her biri, ilk taahhüdü kendisine tah
sis edilen hisse senetleri miktarının dörtte birinden dûn olmamak üzere, istediği kadar iştirak 
hisse ısenedi almayı taahhüdeyler. 

(ii) Fona iltihak eden diğer azaların iştirak hisse senetleri miktarı, işbu statünün IX ncu 
m'addesinin (e) fıkrasına tevfikan Fon idare Komitesi ile bilnıutabakat tesbit edilecektir. 

(b) Her âza, intisabını hemen takiben taahhüdeylediği iştirak hisse senetleri miktarının ta
ahhüt fiyatının asgari % 25 ini tediye eder .- Bakiye, IX ncu maddenin (e) fıkrasına tevfikan 
ödenir. 

Kısım 3. — Taahhüdat kıymetinin muhafazası: 
Âza Devletlerden birinin parasının parkesi veya paranın kambiyo haddi mühim bir tenezzül 

kaydettiği takdirde, bu Devlet, mâkul bir müddet zarfında, Fona iştirak hissesi senedi şeklinde 
taahhüdeylediği meblâğın taahhüdedildiği tarihteki kıymetinin muhafazasına yetecek kadar, 
Fona kendi parası ile munzam bir meblâğ tediye edecektir. 

Kısım 4. — Vecibelerin hududu : 
Hiçbir âza, Fon tarafından deruhde edilmiş bir vecibeden dolayı, üçüncü şahıslara karşı ta

ahhüt altına girmez. 

Madde — V. 

Malî yardımlar ve istikraz muameleleri 

Fon, gayelerine uygun sahalarda kullanılmak maksadiyle, malî yardımlar kabwr edebileceği 
gibi, istikrazatta da bulunabilir. 

Fon, hedeflerine uygun olan muayyen gayelere mahsus meblâğı kabul etmeye salâhiyettar kı
lınmıştır. 

Madde — VI 

îkrazat ve garantilere dair umumi ahkâm 

Kısım 1. — İkrazat şekilleri ; 
Fon, aşağıdaki şekillerden biri tahtında ikrazatta bulunabilir : 
(i) Fona âza Hükümetlere yapılan ikrazat; 
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(ii) Fon âzası bir Hükümet tarafından garanti edilen ve bu âzanm tasvibettiği bir hükmi şah

sa yapılan ikrazut; 
(iii) Fon âzası bir Hükümet tarafından garanti edilen ve ibu âza vasıtasiyle muhacirlere veya 

bu âzanm tasvibettiği bir hükmi şahsa yapılan ikrazat. 
Kısım 2. — Garantiler : 
Fon, II nci maddede derpiş olunan gayelerin tahakkukundan mütevellit muamelâtı, her bir 

hususi hal için tesbit edilecek şartlarla, garanti edebilir. 
Kısım 3. — Müstakriz veya kefilin vecibeleri : 
(a) işbu maddenin I (i) kısmı çerçevesinde yapılan ikrazat mevzuunda Fon Âzası Hükümet

ler tarafından deruhde edilen taahhütler ve işbu maddenin II (ii) ve (iii) kısmı çerçevesinde Fon 
Azası Hükümetler tarafından verilen garantiler, her bir hal için: 

(i) Muayyen bir dövizle ifade edilmiş muayyen bir meblâğı muayyen bir müddet zarfında 
ödemek ve, 

(ii) Muayyen meblâğ için, muayyen bir tarihten itibaren, muayyen vâdelerde, muayyen bir 
nispette bir faiz ve bir komüsyon tediye etmek hususlarında kayıtsız şartsız bir va'di tazammun 
etmelidir. 

(b) Fon, Fon Âzası Hükümetlerin müstakriz veya kefil sıfatiyle deruhde ettikleri vecibelerin 
hangi paralarla ifade edildiğini tâyin etmek maksadiyle, matlübatı da dâhil olmak üzere mevcu
datı ve, IV neü maddenin 3 ncü kısmına tevfikan yapılmış bilcümle tediyat da dâhil olmak üzere, 
azaları tarafından ödenen taahhüdat arasındaki sabit nispeti, gerek kıymet olarak gerek döviz 
olarak, muhafazaya gayret eder. 

Kısım 4. — Halefiyet : 
işbu maddenin 1 (ii) ve (iii) kısmına tevfikan garanti edilen ikraz mukavelelerinde bu garan

ti çerçevesinde Fona karşı olan taahhütlerini yerine getiren kefilin, müstakriz veya müstakrizler 
muvacehesinde Fona halef olacağı derpiş edilecektir. 

Kısım 5. — Üyelerin beyanları : 
Fon, İskân ve Entegrasyon Programları ile ilgili ikraz taleplerinin tevsikan, alâkadar âzanm: 
(i) Programı tasvibettiğine; 
(ii) Programın, Avrupa'daki topraklarında mukim şahısların yeniden iskânına veya enteg

rasyonun?» imkân vereceğine kaani olduğunu beyan ettiğine; 
(iii) Gerekli meblâğı, mâkul şartlarla, diğer bir kaynaktan elde etmenin imkânsız olduğuna 

kaani bulunduğunu beyan ettiğine; 
Dair bir beyanını kabul eder. 
Kısım 6. — Verilecek malûmat : 
işbu statünün X ncu maddesinde derpiş edilen idare Meclisi her müstakrizin, talebini tevsikan, 

vermekle mükellef olduğu malûmatın ve taahhütlerin mahiyetini tesbit edecektir. 

Madde — VII. 

Yatırımlar 

Kısım 1. —- Geçici yatırımlar : 
Fon, bir Devlet tarafından yatırılan meblâğın ilk defa istimal edilmesine intizaren, bunu bu 

Devletin Hazine bonolarına veya bu Devletin çıkardığı veyahut garanti ettiği diğer tahvillere ya
tırabilir. 

İdare Meclisi satırım muamelelerinde, plasman işlerinde ihtisas rahibi uzmanların mütalâasını 
alacaktır. 

Kısım 2. — İhtiyatların biriktirilmesi ve yatı nml ara tahsis edilmesi : 
Faiz ve komüsyon gelirleri fazlasından tekevvün eden Fon İhtiyatları, İdare Meclisi tarafm-
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dan tesbit edilecek şartlar dâhilinde, tamamen veya kısmen biriktiriltfbilecek ve yatırımlara tah
sis edilebilecektir. 

?: _ ;" : ""* V Madde — VIII. 

Fonun Teşkilâtı, idare ve murakabesi 

Fonun Teşkilâtı, idaresi ve murakabesi, mütaakıp maddeler ahkâmına tevfikan, aşağıdaki uzuv
lar tarafından sağlanır : 

— îdare Komitesi; 
— îdare Meclisi; 
— Guvernör; 
— Murakabe Komitesi. 

Madde — IX. 

. îdare Komitesi 

Kısım 1 — Münhasıran üyelerin alacağı kararlar : 
icra Komitesi hı-linde toplanan üyeler : . 
(a) Hesap parasını seçmek ve iştirak hisse senetlerinin nominal kıymetini tesbit etme&; 
(b) Fonun hangi şartlar dâhilinde malî yardımları kabul edeceğini, veya istikrazda buluna

cağını tâyin etmek ve, Fonun mevcudatı üzerindeki hakları da dâhil olmak üzere, mukrizlere veya 
sermayedarlara bahşedilecek hakları tesbit etmek; 

(c) Fonun gayelerini gerçekleştirmek için, ihtiyaçlara göre, taahhüdedilen hisselere müracaat 
edilecek vâdeleri tesbit etmek; 

(d) Fonun tedviri ile ilgili prensipleri tesbit etmek. 
(e) Avrupa Konseyi Üyesi hükümetlerden gayrı hükümetlerin, Fona iltihak etmelerine mü

saade etmek, bu iltihakın şartlarını ve bu hükümetler tarafından taahhüdedilecek iştirak hisse 
senetlerinin miktarını tesbit etmek; 

(i) (ruvernörü tâyin etmek, azletmek ve istifasını kabul etmek; 
(g) Azaların bilhassa Fonun mevcudat ve mallarının kendi ülkelerinde veya üçüncü memle

ketin ülkesinde tâbi olacağı hususi rejimi tesbit etmek maksadiyle ittihaz edecekleri beynelmilel 
veya diğer teşriî tedbirleri ve Fonun hususi muamelelerinden mütevellit taahhütlerini tavsiye et
mek ; 

(h) tşbu statüyü, gayelerini değiştirmeden, tadil etmek; 
(i) tşbu statüyü tefsir etmek; 
(j) Fonun muamelelerini devamlı olarak tadil etmek ve mevcudatını tevzi etmek; 
(k) Dahilî Nizamnameyi tesbit etmek ve reisini tâyin etmek; 
(1) Murakabe Komitesini teşkil edecek üç murakıp tâyin etmek: 
Hususlarında salahiyetli kılınmıştırlar. 
Kısım 2. — Rej : 
(a) Münhasıran Fon üyelerinin alacağı kararlar, gerek toplantılar sırasında şifahen, gerek 

toplantılar arasında yazılı olarak izhar edilen reye müracaat etmek suretiyle ittihaz olunur. 
(b) Fonun her üyesi, zilyedi bulunduğu her bir hisse senedine mukabil bir oya sahiptir. 

Madde — X. 

îdare Meclisi 

Kısım 1. — Münhasıran idare Meclisinin alacağı kararlar : 
idare Meclisi, Fonun idaresi için muktazi bilcümle salâhiyetleri (haizdir. Bilhassa aşağıdaki 

mevzularda bir karar alır: 
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(a) 7 nei maddenin ikinci kısmı hükümlerinin tatbikatı cümlesinden olarak, Fonun muhte

mel ihtiyatlarının ne miktarının biriktirilmesi ve ne miktarının da yatırımlara tahsis edilmesi lâ-
zımşgeldiğini zaman zaman tâyin etmek; 

(b) îdare masraflarının faiz ve 'komisyon gelirlerini tecavüz edemiyeceği prensibine tevfikan, 
Fonun idare bütçesini tasvibetnıek; 

(c) Grirvemöre, umumi veya hususi mahiyette talimat vermek; 
(d) Fonun dahilî nizamnamesini ve ezcümle ikrazat ve ikraz garantileri şartlarını tespit etmek; 
(e) Nazırlar Komitesine arz edilmek üzere, Fon Guvernörü tarafından hazırlanan raporu her 

yıl hususi temsilciye sunmak. 

Kısım 2. — îdare Meclisinin tarzı terekkübü. 
(a) îdare Meclisi, îdare Komitesi tarafından tâyin edilen bir reisle Fon âzalarının birer tem

silcisinden teşekkül eder. îdare Meclisinin iher üyesi zilyedi bulunduğu hisse senetleri sayısına mü
savi miktarda reye sahiptir. 

(b) îdare Meclisi, ilgili Milletlerarası ve Hükümetlerarası Teşekküllerin Temsilcilerini, rey 
hakkını (haiz olmalksızın, çalışmalarına iştirake davet edebilecektir. 

Kısım 3. -T- îdare Meclisi üyelerinin vazife süresi. 
İdare Meclisine tâyin edilen bir üye, 'kendisini tâyin eden Fon âzası tarafından azledilineiye 

kadar vazifesine devam eder. îdare Meclisi üyeliği sona erenler, her zaman tekrar tâyin edilebi
lirler veya seçilebilirler. 

Kısım 4. — İdare Meclisinin karar alma şekli. 
(a) îdare Meclisi, Reisin daveti üzerine, lüzumlu görüldüğü kadar sık ve 'her halükârda üç 

ayda bir toplanır. 
(b) îdare Meclisinin kararları, hazır bulunan üyelerin ittifakı arasıyla ittihaz olunur. Mecli

sin kararlarının muteber olması için, üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması lâ
zımdır. 

Kısım 5. — İdare Meclisi komisyonları. 
idare Meclisi her zaman, üyelerinden müteşekkil komisyonlar kurabilir ve bu komisyonlara, 

her defasında tasrih edilmiş salâhiyetler teş'kil edebilir. 
Kısım 6. — İdare Meclisi üyelerinin ücretleri. 
İdare Meclisi üyeleri, Fondan 'her hangi bir ücret almazlar; bununla beraber, idare Meclisi 

üyeliği vazifelerinin ifası sırasında yaptıkları mâkul masraflar. Fon tarafından kendilerine ödenir. 

Madde — XI. 

Guvernör 

Kısım 1. — öuvernörün vazifeleri. 
Guvernör, İdare 'Meclisinin talimatı dâhilinde ve Meclisin nezareti tahtında, Fonun câri içleri

nin tedbirini sağlar. 
Fon'un yaptığı bilcümle muamelelerde Fonu temsil eder.İdare Meclisinin sarih müsaadesi ol

madıkça, statünün V <ve VI ncı maddeleri ahkâmına tevfikan, her hangi bir mâli vecibe tekabbül 
edemez. 

Kendisine verilen bütçe tahsisatı 'hudutları dâhilinde, idari masrafları yapar. 
Bu masrafları en asigari bir seviyede tutmak için gerekli tedbirleri alır. Hususiyle, Avrupa 

Konseyinin kendisine arz edebileceği ihüzmetlere bas. vurur ve, malî mevzularda, üye Devletlerin 
Merkez1. Bankaları ile Milletlerarası Tediyeler Bankasının iş birliğini ve nüfus fazlalıklarının is
kân ve entegrasyonu mevzuunda da, bu sahalarda yetkili müesseselerle şahsiyetlerin teşriki me
saisini temin eder. 

Fonun malları ile mevcudatının zilyedliğini deruhde eder ve uygun bir muhasebe tutar. 
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Kısım 2. — idare Meclisine verilecek raporlar. 
Guvernör, Fonun durumu ve derpiş edilen muameleler hakkında İdare Meclisine, muntazam fa

sılalarla, rapor gönderir ve, Meclise, talebedebileceği her türlü malûmatı verir. 
Guvernör, ıher sene, o yılın bilcümle muamelâtı hakkında 'tam bir rapor hazırlar. 
Q3u rapora, Fonun bilançosunu, malî muamelelerin zamanı idare (hesabı ile bu 'belgelere müste

niden Murakabe Komitesinin 'hazırladığı raporu ekler. 
Kısım 3. — Guvernörün tâyini ve ücreti. 
Guvemör, üç yıliık'trir süre için tâyin edilir ve süresinin hitamında yeniden seçilebilir. Ücre

tinin miktarı, Fon tdare Meclfei tarafından tesbit edilir. 

Madde — XII. 

Murakabe Komitesi 

Murakabe Komitesi, yılda bir defa, Fon'un hesaplarını tetkik eder ve zamanı idare hesabı ile 
bilançonun doğruluğunu tevsik eder. 

Komitenin raporu, bilanço ile zamanı idare hesabının kayıtlara tetabuk ettiğini ve bunların her 
malî devre sonuridalki Fon muamelelerinin hakiki durumunu tam bir şekilde afcsettirdMerini tasdik 
eder. 

Madde - XIII. 

Makam 

Fonun makam Fransa'da Strazburg şehridir. idare servislerinin makam, idare Meclisi tıarafın-
dan tespit edilecejîtti'r. 

Madde - XIV. 

Muamelelerin tatili ve Fonun tasfiyesi 

Kışımı 1. — Muamelelerin tatili; 
idare Komitesi muamelelere ,son verilmesini kararlagtırırsa, Fon'un taahhüdatmm tesviyesine ve 

mevcudatının nizami tahakkukuna, muhafazasına ve korunmasına taallûk edenler hariç olmak üzere, 
bilcümle faaliyetini derhal durduracaktır. 

Kısım 2. — Üyelerin çekilmesi; 
Her üye cari malî yılın nihayetine tekaddüm eden 6 ay zarfında bir ihbarda bu!lunm>ak sure

tiyle, Foıı'dan çekilebilir. Bu celâlisin şartları icra Komitesi tarafından tespit edilecektir. 
Kısım 3. — Fon'un tasfiyesi; 
Fon azaları, V nei madde çerçevesinde yapılan malî yardımlıann kabulü sırasında Fon (tarafın

dan deruhde edilmiş, tevziatla ilgili raetalibatm ifası da dâhil olmak üzere, (bilcümle taahhüdatin 
tesviyesinden veya bu ite'sfiye mafcsadiyle ihtiyatların tesisinden sonra, aşağıdaki prensiplere müste
niden mevcudatın tevziine dair bir plân üzerinde mutabakata varabilirler: 

(a) Fon muvacehesinde borçlu durumda bulunan bir Fon üyesinin, vaziyetini ıslah etmeden, 
tevziata iştiraki fcaıbul edilemez. 

(b) Fon'un net aktifi imkân verdiği takdirde, Fon'un her üyesi, IV ncü maddeye tevfikan öde
diği meblâğı, bu tediyenin eda edildiği para ile veya bu mümkün değilse, tevzi tarihinde câri kambi
yo rayici üzerinden hesaplanmış, diğer -dövizlerle, ifade edilen muadil bir mdblâğı dağıtma payı ola
rak alır. Fon'un net aktifi bu hisselerin tam olarak tediyesine imkân vermediği takdirde, muhtemel 
açık bütün Fon üyeleri arasında aynı şekilde paylaşılır. 

(c) Bu payların dağıtılmasından sonra kalan Fon'un net aktifi, her biri bir Fon üyesinin zil
yedi bulunduğu hisse senetleri sayısı ile mütenasibolarak, bütün Fon üyeleri arasında, tevzi edilir 

( S. Sayısı : 52 ) 



— 15 — 
(d) Km paylar, bâzı Fon üyelerine diğer Fon üyelerinin dövizi ile ödendiği takdirde, ibu aza

lar, tevziat çerçevesinde tediye edilen -meblâğ ile ilgili muamelelerin kambiyo nizamnamelerinde der
piş edilen usullere uygun olarak ifasını teminen, gerekli tedbirleri alacaklardır. 

Madde - XV. 

NiJud hükümler 

Kısım 1. — Teşkilâtın toplantıları; 
işbu statü, Nazırlar Komitesinin kısmi Ibir anlaşmaya müsteniden aldığı (bir karar ile kabul edilir 

edilmez, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Hususi Temsilci ile bilmutabakat, işbu statüye uygun ola
rak Fonun teşkil edilmesi için muktazi veya şayanı temenni bilcümle tedabiri ittihaz edecek olan ida
re Komitesini ilk toplantısını akdetmeye davet edecektir. 

Kısım 2. —• Muamelelerin başladığının tebliği : 
Guvarnör, Fon'un muamelelere başlamaya hazır olduğu tarihi Fon üyelerine tebliğ edecektir. 
Kısım 3. — İltihak : 
(a) Fon üyesi olmıyan bir Avrupa Konseyi âzası, Nazırlar Komitesine hitabeden bir beyanat 

ile Fon'a iltihak edebilir. Bu beyanat, iltihak eden Hükümetin işbu statüyü kabul ettiğini, ve bu 
Hükümetin, işbu statünün IV neü maddesine tevfikan, idare Komitesi ile bilmutabakat tesbit 
edilen miktarda iştirak hisse senedini taahhüdeylediğini ihtiva etmelidir. 

(b) IX ncu madde 1 kısım (e) fıkrasına tevfikan, Fona iltihak etmesi kabul edilmiş olan Av
rupa Konseyi üyesi olmıyan her Hükümet, işbu statüyü kabul ettiğini, işbu statünün IV ncü mad
desine tevfikan İdare Komitesi ile bilmutabakat tesbit edilen miktarda iştirak hisse senedini taah
hüdeylediğini, işbu statüden doğan bütün vecibelerini ifa edecek duruma gelmek için muktazi bil
cümle tedabiri ittihaz eylediğini, ve idare Komitesi tarafından tesbit edilen bütün iltihak şartlarını 
yerine getirdiğini Tevsik eden bir vesikayı, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi etmek suretiy
le Fon'a iltihak edebilir. 

(c) Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, nıütekaddim fıkraların tatbikatı cümlesinden olarak, 
her iltihak beyanının ve iltihak vesikasının alındılını guvernöre ve onun azalarına tebliğ edecektir. 

Kısmı 4. — işbu statünün tefsiri 
İşbu statünün tefsirini tazammun eden İdare Meclisinin her kararı, bir üyenin talebi üzerine, 

İdare Komitesine götürülebilir. idare Komitesinin kararı vermesine intizaren, Fon, gerekli olduğu 
ölçüde, İdare Meclisinin kararma müsteniden harekete geçebilir. 

Kısım 5. — Usulüne tevfikan tasdik edilmiş suret : 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi azalarına ve Fona iltihak etmiş Avrupa Kon

seyi üyesi olmıyan hükümetlere işbu Statünün usulüne tevfikan tasdik edilmiş bir suretini gönde
recektir. 

ıva^ı 

'.( S* Sayışa: 5 2 ) 
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Cenevre'de 1951 tarihinde imzalanmış olan Mültecilerin 
Hukuki Durumuna dair Sözleşmenin tasdiki hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/125) 

T. C. 
Başbakanlık • 5.5. 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-1448/1444 
Kurucu Meclis Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 28.4.1961 tari
hinde kararlaştırılan «Cenevre'de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanmış olan Mültecilerin Hukuki 
Durumuna dair Sözleşmenin tasdiki hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

tik olarak Birinci Dünya Harbinden sonra milletlerarası bir mahiyet arz 'eden mülteciler «mese
lesi, ikinci Dünya Harbinden sonra daha büyük bir ehemmiyet kazanmıştır. 

Gerek harb harekâtı, gerek harbi mütaakıp Avrupa'da vukua gelen rejim değişiklikleri dolayı-, 
siyle vatanından ayrılan ve daha önce tâbi bulundukları devletin himayesini kaybeden milyonu 
mütecaviz kimsenin barındırılması ve durumlarına bir hal tarzı bulunması büyük çapta bir milletler
arası mesele olarak ortaya çıkmıştır. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Teşkilâtı (İRO) Avrupa'nın muhtelif bölgelerine dağılmış olan 
mültecilere yardım hususunda 1948 ilâ 1951 tarihleri arasında büyük faaliyot göstermiştir : 1951 
başından itibaren (IRO) nun yerini doğrudan doğruya Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna bağlı bu
lunan Mülteciler Yüksek Komiserliği almıştır. Mülteciler Yüksek Komiserliği statüsünde, bu teşkilâ
tın himayesine girecek mültecilerin tarifi yapılmıştır. Buna göre «1 Ocak 1951 den evvel cereyan eden 
hâdiseler neticesinde ve ırkı, dini, tabiiyeti, muayyen bir içtimai grupa mensubiyeti veya siyasi ka
naatleri yüzünden takibata uğrıyaeağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu devletin 
ülkesi dışında ve işbu devlettin himayesinden istifade edemiyen veya bahis konusu korkuya binaen 
istifade etmek istemiyen, yahut tabiiyeti yoksa ve bu gibi hâdiseler neticesinde evvelce mûtaden 

e ikamet ettiği memleket dışında bulunuyorsa oraya dönemiyen veya mezkûr korkuya binaen dönmek 
istemiyen her şahıs», Birleşmiş Milletler Mülteci' er Yüksek Komiserinin himayesini talebedebilir. 

Mülteciler Yüksek Komiserliğinin kurulmasını mütaakıp, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
nun daveti üzerine Cenevre'de bir konferans toplanmış ve 28 Temmuz 1951 tarihinde «Mülteci
lerin Hukuki Durumuna dair Sözleşme» imzalanmıştır. Hükümetimiz bu konferansa iştirak et
miş vo »Sözleşmeyi imzalamıştır. Sözleşmenin tatbik sahası hususunda iki ihtimal derpiş olun» 



muştur: Sözleşmeyi tasdik eden bir devlet isterse bunu yalnız Avrupa 'ya, iterse bütün Dünyaya 
teşmil edebilir. Bu hususun tasdik sırasında fbir beyanatla tasrih edilmesi gerekmektedir. Nite
kim delegemiz, imza esnasında memleketimiz bakımından Sözleşmenin tatbik sahasını Avrupa'
ya inhisar ettiren bir beyanda bulunmuştur. 

Sözleşme, Mülteciler Yüksek Komiserliği statüsündeki mülteci tarifini aynen muhafaza etmiş
tir. Bu suretle, hicret ettikleri memleketin etnik orijinim haiz olan muhacirler, Sözleşme dışm-
da kalmaktadırlar. 

Sözleşme, umumi hükümler, hukuki durum, kazanç temin edici rjler, sosyal yardım, idari ted
birler ıgibi sahalarda mültecilerin hukuki durumunu tesbit etmektedir. 

Memleketimizde halen mevcut yabancı asıllı mültecilerin sayısı 1 500 civarındadır. Bunlar 
Mülteciler Yüksek Komiserliğin himayesinde bulunmaktadırlar. Mültecilerin idurumlarım ıslah 
için derpiş olunan hal tarzları, bulundukları memlekette entegrasyonlarını temin etmek, veya
hut mülteciler bizzat arzu izhar etmeleri halinde yurtlarına iade veya başka memleketlerde is
kânları imkânlarını araştırmaktadır. Sözleşmenin tasdiki ile bunlara iş imkânları zuhur edecek 
ve bu suretle mülteciler bulundukları memlekete yük olmaktan çıkarak bilâkis faydalı unsurlar 
haline geleceklerdir. 

Memleketimizdeki mültecilerin durumunun ıslâhında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Ko
miserliği, mahallî makamlarımıza daima yardımcı olmuş ve gerek doğrudan doğruya kendi teş
kilâtı, gerekse mültecilere yardım için kurulmuş beynelmilel hayır cemiyetleri vasıtasiyle nakdî 
ve ayni yardımda bulunmuştur. Aynı gaye ile Yüksek Komiserlik, bu yılki yardım programında 
memleketimize 300 bin dolar tahsis etmiş bulunmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun XIII ncü içtima devresinde ittihaz olunan 1285 sayılı Ka
rarla 1960 yılının bir «Dünya Mülteci Yılı» olarak tesbiti kararlaştırılmıştı. Bu karara göre; 

1. Mülteciler meselesi bütün dünyanın dikkatine arz edilecek; 
2. Hükümetler, hayır teşekkülleri ve halk, mültecilere yardım hususunda teşvik edilecek; 
3. Tamamen insani gayelerle, mülteciler lehine, iskân, entegrasyon veya bizzat mülteci tara

fından izhar edilen arzu üzerine eski yurduna iade gibi daimî hal tarzları temini için imkânlar 
hazırlanacaktır. 

Hiç şüphesiz «Mültecilerin hukuki durumuna dair Sözleşme» nin tasdik edilmek suretiyle yü
rürlüğe konması, yukarda bahis konusu edilen kararın 3 ncü paragrafındaki daimî hal çarelerinin 
temini kolaylaştırılacaktır. Dünya Mülteci Yılma mütaallik yakardaki Assamble kararındaki tav
siyeleri yerine getirmekte olan Hükümetimiz «Mlltecileriıı hukuki durumuna dair Sözleşme» nin 
tasdikma mütaallik muameleye tevessül etmekle, bahis konusu kararın ruhuna uygun bir şekilde 
hareket etmektedir. 

Memleketimizin tedhiş ve istibdattan kaçak mültecilere, tarihî boyunca gösterdiği âlicenaplık, 
bütün dünyanın malûmudur. Şimdiye kadar birçok memlekei tarafından tasdik edilmiş bulunan 
mezkûr Sözleşme'nin tasdikinin ananelerimize uygun olacağı gibi Birleşmiş Milletler caimasmda 
da çok müspet karşılanacağı şüphesizdir. 

( S. Sayısı : 53 ) 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. C. 
Kurucu Meclisi 

DtşişUri Komisyonu 
Esas No : 1/125 11 . 8 . 1961 
Karar No : 34 

Yüksek Başkanlığa 

Cenevre'de 1951 tarihinde imzalanmış olan Mültecilerin Hukuki Durumuna dair Sözleşmenin 
tasdiki hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda 
görüşüldü : 

Birleşmiş Milletler'Andlaşması, ve 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Halkları Evrensel Beyannameni-
nin, însan hak ve hürriyetlerinden fark (gözetmeksizin faydalanma esasından da mülhem olarak 
hazırlanan mültecilerin hukuki durumuna dair Sözleşme, 28 Temmuz 1951 de Cenevre'de imza
lanmıştır. 

Mülteciler meselesinin sosyal ve insani mahiyeti göz önünde bulundurularak ive bu meselenin 
Devletlerarasında bir gerginlik ve uyuşmazlık halini almasını da önlemek maksadiyle üye Devlet
ler aralarında anlaşmışlardır. 

Memleketimizin korku ve istibdattan kaçan mültecilere 'bütün tarihi boyunca gösterdiği âlice
naplık, insani duygu ve insanca muamele, Türk politikasının âdeta 'bir düsturu olmuştur. Türk 
politik geleneklerine de uygun olan bu anlaşmayı onaylamada, insani davranışın önderliğini yap
mış olan memleketimiz için fayda mütalâa olunmuş ve tasarı, metnin muhtevasına tesir etmiye-
cek ifade değişikliğiyle kabul edilmiştir. 

Kurucu Meclis Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kurucu Meclis 
Dışişleri Komisyonu Başkam Başkanvekili Bu Rapor Sözcüsü Üye 

Ş. R. HaMboğlu M. Yurdakuler H. Eroğlu O, S. Barlas 

Üye Üye Üye 
Y. A. Egeli K, Kapken K. Türkdğ\lu 

( S. Sayısı ; 5 3 ) 



HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

Cenevre'de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalan
mış olan Mültecilerin Hukuki Durumuna dair 
Sözleşmenin tasdiki hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Cenevre'de, 28 Temmuz 1951 
tarihinde imzalanmış olan, Mültecilerin Hukuki 
Durumuna dair Sözleşme ilişik deklarasyonla 
birlikte tasdik edilmiştir. 

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

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

28 . 4 . 1961 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 

C. Gürsel 
Devlet Bakanı 

S. Ulay 
Adalet Bakam 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
N. Zeytinoğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

R. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

C. Talaş 
Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

C. Baban 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

F. özdüek 
Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Millî Savunma Bakam 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Tahtakütç 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakam 
F. Askın 

Ulaştırma Bakam 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

îmar ve îskân Bakan 
R. özal 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Cenevre'de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalan
mış olan Mültecilerin Hukuki Durumuna dair 

Sözleşmenin onaylanması hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Cenevre'de, 28 Temmuz 1951 
tarihinde imzalanmış olan, Mültecilerin Hukuki 
Durumuna dair Sözleşme ilişik deklarasyonla 
birlikte onaylanmıştır. 

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

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

(S. Sayısı: 53) 



DEKLARASYON 
A) Tühkiye Cumhuriyeti Hükümeti, mezkûr Sözleşmenin 1 nei maddesinin (A) fıkrasında mev-

zuubahis 12 Mayıs 1926 ve 30 Haziran 1928 Anlaşmalarına Taraf değildir. Ayrıca, 30 Haziran 1928 
Anlaşmalasmm şümulüne giren 150 kişi esasen 3527 sayılı Af Kanunu şümulüne girmekle, mezkûr 
Anlaşmanın memleketimiz bakımından derpiş ettiği husus ortadan kalkmıştır. Bu durum muvacehe
sinde, Cumhuriyet Hükümeti 28 Temmuz 1951 tarihli Sözleşmeyi yukarıdaki Anlaşmalardan müsta
kil olarak kabul etmektedir. 

B) Iş!bu Sözleşmenin tahmil ettiği vecibeler bakımından Cumhuriyet Hükümeti, 1 nci madde
nin (B) fıkrasındaki «1 Ocak 1951 den evvel cereyan edlen hâdiseler» ibaresini, «1 Ocak 1951 den 
önce Avrupa'da cereyan eden hâdiseler» şeklinde anlamaktadır. 

C) Keza Sözleşmenin 1 nci maddesinin mülteci vasfını kaydına mütedair (C) fıkra
sındaki «vatandaşı bulunduğu memleketin himayesinden kendi isteği ile tekrar istifade ederse, 
veya, vatandaşlığını kaybettikten sonra kendi arzusu ile tekrar iktisabederse» ibarelerini Cumhuri
yet Hükümeti bu istifade ve iktisap keyfiyetinin sadece alâkadarın talebine değil, aynı zamanda ba
his konusu devletin muvafakatine bağlı bulunduğu şeklinde anlamaktadır. 

MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME 
BAŞLANGIÇ 

Birleşmiş Milletler Andlaşması ve 10 Aralık 1948 de Genel Kurulca kabul olunan İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesinin, insanların ana hürriyetlerden ve insan haklarından, fark gözetmeksizin, 
faydalanmaları esasını teyidettiğini nazarı itibara alan, 

Birleşmiş Milletlerin, birçok defalar, mültecilere karşı derin alâkasını izhar ve mültecilerin ana 
hürriyetleri ile insan haklarını mümkün olduğu kadar şümullü bir şekilde kullanmalarını temine gay
ret ettiğini nazarı itibara alan, 

Mültecilerin hukuki durumuna dair evvelce imzalanan milletlerarası Anlaşmaların tekrar tet
kik ve tedvini ile bu Anlaşmaların tatbik sahasını ve mülteciler için sağladığı himayeyi yeni bir An
laşma vasıtasiyle genişletmenin arzuya şayan olduğunu nazarı itibara alan, 

İltica hakkını tanımanın bâzı memleketler için son derece ağır külfet tevlidedebileceğini ve mil
letlerarası şümul ve mahiyeti Birleşmiş Milletlerce kabul edilmiş bulunan meselelerin, bu takdirde, 
milletlerarası iş birliği olmaksızın memnuniyete şayan bir surette halledilemiyeceğini nazarı itibara 
alan, 

Bütün devletlerin, mülteci meselesinin! içtimai ve insani mahiyetini kabul ederek, bu meselenin 
devletlerarasında bir gerginlik sebebi halini almasını önlemek için imkânları nispetinde ellerinden 
geleni yapmalarını temenni eden, 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserinin, mültecilerin himayesini temin eden milletler
arası sözleşmelerin tatbikatına nezaret eylemekle vazifeli olduğunu nazarı itibara alan, ve bu mese
leyi hal için alınan tedibirlerin birbiri ile faydalı bir şekilde telifi hususunun devletler ile Yüksek 
Komiser arasındaki iş birliğine bağlı olduğunu kabul eden, 

Yüksek Âkıd Taraflar aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

( 3 . Sayısı: 53) 
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BÖLÜM - 1 

Genel Hükümler 

Madde — i. 

«Mülteci» tâbirinin tarifi 

A) İşbu Sözleşme bakımından «mülteci» tâbiri aşağıda gösterilen şahıslara tatbik edilir: 
1. 12 Mayıs 1926 ve 30 Haziran 1928 Anlaşmaları, veya 28 Ekim 1933 ve 10 Şubat 1938 Sözleş

meleri ve 14 Eylül 1939 Protokolü, yahut Milletlerarası Mülteci Teşkilâtı Anayasasına göre mülteci 
sayılan şahıs; 

Milletlerarası Mülteci Teşkilâtı tarafından faaliyeti esnasında alınmış mülteci sıfatını vermemi' 
kararları, bu kısmın 2 nci fıkrasındaki şeraiti haiz olan kimselere mülteci sıfatının verilmesine mâ
ni değildir; 

2. 1 Ocak 1951 den evvel cereyan eden hâdiseler neticesinde ve ırkı, dini, tâbiiyeti, muayyen 
bir içtimai grupa mensubiyeti veya siyasi kanaatleri yüzünden takibata uğrıyacağmdan haklı ola
rak korktuğu için vatandaşı olduğu memleket dışında bulunan ve işbu memleketin himayesinden is
tifade eclemiyen veya mezkûr korkuya binaen istifade etmek istemiyen, yahut tâbiiyeti yoksa 
ve bahis konusu hâdiseler neticesinde evvelce mûtacleıı ikamet ettiği memleket dışında bulunuyor
sa, oraya dönemiyen veya mezkûr korkuya binan! dönmek istemiyen şahıs; 

Birden fazla tâbiiyeti olan bir şahıs hakkında, '«vatandaşı olduğu memleket» (âbiri tâbiiye
tini haiz olduğu memleketlerden her Ibirini kasdeder. Haklı bir korkuya müstenit muteber bir 
sdbebolmaksızm, vatandaşı olduğu memleketlerden birinin himayesinden istifade etmiyen şahıs, 
vatandaşı olduğu memleketin himayesinden mahrum sayılmaz. 

B. (1) İşbu Sözleşme bakımından madde 1, kısım (A) daki «1 Uçak 1951 den evvel cere
yan eden hâdiseler» ibaresinin, 

(a) «1 Ocak 1951 den evvel Avrupa'da cereyan eden hâdiseler» veya 
(b) «1 Ocak 1951 den evvel Avrupa'da, veya başka bir yerde cereyan, eden hâdiseleri» 
Mânasında anlaşılacak ve her Âkıd Devlet bu Sözleşmeyi imzaladığı, tasdik ettiği veya, iltihak 

eylediği sırada bu Sözleşmeye göre taahhüdettiği vecibeler bakımından bu ibarenin şümulünü be
lirten bir beyanda bulunacaktır. 

(2) (a) şıkkını kabul eden her Âkit Devlet, Birleşmiş Milletler (x(«ıel Sekreterine gönderece
ği bir tebliğle (lb) şıkkını kabul etmek suretiyle vecibelerini her zaman genişletebilir. 

C. Bu Sözleşme yukarıdaki (A) kısmındaki hükümlerin şümulüne giren her şahıs hak
kında aşağıdaki hallerde tatbikattan kalkacaktır: 

1. — Vatandaşı olduğu memleketin himayesinden kedi isteği ile tekrar istifade ederse veya 
2. •— Vatandaşlığını kaybettikten sonra kendi arzusu ile tekrar iktisabederse, veya 
3. — Yeni bir vatandaşlık iktisabetmişse ve vatandaşlığını iktisabettiği memleketin hima

yesinden istifade ediyorsa, veya 
4. — Kendi arzusu ile Terk ettiği veya takip korkusu ile haricinde kaldığı memlekette ken

di arzusu ile, tekrar yerleşmek üzere dönmüşse; 
5. — Mülteci tanmmasnı intacettiren şartlar ortadan kalktığı için vatandaşı olduğa mem

leketin himayesinden istifade etmekten imtinaa artık devam edemezse; 
Şu kadar ki işbu fıkra vatandaşı olduğu memleketin 'himayesinden istifadeyi reddetmek için 

evvelce vâki takiplere müstenit haklı sebepler ibr i sürebilen (A) kısmının 1 nci fıkrasının der 
piş ettiği bir mülteciye tatbik ölunmıyacaktır; 

(S , Sayısı : 53) 
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ü. — Tâbiiyetsiz olup da, mülteci tanınmasını intacettiren şartlar ortadan kalktığı için, 

mûtat ikametgâhının bulunduğu memlekete dönmek durumunda olan bir şahıs bahis konusu ol
duğunda; , 

Şu kadar.ki işbu fıkra, mûtat ikametgâhının bulunduğu memlekete dönmeyi reddetmek için 
evvelce mâruz kaldığı takiplere müstenit haklı sebepler ileri sürebilen (A) kısmının 1 nci fık 
rasının derpiş ettiği bir mülteciye tatbik olunmayacaktır. 

D. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri haricinde, diğer bir 
Birleşmiş Milletler organı veya teşekkülünden halen himaye veya yardım gören kimselere tatbik 
olunmaz. 

Böyle bir himaye veya yard m, her hangi bir sebeple bu gibi kimselerin durumu Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunun (bu hususla ilgili kararları gereğince nihai surette halledilmeksizin 
sona ermiş ise, bu şahıslar Sözleşme rejiminden bihakkin istifade ederler. 

E. Bu Sözleşme, ikamet ettiği memleketin yetkili makamlarınca o memleket vatandaş
lığım haiz olanlara mahsus 'hak ve vecibeleri haiz addedilen bir şahsa tatbik olunmaz. 

P. Bu Sözleşme hükümleri : 
a) Bunlara mütedair milletlerarası vesikalarda tarif edildiği mânada barışa karşı bir suç, 

bir harb suçu veya insanlığa karşı bir suç işlediği; 
b) Mülteci sıfatiyle kabul edildiği menıleks te ilticadan evvel iltica memleketi dışında ağır 

bir genel suç işlediği; 
e) Birleşmiş Milletlerin gaye ve prensiplerine aykırı fiillerden suçlu olduğu hususunda; 
Ciddî kanaat mevcudolan bir şahıs hakkında tatbik edilmez. 

Madde 2. 

Genel vecibeler 

Her 'mültecinin, bulunduğu memlekete karşı, hassaten kanunlara, tüzüklere ve âmme düzenini 
korumak için alman tedbirlere uymak vecibesini ihtiva eden görevleri vardır. 

Madde— 3. 

Ayırdetmeme 

Âkıd Devletler bu Sözleşme hükümlerini mültecilere, ırk din, veya menşe memleketi bakımın
dan ayırdetmeden tatbik ederler. 

Madde — 4. 

Bin 

Âkıd Devletler, ülkelerindeki mültecilere, ibadet ve çocuklarının dinî eğitim hürriyeti bakımın
dan, en az vatandaşlara tatbik edilen muamele kadar müsait muamele tatbik ederler. 

Madde -— 5. 

Bu Sözleşme dışında bahşolunan haklar 

Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, bir Âkıd Devlet tarafından mültecilere bu Sözleşme dışında bah
şolunan diğer hakları ve menfaatleri ihlâl etmez. 

( S. Sayısı: 53) 
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Madde — 6. 

«Aynı şartlarla,-» tabiri 

Bu Sözleşme bakımından, «aynı şartlarla» tâbiri, ilgili kimsenin, bir mülteci olmadığı takdirde 
muayyen bir hakkı kullanmak için yerine getirme d gereken bütün şartların (geçici yahut daimî ika
met müddetine ve şartlarına aidolanlar dâhil) mahiyetleri itibariyle bir mülteci tarafından yerine 
getirilemiyecek olanlar müstesna, kendisi tarafından yerine getirilmesini tazammun eder. 

Madde — 7. 

Mütekabiliyet şartından muafiyet 

1. Bu Sözleşmede derpiş olunan daha müsait hükümler saklı kalmak üzere, her Âkıd Devlet, 
mültecilere genel olarak yabancılara tanıdığı rejimi bahşeder. 
2. Bütün mülteciler, Âkıd Devletlerin ülkesinde üç sene ikametten sonra, kanuni mütekabiliyet 
şartından muaf olurlar. 
3. Her Âkıd Devlet, bu Sözleşme kendisi hakkında yürürlüğe girdiği tarihte mültecilerin, 
mütekabiliyet şartı olmadan, istifade edebilecekleri hakları ve menfaatleri kendilerine tanımaya- de
vam eder. 
4. Âkıd Devletler, mütekabiliyet şartının bulunmaması halinde, mültecilere 2 nci ve 3 ncü 
fıkralara göre istifade edebilecekleri haklardan ve menfaatlerden başka hak ve menfaatler bahşet
mek imkânlarını ve 2 nci ve 3 ncü fıkralarda mezk ir şartları haiz olmıyan mültecileri mütekabil mua
mele muafiyetinden istifade ettirmek imkânını müsait surette nazarı itibare alırlar. 
5. Yukardaki 2 nei ve 3 ncü fıkralar hük'imleri gerek bu Sözleşmenin 13, 18, 19, 21 ve 
22 nci maddelerinde mezkûr haklara ve menfaatlere, gerekse bu Sözleşmede derpiş olunmıyan hakla
ra ve menfaatlere tatbik edilir. 

Madde — 8. 

İstisnai tedbirlerden muafiyet 

Yabancı bir Devlet vatandaşlarının şahısları, malları veya menfaatleri aleyhinde ittihaz olunabi
lecek istisnai tedbirler bakımından Âkıd Devletler, bu gibi tedbirleri, mezkûr devletin resmen vatan
daşı olan bir mülteciye sırf bu vatandaşlığına müs' miden tatbik etmezler. Bu maddede ifade olunan 
genel prensibi mevzuatlarına göre tatbik edemiyen Âkıd Devletler bu gibi mültecilere münasip hal
lerde muafiyet bahşederler. 

Madde — 9. 

Geçici tedbirler 

işbu Sözleşmenin hiçbir hükmü bir Âkıd Devletin harb zamanında veya diğer vahim ve müstes
na hallerde, millî güvenliği için elzem saydığı tedbirleri muayyen bir kimse hakkında, bu kimsenin 
hakikatte ıbir mülteci olduğu ve mezkûr tedbirlerin kendisi hakkında millî güvenliği icabı muhafazası 
gerektiği tesbit edilinceye kadar geçici alarak ittihaz eylemesine mâni değildir. 

?ğ!?Ş^r^ < .- M a d d e __ m 

İkametin devamı 

1. Bir mülteci İkinci Dünya Harbi sırasında sürgün edilerek Âkıd Devletlerden birinin ülk* 
sine götürülmüş olup burada ikamet etmekte ise, bu mecburi ikamet müddeti bu ülkede kanuni ika
metgâh sayılacaktır. 

( S, Sayısı : 53 ) 
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2. Bir mülteci ikinci Dünya Harbi sırasında bir Âkıd Devletin ülkesinden sürgün edilip bu 
Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden evvel daimî ikamet kastı ile oraya dönmüş ise, sürgünden ön
ceki ve sonraki devre, aralıksız ikamet zaruri olan hallerde, bir tek aralıksız ikamet sayılacaktır. 

Madde — 11. 

Mülteci gemi adamları 

Her Âkıd Devlet, bayrağını taşıyan gir geminin mürettebatı arasında muntazam şekilde hizme
te alınmış mülteciler varsa, bunların ülkesinde yerleşmesine müsaade eylemök imkânlarını ve bilhas
sa diğer bir memlekette yerleşmelerini kolaylaştırmak üzere kendilerine seyahat belgeleri vermeyi 
yahut muvakkaten ülkesine kabul eylemeyi müsait surette inceler. 

BÖLÜM II 

Hukuki durum 

Madde — 12. 

Şahsi statü 

1. Her mültecinin şahsi statüsü ikametgâhı memleketinin kanununa, ikametgâhı yoksa bu
lunduğu memleketin kanununa tâbidir. 
2. Mülteci tarafından evvelce iktisabedilen ve şahsi statüye dair olan haklara, bilhassa ev
liliğe bağlı haklara, her Âkıd Devlet tarafından gerekirse bu devletin mevzuatının gösterdiği şart
ları yerine getirmek kaydiyle riayet olunur. Ancak bahis konusu hakkın, şahıs mülteci olmasaydı 
o devletin mevzuatı tarafından tanınacak haklar arasında bulunması lâzımdır. 

Madde — 13. 

Menkul ve gayrimenkul mülkiyet 

Âkıd Devletler, menkul ve gayrimenkul iktisabı ve buna müteferri diğer haklar, menkul ve 
gayrimenkul mülkiyete ait kira ve diğer mukaveleler bakımından her mülteciye mümkün olduğu 
kadar müsait ve her halde aynı şartlar içinde genel olarak yabancılara bahşolunandan daha az 
müsaidolmıyan bir muamele tatbik ederler. 

Madde — 14. 

Fikrî ve sınai mülkiyet 

Sınai mülkyetin ve bilhassa ihtiralar, desenler, modeller, alâmeti farika, ticari unvanın himayesi . 
konusunda ve edebî, artistik, ilmî mülkiyetin himayesi konusunda, her mülteci, mûtat ikametgâhı
nın bulunduğu memlekette işbu memleketin vatandaşlarına bahşolunan himayeden istifade eder. 
Mülteci, diğer Âkıd Devletlerden her hangi birinin ülkesinde, bu ülkede mûtat ikametgâhının bu
lunduğu memleketin vatandaşlarına bahşolunan himayeden istifade eder. 

Madde —- 15. 

Dernek haklan 

Âkıd Devletler, muntazam surette ülkelerinde ikamet eden mültecilere, siyasi ve kazanç mak
sadı taşımıyan dernekler ile meslek sendikaları bakımından, aynı şartlar içinde yabancı bir memle
ketin vatandaşlarına bahşolunan en müsait muameleyi tatbik ederler. 

( a Sayısı : 53) 
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Madde — 16. 

Mahkemede taraf olarak bulunma hakkı 

1. Her mültecinin Âkıd Devletlerin ülkesinde mahkemelere serbestçe ve kolayca müracaata 
hakkı vardır. 
2. Her mülteci, mûtat ikametgâhının bulunduğu Âkıd Devlette, adlî yardım ve teminat 
akçesinden muafiyet dâhil, mahkemelere müracaat bakımından vatandaş gibi muamele görür. 
3. Mûtat ikametgâhının bulunduğu memleketten gayrı Âkıd Devletlerde ve 2 nci fıkrada 
mezkûr konular hakkında, her mülteci mûtat ikametgâhının bulunduğu memleket vatandaşlarına 
edilen muamelenin aynından istifade eder. 

BÖLÜM III 

Kazançlı işler 

Madde — 17. 

Ücretli meslekler 

1. Âkıd Devletler, ülkelerinde muntazam surette ikamet eden her mülteciye, ücrtli bir mes
lekte çalışmak hakkı bakımından, aynı şartlar içinde yabancı bir memleketin vatandaşına bahşe
dilen en müsait muameleyi bahşederler. 
2. Her halde, millî çalışmayı himaye için yabancılara veya yabancılar istihdamı konusun^ 
da vaz'edilen tahdit tedbirleri, bu Sözleşmenin ilgili Âkıd Devlet hakkında yürürlüğe girdiği 
tarihte bunlardan muaf tutulan veya aşağıdaki şartlardan birini haiz olan mültecilere tatbik edil
mez : 

a) Memlekette üç sene ikamet etmiş olmak; 
b) İkametgâh memleketi vatandaşı olan bir kimse ile evli bulunmak, eşini terk etmiş 

olan bir mülteci bu hükümden istifadeyi iddia edemez; 
e) İkametgâh memleketi vatandaşı olan bir veya birkaç çocuğu olmak. 

3. Âkıd Devletler ücretli mesleklerde çalışmak bakımından bütün mültecilerin ve bilhas
sa ülkelerine bir işçi bulma programına yahut göçmen getirme plânına göre girmiş olan mülte
cilerin haklarını vatandaşları hakları ile bir arada tutmaya matuf tedbirler ittihazını müsait su
rette düşünürler. 

Madde — 18. 

Ücretsiz meslekler 

Âkıd Devletler, ülkelerinde muntazam surette bulunan mültecilere ziraat, sanayi, küçük sa
natlar ve ticaret sahalarında ücretsiz bir meslek sahibi olmak ve ticaret ve sanayi şir'ketleri kurmak 
hususlarında mümkün olduğu kadar müsait ve her halde aynı »şartlarla genel olarak yabancılara 
bahşedilenden daha az müsaidolmıyan muameleyi bahşederler. 

Madde — 19. 

Serbest meslekler 

1. Her Âkıd Devlet, ülkesinde muntazam surette ikamet eden ve bu Devletin yetkili ma
kamlarınca tanınan diplomalara sahibolup serbest 'bir meslek icrasını arzu eden mültecilere müm
kün olduğu kadar müsait ve her halde aynı şartlar içinden genel olarak yabancılara bahşedilen
den daha az müsait olmıyan şekilde muamele bahşeder. 

(•S. Sayış; f 58) 
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2. Âkıd Devletler, bu gibi mültecilerin, anavatandan gayrı, milletlerarası münasebetle
rini derahde eyledikleri ülkelere yerleşmelerini temin için, kanunları ve anayasalarına göre ikti
darları dahilindeki her şeyi yaparlar, 

BÖLÜM - W. 

Sosyal durum 
V 

Madde — 20. 

Vesika usulü 

Bütün ahalinin tâlbi olduğu ve nadir bulunan maddelerin genel dağıtımını düzenliyen bir 
vesika usulü mevcudolan hallerde mültecilere vatandaşlar gibi muamele edilecektir. 

Madde — 21. 

Mesken 

i. Âkıd Devletler, mesken bakımından, bu mesele kanun ve nizamlar veya âmme makamları
nın kontroluna tâbi olduğu nispette, ülkelerinde muntazam surette ikamet eden mültecilere müm
kün olduğu kadar müsait bir muamele bahşederler; bu muamele her halde aynı şartlar içinde ge
nel olarak yabancılara bahşedilenden daha az müsaidolmaz. 

Madde — 22. 

Maarif 

1. Âkıd Devletler mültecilere ilk tahsil konusunda vatandaşlara tanınan aynı muameleyi 
yaparlar. 
2. Âkıd Devletler mültecilere ilk tahsilden gayrı tahsil sınıfları konusunda ve bilhassa tah
silden istifade; yabancı memleketlerde verilmiş tahsil belgeleri, üniversite diplomaları ve belgele
rinin tanınması; hare ve resimlerden muafiyet ve tahsil bursları konularında mümkün olduğu ka
dar müsait ve her halde aynı şartlar içinde genel olarak yabancılara bahşedilenden daha az mü-
saidolmıyan şekilde muamele ederler. 

Madde — 23. 

Sosyal yardım 

Âkıd Devletler, ülkelerinde muntazam surette ikamet eden mültecilere sosyal yardım ve iane 
konularında vatandaşlara yapılan muamelenin aynını yaparlar. 

Madde — 24. 

Çalışma mevzuatı ve sosyal sigorta 

1. ÂKıd Devletler, ülkelerinde muntazam surette ikamet eden mültecilere aşağıdaki konu
larda vatandaşlara yapılan muamelenin aynını bahşedeceklerdir : 

a) Mevzuatla düzenlendiği veya idari makamların yetkisine tâbi oldukları nispette, is
tihkaka dâhil olmak şartiyle, aile yardımları da dâhil, işçi istihkakları, çalışma müd
deti, munzam çalışma saatleri, ücretli tatil, evde çalışmaya ait tahditler, çalışmaya 
başlama yaşı', çıraklık ve meslekî yetiştirme, kadınların ve gençlerin çalışması, kol-
lektif iş mukaveleleri ile bahşolunan menfaatler, . 

(j3. Sayısı: 53) , 
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b) Aşağıdaki tahditler ile sosyal sigorta (iş kazalarına, meslek hastalıklarına, analığa, 

hastalığa, sakatlığa, yaşlılığa ve ölüme, işsizliğe, aile mükellefiyetlerine) ve millî 
mevzuata göre bir sosyal sigorta sistemine dâhil diğer her hangi bir tehlikeye ait ka
nuni hükümler : 

i) Müktesep hakların ve iktisabedilmek üzere olan hakların muhafazası için hususi an
laşmalar ; 

ii) İkametgâh memleketinin millî mevzuatının emrettiği ve tamamen Devlet fonlarından 
karşılanan ödenek veya ödenek parçalara ile normal bir emeklilik ödeneği için lüzum
lu aidat şartlarını haiz olmıyan kimselere yapılan yardımlar hakkında hususi anlaş
malar. 

2. Bir mültecinin bir iş kazası veya bir meslek hastalığı neticesinde ölümüne ait tazminat 
haklarına, hak sahibinin Âkıd Devlet ülkesi dışında ikamet etmesi yüzünden halel gelmez. 
3. Âkıd Devletler, sosyal sigorta konusunda müktesep haklara veya iktsabedilmek üzere 
olan haklara dair akdettikleri veya akdedecekleri anlaşmalardan mültecileri de istifade ettirecek
lerdir; şu şartla ki, mülteciler mezkûr anlaşmaları imzalıyan devletlerin vatandaşlarından aranan 
şartları haiz olsunlar. 
4. Âkıd Devletler, Âkıd olmıyan devletler ile aralarında yürürlükte bulunan veya bulu
nacak olan bunlara benzer anlaşmalardan mültecileri, mümkün olduğu nispette, istifade ettirmek 
imkânlarını müsait surette tetkik edeceklerdir. 

BÖLÜM V. 

İdari tedbirler 

* , Madde — 25. 

İdari yardım 

1. Bir mültecinin bir hakkını kullanması kendiJ erine müracaat edecek durumda olmadığı 
yabancı makamların usulen yardımını gerektirmekte ue ülkesinde ikamet ettiği Âkıd Devletler 
bu yardımın kendi makamlarınca veya milletlerarası bir makam tarafından yapılmasını temin 
ederler. 
2. Birinci fıkrada mezkûr makam veya makamlar, bir yabancıya kendi millî makamları 
tarafından veya vasıtası ile usulen verilebilecek belgeleri veya tasdiknameleri mültecilere kontrol
leri altında verirler veya verdirirler. 
3. Bu suretle verilen belgeler veya tasdiknameler, aksi sabit oluncaya kadar, yabancılara 
kendi millî makamları tarafından veya vasıtası ile verilen resmî belgelerin yerine geçerler, ve 
muteber sayılırlar. 
4. Muhtaçlar lehinde tanınabilecek istisnalar mahfuz kalmak şartı ile bu maddede mez
kûr hizmetler mukabilinde ücret alınabilir; bununla beraber işbu ücretler mutedil bir nispette ve 
müşabih hizmetler için vatandaşlardan alman harçlarla mütenasibolurlar. 
5. Bu madde hükümleri hiçbir suretle 27 ye 28 ne: maddeleri ihlâl etmez. 

Madde — 26. 

8eyr\]sefer serbestliği 

Her ^kıd Devlet ülkesinde muntazam surette ikamet eden mültecilere, aynı şartlarla umumi
yetle yabancılara tatbik olunan mevzuattaki istisnalar mahfuz olmak şartı ile, ikamet mahallerini 
seçmek ve serbestçe seyrüsefer etmek hakkı tanırlar. 

( S. Sayısı : 53 ) 
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Madde — 27. 

Hüviyet belgeleri 

Âkıd Devletler ülkelerinde bulunan ve muteber bir seyahat belgesine sahibolmıyan her mül
teciye hiviyet belgeleri verirler. 

Madde — 28. 

Seyahat belgeleri 

1. Âkıd Devletler ülkelerinde muntazam surette ikamet eden mültecilere, millî emniyet 
vyya âmme nizamına ait ciddî sebepler mâni olmadıkça, bu ülke haricine seyahatlerini temin 
edecek seyahat belgeleri verirler. Mezkûr belgeae bu Sözleşme Ekindeki hükümler tatbik edilir. 
Âkjd Devletler bu nevi belgeyi ülkelerinde bulunan diğer her hangi bir mülteciye verebilirler; 
ülkelerinde bulunup muntazam surette ikamet ettikleri memleketten bir seyahat belgesi almak 
imkânından mahrum olan mültecilerin vaziyetini bilhassa müsait surette tetkik ederler. 
2. - Evvelce münakit milletlerarası anlaşmalara taraf olan devletler tarafından verilmiş. 
seyahat belgeleri Âkıd Devletlerce tanınır. Ve mültecilere işbu madde mucibince verilmiş gibi 
muamele edilir. 

Madde — 29. 

^ Malî mükellefiyetler 
•m-7 

1. Âkıd Devletler mültecilere, her ne isimle olursa olsun, benzer vaziyetlerde vatandaşla
rına tahmil ettiklerinden veya edebileceklerinden başka veya- daha yüksek resim, hare, vergiye tâbi 
tutmazlar. 
2. Yukardaki fıkra hükümleri, hüviyet belgeleri dâhil yabancılara verilecek idari belgeler 
hakkındaki harçlara ait kanun' ve tüzük hükümlerinin mültecilere tatbikma mâni değildir. 

Madde — 30. 

Emvalin transferi 

1. Her Âkıd Devlet, mültecilerin, ülkesine ithal ettikleri emvali, yerleşmek üzere kabul edi
lecekleri diğer bir memleketin ülkesine, kendi kanun ve nizamlarına göre nakletmelerine müsaade 
eder. 
2. Her Âkıd Devlet, yerleşmek üzere kabul olundukları diğer bir memlekette yerleşmeleri
ne lüzumlu her hangi diğer emvali götürmek için müsaade istiyen mültecilerin müracaatlerini mü
sait surette tetkik eder. 

Madde — 31. 

îltica memleketinde usulsüz durumda bulunan mülteciler 

1. Âkıd Devletler, hayatları veya hürriyetleri birinci maddede gösterilen şekilde tehdit al
lında bulunmuş olan memleketten doğruca gelerek müsaadesiz ülkelerine giren veya ülkelerinde 
bulunan mültecilere usulsüz girişlerinden veya bulunuşlarından dolayı ceza vermezler; bunların va
kit geçirmeden resmî makamlara müracaatle usulsüz girişlerini veya bulunuşlarını mucip makbul, 
sebepleri anlatmaları şarttır. 
2. Âkıd Devletler, bu mültecilerin hareketlerini lüzumlu olanlardan başka tahdidetmiyecek-
lerdir. Bu tahditler ancak işbu mültecilerin iltica memleketindeki durumlan düzenleninceye veya 
bunlar diğer bir memlekete kabullerini temin edinceye kadar tatbik olunacaktır. Âkıd Devletler, bu 
mültecilerin diğer bir memlekete kabullerini temin etmeleri için mâkul bir müddet ve lüzumlu 
bütün kolaylıkları bahşederler. »ç----
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Madde — 32. 

Sınır dışı etme 

1. Âkıd Devletler, ülkelerinde muntazam surette bulunan bir mülteciyi ancak millî emniyet 
veya âmme nizamı sebepleri ile sınır dışı ederler. 
2. Bu mültecinin sınır dışı edilmesi, kanunla derpiş olunan usule tevfikan verilmiş bir karara 
istinadeder. Âcil millî emniyet mülâhazaları mâni değilse, mültecinin, suçsuzluğunu ispat eylemesi
ne salahiyetli bir makam yahut salahiyetli makam tarafından hususi surette seçilmiş bir veya bir
kaç kimse nezdinde itiraz etmesine ve bu maksatla temsil olunmasına müsaade edilir. 
3. Âkıd Devletler bu gibi bir mülteciye, diğer bir memlekete muntazam surette kabulünü 
temin edebilmesi için mâkul bir* müddet verirler. Âkıd Devletler, bu müddet sırasında, münasip 
.sayacakları dahlî mahiyette her hangi bir tedbiri alabilirler. 

Madde — 33. ' ' ^ • 

Sınır dışı veya iade etme yasağı 

1. Hiçbir Âkıd Devlet bir mülteciyi, ırkı, dini, vatandaşlığı, muayyen bir içtimai zümreye 
mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısiyle hayat veya hürriyetinin tehdidedileceği ülkelerin hu
dutlarından her ne şekilde olursa olsun sınır dışı veya iade edemez. 
2. Bununla beraber, bulunduğu memleketin emniyeti için tehlikeli sayılması hususunda 
ciddî sebepler nıeveudolan, veya bilhassa vahim bir cürümden dolayı katîleşmiş bir hükümle mah
kûm olduğu için mezkûr memleket topluluğu için bir tehlike teşkil eden bir mülteci işbu hükümden 
istifadeyi talebedemez. 

Madde — 34. 

Vatandaşlığa alma 

Âkıd Devletler, mültecileri imtisal eylemeyi ve vatandaşlığa almayı her türlü imkân nispetin
de kolaylaştırırlar. Vatandaşlığa alma muamelelerini çabuklaştırmaya, ve bu muamelenin masraf 
ve resimlerini her türlü imkân nispetinde azaltmaya bilhassa gayret ederler. 

BÖLÜM VI. 

Tatbikata mütaaMik geçici hiîkümter 

Madde — 35. ;,. 

MiM makamların, Birleşmiş Milletlerle iş birliği 

1. Âkıd Devletler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, veya onu istihdaf 
edecek diğer her hangi bir Blirleşmiş Milletler teşekkülü ile vazifesini ifa sırasında iş birliği yap- * 
mayı ve hususiyle işbu Sözleşme hükümlerinin -tatbikında nezaret vazifesini kolaylaştırmayı taah-
hüdederler. 
2. Âkıd Devletler, Yüksek Komiserliğin veya onu istihdaf edecek her hangi bir Birleşmiş 
Milletler Teşekkülünün Birleşmiş Milletlerin salahiyetli uzuvlarına rapor vermesini teminen, aşa
ğıdaki hususlar hakkında talebolunaeak malûmatı ve istatistikleri münasip bir şekilde ıvermeyi 
taahhüdederler : 

a) Mültecilerin hukuki durumu. ®|^<?ı^- - - -
: b) Bu Sözleşmenin tatbiki, ^* .**w-«- -v •-• " 

c) Mültecilere mütaallik mevcut veya yürürlüğe girecek kanun, tüzük ve kararnameler, 

(S. Sayısı : 53) 
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Madde — 36. 

Millî kanun ve tüzükler hakkında malûmat 

Âkıd Devletler, işbu Sözleşmenin tatbikim temin maksadiyle yayınlıyabilecekleri kanun ve tü
zükleri Birleşmiş Milletler^ Umumi Kâtibine bildirirler. 

Madde — 3 7 . 

Bundan evvelki Sözleşmelerle münasebetler '. 

28 nci maddenin 2 nei fıkrası hükümlerine halel gelmemek şartiyle, işbu Sözleşme, Âkıdlar 
arasında, 5 Temmuz 1922, 31 Mayıs 1924, 12 Mayıs 1926, 30 Haziran 1938 ve 30 Temmuz 1935 ta
rihli Anlaşmalar ile 28 Ekim 1933, 10 Şubat 1938 tarihli Sözleşmelerin, 14 Eylül 1939 tarihli Pro
tokolün ve 15 Ekim 1946 tarihli Anlaşmanın yerine kaim olmuştur. 

BÖLÜM VII. 

Nihai hükümler 

Madde — 38. 

Uyuşmazlıkların halli 
Bu Sözleşmenin Tarfları arasında Sözleşmenin tefsiri veya tatbiki hakkında zuhur edip diğer 

yollardan halledilmemiş olan uyuşmazlıklar, uyuşmazlık Taraflarından birinin talebi üzerine Mil
letlerarası Adalet Divanına tevdi edilir. 

Madde — 39. 

İmza, tasdik ve iltihak 

1. Bu Sözleşme Cenevre'de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzaya acık tutulur ve bu tarihten 
sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tevdi olunur. Birleşmiş Milletler Avrupa Ofisinde 
28 Temmuzdan 31 Ağustos 1951 tarihine kadar ve bilâhara Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Merke
zinde 17 Eylül 1951 den 31 Aralık 1952 ye kadar tekrar imzaya açık bulundurulur. 
2. Bıı Sözleşme, Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye büeün Devletler ile mülteciler ve va
tansızların hukuki durumu hakkındaki diplomatik Konferansa davet edilen üye olmıyan diğer her 
hangi bir devletin veya Genel Kurul tarafından imzalamaya davet olunan her devletin imzasına acık 

• tutulur. Sözleşme tasdik olunur ve tasdiknameler Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi olu
mu'., 
3. işbu 'maddenin 2 ııcl fıkrasında işaret edilen devletler 28 Temmuz 1961 tarihinden itiba
ren Sözleşmeye iltihak edebilirler. İltihak, iltihak vesikasının Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine 
tevdi suretiyle vııkubulur. • • 

Madde — 40. ' 

Sözleşmenin tatbik olunacağı ülkeye daip hüküm 

T. Her hangi bir devlet imza, tasdik veya iltihak sırasında işbu Sözleşmenin milletlerarası sa
hada temsil ettiği ülkelerin hepsine veya. bir veya birkaçına şâmil olacağını beyan edebilir. Böyle bir 
beyan Sözleşmenin mezkûr devlet hakkında yürürlüğe girdiği tarihte muteber olur. 
•2. İBu tarihten sonra her zaman, Birleşmiş Milletler Genel 'Sekreterine yapılacak bir tebligat 
ile (bu-teşmil yapılabilir ve tebligatın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdii gününü takibeden 
doksanıncı günden itibaren veya, Sözleşmenin mezkûr devlet hakkında yürürlüğe girdiği tarih daha 
sonra ise, bu tarihte yürürlüğe girer. 

(S. SayMa'. 53) 
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3. Bu Sözleşmenin imza, tasdik veya iltihak tarihinde tatbik edilmiyeeeği ülkeler bakımından, 
ilgili her devlet, icabediyorsa, bu ülkeler hükümetlerinin, Anayasa hükümleri gereğince lüzumlu olan 
muvafakatlerini almak kaydiyle, Sözleşmenin merkûr ülkelere tatbikma müncer olacak her türlü ted
biri mümkün olduğu kadar süratle almak imkânını tetkik eder. 

Madde — 41. 

Federal devlet hükmü 

Birleşik olmıyan veya Federal bir devlet hakkında aşağıdaki hükümler tatbik edilir : 
a) Bu Sözleşme maddelerinden tatbiki federal teşriî makamın teşriî yetkisine aidolanlar hakkında 

federal hükümetin vecibeleri bu bakımdan federal devlet olmıyan Tarafların vecibelerinin aynı olacak
tır. * 

b) Bu Sözleşme maddelerinden tatbiki, birliği teşkil eden ve federasyonun anayasasına göre 
teşriî tedbirler ittihazına mecbur olmıyan devlet, eyalet veya kantonların her birinin teşriî yetkisine 
ai dolanları, federal hükümet, devletler, eyaletler veya kantonların yetkili makamlarına en kısa zaman
da ve müspet mütalâasiyle bildirir. 

c) Bu Sözleşmeye Taraf federal bir devlet, kendisine her hangi bir Âkıd Devletin Birleşmiş Mil
letler Genel Sekreteri vasıtasiyle tevdi olunacak talebi üzerine, Sözleşmenin her hangi bir hüküm hak
kında federasyonda ve bunu teşkil eden birliklerde cari mevzuat ve tatbikata dair mezkûr hükmün 
teşriî veya diğer şekilde ne derecede tatbik edildiğini gösteren bir iızahname sunar. 

Madde — 42. 

thtirazi kayıtlar 

1. Her devlet, imza, tasdik veya iltihak esnasında Sözleşmenin 1, 3, 4,16 (1), 33, 36-46 (di
ldi) maddeleri haricindeki maddeler hakkında ihtiraz! kayıtlar beyan edebilir. 
2. Bu maddenin 1 nci fıkrası 'mucibince ihtırazi bir kayıt beyan eden her Âkıd Devlet, Birleş
miş Milletler Genel Sekreterine göndereceği bir tebliğ ile bunu her zaman geri alabilir. 

Madde — 43. 

Yürürlüğe girme 

1. Bu Sözleşme altıncı tasdik veya iltihak vesikasının tevdii tarihini takibeden doksanıncı 
gün yürürlüğe girer. 
2. ^ Sözleşme altıncı tasdik veya iltihak vesikasının tevdiinden sonra tasdik veya iltihak 
eden devletlerden her biri hakkında, bu devletin tasdik veya iltihak vesikasını tevdii tarihini ta
kibeden doksanıncı gün yürürlüğe girer. 

Madde — 44. 

Fesih 

!• . Her Âkıd Devlet Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine göndereceği bir tebligat ile 
Sözleşmeyi her zaman feshedebilir. 
2. Fesih, ilgili devlet hakkında, Birleşmiş Milletler Genjel Sekreteri tarafından tebligatın 
alınması tarihinden bir sene sonra hüküm ifade eder. 
3- 40 ncı madde mucibince bir beyan veya tebliğde bulunan her devlet, Sözleşmenin teb
liğde bildirilen ülkelere artık tatbik ediîemiyeceğini bilâhara Birleşmiş Milletler Genel Sekrete
rine tebliğ edebilir. Sözleşmenin mevzuubahis ülkeye tatbiki işbu tebliğin Genel Sekreter tara* 
fmdan alınması tarihinden bir sene sonra hitam bulur. 

(S . Sayısı: 53) 
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? ' " Madde —45. 

Tadü 

1. Her Âkıd Devlet, Birleşmiş ^illetler Genel Sekreterine göndereceği tebliğ yoliyle bu 
Sözleşmenin tadilini her zıaman talebedebilir. 
2. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu icabı halinde, bu talep hakkında alınacak tedbirleri 
tavsiye eder. 

Madde — 46. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin tebliğleri 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler üyesi bütün devletlere ve 39 ncu madde
de derpiş edilen üye olmıyan devletlere aşağıdaki hususları tebliğ eder : 

a) Birinci maddenin B kısmında derpiş edilen beyan ve tebliğler; 
b) 39 ncu maddede derpiş edilen imza, tasdik veya iltihaklar; 
c) 40 ncı maddede derpiş edilen beyan ve tebliğler; 
d) 42 nci maddede derpiş edilen beyan olunmuş veya geri alınmış ihtirazi kayıtlar; 
e) 43 ncü maddeyi tatbikan, bu Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih; 
f) 44 ncü maddede derpiş edilen fesih ve tebliğler; 
ıg) 45 nci maddede derpiş edilen tadil talepleri. 
Tukardaki hususları tasdikan, aşağıda imzaları bulunanlar, usulüne tevfikan yetkili ola

rak, İŞTDU Sözleşmeyi Hükümetleri adına imzalamışlardır. 
Cenevre'de, 28 Temmuz 1951 tarihinde, Fransızca ve İngilizce metinleri aynı derecece muteber 

olmak suretiyle bir nüsha olarak tanzim edilmiştir. Bu nüsha Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Arşi
vine tevdi olunur ve tasdikli suretleri bütün Birleşmiş Milletler üyesi devletlerle 39 ncu madde
de derpiş edilen âza olmıyan devletlere verilir. 

E K 

Paragraf 1 
1. Bu Sözleşmenin 28 nci maddesinde derpiş edilen seyahat vesikası ilişikteki numuneye 
uygun olur. 
2. Bu vesika en az iki dilde tanzim olunur, ikisinden biri İngilizce veya Fransızca olur. 

Paragraf 2 

Vesikayı veren memleketin mevzuatı mahfuz kalmak şartiyle, çocuklar anne ve babadan biri
nin veya îstisnai hallerde diğer bir reşit mültecinin seyahat vesikasına kaydolunabilirler. 

Paragraf 3 

Vesikanın verilmesi için alınacak harçlar, millî pasaportlara tatbik olunan en düşük harçları 
tecavüz ötmez. 

Paragraf 4 

Hususi veya istisnai vakalar mahfuz olmak üzere, vesika mümkün olduğu kadar çok sayıda 
m§mleket için verilir. , 

Paragraf 5 

Vesikanın yürürlük süresi, ita eden makamı] ı ihtiyarına göre bir veya iki yıl olur. 

(S . Sayım: 53); 
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Paragraf 6 

1. Vesika hâmili kanuni ikametgâhını diğer bir ülkeye nakletmediği müddetçe ve vesika
yı veren makamın ülkesinde muntazam surette ikamet etmekte ise vesikanın yenilenmesi veya 
süresinin uzatılması ita eden makama aittir. Yeni bir vesika verilmesi, aynı şartlar ile eski vesi
kayı ita eden makama aittir. 
2. Bu husus için kendilerine hususi yetki verilen diplomatik temsilciler veya konsolosluk 
makamları, hükümetleri tarafından verilmiş olan seyahat vesikalannm süresini altı ayı geçmiyen 
bir süre için uzatmaya yetkilidirler. 
3. Âkıd Devletler kanuni ikametgâhlarını artık kendi ülkelerinde bulunmıyan ve fakat ka
nuni ikametgâhlarının bulunduğu memleketten bir seyahat vesikası alamıyan mültecilerin seya
hat vesikalannm yenilenmesi veya sürelerinin uzatılması imkânlannı hayırhahane şekilde mütalâa 
ederler. 

Paragraf 7 

Âkıd Devletler işbu Sözleşmenin 28 nci maddesi hükümleri mucibince verilen vesikalan muteber 
addederler. 

Paragraf 8 

Mültecilerin gitmek istediği memleketin yetkili makamlan, kendisini memlekete kabul ede
ceklerse ve bir vizeye lüzum varsa hâmili olduğu vesikaya vize vaz'ederler. 

Paragraf 9 

1. Âkıd Devletler, nihai olarak gidecekleri ülkenin vizıesini almış olan mültecilere transit 
vizeleri vermeyi taahhüdederler. 
2. Her hangi bir yabancıya vize verilmemesini haklı gösterebilecek sebeplerle işbu vize* 
nin verilmesi reddedilebilir. 

Paragraf 10 

Çıkış - giriş veya transit vizelerine mütaallik harçlar yabancı pasaport vizelerine tatbik olunan 
asgari tarifeyi tecavüz etmez. 

Paragraf 11 

Bir mültecinin kanuni ikametgâhını değiştirip diğer bir Âkıd Devletin ülkesinde yerleşmesi ha
linde, 28 nci maddenin hüküm ve şartlanna göre yeni bir vesika verilmesi artık işbu ülkenin yet
kili makamına aidolur, ve mültecinin bu makama müracaata hakkı bulunur. 

Paragraf 12 "'""" * 

Yeni bir vesika veren makam eski vesikayı geri almaya ve eğer eski vesikada iadesi tasrih edili
yorsa ita eden memlekete iadeye mecburdur. 

Aksi takdirde yeni vesikayı veren makam eskisini geri alır ve iptal eder. 

Paragraf 13 

1. Âkıd Devletlerden her biri kendisi tarafından Sözleşmenin 28 nci maddesine göre veri
len bir seyahat vesikası hâmilinin, bu vesikanın yürürlük süresi içinde her zaman ülkesine tekrar 
gelmesine müsaade eylemeyi taahhüdeder. 

( & Sayısı: 53) 



2. Yukardaki fıkra hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, bir Âkıd Devlet, vesika hâmilinin, 
memleketten çıkanlara veya girenlere tahmil edilen muamelelere tâbi olmasını talebedebilir. 
3. istisnai hallerde veya mülteciye muayyen süreli ikamet müsaadesi verilmişse Âkıd Dev-

s» 

letlerin adı geçen vesikayı verirken mültecinin avdet edebileceği müddeti, üç aydan az olmamak üzere, 
tahdideylemek hakkı mahfuzdur. 

Paragraf 14 

Yalnız 13 ncü paragraf hükümleri mahfuz olmak üzere işbu ek hükümleri Âkıd Devletlerin ülke
lerinde giriş, transit, geçici ikamet, yerleşme ve çıkış hallerine tatbik edilen kanun ve tüzükleri hiç
bir suretle ihlal etmez. 

Paragraf 15 

Vesikanın verilmesi veya vesikaya vaz'edilen şerhler, hususiyle vatandaşlık bakımından, hâmili
nin statüsünü tâyin veya ihlal etmez. 

Paragraf 16 * 

Vesikanın verilmesi hâmiline hiçbir suretle ita eden memleketin diplomatik temsilcileri veya 
konsolosluk makamlarının himayesini taiebetmek hakkını vermez, ve bu temsilci veya makamlara da 
bir himaye hakkı bahşetmez. 

(S. Sayısı: 58) 
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ÎLÎŞÎK 

(Seyahat vesikası numunesi) 

(Vesika küçük bir defter şeklinde olacaktır) 
(Tabriben 15 X 10 cm.) 

Kimyevi veya diğer vasıtalar ile yapılacak silinme ve değişikliklerin kolaylıkla fark edilecek bir 
tarzda basılması ve «28 Temmuz 1951 Sözleşmesi» kelimelerinin ita eden memleketin dilinde her say
fada tekrar edilerek basılması tavsiye olunur. 

Defterin kapağı 

SEYAHAT VESÎKASI 

(28 Temmuz 1951 Anlaşması) 

(D 
SEYAHAT VESÎKASI 

(28 Temmuz 1951 Sözleşmesi) 

Bu vesika, yürürlük süresi uzatılmazsa, , tarihine kadar muteberdir. 

Soyadı '. 

Adı (lan) .... 

Refakatindeki çocuk (1ar) , 

1. Bu vesika, hâmiline sırf millî pasaport yerine geçecek bir seyahat vesikası sağlamak mak* 
sadiyle verilmiştir. Hâmilinin vatandaşlık durumu hakkında hiçbir hüküm ifade eylemez ve vatan
daşlığına tesir etmez. 
2. Vesika hâmilinin , ye (vesikayı veren makamların men-
subolduğu memleketin adı yazılır) aşağıda daha sonrası için bir tarih yazılmamışsa 
tarihine kadar dönmesine müsaade edilmiştir (vesika hâmilinin dönmesine müsaade olunan süre üç 
aydan az olmamalıdır). 
3. Vesika hâmili ikametgâhını bu vesikanın verildiği memleketten başka bir memlekete naklet
tiği takdirde, yeniden seyahati arzu ederse, yeni bir vesika almak için ikametgâhı memleketinin, 
yetkili makamlarına müracaat etmelidir. (Eski vesika ita eden makama gönderilmek üzere yeni ve
sikayı veren makama tevdi edilir.) 

(1) Kroşeler arasındaki cümleler arzu eden hükümetlerce konulabilir. 
I 

I 

{S. Sayısı-.53) 
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(2) 

Doğum yeri ve tarihi 
Mesleki 
ŞimdiM ikametgâhı 

v + Karısının evlenmeden evvelki soyadı ve adı (lanı) 
4- Kocasının soyadı ve adı (lajı) ...., 

E Ş K Â L 

Boy 
Saç ... 
Göz rengi 
Burun 
Yüz şekli ......... 
Renk 
Hususi işaretler 

Soyadı Adı (lan)-

Refakatindeki çocuklar 

Boğum yeri ve tarihi Cinsiyeti 

-f Lüzumsuz kelimeler çizilir. 
(Bu vesika, kapak hariç ., sayfadan ibarettir.) 

(3) 

Vesika hâmilinin fotoğrafı ve vesikayı veren makamın damgası, 
Hâmilin parmak izi, (ihtiyari), 
Hâmilin imzası 
(Bu vesika, fcapak hariç, •.. sayfadan İbarettir.) 
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(4) 

1. Bu vesika aşağıdaki memleketler için verilmiştir 

2. , Bu vesikanın verilmesine esas teşkil eden vesika veya vesika^t ; 

Vesikanın verildiği yer 
Tarihi : 

Vesikayı veren makamın imzası ve 
damgası 

Tahsil edilen hare : 
(Bu vesika kapak hariç, sayfadan ibarettir). 

(8) 
I 

Vesika süresinin v&ttiilmas% 

Tahsil edilen hare : tarihinden 
tarihine kadar 

, da .... , tarihinde uzatılmıştır. 

Vesikanın süresini uzatan makamın 
imza ve damgası 

Vesika süresinin uzatılması 

Tahsil edilen hare : tarihinden 
'. k tarihine kadar 

de tarihinde uzatılmıştır. 

Vesikanın süresini uzatan makamın 
imza ve damgası 

(Bu vesika, kapak hariç, sayfadan ibarettir.) 

( S. Sayısı : 53) 
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Vesika süresinin uzatılması 

Tahsil edilen hare : tarihinden 
tarihine kadar de tarihine 
uzatılmıştır. 

Vesikanın süresini uzatan makamın 
imza ve damgası 

Vesika süresinin uzatılması 

Tahsil edilen hare : tarihinden ~ 
tarihine kadar , de tarihine 
kadar uzatılmıştır. 

Vesikanın sûresini uzatan makamın 
imza ve damgası 

(7 - 32) 

VİZELER 

Her vizede vesika hâmilinin soyadı tekrar edilir. 
t (Bu vesika, kapak hariç, , sahifeden ibarettir). 

*><*« 
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Kurucu Meclis S. S A Y I S I : 5 4 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti-
ninin bir teşekkülü olan Export - Import Bank Of 

Washington (Eximbank) arasında imzalanan 
153 428 400 liralık İstikraz Anlaşmasının 

tasdikına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/127) 

T. C. * 
Başbakanlık 10.5.196i 

Kanunlar ve Kararlar 
. Tetkik Dairesi 

Sayt : 71-1109/1492 ' . . 
Kumcu Meclis Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 28.4.1961 tarihin
de kararlaştırılan «Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir teşekkülü olan 
Export - Import of Washington (Eximbank) arasında imzalanan 153 428 400 liralık İstikraz An
laşmasının tasçükma dair kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleri ile birlikte bağlı olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
• , Devlet Başkanı ve Başbakan % 

Org. 
*' C. Gürsel 

G-EREKÇE 

1954 senesinden bu yana, memleketimizde ihtiyaç duyulan bâzı gıda maddelerinin, «Zirai mad
deler tcaretinîn geliştirilmesi ve yardımlaşma» hakkındaki muaddel Amerikan Kanununun birinci 
kısmı hükümlerinin bahşettiği ^mkândan istifade ile, Amerika Birleşik Devletlerinden ithalini temi-
nen Amerikan Hükümeti ile mütaaddit anlaşmalar akdolunmuş ve mezkûr anlaşmalar tasdika ik
tiran eylemiştir. 

Bu anlaşmalara giren emtianın bedelleri Hükümetimizce Türk parası ile ödenmekte ve Merkez 
Bankasındaki Amerikan Hükümeti hususi hesabında bu suretle teraküm eden karşılık Türk liraları
nın ne şekilde Tmllanılacağı yine aynı anlaşmalarla kararlaştırılmaktadır. 

Bu eümleden olarak, Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 13 Şubat 
1949 tarihinde bir Zirai Mahsul Fazlalıkları Anlaşması imzalanmıştır. İşbu anlaşmanın ikinci mad
desinin (e) fıkrasına göre, anlaşma tahtında teraküm edecek Türk liralarından 17 milyon dolar 
karşılığı 153 428 400 T.L. sının Hükümetimize ikrazı icabetmektedir. Bunu teminen Amerikan Hü
kümeti adına hareket eden Vaşington'daki Export - împort Bankası ile Hükümetimiz arasında 
1 Eylül 1959 tarihinde Washington'da bir Kredi Anlaşması imzalanmıştır. Yukarda mezkûr meblâğ 
muhtelif kalkınma projelemizin iç finasman ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacaktır. 



Melfuf İkraz Anlaşması mülga 5436 sayılı Kanun hükümlerine göre imzalanmış bulunan ve bir 
yardım anlaşması mahiyetini taşıyan 13 Şubat 1959 tarihli Zirai Mahsul Fazlalıklan Anlaşmasının 
bir hükmünün tatbiki mahiyetinde olduğu cihetle, Hükümetimiz tarafından 7280 sayılı Kanunla 
bahşedilen salâhiyete istinaden imzalanmış ve meriyete konmuştur. 

Hükümetimize verilen kredi tutarının 30 sene zarfında tarafımızdan iadeten tediyesi gerekmek
tedir. Anlaşma, kredinin Türk lirası veya dolar şeklinde ödenmesi hususunun Hükümetimizin ih
tiyarına bırakmaktadır. Anlaşma ile Hükümetimiz, itfa edilmemiş resülmal üzerinden senelik % 4 
nispetinde bir faiz tediye etmeyi taahhüdetmektedir. Resülmal 6 aylık taksitler halinde ve Exim-
bank tarafından Hükümetimizce ilk ödemenin yapıldığı anın nihayetinden itibaren 4 sene sonra 
başlamak üzere Anlaşmanın ekinde gösterilen miktarlarda tediye edilecektir. 

Mezkûr Anlaşmanın tasdiki yüksek tensiplerine arz olunur. 

Dışişleri Komisyonu raporu • 
T. C. 

Kurucu Meclisi 11 . 8 . 1961 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No: 1/127 
Karar No: 35 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümetimiz ile .Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir teşekkülü olan Export .-• İmport 
Bank of Washington (Exilnbank) arasında imzalanan 153 428 400 liralık İstikraz Anlaşmasının tas-
dikına dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede belirtilen hususlar, komisyonumuzca da uygun mütalâa 'olunmuş olmakla beraber, met
nin muhtevasına tesir etnıiyecelk ifade değişiklikleriyle tasarı kabul edilmiştir. 

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

Kurucu Meclis Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Başkan vekili Bu Rapor Sözcüsü Üye 

Şevket Basit Hatiboğlu Muzaffer Yurdakuler Hamza Eroğlu Cemil Sait Barlas 

Üye Üye Üye 
Yusuf Âdil Egeli Kadri Kaplan Kemal Türkoğlu 

(S. Sayısı: 54) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetinin bir teşekkülü olan Export • împort 
Bank of Washington (Eximbank) arasında im
zalanan 153 428 400 liralık İstikraz Anlaşmasının 

tasdikına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hülkfümetımizle Amerika Birle
şik Devletleri Hükümetinin 'bir teşekkülü olan 
Exporft - Împort Bank of Washington arasında 
1 Eylül 1959 tarihinde imzalanan 1153 428 400 
liralık istikraz Anlaşması kabul ve tasdik olun
muştur. 

MADDE 2. — Bu kanun- yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 7 

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

28 . 4 . 1961 
Devlet Başkanı ve 

Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
'..S. Ulay 

Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
ivV Zeytinoğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Oökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

R. Üner 
Tarım Bakanı 

O.^Tosun 
Çalışma Bakanı 

C. Talaş 
Ba. - Ya. ve Turz. Bakanı 

C. Baban 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

F. özdilek 
Devlet Bakanı 

//. Mumcuoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

M. Alanku§ 
Dışişleri Bakanı 

8. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

A. Tahtakilıç 
Ticaret Bakanı 

M. Baydur 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Aşkın 
Ulaştırma Bakanı 

O. Mersinli 
Sanayi Bakanı V. 

K. Kurdaş 
imar ve İskân Bakanı 

B. özal 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetinin bir teşekkülü olan Export - împort 
Bank of Washington (Eximbank) arasında im
zalanan 153 428 400 liralık İstikraz Anlaşmasının 

onaylanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetimizle Amerika. Birle
şik Devletleri Hükümetinin bir teşekkülü olan 
Export - Împort Bank of Washington arasında 
1 Eylül 1959 tarihinde imzalanan 153 428 400 
liralık İstikraz Anlaşması kalbul ve onaylanmıştır. 

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

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

(S. Sayısı: 64) 
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ANLAŞMA 

Bu Anlaşma Türkiye Cumhuuriyeti Hükümeti (aşağıda «Hükümet» diye anılacaktır) ile, Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümetinin (aşağıda Birleşik Devletler» diye anılacaktır) resmî bir mües
sesesi olan Export - Import Bank of Washington (aşağıda «Eximbank» diye anılacaktır) arasında 
1 Eylül 1959 tarihinde akdedilmiş ve aynı tarihte meriyete girmiştir. 

TASDÎK OLUNUR Ki 

Milletlerarası îş Birliği idaresi Direktörü (aşağıda «Direktör» diye anılacaktır) muaddel 1954 
tarihli Zirai Ticareti Geliştirme ve Yardım Kanunu hükümlerine.tevfikan ve 13 Şubat 1959 tarihli 
Zirai Mahsul Fazlalıkları Anlaşması (aşağıda «Emtia Anlaşması»-diye anılacaktır) hükümleri gere
ğince, Emtia Anlaşmasının III ncü maddesinde mutabık kalındığı şekilde yatırılan Türk Liralarının 
yüzde kırk dokuzunu (% 49) geçmemek üzere, yüz elli üç milyon dört yüz yirmi sekiz bin dört yüz 
(Tl. 153.428.400,-) Türk liralık bir meblâğı Emtia Anlaşmasının II. maddesinin 1 (C) ve 2 nci pa
ragrafları tahtında kullanılabilir hale gelmiş olması şartiyle Hükümete ikraz etmeyi kararlaştırdı
ğından, ve 

Direktör Eximbank,a kredi için fonlar tahsis ettiğinden ve «Milletlerarası Nakdî ve Malî Mese
leler Millî Danışma Konseyi» ile istişareden sonra, Eximbank'm krediyi kullanma ve idare etme 
şartlarını tasrih eylemiş bulunduğundan; • * 

Aşağıdaki hususlarda, mutabık kalmışlardır: 
1. — Eximbank bu Anlaşma ile Hükümet lehine Hükümet ile Direktör arasında zaman zaman 

üzerlerinde mutabık kalınacak olan projelerin veya diğer iktisadi kalkınma maksatlarının finans
manına yardım etmek üzere Emtia Anlaşması tahtında tekevvün eden ve bu Anlaşma tahtında yüz 
elli üç milyon dört yüz yirmi sekiz bin dört yüz Türk lirası (Tl. 153.428.400) olarak tahmin edilen, 
Türk liralarının yüzde kırk dokuz (%49) unu aşmamak üzere bir kredi tesis eder. 

2. Hükümet bu Anlaşma ile Eximbank'a veya haleflerine veyahutta göstereceği diğer kim
selere, işbu kredinin resülmali olan yüz elli üç milyon dört yüz yirmi sekiz bin dört yüz Türk lirası 
(T. L. 153 428 400) nı veya bu resülmalden işbu krediye mukabil kendisine tediye edilmiş bulu-
natf miktarı A eki olarak bu Anlaşmanın bir cüz'ü haline getirilmiş bulunan tediye plânında gös
terilen taksitlerle tediye etmeyi ve aşağıda tasrih edildiği veçhile itfa edilmemiş resülmal üzerin
den senelik yüzde dört (% 4) nispetinde bir faiz tediye etmeyi taahhüdeder. Resülmal altı aylık 
taksitler halinde ve bu Anlaşma mucibince Direktör tarafından Hükümete ilk ödemenin yapıldığı 
ayın nihayetinden itibaren dört (4) sene sonra başlamak üzere A ekinde gösterilen miktar ve 
zamanlarda tediye edilecektir. Kullanılan miktar mezkûr resülmal yekûnundan fazla olursa, A 
ekinde gösterilen taksitlerde aynı nispette ayarlamalar yapılacaktır. Eğer kullanılan miktar re
sülmal yekûnuna nazaran resülmal yekûnunun yüzde onu (% 10) u aşan miktardan az ise, A 
ekinde gösterilen taksitlerde aynı nispette ayarlamalar yapılacaktır. Eğer kullanılan miktar re
sülmal yekûnuna nazaran resülmal yekûununun yüzde on (% 10) u veya daha az bir miktarda 
noksan ise aşağıdaki fark A ekinde gösterilen son taksitten veya taksitlerden tenzil edilecektir. 
ödenmemiş resülmal bakiyesi üzerinden faiz krediden ilk tediyenin yapıldığı ayın nihayetinde 
işlemeye başlıyacak ve faiz tediyesi bu tarihten altı (6) ay sonra başlamak üzere altı ayda bir 
yapılacaktır. Resülmal veya faizin tam olarak ve zamanında tediyesinde kusur edilmesi halinde 
ödenmemiş resülmal ve faizin tamamı Eximbank'm talebi üzerine vacibüttediye olacaktır. Exim-
bank'm bu hakkını her hangi bir zamanda kullanmaması bu hakkından feragatini tazammun etmi-
yecektir. 

3. Hükümet hesabına kullanılan meblâğlar Emtia Anlaşmasının III maddesi hükmü tahtın
da yatırılan ve Anlaşmanın II maddesinin 1 (C) ve 2 nci paragrafları hükümlerine göre kredi 
olarak istimal edilmek üzere tahsis olunan Türk liralarından sarf edilecektir. Direktör tarafın-

(S. Sayısı: 54) 
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dan zaman zaman yapılacak bu tediyeler, Direktör tarafından bu gibi tediyelerin yapıldığına dair 
Hükümete ve Eximbank'a muayyen devreler sonunda tevdi edilecek hesap hulâsalarının tarihi 
itibariyle-bu kredi tahtında yapılmış avanslar teşkil edecektir. Eximbank bu Anlaşma üzerine bu 
şekilde avans verilen Türk liraları hakkında meşruhat verecektir. 

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

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

(ıb) Veyahut zaman zaman Taraflarca üstünde mutabık kalınacak rayiçtir. 
faiz ve resülmal Washington, D. C. deki Eximbank Bürosuna ödenecektir. Eximbank tarafından 
kabul edilen Türk lirası Amerikan Maliye Nâzın tarafından tâyin edilecek Amerikan memur ve
ya memurlarınca muhafaza edilmek üzere Birleşik Devletler Maliye Nazırlarına devredilecektir. 

5. Hükümet, ceza ve prim ödemeksizin bu borcun resülmaline karşılık vâdesinden önce 
Türk lirası ile veya Hükümet istediği takdirde, 4 ncü kısımdaki hükümlere uygun olarak hesap
lanacak vâdesinden önce yapılan tediye tarihindeki rayiç üzerinden Birleşik Devletler doları 
ile tediyede bulunabilir. Hükümet tarafmdan yapılan her hangi bir vâdesinden önce tediye A 
ekinde gösterilen resülmal taksitlerinden vâdesi en geç hulul edenlere karşılık sayılacaktır. 

6. — Hükümet bu Anlaşma tahtında temin edilen meblâğlardan hususi teşebbüse veya fertlere 
veya kâr sağlıyan tipteki âmme teşebbüslerine yapacağı ikrazata Türkiye'deki buna mümasil ik
razata tatbik edilmekte olana hemen hemen müsavi bir faiz nispeti tatbik etmeyi kabul eder. Hü
kümet kâr sağlıyan tipteki âmme teşebbüslerine yapacağı ikrazat hariç, bu ikraz Anlaşması tah
tında temin edilen meblâğlardan her hangi bir kısmının kâr sağlıyan tipteki âmme teşebbüslerine 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle tahsis veya transfer edilemiyeceğini keza kabul eder. 

7. — Hükümet, yukardaki 4 ve 5 nci paragraflar tahtında Birleşik Devletlere tediye olunan 
Türk liralarının Birleşik Devletler tarafından Türkiye veya ona bağlı topraklardaki Birleşik Dev
letlere ait bir masraf veya tediyede kullanılabileceğini kabul eder. Keza bu paralar, üzerinde ta
raflar arasında mutabık kalınacak başka sahalarda kullanılabilir veya başka paralara tahvil edi
lebilir. Birleşik Devletler bu Anlaşma tahtında ikraz edeceği Türk liralarının kullanılmasında Tür
kiye'nin ekonomik durumunu nazarı itibara almayı kabul eder. 

8. — Hükümet, Birleşik Devletlerin bu Anlaşma tahtında ihraz edeceği sarf edilmemiş bakiye
leri faiz getiren tahvillere veya Türk parası ile gösterilen mevduat olarak yatırabileceğini kabul 
eder. Birleşik Devletler, Hükümetin Birleşik Devletler tarafından diğer bir şekilde bağlanmamış 
olan sarf edilmemiş bakiyenin tamamını veya her hangi bir kısmını tarihte mutabık kalınacak 
Kambiyo rayici üzerinden Birleşik Devletler doları ile mubayaa edileceğini kabul eder. 

9. — Bu Anlaşmaya taraf olanlar bu Anlaşmanın her hangi bir hükmünü tadil etmenin karşı
lıklı menfaatleri icabı olduğuna karar verdikleri takdirde, mutabakatlerinin yazılı olarak ifade 
suretiyle, resülmal ve faizin her hangi bir kısmına veya tamamına şâmil olmak üzere, bu kabil
den bir tadilâtı taraflar arasında mutabık kalınacak (a) her hangi bir vesikayı veya (b) diğer 
her hangi muteber bir mütalâayı Amerika Birleşik Devletlerine tevdi suretiyle icra edebilirler. 

(S. Sayısı: 54). 



— 6 — 
10. — îşbu krediden yapılacak 4lk tediyeden önce ve bu tediyeye nmtefekddim Mr şart olarak 

aşağıdaki vesikalar Eximbank'a tevdi edilecektir: 
(a) Bu Anlaşmayı imza eden şahsın salahiyetli olduğunu ve bu kredi mevzuunda Hükü

metin temsilcisi olarak hareket ettiğini gösteren vesaik; 
(b) Hükümetin Anayasa ve kanunlarına göre bu Anlaşma tahtında krediyi almak için 

icabeden bütün muameleleri icra etmiş bulunduğunu ve bu Anlaşmanın ahkâmı ge
reğince, Hükümet için muteber ve bağlayıcı bir vecibe teşkil ettiğini Eximbank ta
rafından tatminkâr bulunacak bir şekilde gösteren Adliye Vekilinin veya Eximbank 
tarafından kabul edilecek bir hukuk müşavirinin ..mütalâası. 

YüKARDAKÎ HUSUSLARI TASDÎKAN, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Export - Import 
Bank of Vashington işbu Anlaşmayı iki nüsha olarak Amerika Birleşik Devletlerinde Distriet of 
Oolumbia'da Waşington şehrinde yukarda mezkûr tarihte usulü veçhile imzalamışlardır. 

TÜRKIYE CUMHURIYETI 
adına 

EXPORT - IMPORT BANK OF WASHÎNÖTON 
adına 

Tediye 
tarihi 

1 (Krediden ilk tediyenin yapıldığı ayın 
sonundan itibaren geçecek 4 ncü yılın, 
takvim ayının 1 nci ıgünü; aşağıda gös
terilen bakiye taksitler bu tarihten itiba
ren altışar ayda bir tediye edilecektir.) 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

'9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Ek «A» 

TEDİYE PLÂNI 

Resülmal 
tediyesi 
T. L. 

?ı aym 73 634 90 

Resülmal tediye
sinden sonra ka

lan bakiye 
T.L. 

153 428 400 00 
153 354 765 10 

148 742 
225 352 
303 494 
383 198 
464 497 
547 422 
632 005 
718 280 
806 281 
896 042 
987 597 

1 080 984 
1 176 239 
1 273 398 

( a Sayısı: 64) 

39 
26 
86 
78 
73 
71 
95 
89 
58' 
11 
74 
70 
19 
m 

153 206 022 
152 980 670 
152 677 176 
152 293 977 
151 829 479 
151 282 056 
150 650 051 
149 931 770 
149 125 488 
148 229 446 
147 241 848 
146 1160 $64 
144 984 6»4 
143 711 225 

71 
45 
19 
41 
QS 
97 
02 
13 
55 
44 

.70 
00 
81 
86 



— ? 

Tediye 
tarihi 

16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
4§ 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

(türediden ilk tediyenin yapıldığı ayın 
.sonundan itibaren geçecek 4 ııeü yılın, 
takvim ayının 1 ııci günü, aşağıda g*Ös-
•terilen bakiye taksitler bu tarihten itiba
ren altışar ayda bir tediye edilecektir.) 

Resülmal 
tediyesi 
T. L. 

1 372 601 73 

Resrükııal tediye
sinden sonra ka

lan bakiye 
T.L. 

142 338 724 13 

1 473 586 
1 576 693 
1 681 862 
1 789 134 
1 898 -551 
2 010 157 
2 123 995 
2 240 110 
2 358 547 
2 479 353 
2 602 575 
2 728 261 
2 856 462 
2 987 226 
3 120 ı605 
256 652 
595 420 
536 963 
681 338 
828 599 
978 806 
132 017 
288 292 
447 -693 
610 282 
776 122 
945 280 
117 820 
293 811 
473 323 
656 424 
843 187 
033 686 

6 227 995 
6 426 189 
6 628 348 
6 833 341 

80 
14 
18 
10 
87 
53 
87 
49 
70 
54 
(57 
•66 v 
14 
09 
70 
50 
51 
73 
02 
51 
'53 
37 
79* 
64 
23 
68 
56 
62 
89 
12 
26 
7ö 
59 
07 
89 
68 
91 

140 
139 
137 
135 
133 
131 
129 
.127 
125 
122 
120 
117 
114 
111 
108 
105 
101 
98 
94 
'90 
86 
82 
78 
73 
69 
64 
59 
54 
49 
43 
37 
32 
26 
19 
13 
6 

865 137 
288 444 
606 582 
817 447 
918 896 
908 738 
784 742 
544 632 
186 084 
706 730 
104 155 
375 893 
519 451 
'532 205 
411 599 
154 947 
759 526 
222 563 
541 224 
712 625 
733 818 
601 901 
313 508 
865 815 
255 533 
'479 410 
534 129 
416 309 
122 497 
649 174 
992 749 
149 562 
115 875 
887 880 
461 690 
833 341 
— O — 

83 
19 
01 
91 
04 
51 
64 
15 
45 
91 
34 
68 
54 
45 
75 
25 
74 
01 
99 
48 
95 
68 
79 
25 
02 
34 
78 
16 
27 
15 
89 
14 
55 
48 
59 
91 

133 428 400 00 

» • « 
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Kurucu Meclis S. S A Y I S I : 5 5 

Zirai, Maddeler Ticaretinin Geliştirilmesi ve Yardım
laşma hakkındaki muaddel Amerikan Kanununun 
hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
akdolunan 13 Şubat 1959 tarihli Anlaşmanın 

tasdikına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/128) 

10 . 5 . 1961 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 28 . 4 . 1961 ta
rihinde kararlaştırılan «Zirai maddeler ticaretin'n geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki 
muaddel Amerikan Kanununun hükümleri gereğince Türkiye Cuhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
B'rleşik Devletleri Hükümeti arasında akdolunan 13 Şubat 1959 tarihli Anlaşmanın tasdikına 
dair Kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
. Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Malumları olduğu üzere, 1954 senesi Kasım ayından bu yana memleketimizde ihtiyaç duyulan 
bâzı gıda maddelerinin «Zirai Maddeler Ticaretinin Geliştirilmesi ve Yardımlaşma» hakkındaki 
PL. 480 sayılı Amerikan Kanunu hükümlerinin bahşettiği imkândan istifade ile Amerika Birleşik 
DevletleTinden ithalini teminen Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile Hükümetimiz arasında 
mütaaddid anlaşmalar aktolunmuş ve bunlar tasdike iktiran eylemiştir. 

Bu cümleden olarak $ 30.2 milyonluk Soya Fasulyası ve Pamukyağı, $ o.7 milyonluk Pirinç, 
$ 0.5 milyonluk Fasulya, $ 0.4 milyonluk yağlı veya yağsız Süttozu ve $ 2.9 milyonluk navlun 
tahsisatı için olmak üzere portesi $ 34.7 milyon olan bir Anlaşma Hükümetimizle Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında 13 Şubat 3959 tarihinde imzalanmıştır. 

Anlaşmadaki hükümlere göre : ' ^ 
1) 34.7 milyon dolar karşılığı olarak tekevvün edecek Türk liralarının % 49 una tekabül 

eden kısmı memleketimizin iktisadi gelişmesini teşvik maksadiyle muhtelif projelerimizin iç f i 
nansmanına tahsis edilmek üzere Hükümetimize ikraz olunacaktır; 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 959/1491 
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2) Tekevvün edecek Türk liralarının % 25 ini tecavüz etmemek üzere $ 5.2 milyon karşılığı 

Türk lirası Türk - Amerikan firmalarına ikraz ve Eximbankm Türkiye'de bu ikrazla ilgili mas
rafları için Eximbank emrine tahsis olunacaktır; 

3) $ 12.5 milyon karşılığı Türk lirası Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'deki bâzı mas
raflarına sarf edilmek üzere Amerikan Hazmesi^emrine verilecektir. 

Sözü edilen anlaşma, 7280 sayılı Kanunla bahşedilen salâhiyete istinaden Hükümetçe imzalan
mıştır. 

Anlaşmanın sair hükümleri Amerikan Hükümeti ile Hükümetimiz arasında bundan evvel imza
lanmış ve sırasiyle 6788, 6789, 6954, 7006, 7316 ve 7319 sayılı kanunlarla tasdik edilmiş bulunan 
anlaşmalara eşit bulunmaktadır. 

işbu Anlaşmanın ve eki mektubun tasdiki Kurucu Meclisin Yüksek tensibine arz olunur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. a 
Kurucu Meclisi 11.8.1961 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No: 1/128 
Karar No: 36 

Yüksek Başkanlığa 

Zirai Maddeler Ticaretinin Geliştirilmesi ve Yardımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan Ka
nununun hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti HÜKÜmeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında akdolunan 13 Şubat 1959 tarihli Anlaşmanın tasdikma dair kanun tasarıs<, ilgili 
bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Amerika Birleşik Devletlerinde istihsal edilen ihtiyaç fazlası zirai emtianın, TürK lirası muka
bilinde mubayaasının, memleketimizin de ihtiyacını kaı şılayacağı göz önünde bulundurularak, ta. 
san fayda sağlıyacağı mülâhazasiyle iltifata şayan görülmüştür. 

Ancak, metnin muhtevasına tesir etmiyecek ifade değişiklikleriyle tasarı kabul edilmiştir. 
Kurucu Meclis Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. N 

Kurucu Meclis 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı Başkanvekili Bu Rapor Sözcüsü Üye 
# 7?. ffatipoğlu M. Jurdakuler H. Eroğlu C. S. Barlas 

Üye 
7. Â. Egeli 

(S. Sayısı: 55) 

Üye Üye 
K. Kaplan K, Türhoğlu 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞt 

Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yar-
dışlaşma hakkındaki muaddel Amerikan Kanu
nunun hükümleri gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında akdolunan 13 Şubat 1959 ta
rihli Anlaşmanın tasdiklna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Zirai maddeler ticaretinin ge
liştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki muaddel 
Amerikan Kanunu hükümleri gereğince Türtkiye 

- Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında akdolunan 13 Şubat 
1959 tarihli Anlaşma tasdik olunmuştur. 

ıMADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

28 . 4 . 1961 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
ü. Ulay 

Adalet Bakanı • 
E. Tüzemen 

' içişleri Bakanı 
N. Zeytinoğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğdn 
Sa. vo So V. Bakanı 

R. Üner 
Tarjm Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

C. Talaş 

Devlet Bakanı \e 
Başb. Yardımcısı 

F. özdilek 
Devlet Bakanı 
II. Mumcuoğlu 

Millî Savunma Buxi.ni 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Tahtakıhc 

Ticaret Bakan; 
M. Baydur 

Güm. vo Tokol Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
Ö. Mersinli 

Sanayi Bakanı V. 
K. Kurdaş 

Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yar-
dışlaşma hakkındaki muaddel Amerikan Kanu
nunun hükümleri gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında akdolunan 13 Şubat 1959 ta
rihli Anlaşmanın onaylanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Zirai maddeler ticaretinin ge
liştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki muaddel 
Amerikan Kanunu hükümleri gereğince Türtkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında akdolunan 13 Şubat 
1959 tarihli Anlaşma onaylanmıştır. 

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

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

Ba. - Ya. vo Turizm Bakanı îmar vo tskân Bakanı 
C. Baban H. Özal 

(S. Sayısı: 56) 
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ZİRAİ MADDELER TİCARETİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YARDIM HAKKINDAKİ MUAD
DEL KANUNUN 1 NCİ BÖLÜMÜ GEREĞİNCE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜ
METİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA AKTEDİLEN ZİRAİ MAHSUL 

FAZLALIKLARI ANLAŞMASI 

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

ka Birleşik Devletleri'nin bu mallara ait mûtad pr. zarlarını değiştirmiyecek veya dünya zirai malı-
rai fiyatları veya dost memleketler arasındaki normal ticaret usulleri üzerinde tesir icra etmiye-
cek şekilde geliştirilmesi arzusunu müşahade ederek; 

Amerika Birleşik Devletlerinde istihsal edilen ihtiyaç fazlası zirai emtianın Türk lirası muka 
bilinde mubayaasının, ticaretin bu şekilde geliş nesine yardım edeceğini göz önünde tutarak; 

Bu satışlardan tekevvün edecek Türk liralarının her iki memleketin menfaatine uygun şekil
de kullanılacağını nazarı itibare alarak; -

İhtiyaç fazlası zirai maddelerin, Zirai Maddeler Ticaretinin Geliştirilmesi ve Yardım hakkın
daki muaddel Kanunun (aşağıda kanun diye anılacaktır) 1 nci bölümü mucibince Türkiye Cum
huriyetine, aşağıda belirtildiği şekilde, satılmasını tedvir edecek anlaşmaları ve her iki Hükü 
metin bu gibi maddelerin ticaretinin geliştirilmesi hususunda münferiden ve müştereken ala
cakları tedbirleri tesbit eylemek maksadiyle; 
Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

Madde — I. 

Türk lirası karşılığı satışlar 

ıSatınalma müsaadelerinin Amerika Birleşik D aletleri Hükümeti tarafından neşir ve Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetince kabul edilmesi şartiylo, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Türkiye 
Hükümetince yetkili kılınacak alıcılara, kanun gereğince ihtiyaç fazlası olarak teshit edilmiş bulunan 
ziraat maddelerinin, gösterilen miktarlar dâhilinde ve Türk lirası karşılığında satışını finanse etmeyi 
taahhüdeyler : 

Emtia İhracat pazarı kıymeti (milyon dolar) ' 

Pirinç .7 
Soya fasulyesi veya pamukyağı 30.2 
Fasulye *5 
Yağlı ve yağsız süt tozu .4 
Navlun 2.9 

34.7 

Satmalma müsaadeleri, en geç bu anlaşmanın tarihinden itibaren 90 takvim günü içinde neşredi
lecektir. Bu müsaadeler, emtianın satış ve teslimi ile bu satışlardan tahassül eden Türk liralarının 
yatırılma tarih ve şartları ve bunlarla ilgili sair hususlar hakkında hükümler ihtiva edecektir. 

Madde — II . . 

Türk liralarımı kullanılması 
/ 

1. İki Hükümet, bu anlaşma gereğince yapılan satışlar neticesinde kendi hesabına 'biriken Türk 
liralarının, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından, yine bu Hükümetçe kararlaştırılacak 
şekilde ve öncelik sırasına göre, aşağıdaki maksatlar için ve gösterilen miktarlarda kullanılacağını 
kabul ederler : 

t S.; Sayısı .- 55 ) 
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A) Kanunun 104 neü bölümünün (a), (b), (e), (f), (h), (i), (j), (k), (1), "(m), (n) ve (o) 

fıkraları veya bu fıkralarının her hangi biri gereğince Amerika Birleşik Devletlerinin yapacağı mas
raflara, (104) (j) bölümünde derpiş edilen tiplerde yardımın temini için âzami 300 000 dolar muka
bili de dâhil olmak üzere 12,5 milyon dolar karşılığı Türk lirası. Bu paraların (k), (1), (m), (n) 
ve (o) fıkraları tahtında istimali Birleşik Devletler Kongresinin teşriî faaliyetine mevzu teşkil eder. 

B) Bu anlaşma gereğince iktisabedilen paraların % 25 ini aşmamak kaydiyle, Export - Import 
Bank of Washington tarafından kanunun 104 (e) bölümü gereğince yapılacak ikrazat ve bu kanun
la ilgili olarak zikredilen Bankanın Türkiye'deki idari masrafları için 5.2 milyon doların (muadili 
bir miktar. Bununla ilgili olarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalınmıştır : 

a - Kanunun 104 (e) bölümünde derpiş olunan bu ikrazat Türkiye'deki iş hayatının geliştirilmesi 
ve ticaretin genişletilmesi maksadiyle Türkiye'deki Birleşik Devletler Firmalariyle bunların 
ajansları, tâbi teşekkülleri ve şubelerine ve Birleşik Devletler zirai maddelerinin kullannılması 
ve tevziine yardım etmek veya pazarların istihlâkini diğer suretlerde artırmak için gereken tesisa
tın kurulmasını teminen Birleşik Devletler firmalariyle Türk firmalarına verilecektir. 

b - İkrazat, hem Bxport - Import Bank of Washington hem de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
adına hareket eden Türkiye Maliye Vekâletinin Milletlerarası. İktisadi İş Birliği Teşkilâtınca 
(aşağıda M. I. I. T. diye anılacaktır) şayanı kabul olacaktır. M. I. I. T. Genel Sekreteri veya nasbe-
deeeği birisi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adın?. Export - Import Bank of Washington Başkanı 
veya nasbedeceği birisi Export - Import Bank of Washington namına hareket edecektir. 

c - Export - Import Bank, nazarı itibara almaya hazır olduğu bir müracaatın vukuunda, müra
caat sahibinin hüviyeti, derpiş olunan işin mahiyeti, ikrazın miktarı ve ikrazın sarf edileceği umumi 
gayeleri hakkında M. I. I. T. na malûmat verecektfir. 

d - Export - Import Bank bir müracaatı müspet karşılamaya hazır olması halinde M. I. I. T. m 
bu niyetinden haberdar edecek ve bu ikrazla ilgili faiz haddi ve tediye devresi hakkında bilgi vere
cektir. Faiz haddi, Türkiye'de aynı şekildeki ikrazata tatbik olunan müşabih olacak ve vâdeler ik
razla istihdaf olunan gayelere uygun olacaktır. 

e - Export - Import Bank'm bir müracaatı müspet karşılamaya hazır olduğunu bildiren ihbarı
nın alınmasını mütaakıp altmış gün içinde, M. I. I. T. mevzuubahis ikraza bir itirazı olup olmadı
ğını Export - Import Bank'a bildirecektir. M. I. I. T. dan 60 günlük devre zarfında bu hususta bir 
işar alınmazsa, bu, M. I. I. T. nın sözü geçen ikraza bir itirazı mevcudolmadığı şeklinde anlaşı
lacaktır. Export - Import Bank bahse konu ikrazı tasvip veya reddettiğini M.I.I.T. ne bildire
cektir. 

f) îkrazatm karşılıklı olarak kabule şayan bulunmaması sebebiyle kanunun 104 (e) bölümü
ne tevfikan ikrazat için tefrik edilmiş bulunan Türk liralarının, Export Import Bankasının ikrazı 
tasvibetmemesi veya Export - Import Bank ve M.I.I.T. arasında ikraz mevzuunda mutabakata va
rılamaması dolayısiyle, bu anlaşmanın tarihinden itibaren, üç yıl zarfında avans şeklinde verilmemesi 
halinde, Amerika Birleşik Devletleri bu Türk liralarını, kanunun 104 ncü bölümü ile mezuniyet 
verilen her hangi bir maksat için kullanabilir. 

C) Kanunun 104 (g) bölümü gereğince, Türkiye'nin iktisadi gelişmesini teşvik maksadiyle, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin plânlarına henüz ithal edilmiyenler de dâhil olmak üzere, üze
rinde karşılıklı mutabakata varılacak projelerin finansmanını teminen verilecek ikraz için âzami 
17 milyon dolar muadili Türk lirası. Şurası mukarrerdir ki, ikraz edilen miktar dolar üzerinden 
ifade edilecek .ve resülmal ile faiz tediyeleri ya ikraz anlaşmasında tarif edilen kabili tatbik 
kambiyo rayici üzerinden Türk lirası şeklinde veya, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin tercihine 
göre, Birleşik Devletler doları şeklinde yapılacaktır. İkraza mütaallik kayıt ve şartlar ile sair ah
kâm iki Hükümet arasında aktedilecek bir ek ikraz anlaşması ile tesbit edilecektir. Her iki Hü
kümetin Türk liralarının ikraz gayeleri için kullanılması hususunda bir anlaşmaya varamamaları 
neticesinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ikraz edilmek üzere tefrik edilmiş bulunan Türk li-

(S. Sayısı : 55) 
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ralan bu anlaşmanın tarihinden itibaren üç sene zarfında avans şeklinde verilmediği takdirde, 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti bu Türk liralarını kanunun 104 ncü bölümü ile mezuniyet 
verilen diğer her hangi bir maksat için kullanabilir. 

2. îşbu Anlaşma mucibince yapılan satışlar ne icesinde Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
namına biriken Türk lirası yekûnunun 34.7 milyon doların lira muadilinden az olması halinde 104 
(g) bölümü gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ikraz olarak verilecek meblâğ, aradaki 
fark kadar azaltılacaktır; lira depozitası tutarının 34.7 milyon dolar muadilini aşması halinde, 
bu fazlalığın % 49 u 104 (g) bölümü gereğince yapılacak ikrazata ve % 51 i 104 ncü madde çer
çevesi içinde Amerika Birleşik Devletleri Hükümet nce tâyin edilecek mevzu veya mevzulara talisi.* 
edilecektir. 

Madde — III. 

Türk liralarının yatırılması 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümetince finanse edilen emtia ile navlun bedeli (Birleşik Devletle 
bayrağını taşıyan gemilerin kullanılması mecburiyetinden ileri gelen fazla masraflar müstesna) mu
kabili Tür/k liraları Amerika Birleşik Devletleri hesabına yatırılırken, mubayaa müsaadelerinde belir
tileceği veçhile Amerikan bankaları veya Amerikan Hükümeti tarafından dolar tediyesinin yapıldığı 
tarihlerde umumiyetle ithal muameleleri için Amerikan dolarına fiilen tatbik edilmekte olan rayiç 

' (rüçhanlı kur tatbik edilen ithalât hariç) esas tutulacaktır. 

Madde — IV. 

Umumi taahhütler 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ,bu anlaşma hükümlerine göre mubayaa edilen ihtiyaç fazlası 
zirai maddelerin, başka memleketlere satılmasına ve sevk olunmasına veya dahilî ihtiyaçtan gayri mak
satlar için kullanılmasına (bu şekilde bir satış, sevkıyat veya istimal hususunda Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümetinin sarih müsaadesi hariç) mâni olmak üzere gereken bütün tedbirleri almayı ve bu 
maddeler mubayaasının Amerika Birleşik Devletlerine dost oimıyan memleketlerin bu veya buna müma-
sll emtiadan, ellerinde bulunan mevcudun artmasını intacetmiyeceği hususunda teminat vermeyi taah-
hüdeyler. 

2. Her iki Hükümet bu anlaşma hükümlerine göre yapılan ihtiyaç fazlası zirai emtia alım ve satı
mının dünya zirai emtia fiyat muvazenesini aşırı derecede ihlâl etmemesi, Amerika Birleşik Devletleri
nin mevzuubahis emtiaya ait mûtat piyasalarında tahavvüle sebebiyet vermemesi ve dost memleket
ler arasında normal ticaret usullerini haleldar etmemesini teminen münasip tedbirleri almayı taahhüd-
ed erler. 

3. Bu anlaşmanın tatbikmda; her iki Hükümet hususi ticaret erbabına tesirli şekilde faaliyet gös
termelerini mümkün kılacak ticari şartları sağlamaya çalışacaklar ve zirai maddelere ait devamlı piya
sa taleplerini artırmak ve genişletmek için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerdir. 

4. Türkiye Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin talebi üzerine, bilhassa emtianın 
memlekete girişi ve vaziyeti dâhil programın inkişjfı ile aynı veya benzeri emtianın ihracatı hakkın
da malûmat vermeyrkabul eder. 

Madde — V. 

İstişare 

Taraflardan birinin talebi üzerine, iki Hükümet bu anlaşmanın tatbiki veya bu anlaşma gereğine* 
yapılan muamelelerle ilgili her hangi bir mesele hakkında istişarede bulunacaklardır. 
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Madde — VI. 

Meriyete giriş 

Bu anlaşma imzası tarihinde meriyete girecektir. 
Yukardaki hususları tasdik zımnında, bu maksftla gerekli şekilde yetkili kflınmış olan murahhas

lar işibu Anlaşmayı imzalamışlardır. 
Ankara'da 13 Şubat 1969 günü iki nüsha halinde tanzim edilmiştir. 

' Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti-adına • • Hükümeti adına 

13 Şubat 1959 
Ekselâiıs, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bugünkü tarihte imzalanan Zirai 
Emtia Anlaşmasna atıf yapmakla şeref kazanırım. 

Zirai Ticaret Geliştirme ve Yardım hakkındaki muaddel kanunun 104 (a) kısmına tevfikan zirai 
pazarın geliştirilmesi maksadiyle Amerika Birledik Devletleri tarafından münakit mevzuubahis 
Anlaşmanın hükümleri mucibince Türk Lirası olarak tahassul edecek meblâğların kullanılma tar
zı hakkında, işbu Sefaret ile Türkiye Cumhuriyeei Hükümeti arasında vâki müzakereler neticesin
de mutabık kalman Anlaşma hususunda Hükümetinin anlayışının âtide mâruz şekilde olduğunu 
teyidederim. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin âzami 100 000 dolara tekabül eden miktarda Türk Lirası
nın aşağıdaki hususlarda kullanılmasını kabul ettiği anlaşılmıştır : 

a) Diğer memleketlerdeki zirai pazar inkişafı projeleri ve faaliyetleri için gerekli mal ve hiz
metlerin Türkiye'den temini ve 

b) Birleşik Amerika Ziraat Vekâletinin bahis mevzuu pazar inkişafı projeleriyle iştigal eden 
personeli ile mezkûr Vekâlet namına anılan projelerle ilgili olarak faaliyette bulunan şahısların, 
yukarda zikredilen 100 000 dolara tekabül e'den kısmından fazla olmamak şartiyle, beynelmilel 
ve memleket içi seyahat masraflarının ödenmesi. 

Yukarda mâruz anlayış hususunda Ekselansınızın mutabakatını öğrenmekle şerefyap^olacağım. 
" Üstün saygılarımı teyidederim, Ekselans. 

Amerikan Büyükelçisi 
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Ekselans, 

Müfadı aşağıya geçirilmiş bulunan 13 Şubat 1959 tarih ve 137İ sayılı mektubunuzu aldığımı 
bildirmekle şeref duyarım : 

Ekselans, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bugünkü tarihte imzalanan Zi

rai Emtia Anlaşmasına atıf yapmakla şeref kazanırım. 
Zirai Ticaret Geliştirme ve Yardım hakkındaki muaddel kanunun 104 (a) kısmına tevfikan 

zirai pazarın geliştirilmesi maksadiyle Amerika Birleşik Devletleri tarafından münakit mevzuu-
bahis Anlaşmanın hükümleri mucibince Türk lirası olarak taha'ssul edecek meblâğların kullanıl
ma tarzı hakkında, işbu sefaret ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında vâki müzakereler ne
ticesinde mutabık kalman Anlaşma hususunda Hükümetinin anlayışının âtide mâruz şekilde oldu
ğunu teyidederim. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin âzami 100 000 dolara tekabül eden miktarda Türk lirasının 
aşağıdaki hususlarda kullanılmasını kabul ettiği anlaşılmıştır : 

a) Diğer memleketlerdeki zirai pazar inkişafı projeleri ve faaliyetleri için gerekli mal ve 
hizmetlerin Türkiye'den temini ve 

b) Birleşik Amerika Ziraat Vekâletinin bahis mevzuu pazar inkişafı projeleriyle iştigal eden 
personeli ile mezkûr vekâlet namına anılan projelerle ilgili olarak faaliyette bulunan şahısların, 
yukarda zikredilen 100 000 dolara tekabül eden kısmından fazla olmamak şartiyle, beynelmilel 
ve memleketiçi seyahat masraflarının ödenmesi. 

Yukarda mâruz anlayış hususunda ekselansınızın mutabakatını öğrenmekle şerefyab olacağım. 
Üstün saygılarımı teyidederim, Ekselans. 
Türk Hükümetinin yukardaki anlayışla mutabık bulunduğunu gize bildirmekle şeref duyarım. 
En yüksek saygılarımı lütfen kabul ediniz, Ekselans. 

Hasan Esat Işık 
Milletlerarası iktisadi îş Birliği 

Genel Sekreteri 

25 Haziran 1959 
Ekselans, 

Hükümetlerimiz arasında 13 Şubat 1959 tarihinde imzalanan Zirai Emtia Anlaşmasının madde 
I I paragraf I (c) mucibince bir İkraz Anlaşmasına mütedair olarak Büyükelçiliğimiz ve Türkiye 
Hükümetimin temsilcileri arasında vâıkı müzakerelere atıfta bulunmak ve İkraz Anlaşmasının hüküm
lerine nazaran uygunluğunu sağlamak maksadiyle mezkûr Zirai Emtia Anlaşmasının, madde I I pa
ragraf I (c) nin «Şurası mukarrerdir ki» kelimeleri ile başlıyan ikinci cümlesi tarh edilmek sure
tiyle tadilini, teklif etmekle şeref duyarım. 

Bu mektubun ve Ekselanslarının bu husustaki mutabakatlarını bildiren cevabının, Ekselansları
nın cevabi mektubunun taşıdığı tarihte yürürlüğe girmek üzere 13 Şubat 1959 Anlaşmasının tadilâ
tını teşkil etmesini teklif etmekle şeref duyarım. 

En üstün saygılarımı teyit ederim. 
Amerikan Büyükelçisi 
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Ekselans, 

Ekselanslarının anüfadı aşağıya geçirilmiş bulunsan 25 Haziran 1959 tarih ve 2874 «ayılı mektubu
nu aldığımı bildirmekle şeref duyarım: 

«Ekselans, 

«Hükümetlerimiz arasında 13 Şubat 1959 tarihinde imzalanan Zirai Emtia Anlaşmasının madde 
II paragraf I (c) mucibince bir tkraz Anlaşmasına mütedair olarak Büyükelçiliğimiz ve Türkiye 
Hükümetinin temsilcileri arasında vâki müzakerelere atıfta bulunmak ve İkraz Anlaşmasının hüküm
lerine nazaran uygunluğunu sağlamak maksadiyle mezkûr Zirai Emtia Anlaşmasının, madde I I pa
ragraf I (c) nin «Şurası mukarrerdir ki» kelimeleri ile başlıyan ikinci cümlesi tarh edilmek sure
tiyle tadilini, teklif etmekle şeref duyarım. 

Bu mektubun ve Ekselanslarının bu husustaki mutabakatlarını bildiren cevabının, Ekselânsları-
mn cevaibi mektubunun taşıdığı tarihte yürürlüğe girmek üzere 13 Şubat 1959 Anlaşmasının tadilâ
tını teşkil etmesini teklif etmekle şeref duyarım. 

En üstün saygılarımı teyit ederim.» 
Yukarıda zikri geçen mektubun muhtevasının Türkiye Hükümetince şayanı kabul olduğunu ve 

Türkiye Hükümetinin Ekselanslarının mektubu ile buna ait halihazır cevabı bugünkü tarihte yürür
lüğe girmek üzere bu mevzuda Hükümetlerimiz arasında bir Anlaşma olarak telâkki ettiğini Ekse
lanslarına bildirmekle şeref duyarım. ' 

Üstün saygılarımı teyidederim. 
Hariciye Yeküi 7, 
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