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Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankası arasında 7 Temimiz 1950 tarihinde aktedümiş olan 
«Limanların Geliştirilmesi ve İnşası» ile «Silolar İnşası» na ait Kredi An
laşmaları onanmıştır. 

Madde 2 — Bu Anlaşmaların icabettirdiğl iç tediyeler projelerin 
tatbikıyla ilgili makamlar tarafından temin olunamadığı takdirde, bun
ların gerektirdiği masrafların yapılması için Bütçe Kanunları ve Muhar 
sebei Umumiye Kanunu dairesinde gereken tedbirleri almağa Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 4 —' Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
20/7/1950 

K R E D İ A N L A Ş M A S I 

( L i m a n l a r ı n G e l i ş t i r i l m e ve İ n ş a P r o j e l e r i ) 

Türküye Cumhur iye t i i l e Mi l l e t l e ra ras ı Imaır ve K a l k ı n m a 
[Bankası a r a s ı n d a 7 / 7 / 1 9 5 0 t a r i h l i A n l a ş m a 

M A D D E — I 

Tarifler 

Metin başka türlü icap ettirmedikçe, bu Anlaşmada veya bu Anlaş
maya bağlı herhangi bir vesikada kullanılan bu maddede izah edilen mâ
nayı mutazamnıındırlar. 

1 - Müstakriz tâbiri Türkiye Cumhuriyeti mânasmaaır. 

2 - Banka tâbiri Milletlerarası fanar ve Kalkınma Bankası manası
nadır. 

3 - Kredi tâbiri bu Anlaşma ile sağlanan kredi manasınadır. 

4 - Kredi hesabı bu Anlaşmanın 4 üncü maddesinin 1. inci kısmı ge
reğince açılacak kredi hesabı manasınadır. 

5 - Birleşik Devletler tâbiri Amerika Birleşik Devletleri manası
nadır. 

6 •> Dolar ve <j> işareti tâbirleri mevzuubahis zamanda Birleşik Ame
rika'da âmme veya hususi borçların tediyesinde kullanılan ve kanuni te
davülü bulunan .Birleşik Amerika'nın kâğıt veya madenî parası mana
sınadır. 

7 - Tahvil tâbiri işbu Anlaşmanın 6 n c ı maddesine tevfikan ihraç 
olunan tahviller manasınadır. 

;8 - Emtia tabiri bu Anlaşmanın 3 üncü maddesinde tavzih olunan 
maksatlar için .lüzumlu teçhizat, emtia ve hizmetler manasınadır. 

İşbu Anlaşmada herhangi bir malın maliyeti tâbiri, mevzuubahis 
malın müstakriz memlekete ithali ile alâkalı masrafları da ihtiva edece
ği manasınadır. Ancak bu tâbire müstakriz memleketin kendi parasın
dan başka paralarla yapılan tediyeler girer. 

9 - Projeler tâbiri işbu Anlaşmaya bağlı 2 No. lu ekte tavsif olu
nan projeler mânasında olup bunlar Banka ile müstakriz arasında varı
lacak anlaşmaya göre zaman zaman tadil edilebilir. Proje tâbiri bu kabîl 
projelerden bir tanesi mânasında olup A , B, C, D, E, P veya G proje
leri ise bu Anlaşmaya bağlı 2 No. lu ekte tavsif edilen projeler mânasın-
dadır. 

10 - Yürürlük tarihi tâbiri işbu Anlaşmanın 12 nci maddesine tev
fikan bu Anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarih mânasmdadır. 

11 - Kapanış tarihi tâbiri aşağıda her proje için gösterilen kapanış 
tarihi mânasında veya Banka ile müstakriz arasında yazılı olarak tes-
bit edilecek diğer kapanış tarihi mânasındadır. 

Proje • Kapanış tarihi 

A 31 Aralık 1953 
B 31 » 1953 
C 31 » 1953 
I> 31 » 1956 
E 3,1 » 1952 
P 31 » 1953 
G 31 » 1951 

12 - Ajan tâbiri icabı hâle göre, müstakrizin veya müstakrize ait 
herhangi diğer tâli bir siyasi teşekkülün bir ajanı veya mutavassıtı mâ
nasında olup müstakriz tarafından doğrudan doğruya veya bilvasıta 
kontrol edilen veya müstakrize ait olan veya ona bağlı herhangi bir tâli 
teşkilâtın veya müstakrize veya ona bağlı tâli siyasi bir teşekiiülün he-
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sabına veya menfaatine uygun olarak icrai faaliyet eden herhangi bir 
teşkilât veya organizasyonu da ihtiva eder. 

113 - Bu Anlaşma tâbiri, bu Anlaşmada sözü edilen ve bu Anlaş
maya bağlanan ve burada kendilerine ait rumuzlarla zikredilen ekleri de 
ihtiva eder mânasmdadır. 

M A D D E — II 

Kredi 
Kısım 1 — Banka bu Anlaşmada kabul olunan şartlar ve esaslar 

dairesinde müstakrize 12 500 000 dolar veya bu miktara muadil ve tes-
bit edilecek diğer para cinsinden bir miktara tekabül edecek bir meblâğı 
temin etmeyi taahhüt eder. 

Kısım 2 — Kredi mebaliği işbu Anlaşmanın 4 üncü maddesinde 
tesbit edilen esaslar dairesinde müstakriz tarafından istimal olunabilir. 
Kredinin istimal edilmeyen herhangi bir miktarı üzerinden müstakriz aşa
ğıda gösterilen nispette ve devrelerde vacibüttediye olmak üzere Ban
kaya bir taahhüt ücreti ödeyecektir. 

a) Yürürlük tarihinden veya 3 Ocak 1951 flen itibaren (hangisi 
daha evvel ise) kredi mebaliğinin kullanılması veya işbu Anlaşmanın 
V inci maddesi gereğince kredi bakiyesinin iptali tarihine kadar; (hangisi 
daha evvel ise) 

i) Yürürlük tarihinden itibaren 180 gün sonraki tarihe kadar veya 
3 Ocak 19511 tarihine kadar (hangisi daha evvel ise) senede 
% 1,5, 

li) D tarihten sonra senevi 3 1/4 % üzerinden bir taahhüt ücreti 
alınacaktır k i bundan aşağıdaki şekilde hesaplanacak olan bir 
miktar tenzil edilecektir. 

Taahhüt ücretinden düşülecek olan bu miktar bir Ocak, 1 Nisan, 
1 Temmuz ve 1 Ekim tarihlerinde başlıyan 3 aylık devreler veya bu dev
relerin bir cüz'ü için 90, 91 ve 92 gün vadeli Amerika Birleşik Devletleri 
Hazine bonolarının söz konusu 3 aylık vâdeler veya cüz'ülerine tekaüdüm 
eden tarihte Hazine nezareti tarafından ilân edilen vasati satış fiyatları
na göre tesbit edilen Iskonto nispetine göre hesaplanacaktır. Ancak bu 
devreler veya cüz'üleri için taahhüt ücretinden tenzil ©dilmek üzere he
saplanacak miktar hiçbir şekilde senevi 1 3/4 % den fazla olamaz. 

b) Müstakrizin smünaoaatı üzerine Banka işbu Anlaşmanın 4 üncü 
maddesinin 3 üncü kısmı hükümlerine tevfikan sağlanacak malların 
karşılığını temin etmek üzere ımüstakrize veya başkalarına karşı yazı
lı olarak taahhüde girişirse taahhüt olunan meblâğın çekilmesi veya ta
mamen kullanılması (hangisi evvel ise) anma kadar geçecek zaman için 
yukarda A fıkrası gereğince ödenecek taahhüt ücretinin nispeti % 1 nis
petinde artırılacaktır. 

C) TaaMhüt ücreti dolar üzeninden ve 1 Nisan ve 1 .Ekim tarihlerin
de olmak üzere senede ik i defa ödenecektir. 

Kısım 3 — Müstakriz krediden istimal edilip de itfa edilmiyen 
kısmı üzerinden istimal tarihinden itibaren başlamak üzere senevi % 
4 1/4 faiz ödeyecektir. Bu faiz dolar üzerinden 1 Nisan ve 1 Ekim tarih
lerinde olmak üzere senede 2 defa tediye olunacaktır. Şu kadar k i başka 
bir para üzerinden vacibüttediye olan ımeblâğa ait faiız de o para üzerin
den ödenecektir. 

Kısım 4 —• İşbu Anlaşmaya göre birikecek ve Anlaşmanın 6 nci 
maddesinin 6 nci kısmı gereğince tahsili icabeden taahhüt ücreti, faiz 
veya hizmet ücretinin altı aydan az- devreler İçin hesaplanması icafoettiği 
hallerde, hesap günlük esası üzerinden ve 365 •gimüiHk seneye göre ya
pılacaktır. 6 aylık devreler için taahhüt, faiz ve hizmet ücretleri sene-
Mk esası üzerinden hesaplanacaktır. 

Kısım 5 — Müstakriz kredinin resülmaMni işbu Anlaşmaya ekli 
bir numaralı vesikada gösterilen amortisman tablosuna göre itfa edecek
tir. Kredi mebaliğinin bir kısmı dolardan başka bir para üzerinden öde-
neoekse bu ımebaiiğin vâde ve tediye faizleri İşbu Anlaşmaya ilişik bir 
numaralı tekte gösterilen. resülmal taksit vâdeleri olacaktır. 

Kısım 6'— Kredinin ve tahvilâtın faiz ve resülmaU kredi mebaliği 
üzerindeki taahhüt ve hizmet ücretleri ve tahvilâtın itfasına ait primler, 
Bankanın New-York Eyaletinde, New-York Şehrindeki şubesinde veya 
Bankanın zaman zaman yazılı olarak talebedeceği diğer yerlerde ödene
cektir. Ancak Bankadan gayrı ellerde bulunan tahvilâtla alâkalı olarak 
yapılacak tediyeler, tahvillerin üzerinde yazılı mahallerde icra oluna
caktır. 

Kısım 7 — Amerika Birleşik Devletleri dışındaki. memleketlere 
sipariş verilmesi mutasavver olduğu takdirde, müstakriz ilk fırsatta 
bankayı keyfiyetten haberdar edecek ve yapılan veya yapılacak siparişe 
dâhil malların bir listesiyle muhammeni maliyet bedeli ve sipariş veri
len memlwketin ismi bildirilecektir. Sipariş verilen memleket, mallar veya 
muhammen maliyetler üzerinde tadilât vukuunda müstakriz, keyfiyeti 

derhal Bankaya bildirecektir. Amerika'dan başka memleketlerden yapı
lacak mubayaaların bedelini müstakriz, mümkün olduğu takdirde, sipa
riş verilen memleket parası cinsinden kendisi ödeyecektir. Başka paralar 
üzeninden yapılacak tediyeler hususunda Banka, ihtiyarına göre dolar ye
rine o memleket parası üzerinden avans verebilecektir. Bankanın eline 
bu gibi avanslar neticesinde dolar mukabilinde diğer bir memleket pa
rası, geçerse, bu kabil avansların itfası da dolar üzerinden olacak ve itfa 
miktarı Bankanın muamele sırasında ikraz ettiği dolar miktarına muadil 
olacaktır. Bankanın diğer bir para cinsinden yaptığı ve fakat dolar muka
bilinde elde etmediği avansların itfası da o para cinsinden olacaktır. 

Kısım 8 — işbu Anlaşma hükümlerinde veya, tahvillerde hilâfına 
hükümler bulunsa dahi, bu Anlaşmaya taraf teşkil edenler Anlaşmaya 
eklenen ve Bankanın 28 Nisan 1948 tarihli ve 2 numaralı kredi talimatı 
hükümlerini kabul ederler. 

ıMADDE III. 

Kredi mebaliğinin istimali 

Kısım 1 — Müstakriz kredi mebaliğinin, projelerin icabetitirdiği 
malların mubayaası ve müstakriz memlekete ithali hususunda sarfedi-
leceğini kabul eder. Her projenin icabettireoeği mallar anılaşma İle yalzılı 
olarak Banka ile müstakriz arasında tesbit 'edilecek ve liste muhteviyatı 
İcabında karşılıklı rıza ile yazılı olarak tadil edilebilecektir. 

Kısım 2 — Kredi mebaliğinin tamamı veya bir kısmı ile mubayaa 
olunacak- inalların müstakriz memlekete ithalini borçlu taahhüt eder. 
Banka ile müstakriz arasında yazılı olarak hilâfına bir anlaşma mevcut 
olmadıkça, borçlu ithal ettiği malları işbu Anlaşmanın 2 nci maddesinin 
2 nci kısmı gereğince bankaya verilmiş olan projelerin tahakkukunda 
kullanacaktır. (Banka ile müstakriz arasında hilâfına yazılı bir Anlaşma 
olmadıkça, borçlu memleket bu şekilde ithal ettiği mallara kayıtsız ve 
şartsız olarak sahip olacaktır.) 

MADDE IV. 

Kredi mebaliğinin çekilmesi ve taahhüde bağlanması: 

Kısım 1 — Banka kendi defterlerinde borçlu memleket namına bir 
hesap açacak ve kredi mebaliğinıi bu hesaba matlûp kaydedecektir. 

Kısım 2 —• işbu anlaşmadaki hükümlerle mukayyet olmak şartiyie 
borçlu memleket zaman zaman aşağıdaki masraflar için kredi ımebaMği-
ni istimal edebilecektir. 

i) Müstakriz tarafından işbu Anlaşma hükümlerine uygun olarak ma
kul fiyatlarla mubayaa olunan mallar için sarf olunan mebaliğin ia
desi, 

ii) . Henüz ödenmemiş olan ımalların makul addedilen tutarının ımüstafc-
ıriz tarafından tediyesini temin zımnında borçlu memlekete zaman 
zaman banka tarafından tediyesi yazılı olarak tasvibolunan meba-
Iiğ, banka ile borçlu memleket arasında hilâfına yazılı bir anlaşma 
mevcut olmadıkça Banka, müstakrizin işbu Anlaşmanın yürürlük ta
rihinden evvel sarfettiği rnebaliğ için tediyatta bulunmıyacaktır. Yu-
kardaki hükümlere rağmen borçlu (projelerin hazırlanması için 
lüzumlu teknik hizmetlerin makul masrafları karşılığı olarak 
350.000 dolar veya dolardan maada para cinsinden aynı miktar 
dolara tekabül edecek .miktar müstesna) bankadan finansmanı ica
beden projeleri Bankaya vermeden veya vermiş olup ta bunlar üze
rinde Bankanın tetkikikini ve borçlu ile istişare imkânını sağüyacak 
kadar bir müddet geçmeden, kredi hesabından para çekemez. 
Kısım 3 — Borçlu memleketin yazılı talebi üzerine Banka (işbu An

laşmanın V inci maddesinin hükümleri gereğince alınacak herhangi bir 
tediyatı talik veya fesih kararma rağmen hüküm ifade etmek üzere) tak
dir hakkı kendisime ait olmak üzere mal mubayaası için gerekli krediyi 
sağlamak üzere borçlu veya üçüncü şahısta" namıma tediyatta buluna
cağı hakkında yazılı bir taahhüt verebilir. 

Kısım 4 — Kredi hesabından bir miktar paranın kullanılmasını arzu 
ettiği zaman, Bankaya sağıdaki hususları ihtiva eden yazılı (bir talepte 
bulunacaktır: 

1 - Kredi hesabından çekilmesi arzu edilen meblâğ, 
¡2 - Talebolunan meblâğın borçlu tarafından ödenen veya ödenecek 

olan mebaliği karşılamak maksadiyle talebedildiği. imkân nispetinde ve 
Banka tarafından talebolunacak derecede teferruatı ihtiva etmek üzere 
İşbu talep mubayaa olunan veya olunacak malların maliyetini; sipariş 
tarihlerini, tediye tarihlerini, malları temin eden firnıialann adreslerini, 
malların borçlu memleket arazisine tahinini geliş tarihlerini ve bu mıal-
lann hangi malûm veya muhammen gayelere sarfıedileceğl hususlarını 
İhtiva edecektir. 
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3 - Borçlu işbu malların sipariş veya tediyesini temin zımnında bu 
kredi mebaliğinden avans almadığını veya mevcut başka kredi veya hibe 
imkânlarından istifade etmediğini ve bu malların karşılığını temin mak-
sadiyle kısa vadeli bir kredi temin etmişse bunun mahiyetini ve işbu 
kredi tutarını bu şekilde kredi hesabından Bağlıyacağı avans ile ödemek 
niyetinde olduğunu bildirecektir. 

4 - Borçlu yapılan veya yapılacak tediyatın işbu Anlaşmanın III üncü 
maddesi gereğince icra edildiğini ve mubayaa olunan veya olunacak mal
ların bu maksada uygun olduğuna ve işbu malların mubayaa bedelinin 
ve tediye şeklinin makûl olduğuna dair beyanda bulunacaktır. 

5 - Borçlu avansın talebi tarihinde işbu Anlaşmadan mütevellit ve
cibelerini tamamiyle yerine getirmiş olduğuna dair beyanda bulunacaktır. 

b) Müstakriz henüz ödenmemiş mebâliğin tediyesini temin zım
nında kredi hesabından yapılacak kullanma talebiyle alâkalı olarak aşa
ğıdaki malûmatı verecektir. 

16 - Mubayaa olunacak malların bedelini karşılamak üzere talebolu
nan mebâliğ ile ilgili olarak alacaklı ile aktedilmiş olan anlaşma hakkında 
malûmat. 

ı7 - Borçlu Bankaya talebolunan mebâllğl söz konusu malların be
delini karşılamak maksadiyle kullanacağına dair taahhütte bulunacak ve 
tediyat yapılır yapılmaz Bankaca tatminkâr addedilecek evrakı müsbite 
ibraz edecektir. 

c) Kredi hesabından ilk defa olarak bir meblâğın avans şeklinde 
kullanılması hususunda verilen talepname şu noktaları da ihtiva edecek
tir: 

8 - îşbu talepname tarihi ile Anlaşmanın yürürlük tarihi arasında 
geçen ımüddet zarfında bu Anlaşmanın V inci maddesinin 2 nci kısmının 
g fıkrasında tasrih olunan hâdiselerden hiçbirinin vuku bulmadığı husuı 
sunda izahat verecektir. 

Kısım 5 — Bu madde gereğince verilecek her talepname ingilizce 
olarak yazılacak ve borçlu memleket namına bu maksatla selâhiyetli kı
lınan mümessil veya mümessiller tarafından imzalanacaktır. Bu talepna
meler Bankanın zaman zaman istiyeceği şekilde 3 nüsha halinde verile
cektir. Talebolunan miktar dolardan maada bir para üzerinden ise, pa
ranın cins ve miktarı bildirilecektir. Banka ile müstakriz arasında hilâ
fına bir anlaşma yoksa bu kabil talepler j(herhanğl bir cins para ile ya
pılacak nihaî talep müstesna) asgarî 50.000 dolar tutarında veya bu mik
tar dolara muadil başka para miktarında olacaktır. Bu talepnameler mü-
tevali bir numara silsilesi takibedecektir. 

Kısım <6 — Müstakriz memleket Bankanın talebi üzerine, Bankaya 
yapılan tediyeyi tevsik edecek fatura veya tediye makbuzlariyle diğer 
evrakın aslını veya kopyalarını verir. Müstakriz Banka tarafından talep
name ile ilgili olarak zaman zaman istenecek diğer vesaiki vermekle mü
kelleftir. Banka bu talebini avanls İtasından evvel veya sonra yapabUir. 

Kısım 7 — Her talepname ve üişik vesikalar talebolunan meblâğın 
işbu Anlaşmanın üçüncü maddesi hükümlerine uygun olarak istendiği hu
susunda Bankaya kâfi derecede kanaat bahşedecek şekilde olmalıdır. 
Bu madde gereğince Bankaya verilecek talepnameler ve vesikalar Ban
kaca şekil ve muhteva bakımından tatminkâr olacaktır. 

Kısım 8 — Banka talebolunan meblâğın işbu Anlaşma hükümlerine 
uygun olduğuna ve müstakrizin bu Anlaşma gereğince kredi hesalbından 
avans almağa yetkili olduğuna kanaat getirdiği zaman gerekli meblâğı 
müstakriz memlekete veya göstereceği yere öder. 

M A D D E — V 

îptal ve kredi istimialmin taliki 

Kısım 1 —• Müstakriz memleket dilerse Bankaya vereceği yazılı 
bir beyana istinaden kredi mebaliğinin ta/marnını veya bir, kısmını iptal 
edebilir. Muayyen bir proje için tahsis edilmiş kredi mebaliğinin bir kıs
mım müstakriz, Anlaşmaya bağlı 4 numaralı ek mucibince projenin ka
panış tarihine kadar kullanmazsa, kullanıimıyan kısım kapanış tarihi so
nunda iptal edilir. 

(Kısım 2 —• Aşağıdaki haller meydana gelmiş ve devam ediyorsa 
Banka, dilediği takdirde, müstakrizin kredi hesabından istifade hakkını 
talik edebilir. 

a) Bu Anlaşmanın IX uncu maddesine uygun olarak bir malî taah
hüdün yerine getirilememesi hadisesi vukulbulur ve devata. ederse, 

b) Hâsıl olan fevkalâde bir hal müstakrizin işbu Anlaşmadan mü
tevellit vecibelerinin ifasını imkânsız kılarsa, 

ıc) Borçlu memleket Milletlerarası Para Fonundan çıkmış veya Fona 
ait Anlaşmanın W üncü maddesinin 6 nci kısmı, V İnci maddesinin 5 inci 

kısmı, VI nci maddesinin 1 İnci kısmı veya X V inci maddesinin 2 (a) kısmı 
hükümleri gereğince Fonun menablinden istifade edemiyeceği anlaşılırsa, 

d) Müstakriz Milletlerarası Banka -âzalığındanı çıkmış veya çıkarıl
mış ise, 

e) Banka esas Anlaşmasının VI nci maddesinin 5 inci kısmı gere
ğince faaliyetine muvakkaten veya daimî olarak nihayet vermiş ise, 

f) ! Muayyen bir proje maliyeti olarak işbu Anlaşmaya bağlı 4 No. iu 
ekte gösterilen meblâğın fevkinde bir para sarfını icabetürecek haller 
zuhurunda müstakriz memleketin Banka ile istişare neticesi olarak ge
rekli munzam meblâğı teminat altına alacak bir durumda olmadığı tesbilb 
edilirse, 

ğ) işbu Anlaşma tarihinden sonra ve fakat yürürlük tarihinden 
evvel müstakriz memleket Anlaşmanın V I H inci maddesinin 6 neı kısım 
veya 7 (b) kısmı hükümlerine mugayir düşecek bir harekette bulunursa, 

Banka bu hâdiseler muvacehesinde müstakriz! kredi mebâliğini isti
malden men selâhiyetini kullandığım diğer tarafa bildirebilir. Bu tarih
ten sonra borçlu bu hale sebebiyet veren ahvalin hitamına kadar veya 
Bankanın bu kararını değiştirdiğini bildirdiği ana kadar ((hangisi daha 
evvel ise) kredi mebâllğini kullanamaz. 

Kısım 3 — işbu maddenin 2 nci kısmında bahsi geçen haller mey
dana gelmiş ve devam ediyorsa, Banka borçluya herhangi bir anda yapa
cağı tebligat ile kredinin istimal olunmamış mebaliği hakkındaki taahhü
dünden sarfmazar ettiğini ve böylece o ana kadar mevcut bakiyenin iptal 
edilmiş olduğunu bildirebilir. 

Kısım 4 — Banka ile müstakriz arasında hilâfına yazılı bir anlaşma 
(olmadıkça, işbu maddenin 1 inci veya 3 üncü kısmı hükümleri gereğince 
yapılacak İptal muameleleri söz konusu anlaşmanın bir numaralı ekinde 
resülmal taksitleri için gösterilen vâde tarihlerine, vâdesi en muahhar 
olan taksitten başlamak üzere kabili tatbik olacaktır. Şu kadar k i o 
ana kadar bu taksitler ve vâdeler için verilmiş Olan tahviller veya işbu 
Anlaşmanın VI nci maddesi gereğince talep olunmuş tahviller bu hüküm
den müstesnadır. 

Kısım 5 —• Bu maddede sarahaten gösterilen haller hariç birinci 
veya üçüncü kısım hükümleri gereğince kredinin iptaline veya 2 nci kı
sım hükümleri gereğince kredinin istimalinin taliki kararma rağmen 
işbu Anaşmanın tekmil hükümleri yürürlükte kalacaktır. 

M A D D E — VI 

Tahvilât 

Kısım 1 — Müstakriz tou maddede izah edildiği şekilde tahvil ihraç 
ve teslim edecektir, işbu tahviller natık oldukları miktara müsavi bir 
resüimale tekabül edecekler ve bunlardan her hangi birine ait resülma-
lin tediyesi borçlunun, işbu Anlaşmanm II nci »maddesinin 5 inci kıs
mı gereğince mevcut borcunu aynı miktarda azaltacaktır. 

Kısım 2 —• Borçlu Bankanın talebi üzerine Bankaya veya emrüha-
valesine talep anma kadar istimal edilmiş ve itfa olunmamış ve muka
bilinde tahvil ihraç edilmemiş meblâğı tecavüz ötmemek üzere talep olu
nan miktara uygun tahvil tanzim elder ve verir. Bu şekilde ihraç oluna
cak athviller bu Anlaşmaya bağlı 1 No. lu ekte gösterilen resülmal tak
sit vâdelerine uygun olacak ve Bankanın vâki talebinde zikredilen para 
cinsinden vacibüttediye olacaktır. Şu kadar k i talep olunan para cinsin
den verilecek ve ödenecek olan tahvil tutarı, o ana kadar o para cinsin
den istimal edilmiş ve itfa olunmamış .miktardan fazla olamaz. 

Kısım 3 — Tahviller Bankaya veya Bankanın emrühavalesine tah
rir olunacak ve Bankanın zaman zaman talep edeceği şekilde ya emre 
muharrer veya 8 aylık kuponları ıbulunan hamiline muharrer tahviller 
şeklinde olacaktır. Dolar üzerinden tediye olunacak emre muharrer tah
viller işbu Anlaşmaya bağlı 3 - A numunesine uygun olacaktır. Hâmiline 
muharrer ve kuponlu tahviller ise bu Anlaşmaya bağlı 3 - B numunesine' 
uygun olacaktır. 

Kısım 4 — Kredi mebaliğinin bir kısmı dolardan maada bir para 
üzerinden ödenecek ise bu maksatla ihraç olunan tahviller de o para 
cinsinden ödenecek ve resülmal ve varsa faiz ve prim dahi o para üze
rinden vacibüttediye olacaktır. Bu kabil tahviller o ana kadar söz ko
nusu para cinsinden Ödenmemiş meblâğa muadil olacaktır. Dolardan 
maada para cinsinden ödenecek tahvillerin şekil ve muhtevası da bu An
laşmaya bağlı 8 - A veya 3 - B numunelerine uygun olacak ve tahvillerin 
resülmal, faiz ve priminin o para cinsinden ödeneceği, itfanın hangi ma
hal veya mahallerde yapılacağı ve borçlu memleket kanunlarına veya 
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•İtfanın yapılacağı memleket ahkâmına ittılba gayesi ile tahvillerde Ban
kamın yapılmasını gerekli gördüğü tadilâtı da ihtiva edecektir. 

Kısım 5 — Banka ile müstakriz arasında hilâfına yazılı bir anlaş
ma mevcut olmadıkça, bütün tahviller ya tamamile gravürlü veya mat
bu bulunacak veyahut kenarları ve zemini gravürlü kâğıt üzerine taş 
basması olacaktır. Bankaya matbu veya litografla basılmış tahviller ve
rilmiş ise borçlu, ımasrafı kendisine ait olmak 'üzere, işbu tahvilleri he
men gravürlü tahvillerle değiştirerek Bankaya verecektir. 

Kısım 6 — Tahviller IBankanm tesbit 'edeceği senevi % yüzde i 
1/4 faiz haddini geçmemek üzere faiz getirecektir. Her hangi bir tahvil 
senevi yüzde'4 1/4 den aşağı bir faiz haddi ile ihraç edilirse müstakriz 
işbu tahvillerin resülmal üzerinden yüzde 4 1/4 faizi bononun faiz haddi 
arasındaki farka tekabül etmek üzere iBankaya bir hizmet ücreti öde
yecektir. Bu hizmet ücreti her sene 1 Nisan ve 1 Ekim tarihlerinde ol
mak üzere tahvillerin natık olduğu para cinsinden tediye olunacaktır. 
Tahvillerin üzerinde yazılı faiz haddinin ve bu kısımda bahis mevzuu 
hizmet ücretinin ödenmesi borçluyu, işbu Anlaşmanın H hci madddesi-
nin 3 üncü kısmı hükümlerince kredi üzerinden ödenmesi icabeden faiz
den ibrağ eder. 

Kısım 7 — a) Emre muharrer tahvil 1 Nisan veya 1 Ekim tari
hinde ihraç ve teslim edilmiş ise o tahvil ihraç ve teslim tarihini natık 
olacaktır. 

to) Her hangi bir emre muharrer tahvil başka bir tarihte ihraç ve 
teslim edilmiş ise o takdirde tahvilin tarihi, icaba göre 1 Nisan veya 1 
Ekim tahvilin ihraç ve teslim tarihine tekaddüm eden tarihi natık ola
caktır. Hâmiline muharrer her tahvil Ekim 1950 tarihli olacak ve tah
viller o ana kadar vâdesi hulul etmemiş kuponları muhtevi olacaktır. Tah
villerin tesliminde söz konusu tahvillerin natık olduğu resülmal, faiz, hiz
met veya taahhüt ücreti miktarlarmda IBanka ve borçlunun kaybını ön-
liyecek şekilde tahvillerde gerekli tasîıüıat yapılacaktır. 

Kısım 8 — Tahviller Bankanın talebedeceği vasıfları haiz buluna
caktır. 

Kısım 9 —• Bankanın talebini takibeden 60 gün zarfında borçlu mem
leket (Bankanın veya aharın emrine tanzim ederek teslim ettiği tahvil
ler yerine aşağıdaki hükümlere Uygun olarak yeni tahviller verecektir. 

a) Muayyen bir alacaklının veya alacaklıların emrine olarak tan
zim edilmiş tahviller yerine Bankanın talebinde zikredilen başka bir 
alacaklı veya alacaklılar emrine tahvil1 tanzim edilebilir. Haminne 
muharrer tahviller de Bankanın talebinde zikredilen alacaklı veya ala
caklılar emrine tanzim olunacak tahviüerle tebdü edilebilir. 

b) Muayyen bir miktar için ihraç edilmiş olan tahviller başka 
miktarı natık tahvillerle tebdil edilebilir. 

c) Muayyen bir faiz haddi ile ihraç olunmuş tahviller senevi yüz
de 4 1/4 faiz haddini geçmemek üzere başka tahvillerle tebdil edilebilir. 

d) Tebdil edilecek hâmiline muharrer tahviller o ana kadar vâ
desi hulul etmemiş kuponları ihtiva eder. 

e) (Doğrudan doğruya Bankanın emrine ödenecek tahviller hariç, 
tebdilen iade edilen emre muharrer tahviller gerekli şekilde ciro edilmiş 
olmalı veya bu hususu tevsik edecek vesaikle mücehhez bulunmalıdır. 

f) Tebdilen iade edilen tahviller derhal iptal olunur. 
jg) Yeniden ihraç olunan tahvillerin natık olacağı miktar tebdil 

edilen tahvüler miktarına müsavi olur ve başkaca bir hüküm mevcut 
olmayan hallerde, yeni tahviller hukukan eskilerinin aynı kuvvet ve şü
mulünde olur. 

(h) Banka ile müstakriz arasında hilâfına yazılı bir anlaşma ol
madıkça Banka, tahvü tebdil masraflarını mâkul hadler dâhilinde borç
luya öder. Bu kısmım d, e, f, g fıkralarında yazılı hükümler,- İşbu mad
denin 5 inci kısmı gereğince tebdil edilecek tahviller hakkında da kab'ii 
tatbik olur. 

Kısun 10 — Tahviller borçlu namına salahiyetli mümessili veya 
mümessilleri tarafından imza olunur. Tahvile vazolunacak salahiyetli 
imzalardan birinin el yazısı İle olması şartile, diğer imzalar soğuk damga 
ile basılabilir. Hâmiline muharrer tahvillerin kuponları salahiyetli bir 
veya birden ziyade mümessillerin soğuk damga imzalariyle tevsik edilir. 
Tahvillere veya kuponlara el yazısı ile veya soğuk damga ile imza koyan 
salahiyetli mümessillerden biri, sonradan bu sıfatını kaybederse, imzasın 
nı taşıyan tahvili veya kuponlar borçlu için ilzam dici mahiyetini taşi1-
makta devam eder. 

Kısım 11 — Bu Anlaşma veya tahvillerle hilafı kararlaştırılmadıkça 
Bankadan mâada tahvil hâmilleri, işbu Anlaşma Ue Bankaya tanınan hu
kuktan müstefit olmıyacak veya vecaibe tabi bulunmıyacaktır. 

Kısım 12 — Bankanın talebi üzerine borçlu, herhangi bir anda veya 
zaman zaman Bankanın tahvillerden bir kısmını diğer bir memlekette 

veya ona tabi bir siyasi teşekkülde veya esham borsasında kotasyonunu 
sağlamak ve halka veya başka şekillerde satışını sağlamak maksadiyle 
sözü geçen memleket veya tâli teşekkülün veya esham borsasının kanun 
ve nizamlarına uymak için gerekli muameleleri yapacaktır. Bu maksatla 
borçlu gerekli bütün registasyon beyanlarını, müracaat ve diğer vesi
kaları hazırlar ve Bankaya mevzuubahis kanun veya talimata ittıba ga
yesiyle lüzumlu malûmatı sağlar. Borçlu Banka tarafından bu maksatla 
yapılan müracaatı, Bankaca tesbit edilecek ve 60 günden aşağı olmıya
cak bir müddet içinde tetkik eder ve lüzumlu tedbirleri alır. 

Kısım 13 — Banka elindeki tahvillerin bir kısmını satar ve satılan 
tahvillerin resülmal, faiz ve varsa primini satış anında veya sonra ga
ranti ederse, borçlunun işbu Anlaşma hükümlerinden doğan vecibelerini 
yerine getirmemekten dolayı Bankanın verdiği garantiden dolayı zamin 
olacağı zarar veya taahhüdü borçlu Bankaya ödeyecektir. 

MADDE — VII 

Tahvillerin itfası 

Kısım 1 — Borçlu tahvil tarihinden sonra arzu ettiği anda ihraç 
ettiği tahvillerin hepsini veya bir kısmını itfa edebilir, itfa tahvil veya 
tahvillerin natık olduğu resülmal ile itfa anına kadar tahassül etmiş 
ve ödenmemiş faiz miktarı ve aşağıdaki nispetlerde tesbit ve tatbik edi
lecek prim miktarını ihtiva edecektir. i(Böyle bir tahvilde zikredilmiş olan 
tarihten 5 yıl evvel ödendiği takdirde yüzde birin yarısı; mezkûr tarihten 
5 seneden sonra ve 10 seneden evvel ödendiği takdirde yüzde bir; 10 
sene ile 15 sene arasında yüzde bir buçuk; 15 sene ile 20 sene arasında 
yüzde ik i ; 20 seneden daha sonra ödendiği takdirde yüzde 2 buçuk). 

Kısım 2 — Borçlu itfa anında ödenmemiş tahvillerden bir kısmım 
itfaya tabi tutarsa, bu şekilde itfa edilecek tahviller kura usulü veya 
Banka ite borçlu arasında yazılı olarak tesbit edilecek diğer bir şekilde 
tesbit olunur. 

Kısım 3 — Borçlu tahvillerden bir kısmını veya tamamını itfa arzu
sunda bulunduğunu bu kısımda açıklanan esaslar dairesinde Bankaya 
bildirir. Bu beyanda itfa olunacak tahvil veya tahvillerle bunların işbu 
maddenin birinci kısmı hükümleri gereğince tesbit olunacak fiatları ve 
itfa zamanı bildirilir. Borçlunun Bankaya bu maksatla yapacağı müra
caat itfa tarihinden en az 90 gün evvel olacaktır, itfa edilecek tahviller 
arasında hâmiline muharrer tahviller mevcutsa keyfiyet gazetelerle 
aşağıdaki şekilde 3 hafta müddetle haftada birer defa ilân edilecek ve 
ilk ilân tarihi itfa tarihinden asgarî 45 gün evvel olacaktır. 

i) Dolar üzerinden itfa edilecek tahviller için ilân biri New-York'un 
Manhattan Kasabasında münteşir olmak üzere ingilizce çıkan 
2 yevmi gazetede yapılacaktır. 

ii) Dolardan başka para üzerinden ödenecek tahviller için ilân itfa 
parası memleketinin resmî lisanında veya lisanlarından biri ile 
intişar eden ve itfanın yapılacağı mahalde basüıp umumi sirkü
lasyonu olan 2 yevmi gazete ile yapılır. 

Kısım 4 —- Yukardaki şekilde itfaya ait müracaat tamamlandıktan 
sonra itfa edilecek tahvil veya tahviller itfa tarihinde birnici kısım 
hükümlerince tesbit edilen fiatları üzerinden tediye olunur. Borçlunun 
itfa tarihinde tediyede bulunamaması hali hariç, tahvillerin itfa tarihin
den itibaren faiz veya hizmet ücreti yürütülmiyecek ve yukarda izah 
olunan fiyat üzerinden tediye olunacaktır. Resülmal üzerinden faiz ve 
hizmet ücreti, itfanın zamanında yapılmaması halinde, itfa anına kadar 
işlemeğe devam edecektir, itfa anında varsa, tahvillerin temsil ettiği me-
baliğ üzerinden teraküm etmiş hizmet ücreti tesviye olunacaktır. 

M A D D E — V I H 

Borçlunun kabul ettiği hususi şartlar 

Borçlu aşağıdaki hususları kabul eder. 
Kısım 1 — Borçlu projeleri sağlam teknik esaslara uygun olarak 

gerekli ihtimam, alâka ve ekonomiyi temin edecek şekilde hazırlıyacak 
veya hazırlatacak ve bu maksatla muktedir teknik müşavir veya müta-
ahhitler bulacaktır. 

Kısım 2 — Hazırlanan projeleri borçlu Bankanın talebedeceği şekil 
ve teferruat dairesinde Bankaya derhal verecek veya verdirecektir. Bu 
plânlar üzerinde yapılacak tadilât derhal Bankaya bildirilecektir. 

Kısım 3 — Borçlu projelerin tahakkuku sadedinde sarfolunan gay
retleri ve kısmen veya tamamen kredi mebaliği ile mubayaa olunan 
malların mahiyetini ve nihai'sarf mahallerini gösterecek şekilde defter 
ve kayıtlar tutacak veya tutturacaktır. 
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Kısım 4 — Borçlu Bankanın, selâhiyetli mümessillerine tamamı veya 
bir kısmı kredi mebaliği ile mubayaa edilen malları, inşaat yapılan sa
hayı, bu münasebetle tutulan hesapları ve icabeden notları almayı, mal
ların istimal şekli ve projenin ikmali sadedinde sarfedilen faaliyeti tetkik 
etmek hakkını tanıyacaktır. 

Kısım 5 — Banka borçludan kredi mebaliğinin istimal şekline, ta
mamı veya bir kısmı kredi mebaliği ile mubayaa olunan mallara, proje
lerin tahakkuku mevzuunda sarf olunan gayret ve. faaliyetlere, borçlunun 
malî ve ekonomik şartlarına ve tediye muvazenesine ait malûmatı zaman 
zaman talebedecek ve borçlu talebolunan malûmatı istenen şekil ve te
ferruat çerçevesinde Bankaya verecektir. 

Kısım 6 — Banka başka şekilde tahriren muvafakat etmedikçe 
müstakriz memleket veya onun siyasi tâli bir teşekkülünün veya herhangi 
bir ajanının her hangi bir malı, matlubatı, geliri veya alacağı üzerine 
her hangi bir dış borcun tediyesini teminat altına almak sadedinde bir 
imtiyaz priorité veya rehin tesis ederse, bu takdirde tesis edilen bu hak
lar aynı şekilde kredi veya tahvilâtın ve diğer taahhühdatın, resülmal ve 
faiz tediyesinin temininde de kabili tatbik olacak ve bu şekilde tesis 
edilen imtiyaz veya priorité hükümleri bu hususu açıkça ifade edecek 
şekilde yazılacaktır. Ancak işbu hüküm aşağıdaki hallerde tatbik olun-
mıyacaktır. 

a ) Herhangi bir malın mubayaası halinde mubayaa anında mez
kûr malın mubayaa bedelinin tediyesinin teminatı olarak tesis edilen 
imtiyaz ve rüçhan, 

b) Âzami bir yıl vadeli borçları teminat altına almak gayesine 
matuf olarak ve ticari emtianın satışından mütevellit hasılat ile ödenmesi 
meşrut olmak kaydiyle ticari emtia üzerine mevzu herhangi bir rehin, 

c) Türkiye Merkez Bankasınca normal bankacılık muamelelerinin 
neticesi olarak âzami bir sene vadeli borçlarının teminat altına alınması 
sadedinde mezkjîr Banka tarafından matlubatı üzerine tesis edilen her
hangi bir rehin, 

Kısım 7 — tşbu kredi anlaşması gayelerinin tamamiyle tahakkukunu 
temin maksadiyle Âkıd taraflar aşağıdaki şekilde işbirliği yapacaktır. 

a) Taraflardan birinin arzusu üzerine tarafların salahiyetli mü
messillerinin Kredi Anlaşmasına ve gayelerine ait meseleler mevzuunda 
fikir teatisinde bulunmayı kabul ederler. Bu kısım hükümleri gereğince 
taraflardan birinden vâki teklif ve tavsiyeler diğer Âkıd Tarafça işbirliği 
zihniyeti dairesinde tetkik edilecektir. 

b) Borçlu memleket ve'ya onun tâbi bir siyasi teşekkülü veya ajanı 
üzerine yeniden bir borç alır veya garanti eder veya mevcut borçların 
itfa şeraitini esaslı surette tadil cihetine* gitmek arzusunu izhar ederse, 
borçlu bahis mevzuu arzudan Bankayı derhal haberdar eder veya ettirir. 
Bu mevzuda karar alınmadan evvel Bankaya borçlu memleket ile istişa
relerde bulunmak için hâdiselerin icabettireceği derecede makul bir müh
let verir. Şu kadar ki bu hüküm aşağıdaki hallerde kabili tatbik değildir. 

i) işbu Anlaşmanın imzasından evvel aktedilmiş kredi anlaşmala
rından mütevellit mebâliğin istimalinden mütevellit borçlar, 

ii) Vâdesi bir seneden fazla olmıyan ve bu müddet içinde Tarafların 
muameleleri muvazeneli bir hal alacağı ümit edilen hallerde ya

pılan milletlerarası tediye veya müşabih anlaşmalar, 
iii) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından normal faali

yeti esnasında yapılan ve vâdesi bir seneyi aşmayan borçlanmalar, 
c) Borçlu memleket Bankanın zaman zaman vâki talebi üzerine 

Bankanın salahiyetli mümessillerine 4 üncü kısım hükümleri gereğince 
tesbit edilen vazifelerini ifa etmek sadedinde müstakriz memleketin her

hangi bir kısmını ziyaret etmek ve borçlunun malî ve ekonomik ve mü
masil şartlarını tetkik etmek hakkını tanıyacaktır. 

d) Kredi Anlaşmasının icrasını veya kredi mebaliğinin itfasını önli-
yecek veya mâni olacak hallerin zuhurunda borçlu bankayı keyfiyetten 
derhal haberdar eyliyecektir. işbu maddenin 6 ve 7 nci kısımlarında kul
lanılan dış borç tabiri borçlunun parasından maada diğer paralar üzerin
den ödenmek veya borçlunun parası üzerinden ödenmekle beraber tedi
yenin kısmı âzami borçlunun memleketinde gayri meskûn olanlara yapıl
ması mânasmdadır. 

Kısım 8 — Kredi ve tahvilâtın resülmal ve faizi, kredi mebaliği üze
rinden alınan taahhüt ve hizmet ücretleriyle tahvilâtın itfasında ödenen 
prim, borçlu memleketin veya ona bağlı vergi idaresinin mevcut veya 
istikbalde tatbik olunacak her çeşit vergi ve resimlerden ve borçlunun 
veya tâli teşekküllerinin her nevi tahditlerinden muaf olarak tediye olu
nacaktır. Şu kadar k i itfa olunan tahvillerin sahipleri Bankadan maada 

olup borçlunun memleketinde meskûn şahıs veya şirketler ise bu takdirde 
yukardaki hükümler tatbik olunmaz. 

Kısım 9 — işbu anlaşmaya göre ihraç olunan tahvilât borçlu mem
leketin veya vergi idaresinin mevcut ihraç, damga ve diğer vergilerinden 
muaftır. 

Kısım 10 — Banka ile hilâfına yazılı bir anlaşma mevcut olmadıkça 
tamamı veya bir kısmı işbu kredi mebaliği ile mubayaa olunan mallar 
borçlu tarafından sigorta edilecek veya ettirilecektir. Bu sigorta deniz 
nakliye ve malların borçlu memlekete ithaline kadar zuhuru muhtemel 
diğer tehlikelere karşı yapılacak ve miktarı sağlam ticari teamüle uygun 
olacaktır. Sigorta mukaveleleri tutarı dolar veya sigorta olunan malların 
tediyesinde kullanılan para cinsinden ödenecektir. 

Kısım 11 — Borçlu projelerde kullanılan tesisat, teçhizat ve emtia 
sağlam teknik standartlara göre muhafaza edecek ve kullanacaktır. 

Kısım 12 •— tşbu anlaşmaya bağlı 2 numaralı ekte gösterilen haller 
hariç, 1 borçlu tamamı veya bir kısmı işbu anlaşmadan mütehassıl 
para ile mubayaa olunan mallardan hiç birisini Bankanın evvelden yazılı 
olarak müsaadesi istihsal olunmadıkça satamaz, rehin edemez veya başka 
türlü elden çıkaramaz. 

Kısım 13 — Borçlu işbu anlaşmaya bağlı 5 numaralı ekte gösterilen 
mahallî para cinsinden gerekli finansmanı sağlamak maksadiyle hissesine 
düşen gerekli tedbirleri derhal alacaktır. 

MADDE — IX 

Taahhütlerin ifa olunmaması halinde Bankanın 
alacağı tedbirler 

Kısım 1 — Aşağıdaki hallerin (taahhüdün ifa olunmaması halleri) 
zuhurunda, 

a) Kredi mebaliğine ait faiz taksitleri veya tahvilleri veyahut 
kredi üzerine mevzu taahhüt ve hizmet ücretleri taksitleri zamanında İfa 
olunmaz, 

b) Kredi resülmali veya tahvilâtın resülmal veya itfa bedeli vâde
lerin hululünde veya itfa ilân ile veya işbu anlaşmada tesbit edilen başka 
şekillerde tesbit edilen usullerle hulul ettiği halde İtfa yapılmazsa, 

c) işbu anlaşmada veya tahvilât üe tesbit olunan ve borçlu tara
fından riayeti kabul olunan şartlar veya anlaşmalar hükümleri yerine 
getirilmezse, 

Borçluya yapılan ihbardan sonra 1(a) fıkrasındaki hal Bankaca vâki 
ihbarı takibeden 30 gün sonrasına kadar ve c fıkrasındaki halde ihbarı 
takibeden 60 gün sonrasına kadar devam ederse; Banka o ana kadar itfa 
olunmamış kredi mebaliği ile tahvilât tutarının (o ana kadar vâdesi hulul 
etmemiş olanlar) tamamının muacceliyet kesbettiğini ilân eder ve bu 
anlaşma veya tahvilâtta bu hükme mugayir hükümler bulunsa dahi, itfa 
olunmamış resülmalin tamamı derhal vacibüttediye olur. 

Kısım 2 — Bankanın yukardaki tedbirleri almakta gecikmesi veya 
nisyanı işbu anlaşma ile taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde Ban
kaya tanınan salâhiyetleri haleldar etmediği gibi bu hal taahhütlerin 
yerine getirilmemesi haline Bankanın muvafakati mânasına gelmez. Keza 
Bankanın bu hallerde alacağı kararlar ile muayyen bir taahhüdün ifa 
olunmaması hâdisesini nazara almaması mütakıp mümasil hâdiselerde 
haklarını istimale mâni teşkil etmez. Bu Anlaşma ile Bankaya tanınan 
hakları Banka zaman zaman ve lüzumu derecesinde istimale salahi
yetlidir. 

M A D D E — X 

Anlaşmanın tefsirij tahkim 

Kısım 1 — Her hangi bir memleketin veya bir Devletin veya bunlara 
tabi siyasi bir teşekkülün kanun veya nizamlarında hilâfına hükümler 
mevcut olsa dahi işbu Anlaşma ve tahvilât ile âkıd taraflara tanınan hak 
ve vecibeler hüküm ifade edecektir. Âkıd taraflar Milletlerarası Bankanın 
statüsü hükümleri icabı olarak veya başka sebepler dolayıslyle işbu An
laşma ye tahvilât ile tesbit olunan hükümlerin gayri mer'i olduğunu iddia 
edemez. 

Kısım 2 — Bu Anlaşmanın ve tahvillerin hükümleri New-York Eya
letinin mer'i kanunlarına göre tefsir olunur. 

Kısım 3 —• Âkıd Taraflar arasında işbu Anlaşmadan mütevellit an
laşmazlık veya işbu Anlaşma ye tahvilât ile ilgili olup karşılıklı olarak 
hallolunamıyan talepler Milletlerarası Bankanın 3 Mayıs 1947 tarihli ve 
1 numaralı kredi talimatı çerçevesi dairesinde tesbit olunan tahkim yolu 
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ile hallolunur. Âkıd taraflar söz konusu 1 numaralı kredi talimatı hüküm
lerini kabul ederler. Şu kadar k i Banka 1 numaralı kredi talimatının sağ
ladığı hakem yolu ile borçlu aleyhine istihsal ettiği bir hükmü icra ettir
mek maksadiyle mahkemeye müracaat edemez. Bununla beraber Banka 
lehine istihsal olunan kararın 1 numaralı talimat yardımı ile sağlanmamış 
olması kaydiyle bu hükümden muaftır. 

MADDE — XI 

Muhtelif hükümler 

Kısım 1 — işbu Anlaşma hükümlerine göre taraflardan birinin di
ğerine yapılması icabeden veya yapılmasına müsaade olunan ihbar, müra
caat veya talep yazı ile yapılmak veya telgraf, telsiz telgraf ile bu ihbar, 
müracaat veya talebe muhatap olan tarafın aşağıda gösterilen veya Âkıd 
tarafça tesbit edilen adresine gönderilmekle, ihbar müracaat veya talep 
icabı şeklinde yapılmış sayılır. Âkıd tarafların adresleri aşağıdadır: 

a) Borçlunun adresi. 
Maliye Bakanlığı 
Hazine Genel Müdürlüğü 
Ankara. Türkiye. 

b) Bankanın adresi. 
International Bank for Reconstruction and Development 1818 H 
street, N . W. 
Washington 25, District of Columbia, 
United States of America 

Kısım 2 — Borçlu namına işbu Anlaşmanın TV üncü maddesiyle tah
vilât hükümleri gereğince vâki müracaatları imzalıyacak ve gene borçlu 
namına işbu Anlaşma ile hazırlanıp Bankaya verilmesine müsaade olunan 
vesikaları imza edecek şahıs veya şahısların selâhiyetinl tevsik etmek hu
susunda gerekli malûmat ile bu gibi şahıs veya şahısların sahih imza 
numuneleri Bankaya verilecektir. 

Kısım 3 — Bu Anlaşmanın Âkıd Taraflara tanıdığı hak ve vecibeler 
kredinin tamamının (veya iptal edilmiş olursa) ve tahvillerin itfası anında 
mevcut ise müterakim itfa priminin tediyesi ile nihayet bulur. 

Kısım 4 — İşbu Anlaşma ımuhteuf nüshalar halinde yapılabilir. An
cak her nüsha ayrı olmak ve müştereken orijinal nüsha hükmündedir. 

Kısım 5 — işbu Anlaşma gereğince alınması icabeden veya müsaa
de edilen herhangi bir karar veya hazırlanması gereken veya müsaade 
olunan bir vesika, borçlunun Maliye Bakanı tarafından veya onun yazı 
ille tevkil edeceği şahıs tarafından yapılabilir. Bu Anlaşmanın tadili veya 
tevsii için Maliye Bakanı veya onun yazı ile tevkil edeceği Şahıs tarafın
dan vâki tahriri müracaatla tadil veya tevsi keyfiyeti, Maliye Bakanının 
fikrince borçlu memleketin mevcut şartlar altında taaMıütlerinl esaslı 
surette artırmıyaoak mahiyette olmak şartiyle kabul olunabilir. Banka, 
Maliye Bakanı veya tevkil edeceği şahıs tarafından verilecek ve işbu An
laşmanın tadil veya tevsilnin borçlu memlekete mevcut şartlar altında 
daha fazla taahhütler tahmil etmiyeceğine dair olan vesikasını katî ve. 
nihai nazarı ile bakabilir. İşbu 5 inci kısım hükümleri borçlu tarafından 
verilecek diğer herhangi bir salâhiyete İnzimamen kullanılacaktır. 

M A D D E XII. 

Yürürlük tarihi 

Kısım 1 — İşbu Anlaşma aşağıdaki hâdiselerin tahakkukunu bildiren 
ve borçlu tarafından Bankaya verilen malûmatı takibeden 15 gün sonra 
smer'lyete glrer.ı 

a) İşbu Anılaşmanın borçlu tarafından gereği şekilde kabul ve tas
dik edilerek iade edilmiş olması, 

|b) (Borçlu ile Banka arasında hububat siloları için aynı tarihte ak-
tedilmiş bulunan kredi anlaşmasının XII inci maddesi hükümlerine göre 
yürürlüğe girmiş bulunması. 

Bu kısmın hükümleriyle Bankaya ibrazı icabeden vesaik meya-
nında Bankaca tatminkâr addedilecek hukuki mütalâa veya mütalâalar 
bulunacak ve aşağıdaki hususları ihtiva edecektir.

ASDASDASDAS

 

1 - İşbu Anlaşmanın borçlu tarafından icabettiği şekilde kabul, tas
dik ve iade edilmiş olduğunu,

ASDASDASDASD

 
2 - Anlaşma hükümlerinin borçlu memleket için hakiki bir taahhüt 

teşkil ettiğini, 
3 - İşbu Anlaşmada mezkûr tahviller imza edilip teslim edildikten 

sonra bocrlu idin hakiki ve ilzam edici bir taahhüt ifade edeceği. 

Banka bu hususta verilen malûmatın tatminkâr olduğunu yazı ile 
borçluya bildirir. Banka ile borçlu arasında hilâfına yazılı bir Anlaşma 
mevcut olmadığı hallerde söz konusu 15 günlük müddet bu yazılı ihbar
dan itibaren' başlıyacaktır. 

Kısım 2 — işbu Anlaşma tarihinden 180 gün sonra bu maddenin bi
rinci kısmında yazılı hususlar yerine getirilmez ve gene bu madde muci
bince verilmesi icabeden malûmat Bankaca tatminkâr addedilmezse, tak
dir keyfiyeti Bankaya ait olmak üzere, Banka işbu Anlaşmanın İptal edil
diğini borçluya bildirebilir. Böyle bir ihbardan sonra Anlaşmanın Âkıdler 
hakkında tanıdığı hak ve vecibeler nihayet bulmuş addolunur. 

İşbu Anlaşma yukarda gün ve senesi yazılı tarihte i k i tarafın selâhi-
yetli mümessilleri tarafından Âkıd taraflar namına imza edilmiştir. 

Milletlerarası Banka namına • Türkiye Cumhuriyeti namına 
İmza imza 

C E T V E L I 

Aşağıdaki tablo kredinin resülmaümn hangi taksitlerde ve hangi 
tarihlerde ödeneceğini ve bu taksitlerin tekabül ettiği miktarları göster
mektedir: 

Her ödemeden sonra arta 
Ana para ödemesi kalan, para miktarı 

ödeme tarihi 4 <C 

Ekim 1, 1955 — 12.500.000 
Nisan ı, 1956 201.000 12.299.000 
Ekim 1, 1956 206.000 12.093.000 
Nisan 1, 1957 210.000 11.883.000 
Ekim 1, 1957 214.000 • 11.669.000 
Nisan 1, 1958 219.000 11.450,000 
Ekim 1, 1958 224.000 11.226.000 
Nisan 1, 1959 228.000 10.998.000 
Ekim 1, 1959 223.000 10.765.000 
Nisan 1, 1960 238.000 .10.527.000 
Ekim 1, 1960 243.000 10.284.000 
Nisan 1, • 1961 249.000 10.035.000 
Ekim 1, 1961 254.000 9.781.000 
Nisan 1, 1962 259.000 9.522.000 
Ekim 1, 1962 265.000 9.257.000 
Nisan 1, 1983 270.000 8.987.000 
Ekim 1, 1963 276.000 8.711.000 
Nisan 1, 1964 282.000 8.429.000 
Ekim 1, 1964 288.000 8.141.000 
Nisan 1, 1965 294.000 7.847.000 
Ek im 1, 1965 300.000 7.547.000 
Nisan 1, 1966 307.000 7.240.000 
Ekim 1, 1966 313.000 6.927.000 
Nisan 1, 1967 320.000 6.607.000 
Ekim 1, 1967 327.000 6.280.000 
Nisan 1, 1968 334.000 5.946.000 
Ekim 1, 1968 341.000 5.605.000 
Nisan 1, 1969 348.000 5.257.000 
Ekim 1, 1969 355.000 4.902.000 
Nisan 1, 1970 363.000' 4.539.000 
Ekim 1, 1970 371.000 4.168.00O 
Nisan 1, 1971 378.000 3.790.000 
Ekim 1, 1971 387.000 3.403.000 

Nisan 1, 1972 395.000 3.008.000 

Ekim 1, 1972 403.000 2.605.000 
Nisan 1, 1973 412.000 2.193.000 
Ekim ı , 1973 420.000 1.773.000 
Nisan 1, 1974 429.000 1.344.0OO 
Ekim 1, 1974 439.000 905.000 
Nisan 1, 1975 448.000 457.000 
Ekim 1, 1975 457.000 
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E K : 2 

Projelerin tavsifi 
A Projesi : 
Salıpazarı Liman İslah projesi : 

(Boğaziçi'nin haltı sahilinde bulunan Salıpazarı rıhtımı Tophane rıhtı
mının bir temadisidir. Bu rıhtımın bugünkü uzunluğu 460 metredir. Buna 
310 m. uzunluğunda ve bugünkü rıhtıma nazaran 15 m. denize doğru açı
lan bir rıhtım ilâve edilecek ve bunun 10.5 m. derinliğine kadar temizle
necek ve 16.000 m. karelik vüsatinde de transit işleri için ambarları bu
lunacaktır. Bu rıhtım bir sabit, üç muharrik vinç ile seyrüsefere yardımcı 
tesisatla teçhiz edilecektir. Her transit ambarı hamule yükleyici teçhizat,, 
muharrik vinçler, traktör ve arka arabaları ile kamyon ve paletlerle teç
hiz edilecektir^ 

B Projesi : 

Haydarpaşa Limanı ıslahat projesi : 

Haydarpaşa Limanı Boğaziçi'nin İstanbul'a açıldığı noktada ve Mar
mara Denizinin şark sahilinde bulunmaktadır. Burada bir küçük bir de 
büyük şilep alacak vüsatte bir rıhtım inşa edilecektir. Bu rıhtımın gayesi 
dış finansmanı Bankadan Toprak Mahsulleri namına alınacak krediden 
sağlanarak tesis edilecek silo vasıtasiyle hububat tahmil işlerini tedvir 
etmek olacaktır. Bu [maksatla Haydarpaşa Limanının şimal duvarı 180 m. 
kuzeye kadar götürülecek ve ondan sonra 150 m. kadar da şarka (sahile 
doğru) çevrilerek rıhtım duvarının her iki tarafında deniz 10.-5 m. de
rinliğine kadar temizlenecektir. 600 m. uzunluğunda ve sahilden 230 m. 
mesafede bir dalgakıran inşa edilecektir. Rıhtım duvarlarının arkasında 
takriben 30 bin metre karelik bir saha doldurulacak ve buraya 11 bin m. 
kare transit ambarlariyle yol ve demiryolu müntehalaıu yapılacak ve Top
rak Mahsullerinin mevzuubahis silosu tesis edilecektir. Malların mekanik 
vasıtalarla tahmil ve tahliyesi bakımından bu rıhtım, da A projesi rıhtımı 
gibi ve aynı derecede teçhiz edilecektir. Bundan başka limana bir sabit 
ve ik i muharrik vinç ile seyrüsefere yardımcı tesisat temin olunacaktır. 

C Projesi : 

Alsancak Liman ıslah projesi : 

Alsancak limanı İzmir Körfezinde müesses olup, Toprak Mahsulleri 
Ofisi projesi gereğince İnşa edilecek silolardan birinin inşa sahasını teş
k i l edecektir. Halihazır Alsancak demiryolu rıhtımından başlamak üzere 
180 m. lik bir rıhtım inşa edilecek ve deniz 10.5 m. derinliğinde kazıla
rak vapur yatakları hazırlanacaktır. Bilhassa 8,000 metre kareye1 tevsi 
edilecek olan 4.000 m. İlk transit ambarı İnşa edilecektir. Bu projeye 
tahmil ve tahliye işleri İçin teçhizat sağlanacaktır. 

D Projesi : 

(Samsun Liman inşaatı projesi : 

Karadeniz'de Samsun'da yeniden bir liman inşa edilecek ve âzami 
uzunluğu 1.600 m. olan asli bir dalga kıranla âzami uzunluğu 2.500 metre 
olan ikinci bir dalga kıran ve tulü 670 m. tutan i k i parçalı rıhtımı duvarı 
yapılacaktır. Rıhtıma 10.5 metre derinliğinde vapur yatakları açılacaktır. 
Buraya ¡13.000 m. kare vüsatinde transit ambarlan inşa edilecek ve liman 
tahmil ve tahliye teçhizatı ile seyrüsefere yardımcı âletler ve demiryolu 
koneksiyönları ile cihazlandırılacaktır. 

E Projesi: 

iskenderun Limanı ıslahat projesi : 

Akdenlzdeki İskenderun Limanının derin suda inşa edilmiş 600 ka
dem uzunluğunda beton iskelesi vardır. Bunun üzerine hububat, maden 
cevheri ve kömür tahmil ve tahliyesi için mekanik tesisat inşa edilecek ve 
böylece limanın yükleme ve boşaltma kapasitesi arttırılacaktır. Maden 
cevheri için limanda 50.000 tonluk bir saha inşa edilecek ve cevherin va-ı 
gonlardan vapurlara mekanik olarak tahliyesi için tesisat yapılacaktır. 
Rıhtım' boyunca hareket edecek bir maden cevheri tahmil kulesine me
kanik tesisatla maden yüklenecektir. Gemilerle gelen kömür rıhtımda 
vinçler vasıtasiyle maden cevheri kulesine boşaltılacak ve oradan 20.000 
tonluk depolara mekanik vasıtalarla naklolunacaktır. Toprak Mahsulleri 
Ofisi projesinin bir kısmı olmak üzere buraya bir silo inşa edilecek ve 
hububat mekanik vasıtalarla sahil boyunca hareket eden bir tahmil ku
lesine yükletileeektir. 

F Projesi: 
Müşterek teçhizat projesi : 

Müstakriz memleketin Bayındırlık Bakanlığının Ereğli ve Trab
zon'daki limanlarında mevcut ve bu Anlaşman» A işaretli lahikasında 
gösterilen teçhizat İle işbu kredi mebaliğinden mubayaa olunacak ve B 
lahikasında gösterilen teçhizattan terekküp etmek üzere müşterek bir 
inşaat teçhizat kaynağı tesis edilecektir. Bu kaynak 1951 senesi sonuna 
kadar ikmali derpiş olunan Trabzon Limanı inşaatı faaliyetinde ve A, B, 
C, D, ve E projelerinin ikmalinde kullanılacaktır. Ondan sonra borçlunun 
memleketinde diğer liman inşaatı sahalarında İstihdam edilecektir. 

G Projesi : 
Mevcut limanlarda daha rasyonel çalışmayı sağlamak maksadiyle 

aşağıda gösterilen şekilde esaslı tamir, yenileme ve ilâveler yapılacaktır. 
Jl - İstanbul'da Tophane ve Sirkeci rıhtımlarımda A ve B projelerinin 

ikmalinden sonra, mevzuubahis rıhtımların İhtiyaçlarına göre mevcut 
tahmil ve tahliye tesislerinin yeniden esa-slı şekilde tamiri ve yenilenmesi. 

2 - Haydarpaşa Rıhtımında mevcut hamule ve kömür tahmil ve tah
liye tesisatının tamiri. 

3 - izmir' Şehir Limanında mevcut tahmil ve tahliye tesisatının esaslı 
surette tamiri ve yeni vinçlerle teçhizi. 

4 - Samsun'da mevcut tesisatın tamiri ve 200 beygirlik bir römor
körün temini. 

i5 - Mersin'de yeniden ik i macuna ilâvesi ve demiryolu rıhtımında 
mevcut sabit vinçlerin ve halen kullanılan mavnaların tamiri. 

6 - iskenderun'da 500 kllowat takatinde yeni bir dizel motorunun 
tesisi ve mevcut liman tesisatının esaslı surette tamiri. 

dunşaat zaman cetveli : 

Muhtelif projelerin tahmini inşaat başlangıç ve ikmal tarihleri aşa
ğıda gösterUmiştir. 

Proje Başlangıç tarihi ikmal tarihi 

A Ocak 1, 1951 Aralık 31, 1953 
,B Ocak 1, 1951 Aralık 31, 1953 
G Ocak 1, 1951 Aralık 31, 1953 
D Ocak 1, 1951 Aralık 31, 1956 
E Ocak 1, 1951 Aralık 31, 1952 
CP Eylül İ, 1950 Aralık 31, 1953 
G Eylül 1,19501 Aralık 31,, 1951 

Umumi hükümler :l 

Aşağıdaki hükümler bütün projeler için kabili tatbik olacaktır. 

a) Projelerin rasyonel şekilde tatbik ve idamesini sağlamak mak
sadiyle borçlu gereği kadar personelin yetişmesini Bağlıyacaktır. 

b) Kredi mebaliği ile temin olunan teçhizat ve tesisatın muntazam 
çalışması için gerekli yedek parçalar temin olunacaktır. 

ıc> Bu yoldan temin olunan teçhizat ve tesisat yıprandığı ve proje
lerinin faaliyetinde kullanılamaz bir 'hale geldiği zaman, borçlu tarafın
dan satılabilir, rehin edilebilir veya başka şekilde elden çıkarılabilir. 

E K C E T V E L A 

Trabzon'daki malzeme 

No. Malzeme 

1 Yarım yarda? ekskavatör (kürekli) 
İDÖ Dört yardas scraper 

10 Muzayyak havayla işleyen makkap 
1 Sabit kompresör 
3 Makkap bileme cihazları-

600 mt. Çelik boru ve contaları 
1065 mt. 3f4." Hava hortumu 

200 4 kadem makkap 
20 10 ton askı ı(Brother and (Sister tipinde) 
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No. 

40 
1 
4 
1 
2 

10 
1000 
3400 mu 

1 
2 
1 

5000 
4 

500 mt. 
3 
1 
4 
7 

16 
5 

62 
100 

3 
1 

1 
2 
4 
1 
6 

24 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
Ii 
2 
4 
1 
1 
3 
6 
1 
1 
2 

18 
1 

12000 mt. 
2 
1 

'Malzeme 

8 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 

Tel askı 
101 ton kürek 
Snatch doku 20 ton 
Tartma köprüsü 
Portatif kompresör (Yedek parçalariyle (210 kadems) 
Şahmerdan ve yedekleri 
Kadem contalı hortum 
113 librelik ray 
Yıkama ve eleme cihazı 
1/2 yardas kürek ((Chaseside tipi) 
Mono pomp ifşaatta 7000 gallon) 
Kadem buhar borusu 2" 
Beton vibrator 
2" çelik boru 
300 kw jeneratör (komple) 
20" Amudi. makkap makinası 
Makkap ı(Roto drill tipi) 
30 tonluk vagon (müstamel) 
40 »i » » 
20 ton lokomotif .(normal ray için) 
12 ton (Steel Stone Skips) Çelik tag atıcısı 
Tbn çelik İksa kazığı 
15 ton müteharrik vinç (Dökme cihazlı) 
Kazık kakma cihazı 10 B3 şahmerdanlı yeraltı ve havai 
kablolar 
3 ton müteharrik vinç 
15 ton » » (Dökme cihazlı) 
4 ton vinç (Crawler tipi) 
1/2 yds ekskavatör (Uzun kol tertibatlı) 
Şamandıra (Zencir.demir takımı komple) 
5 ton taş tepsileri 
2 1/2 ton Dizel lokomotif (60 cm. Ray için) 
D. 8 katerpillar traktör buldozerli 
Vagon tipi makkap (Komple takım) 
12 1/2" torna 
7 1/2" torna 
Perçin ımakinası 
Ark kaynak cihazı 
Döküm ocağı 
Hidrolik kirko 
Takım raya sevk rampası 
Jim crow 
Rektifiye makinası 
Avadanlık çantası 
Destere tezgâhı 
Nakliye cihazı 
3 1/2 ton lokomotif (60 an. Ray için) 
1 yds dökme vagonu 
MU 20 librelik ray 4 takım makas vs. ile komple 
75 librelik ray. Komple takım 
Vagon tipi makkap. Komple '(Türkiye'de mubayaa edilmiştir) 
2 yds Ekskavatör, kürek, uzun kol ve vinç tertibatlı 
(Ereğli liman inşaatından temin edilmiştir) 
120 beygirlik römorkör (Türkiye'de yapılmış ve Ereğli liman 
inşaatından temin edilmiştir) 
68 ton yana yatabilen şat (Ereğli liman inşaatından) 
125 ton dibi açılan şat (Türkiye'de inşa edilmiştir) 

EreğM'ıdefei malzeme 
Kürek, 1 1/2, 2 ve 3 yds 
Sabit buhaıiı vinç 50 ton 
120 beygirlik römorkör 
50 ton yüzücü vinç (Buharlı) 
Dipten döğen şat 120 ton 
Beton harman makinası günde 500 ton 
Portal vinç (50 tbn) 
Buharlı lokomotif (1 m. ray için) 
10 ton müteharrik vinç 
Betoniyer (1 yda) 

No. Malzeme 

10 
1 
1 
4 

100 
1 

Döküm kamyonu ılO tonluk (Tamir atölyesi malzemesi) 
Tarak dubası saatta 1000 ton 
Büyük römorkör 400 beygir, buhar 
5" kuyu makkabı 
2 çelik duba 
3 ton ve 4 ton vinç 

E K C E T V E L B 

P Projesi istikrazımdan alınacak malzeme 

3 
5 
1 

30-
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 

40 

Sehpa ınakkabı 
2 1/2 yda ekskavatör 
40 ton lokomotif vinç 
Ton düz araba 
Komple beton cihazı 
Yüzücü şahmerdan 
Kara şahmerdanı 
Yüzücü vinç 60 ton 
1000 m3/ saatta hidrolik tarak 
500 m3/ saatta kum pompası 
Clam Shell kovası 
Servis dubası 
1000 ton dipten döken şat 
500 beygirlik römorkör 
300 •» » 
Buldozer 
Taş taşıma dubası 

Bu cetvelin A elinde mezkûr teçhizatın tamiri için lüzumlu fon da 
temin edilecektir. 

E K : 3 A 

D o l a r ı n a t ı k e m r e m u h a r r e r t a h v i l n u m u n e s i 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Seri tahvilleri — A, Serisi 

Alınan bedele karşılık Türkiye Cumhuriyeti doları 
. . . . senesi ayının gününde . . . . ve 
senevi yüzde . . % . . . hesabiyle işbu tahvilin itfa edileceği tarihe 
kadar işleyecek faizi her senenin . . . ve tarihlerinde Ame
rika Birleşik Devletlerinde âmme ve hususi borçların itfasında kullanı
lan kanuni tedavülü haiz banknot veya madenî para ile Milletlerarası 
îmar ve Kalkınma Bankasının (bundan sonra Banka tesmiye olunacak
tır) Amerika Birleşik Devletlerinin New-York Eyaletinin New-York Şeh
rinde Manhattan Kasabasında kâin ajanına veya emrühavalesine öde
meyi taahhüt eder. İşbu tahvil Türkiye Cumhuriyeti ile Banka arasında 
U950 tarihinde imzalanan Kredi Anlaşması gereğince tamamı veya 
bir kısmı ihraç edilmiş olan seri bonoların A serisinden (bundan sonra 
tahvil tesmiye olunacaktır), olup resülmal yekûnu . . . veya aynı. mik
tarda başka paraya muadil para üzerinden vacibüttediye olan ve ihra
cına müsaade edilmiş bulunan tahvillerdendir. Burada Kredi Anlaşma
sına yapüacak herhangi bir atıf, Türkiye Cumhuriyetinin işbu tahvilin 
resülmalini, faizini tahvilde gösterilen zamanlarda, yerde ve para emsin
den itfa taahhüdüne halel getirmez. 

İtfa takdir hakkı Türkiye Cumhuriyetine ait olmak üzere, borçlu 
ihraç olunan tahvilleri zaman zaman tamamen veya kısmen itfa edebilir. 
(Kısmen itfa halinde, itfa olunacak tahviller kur'a keşidesi suretiyle ve-. 
ya Banka ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kararlaştırılacak diğer usul
lerle tesbit olunur) itfa keyfiyeti Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kasının Washington'daki İdare Merkezine asgari 90 gün evvel bildirilir. 
İtfa olunacak tahviller hâmiline muharrer ise keyfiyet ik i ^evmi gazete 
ile haftada birer defa 3 hafta için ilân edilir ve ilk ilan itfa tarihinden 
asgari 45 gün evvel yapüır. Bu şekilde itfa olunacak tahvillerin 
itfa akçesi Amerikan doları ise ilân, İngilizce olarak Manhattan'da mün
teşir günlük ik i gazete Ue yapılır. İtfa akçesi Amerikan dolarından gayrı 
bir para ise, ilân keyfiyeti itfa akçesi memleketinin resmî lisanlarında 
veya Usanlarından birinde ve itfanın yapılacağı yerde münteşir yevmi 
ik i gazete ile yapılır. İtfa fiyatı resülmale ve itfa tarihine kadar tera
küm eden faize ve aşağıdaki nispetlerde resülmal üzerinden hesaplana
cak prim tutarına müsavi olacaktır. 
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Böyle bir tahvilde zikredilmiş olan tarihten 5 yıl evvel ödendiği 

takdirde yüzde birin yarısı; mezkûr tarihten 5 seneden sonra ve 10 se
neden evvel ödendiği takdirde yüzde bir; 10 sene ile 15 sene arasında 
yüzde bir buçuk; 15 sene ile 20 sene arasında yüzde i k l ; 20 seneden da
ha sonra ödendiği takdirde yüzde 2 buçuk.-

itfa ihbarı gereğince itfa yapıldıktan sonra tahvillere faiz yürütül-
miyecek ve ibraz olunan tahviller Türkiye Cumhuriyeti tarafından itfa 
mahallinde veya mahallerinde ve yukarda açıklanan fiyatlar veya fiyat 
üzerinden itfa ihbarındaki esaslar dairesinde itfa olunacaktır, ibraz olu
nan ve fakat İtfa edilmeyen tahvillere itfa anma kadar faiz yürütüle-
ecektir. 

İşbu Anlaşmada izah. olunan taahhütlerin yerine getirilmemesi hal
lerinden biri tahakkuk ederse Banka, ihtiyarına göre, o ana kadar vâdesi 
hulül etmemiş tahviller resülmalinin tamaamının muacceliyet 'kesbettiğini 
ilân edebilir. Böyle bir ilândan sonra ödenmemiş resülmalin tamamı der
hal vacibüttediye bir hal alır. 

Tahvillerin resülmal, faiz ve itfa anında, varsa, primi Türkiye Cum
huriyetinin veya ona bağlı vergi idaresinin mevcut veya istikbalde tat
bik olunacak her çeşit vergi ve resimlerinden ve borçlunun veya tâli te
şekküllerinin, her nevi tahditlerinden muaf olarak tediye olunacaktır. Şu 
kadar ki, itfa olunan tahvillerin, sahipleri Bankadan maada olup borçlu
nun memleketinde meskûn şahıs veya şirketler ise bu takdirde yukardaki 
hükümler tatbik olunmaz. 

Bu tahvil Türkiye Cumhuriyeti namına salahiyetli mümessili tara
fından imza edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Adına 

Salahiyetli Mümessil Tarih 

Ek: 3 B 
Doları natık hâmiline muharrer tahvil numunesi 

Alınan bedele karşılık Türkiye Cumhuriyeti., doları., senesi., aynını., 
gününde ve senevi yüzde.. % .. hesabiyle işbu tahvilin itfa edildiği tarihe 
kadar işllyecek faizi senede iki defa.. ve.. tarihlerinde Amerika'da âmme 
ve hususi borçların itfasında kullanılan kanuni tedavülü haiz banknot 
veya madenî para ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının (bun
dan sonra Banka tesmiye olunacaktır) Amerika Birleşik Devletlerinin 
New-York eyaletinin New-York Şehrinde Manhattan kasabasında kâin 
ajanı nezdinde işbu senet hâmiline ödemeyi taahhüt eder. Tahvil vâdesine 
kadar faiz tediyatı tahvile bağlı kuponların teslimi mukabilinde yapıla
caktır. İşbu tahvil Türkiye Cumhuriyeti İle Banka arasında ... 1950 tari
hinde imzalanan kredi anlaşması gereğince tamamı veya bir kısmı ihraç 
edilmiş olan seri bonoların A serisinden (bundan sonra tahviller tesmiye 
olunacaktır) olup resülmal yekûnu Ş.. veya ayni miktarda başka paraya 
muadil para üzerinden vaclbüttediye olan ve ihracına müsaade edilmiş 
bulunan tahvillerdendir. Burada Kredi Anlaşmasına yapılacak her hangi 
bir atıf, Türkiye Cumhuriyetinin işbu tahvilin resülmalini, faizini tah
vilde gösterilen zamanlarda, yerde ve para cinsinden itfa taahhüdüne 
halel getirmez. 

itfa takdir hakkı Türkiye Cumhuriyetine ait olmak üzere borçlu 
İhraç olunan tahvilleri zaman zaman tamamen veya kısmen itfa edebilir, 
(kısmen itfa halinde, İtfa olunacak tahviller kur'a keşidesi suretiyle veya 
Banka ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kararlaştırılacak diğer usullerle 
tesbit olunur) itfa keyfiyeti Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasının 
Washington'daki İdare Merkezine asgari 90 gün evvel bildirilir, itfa olu
nacak tahviller hâmiline muharrer ise keyfiyet iki yevmî gazete ile haf
tada birer defa üç hafta için ilân edilir ve ilk ilân itfa tarihinden asgari 45 
gün evvel yapılır. Bu şekilde itfa olunacak tahvillerin itfa akçası Ameri
kan doları ise, ilân İngilizce olarak Manhattan'da münteşir günlük iki 
gazete ile yapılır. 

itfa akçesi Amerikan dolarından gayri bir para ise ilân keyfiyeti 
itfa akçesi memleketinin resmî lisanlarında veya lisanlarından birinde ve 
itfanın yapılacağı yerde münteşir yevmî iki gazete ile yapılır. İtfa fiyatı 
resülmale ve İtfa tarihine kadar teraküm eden faize ve aşağıdaki nisbet-
lerde resülmal üzerinden hesaplanacak prim tutarına müsavi olacaktır. 

Böyle bir tahvilde zikredilmiş olan tarihten 5 yıl evvel ödendiği tak
dirde yüzde birin yarısı; mezkûr tarihten 5 seneden sonra ve 10 seneden 
evvel ödendiği takdirde yüzde bir; 10 sene ile 15 sene arasında yüzde bir 
buçuk; 15 sene ile 20 sene arasında yüzde iki; 20 seneden daha sonra 
ödendiği takdirde yüzde 2 buçuk. 

İtfa ihbarı gereğince, itfa yapıldıktan sonra tahvillere faiz yürütül-
miyecek ve itfa tarihinden sonraya ait olup tahvillerle beraber teslim 

olunan kuponlar kıymet İfade etmiyecektir. İbraz olunan tahviller Tür
kiye Cumhuriyeti tarafından itfa mahallinde veya mahallerinde ve yu
karda açıklanan fiytlar veya fiyat üzerinden itfa ihbarındaki esaslar da
iresinde ödenecektir. İbraz olunan ve fakat itfa edilmiyen tahvillere itfa 
anma kadar faiz yürütülecek ve itfa tarihine kadar vâdesi hulûb eden 
kuponlar da muteber olacaktır, işbu anlaşmada İzah olunan taahütlerin 
yerine getirilmemesi halterinden biri tahakkuk ederse Banka, ihtiyarına 
göre, o ana kadar vâdesi hulul etmemiş tahviller resülmalinin tamamının 
muacceliyet kesbettiğini iiân edebilir: Böyle bir ilândan sonra ödenmemiş 
resülmalin tamamı derhal vacibüttediye olur. 

Tahvillerin resülmal, faiz ve itfa anında varsa, primi Türkiye Cum
huriyetinin veya ona bağlı vergi idaresinin mevcut veya istikbalde tatbik 
olunacak her çeşit vergi ve resimlerden ve borçlunun veya tali teşekkül
lerinin her nevi tahditlerinden muaf olarak tediye olunacaktır. Şu ka
dar ki itfa olunan tahvillerin sahipleri Bankadan maada olup borçlunun 
memleketinde meskûn şahıs veya şirketler ise bu takdirde yukardaki hü
kümler tatbik olunmaz. 

İşbu tahvil Türkiye Cumhuriyeti namına selâhiyetli mümessili tara
fından imzalanmış olup faize ait kuponlar bu anlaşmaya eklenen numu
nesi veçhile salahiyetli mümessilin soğuk damga imzasiyle imzalanmıştır. 

TürkiyeCumhuriyeti 
Adına 

Salahiyetli Mümessil 

Faiz kuponu numunesi 
No :... 

İşbu tahvil erken tediyeye tabi tutulmamışsa, bu kuponun teslimi 
mukabilinde Türkiye Cumhuriyeti 19 .. nın 1 inci gününde bu seri bono
ların 6 aylık faizine tekabül eden ... doları (£..) tediye anında Amerika 
Birleşik Devletlerinde âmme ve hususi borçların itfasında kullanılan ve 
kanuni tedavülü bulunan banknot veya madeni para cinsinden Milletler
arası İmar ve Kalkınma Bankasının New-York Şehrinde Manhattan Ka
sabasında kâin ajanı nezdinde hâmiline ödemeği taahhüt eder. 

No : . .. Vâde tarihi .,. . : 
Türkiye Cumhuriyeti 

Adına 
Salahiyetli Mümessil 

CETVEL 4 
Projenin muhammem tutarı 

Kalemler 
Yabancı para 
(B. A. doları) 

Mahallî para 
(Türk lirası) 

A Salıpazarı limanı genişletilmesi $ 1.440.000 8.140.000 
Mühendislik ücretleri 100,000 

B. Haydarpaşa limanı genişletilmesi 1.100.000 14.500.000 
Mühendislik ücretleri 120.000 

C. Alsancak limanı genişletilmesi 440.000 12.400.000 
Mühendislik ücretleri 40.000 

D. Samsun limanı genişletilmesi 2.080.000 31.000.000 
Mühendislik ücretleri 180.000 

E. iskenderun limanı genişletilmesi 1.300.000 7.000.000 
Mühendislik ücretleri 110.000 

F. İnşaat malzeme deposu 4.680.000 — 
Mühendislik ücretleri 45.000 — 

G. Islah, tamir, yenileme ve ilâveler 
1 - Tophane ve Sirkeci 275,000 — 
2 - Haydarpaşa 75.000 — 
3 - İzmir şehri limanı 150.000 — 
4 - Samsun 115.000 — 
5 - Mersin 150.000 — 
6 - İskenderun 100.000 — 

12.500.000 — — — 
73.040.000 

Yukarda tasrih olunan mahallî para bedellerinden başka Trabzon 
limanının genişletilmesi işinin tamamlanması için tahminen 10.700.000 
Türk lirasına daha ihtiyaç vardır ki bu paranın temininde F kaleminde 
zikredilen inşaat malzeme deposundan istifade edilecektir. 
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LÂHÎKA 5 

2 numaral ı istikraz -Nizamnamesi 
Dolardan gayr ı dövizlerle iadesi meş ru t ikrazat k ı s ımlar ı dolar 

muadilinin tesbit sureti ve Bankan ın bu gibi dövizlerle tutu
lan sermayesinden yapı lacak ikrazat kıs ımlar ı dolayısiyle 
resü lmal , faiz ve saire masraflar namiyle ödenecek olan 

meb lâğ la r hakk ında Nizamname 

M A D D E — I 

Tâbi r ler 

i ş b u Nizamnanede ku l land ık la r ı medlulleri itibariyle : 

1. Banka» tâbir inden maksat, Beynelmilel Ka lk ınma ve İ m a r 
Bankasıdı r . 

2. «Maddeler» tâbir inden maksat, B a n k a n ı n Esas Mukavelesi mad
deleridir. 

3. «İkraz» tâbi r inden maksat, işbu Nizamname tarihinden sonra 
Bankan ın kendi nükudundan yapmay ı kabul e tmiş o lacağı bir ikrazdı r . 

4. «İs t ikraz Anlaşmas ı» tâbir inden maksat, Banka t a r a f ı ndan ya
pılan ve bir İkrazı derpiş eden bir an l a şma olup, m e z k û r tâb i r , bu gibi 
bir i k raz ın tekeffülünü n â t ı k olan herhangi bir an l a şmaya ve gerek is
t ikraz anlaşmasına , gerek tekeffül an laşmas ına ilâve teşkil eden bilcüm
le a n l a ş m a l a r a da şâmildir . 

5. «Müstakr iz» tâb i r inden maksat, bir ist ikraz an laşmas ına dâhil 
olup kendisine ikrazda bulunulan taraf t ı r . 

6. «Kefil» t âb i r inden maksat, ist ikraz an l a şmas ında derpiş edilen 
is t ikrazı tekeffül eden Banka âzasıdır. . Şayet , Bankadan gay r ı is t ikraz 
mukavelesine dâhi l bulunan yegâne taraf B a n k a n ı n âzas ından (bulun
makta ise ve İs t ikraz an laşmas ında derpiş edilen is t ikraz b a ş k a bir ta
rafça tekeffül edilmemiş ise, o takdirde ist ikraz an l a şmas ına atfen işbu 
metinde geçecek olan «Kefil» t âb i r in in h ü k m ü olmıyacakt ı r . 

7. «Tahvil ler» t âb i r inden maksat, ist ikraz an laşmas ında derp iş edi
len İs t ikraz ın tamaımı, veya bir k ı smı dolayısiyle, a n l a ş m a mucibince 
Müs tak r i z in Bankaya tevdi edeceği tahvilleri , veya sair menkul k ıymet 
leridir. 

8. «Âza» tabirinden maksat, B a n k a n ı n bir âzasıdır . 

9. .«Para» tâbir inden maksat, mevzuubahis h ü k ü m e t azadan olsa 
da, olmasa da, meıvzuulbahis zamanda m e z k û r h ü k ü m e t i n ülkesi dâhilinde 
r e smî ve hususi borçlar ın ödenmesinde ibra kabil iyeti bulunan, o hükü
metin m e s k u k â t ı veya kâğ ı t paras ıdı r . 

10. «Yüzde 18 para» t âb i r inden maksat, Bir leşik Devletlerden gay
r ı b i r azaya ait olup, eğer mevzuubahis zamanda B a n k a n ı n yedinde bu
lunsa idi , Banka Esas Mukavelesinin 9 (a) bendi hükümler in in şümulü
ne girecek olan paradı r . 

11. «Dolâr» t âb i r inden maksat, mevzuubabis zamanda Birleşik 
Devletlerde resmî ve hususi borç la r ın ödenmesinde ibra kabi l iyet ini haiz 
bulunan, Amer ika Bir leş ik Devletlerinin meşkûk veya kâğ ı t para do
larlar ıdır . 

12. «Avans» ve «avans verilmiş» tâbirleri , a şağ ıdak i vak ıa l a rdan 
hangisi mukaddem ise, ya bir meb lâğ ın ist ikraz an laşmas ı mucibince is-
t ik raz hesabından keşide suretiyle Müs takr ize veya M ü s t a k r i z emrine 
ödenmesini, veyahut bir ist ikraz a n l a ş m a s ı mucibince Müs t ak r i zden gay
rı hakikî veya h ü k m i b i r ş a h s a mezkûr meblâğın ödenmesi hususunda 
B a n k a n ı n mutlak bir t a a h h ü d e girişmesini ifade eder. 

13. Herhangi bir azanın pa ra s ına atfen kul lan ı lan «defter k ıymet i» 
tâbir inden maksat, hangi v a k ı a mukaddem ise, y a Banka Esas Mukave
lesinin I I nc i maddesinin 7 veya 9 (a) bendi b ü k ü m l e r i mucibince o aza
nın m e z k û r para İle Bankaya yapmay ı t a a h h ü t et t iği en son tediye mik
ta r ın ın , veyahut B a n k a Esas Mukavelesinin I I nci maddesinin 7 veya 9 
(a) bendi hükümler i o âzanın m e z k û r para ile Bankaya y a p m a y ı taah
h ü t e t t iğ i en son tediye mik ta r ın ın , veyahut Banka Esas Mukavelesinin 
II- nci maddesinin .9 (a) bendi hükümle r i mucibince B a n k a n ı n m e z k û r 
azaya o para ile yapmay ı t a a h h ü t e t t iğ i en son tediye mik t a r ı n ın hesabın
da, Bankaca o p a r a n ı n dolara tahvilinde tatbik olunan kambiyo rayici 
üzer inden B a n k a defterlerinde o p a r a n ı n göster i len k ıymet id i r . O zaman
da azadan olmıyan bir hükümet in pa ras ı h a k k ı n d a kul lanı lması halinde 
«defter k ıymet i» tâb i r i , o p a r a n ı n Bankaca dolar olarak tesbit edilen k a m 
biyo k ıymet in i ifade eder. 

M A D D E II 

Methal hükümler i 

B E N T 1. B a n k a Esas Mukavelesinin II nci maddesinin 9 uncu 
bendi şu h ü k ü m l e r i n â t ı k t ı r : 

(a) (i) B i r â z a paras ın ın k ı y m e t i aza lması , veya (ii) Bankanın 
kanaatine göre |bır â z a paras ın ın kambiyo k ıyme t i o azan ın ülkesi dâ
hilinde hissedilir raddede düşmesi halinde, o âza, Banka yedinde mevcut 
olup II nci maddenin 7 (i) bendi mucibince âza t a r a f ı n d a n Bankaya bi-
dayeten ödenen paradan, veya I V üncü maddenin 2 (b) bendinde z i k r i ge
çen paradan, veyahut işbu f ıkranın hükümle r i mucibince zamimeten ve
rilmiş paradan mütehass ı l olup â z a t a ra f ından al t ınla veya herhangi bir 
â z a n ı n Bankaca şayan ı kabul p a r a s ı mukabilinde tekrar mubayaa edil
memiş olan p a r a n ı n i lk i ş t i r a k s ı r a s ındak i değer in i muhafazaya yetecek 
kadar munzam bir meblâğ ı kendi parasiyle ve mâkul bir mehil zarfında 
Bankaya ödiyecektlr . 

(b) B i r â z a paras ın ın başabaş k ıymet in in yükselmesi halinde, Ban
k a o azaya, «mezkûr âzan ın pa ra s ından , y u k a r k ı (a) bendinde tarif edil
diği veçhile o para m i k t a r ı n ı n değer inde husule gelen a r t ı ş a muadil bir 
meb lâğ ı iade edecektir. 

c) Beynelmilel P a r a Fonu t ra f ından Bankanın, bilcümle âzası pa
ra la r ın ın başabaş k ıymet le r inde seyanen ve alenisbe bir değişikl ik ya
pı lması halinde Banka, bundan evvelki f ık ra la r ın hükümler inden sarfı
nazar edebilir 

B E N T 2. Mezkûr Bent mucibince bir azanın %18 paras ın ın de
ğerini korumak hususundaki vecibesinin, bu paradan bir k ısmının Ban
kaca ik raz edildiği müddetçe o kısım paraya da şâmil olup olmıyacağı 
meselesi Banka Esas Mukavelesinin I X uncu madesı mucibince İcra 
müdür l e r i t a r a f ı ndan bir ka r a r a bağ lanmamış t ı r 

B E N T 3. i şbu nizamname, mesele .müsbet bir ka ra ra bağlanınca-
ya kadar, bir % 18 paras ın ın , bu. paradan bir kısmının Banka taraf ın
dan ikraz edilmiş bu lunacağ ı m ü d d e t zarf ında dolar olarak kıymetinde 
melhuz j temevvüçlere k a r ş ı Banka sermayecinin k o r u n m a s ı n a matuftur, 
i şbu nizamnamenin istihdaf e t t iğ i maksat, 18 p a r a l a r ı n d a n bir kıs
m ı n ı n Bankaca ikraz edilmiş bulunduğu müdde t zarfında, o paran ın dolar 
k ıymet inde husule gelecek temevvüçlere ka r ş ı , p a r a n ı n bu suretle 
i k r az edi lmemiş olması halinde pa ra s ı mevzuubahs olan azaya ittihazı 
t e r e t tüp edecek himaye tedbiri derecesinde - Banka sermayesinin % 18 
pa ran ın müs takr iz le r ı t a r a f ı n d a n himaye edilmesidir. 

B E N T 4. İc ra müdürler ı , 28 Nisan 1948 tarihinde. Banka Esas 
Mukavelesinin II nci maddesinin 9 (a) bendinin tefsiri sadedinde aşağı-
İki k a r a r ı ittihaz eylemişlerdir : 

S U A L 

E ğ e r ()1>) âza t a r a f ı n d a n B a n k a Esas Mukavelesinin II nçı madde
sinin 7 (i) bendi mucibince kendi parasiyle Banka sermayesinin yüzde 
18 i olarak ya t ı r ı l an paradan bir k ısmını Banka, bir ist ikraz Anlaşma
s ına istinaden bir müs t ak r i ze avans olarak verirse; ve 

2 - Avans tarihinden sonra ve avansın iadesi tarihinden evvel, o 
âza pa ras ın ın kambiyo k ıyme t i azanın ülkesi içinde külliyetli b i r radde
de düşerse ; ve 

3 - B u k ıymet sukutu, iadenin yapıldığı tarihten sonra da devam 
ederse; ve 

4-0 zaman Banka bu k ıymet in düş tüğüne ilk defa olarak karar 
verirse: 

B a n k a Esas Mukavelesinin I I nci maddesinin 9 (a) bendine göre o 
âza, bu suretle iade olunan meblâğ dolayısiyle, mezkûr para ile iade edi
len meb lâğ ın i ş t i r ak s ı ras ındaki k ıymet in i muhafazaya yetecek bir meb
lâğı kendi parasiyle i lâveten ödemekle mükellef olur mu? 

C E V A P 

a) Evet, Banka Esas Mukavelesinin II nci maddesinin 7 (a) ben
di mucibince; Bankan ın kanaatine göre b i r âza paras ın ın Kambiyo kıy
meti o azan ın ü lkes i dâhilinde hissedilir raddede düş tüğü takdirde Ban
k a n ı n bu k ı y m e t sukutunun vukubu lduğuna ka ra r verd iğ i zamanda, k ıymet 
sukutunun veya sukuttan b i r k ı smın ın bu karardan mukaddem olup para
dan bir k ısmının Bankaca ikraz edilerek henüz iade edi lmemiş bulunması 
keyfiyeti n a z a r ı i t ibara a l ınmaks ız ın o âza, (mezkûr bentte kasdedilen 
m â n a d a ) kendisinin B a n k a yedinde mevcut bulunan paras ın ın ilk 
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iştirak sırasındaki değerini muhafazaya yetecek bir meblâğı kendi pa-
rasiyle ve makul bir müddet zarfında ilâveten ödemekle mükelleftir. 

fo) Mezkûr 9 (a) bendinin tatbiki bakımından, bu gibi bir kıymet 
sukutunun vâki olduğuna Bankaca karar verilmesi, Bankanın o azaya 
bu yolda karar verildiği yazı ile bildirilerek buna mahsuben bir tediye 
talebinde bulunmasiyle tekevvün etmiş sayılır; şu kadar k i ; o âza mezkûr 
tebliğden evvel bu kıymet sukutuna mahsuben bir tediyede bulunmayı 
teklif ettiği takdirde, ıme\'zuubalıs karar, Banka tarafından o azaya te
diyenin kabul edildiği yazı ile bildirildiği zaman verilmiş sayılır. 

c) Bankanın 9 (a) bendi mucibince haiz olduğu hakkı tamamen 
kullanmakta gecikmesi veya bu hakkı kullajımaıması, bu hakka hiçbir 
veçhile halel getirmiyeceği gibi, bu hakkın tamamından veya bir kıs
mından feragati tazammum etmiyeeek ve Banka âzasından herhangi bi
rinin parasından vukua gelen kıymet sukutu dolayısiyle mezkûr bente 
istinaden Bankaca ihtiyar olunacak bir hareket Banikanın bu husustaki 
hakkına, veya o paranın değerinde sonradan vukubulacak sukut sebe
biyle Bankaya teveccüh edecek hakka tesir etmiyeeek ve halel getirmi-
yecektir. 

'BENT 5. İstikrazların «dolarla veya dolardan gayri paralarla 
muadili» şeklinde ifade olunması halinde, mezkûr para % 18 paralardan 
olsun, yahut bir âza parası olsun, dolardan gayrı paralardan istikraza 
mahsuben kısım kısım avanslar yapıldıkça bu suretle verilen her para
nın miktarını dolar olarak tesbit etmek lâzımgelir. İşbu nizımanameden 
bir maksat ta dolardan gayrı paralarla iadesi meşrut istikraz kısımları 
münasebetiyle yapılacak bu tesbit ameliyeleri için bir esas temin edilme
sidir. 

MADDE III. 

İstikran anlaşmalarına tatbik sureti 

B E N T 1. Herhangi bir istikraz anlaşmasında bu yolda bir hü
küm mevcut oldukça İşbu nizamname, dolardan gayrı paralarla iadesi 
meşrut istikraz kısımlarının dolar muadilinin teshilinde ve % 18 para-
lariyle avans verilen istikraz kısımlarına mübaaliik resülmale, faize, ve 
sair ücretlere mahsuben iade olunacak meblâğların tesbitinde tatbik olu
nacaktır. 

B E N T 2. tşbu Nizamname her zaman ve evvelinden ihbara mahal 
kalmamaksızın Bankaca İlga veya tadil olunabilir; şu kadar ki bu ilga 
veya tadil keyfiyeti, bir istikraz anlaşmasına dâhil tarafların bu hususta 
muvafakatlan lâhik olmadıkça istikraz anlaşmaları hakkında cari ve 
mer'i olamıyacaktır. 

B E N T 3. iHer hangi bir istikraz anlaşmasına, o anlaşma dolayı
siyle işbu Nizamname hükümlerinin tadilini veya o hükümlerden istis
nayı natık hükümler dereolunabilir. 

MADDE — IV 

Dolardan gayrı paralarla iadesi meşrut istikraz 
kısımlarının dolar muadili 

Dolardan gayrı bir para ile iadesi meşrut bir istikrazdan her hangi 
bir kısmın dolar muadili, o paranın avans olarak verildiği tarihteki 
«defter kıymeti» üzerinden hesaplanır. 

M A D D E — V 

% 18 paralariyle avans verilen istikraz kısımlarına ait resülmal, 
faiz, ve sair ücretlerin ödenmesi 

ıBENT ü. Bir istikrazın '% 18 parasiyle avans olarak verilen bir 
kısmı dolayısiyle müstakrizin resülmale, faize, taahhüt ücret veya ko-
müsyonuna, veyahut itfa primine mahsuben her hangi bir para ile öde
mekle mükellef bulunacağı meblâğ, o istikraz kısmının işbu Nizamname
nin IV üncü maddesinde yazılı şekilde tesbit edilecek dolar muadili kıy
metine müsavi olacaktır. Bu halde mezkûr paranın kıymeti, o paranın 
tediye tarihindeki «defter kıymeti» üzerinden hesaplanacaktır. 

(BENT 2.» ı% 18 parasiyle avans olarak verilen istikraz kısmının 
faizine, taahhüt ücret veya komüsyonuna, veya itfa primine mahsuben 
müstakrizin her hangi bir para ile ödemekle mükellef olacağı meblâğ, 
buna mütaallik istikraz anlaşmasında ssrasiyle faiz, taahhüt ücreti, 
komüsyon veya itfa primi için tasrih olunan nispetler üzerinden, işbu 
"Nizamnamenin IV üncü maddesinde yazılı'şekilde tesbit olunan bu istik
raz kısmının dolar muadili kıymetine müsavi olacaktır. Bu halde mezkûr 
paranın kıymeti, tediyenin yapıldığı tarlhdekl «defter kıymeti» üzerin
den hesaplanacaktır. 

B E N T 3. Her hangi bir paranın «defter kıymetine» ait olup işbu 
maddenin 1 inci ve 2 nci bentleri mucibince müstakriz tarafından o para 
ile ödenmesi meşrut meblâğa taallûk eden bir ihtilâfın istikraz anlaşması 
hükümleri dairesinde hakeme havale edilmesi halinde müstakrizin, ha
kem kararı sâdır oluncaya kadar istikrazın resülmalini faizini, taahhüt 
ücretini veya komüsyonunu ve itfa primini; istikraz anlaşmasının hü
kümlerine tevfikan ©diyecek ve bu kabil tediyelerin miktarları o patra
nın Bankaca tasrih olunan «defter kıymeti» üzerinden hesaplanacaktır. 
Katî hakem kararı lâhik olduktan sonra, karara göre lâzım gifeîen ayar
lama yapılacaktır. 

B E N T 4. Ülşbu madde hükümleri, her hangi bir istikraz anlaşma
sının hükümlerine veya (tahvilin resülmal miktarını tasrih eden tah
vile bakılmaksızın tatbik olunacaktır. 

'BENT 5. İşbu madde hükümleri, bir tahvil Bankanın intifa ve 
tasarrufunda bulunduğu müddetçe o tahvil hükümlerine göre itfası meş
rut bulunan hiç bir tediye hakkında cari olmıyacaktır. 

B E N T 6. Bankaca % 18 paralarından ikrazat yapılmış olduğu bir 
müddet içinde Banka Esas Mukavelesinin IX uncu maddesi mucibince 
H nci maddenin 9 uncu bendi hükümlerinin bu paralar hakkında tatbik 
olunmasına kat'i surette karar verilmesi halinde, mezkûr madde bu ka
rarın tarihinden sonra vâdesi gelecek olan tediyeler hakkında cari ol
mıyacaktır. 

28 Nisan 1948 
Beynelmilel İmar ve Kalkınma Bankası 

R. L. Garner 
Reis Muavini 

LAHİKA 6 

'•1 numaral ı İstikraz N izanı n«m*«ti 

İstikraz anlaşmalarından mütevellit ihtilâf ve iddiaların 
hakeme havalesine mütaallik Nizamname 

MADDE — I 

İşbu Nizamnamede kullanıldıkları medlulleri itibariyle: 

1. «Banka» Tâbirinden maksat, Beynelmilel İmar ve Kalkınma 
Bankasıdır. 

2. «Maddeler» tâbirinden maksat, Bankanın esas mukavelesi mad
deleridir., 

3. «İstikraz anlaşması» tâbirinden maksat, Banka nükudundan bir 
ikrazda bulunulmak üzere Banka tarafından yapılan bir anlaşma olup, 
mezkûr tâbir bu gibi bir istikrazın tekeffülünü natık olan her hangi bir 
anlaşmaya ve gerek istikraz anlaşmasına, gerek tekeffül anlaşmasına 
ilâve teşkil eden bilcümle anlaşmalara da şâmildir. 

4. «Müstakriz^ (tâbirinden maksat, bir istikraz anlaşmasına dâhil 
olup, kendisine ikrazda bulunulan taraftır. 

¡5. «Kefil» tâbirinden maksat, istikraz anlaşmasmda derpiş edilen 
istikrazı tekeffül eden Banka âzasıdır. Şayet Bankadan gayri istikraz 
anlaşmasına dâhil bulunan yegâne taraf Bankanın âzasından ise, ve 
istikraz anlaşmasında derpiş edilen istikrazlar başka bir tarafça tekef
fül edilmemiş ise, o takdirde istikraz anlaşmasına atfen işbu metinde 
geçecek olan «Kefil» tâbirinin hükmü olmıyacaktır. 

6. .«Tahviller» tâbirinden maksat, istikraz anlaşmasında derpiş 
edilen istikrazın tamamı, veya bir kısmı dolayısiyle, Anlaşma mucibince 
müstakrizin tevdi edeceği tahvilleri, veya sair menkul kıymetleridir. 

M A D D E — II 

Her hangi bir istikraz anlaşmasında bu yolda (bir hüküm mevcut 
oldukça, anlaşmaya dâhil taraflar arasındaki ihtilâfların ve gerek istik
raz anlaşmasının, gerek anlaşma mucifoinee tevdi edümiş bulunan senet
lerin hükümlerinden dolayı bir tarafın diğer taraf aleyhindeki iddiaları
nın hakeme şevki işbu Nizamnameye tabi olacaktır. 

(MADDE — III 

B E N T 1. Bir istikraz anlaşmasına dâhil taraflar arasında zuhur 
edecek her ihtilâf ile, gerek bir istikraz anlaşması, gerek senetler do
layısiyle bir tarafça diğer bir taraf aleyhine serdedilecek ve tarafların 
uzlaşmaslyle halledileımiyeeek olan her iddia, aşağıda yazılı olduğu veçhile 
bir Hakem Mahkemesinin tahkimine arz olunacaktır. 
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(BENT 2. Tahkime dâhil olacak taraflar, ıbir taraftan Banka, diğer 
taraftan müstakriz ile onun kefilidir. 

B E N T 3. Hakem Mahkemesi, şu suretle tâyin olunacak üç hakem
den teşekkül eder: 

Hakemlerden biri Banka tarafından tâyin olunacaktır. İkinci bir 
hakem,müstakriz ile kefil tarafından tâyin olunacak, veyahut bunlar 
hâkemin tâyininde anlaşamadıkları takdirde, o hakem kefil tarafından 
tâyin olunacaktır; ve üçüncü tarafsız hakem ı(ki aşağıdaki metinde bu
na bazan «hakem aleflhakem» denilecektir) tarafların ittifakile, veyahut, 
taraflar hakem alelhakem hakkında ittifak edemedikleri takdirde, bey 
nelmilel Mahkeme Reisi tarafından tâyin olunacaktır. 

Taraflardan Mri veya diğeri bir hakem, tâyin etmediği .takdirde o ha
kem alelhakem tarafından tâyin olunacaktır. İşbu Nizamname mucibince 
*âyin olunmuş bir hakemin istifası, veya vefatı, veya vazife icrasına 
muktedir olmaması halinde, ilk hakemi tâyin etmiş olan makam ona bir 
ihaüeif tâyin edecek ve o halef ilk hakemin selâhlyet ve vazifelerini haiz 
olacaktır. 

(BENT 4 — Diğer taraflara karşı tabkim muamelesine girişmiş bu
lunan tarafın talebi üzerine işbu Nizamname dairesinde bir tahkim usulü 
tesis olunabilir. Bu talep, tahkime arzolunacak nizam veya iddianın ma
hiyetini izah eden bir beyanı, ihkakı ostenUen hakkın mahiyetini ve mu
ameleye girişen tarafça tâyin olunan hakemin adını ihtiva edecektir. Bu 
ihbarın tevdiinden itibaren 30 gün zarfında kaırşı taraf veya taraflar, 
muameleye girişmiş bulunan tarafa mezkûr karşı taraf veya/ taraflarca 
tâyin edilen hakemin adını tebliğ edeceklerdir. 

(BENT 5 —• Şayet tahkim muamelesine girişen taraf veya traflaroa 
tevdi olunacak ihbarnamenin tevdiinden itibaren 60 gün zarfında taraflar 
bir hakem alelhakem tâyini hususunda anlaşamıyacak olurlarsa, (taraf
lardan herhangi biri Beynelmilel Mahkeme Reisinden bir hakem aleHha-
kem tâyin etmesini istiyebilecektir. Mezkûr Reis hakem atelhakemi tâyin 
edince, bu tâyini bütün taraflara ve hakem alelhakeme tebliğ edecektir. 

BENT 6 — Hakem Mahkemesi, hakem alelhakem tarafından tesbit 
olunacak zamanda Bankanın idare merkezinde toplanacaktır. Ondan sonra 
Hakehı Mahkemesi nerede ve ne zaman toplanacağını tâyin edecektir. 

'BENT 7 — İşbu Nizamnamenin ve bu husustaki istikraz Anlaşma
sının hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle ve taraflar arasında hilâfına 
bir anlaşma olmadıkça, Hakem Mahkemesi, selâhiyetine taallûk eden 
bilumum meseleleri karara bağlıyacak ve usulünü tesbit edecektir. Ha
kem Mahkemesinin bilcümle kararlan ekseriyeti ara ile ittihaz olunur. 

BENT 8 — Hakem Mahkemesi Bütün tarafları mâdelet üzere din-
liyecek, ve kararını yazdı olarak verecektir. Bu karar gıyaben verilebUir, 
Hakem Mahkemesinin kararı, mezkûr mahkemenin ekseriyeti tarafından 
imza olunmakla mahkemenin kararı mahiyetini iktisap eder. İşbu Nizam
name hükümlerine tevfikan verilen bu gilbi bir karar, kati olur ve istik
raz anlaşmasına dâhil bulunan bilcümle tarafları ilzam eder. İşbu Nizam
name hükümlerine tevfikan Hakem Mahkemesince gerilecek her karara 
taraflar riayet ve inkıyat edeceklerdir. 

(BENT 8 —• Taraflar hakemlerin ve tahkim muamelesinin yürütül-. 
ımesi için lüzum görülecek sair şahısların ücretleri miktarını tesbit ede
ceklerdir. Şayet taraflar Hakem Mahkemesinin içtimasından evvel (bu 
miktar hakkında ittifak edemiyecek olurlarsa, Hakem Mahkemesi ahval 
ve şeraite göre münasip bir miktar tesbit edecektir. Tahkim muamele
sinin masrafı, bir taraftan Banka ile, diğer taraftan müstakriz ve kefil 
arasında alelmüsavat taksim, olunacaktır. Tahkim masraflarının taksi
mine, veya bu masrafın ödenmesi şekline taallûk eden meseleler Hakem 
Mahkemesi tarafından hallolunacakta. 

BENT 10 — İstikraz anlaşmasına dâhil taraflar arasındaki ihtilâf
ların ve istikraz anlaşmasiyle buna istinaden verilmiş senetler dolayı
siyle taraflardan birinin diğeri aleyhindeki iddialarının hallinde, tahkime 
ait olarak işbu Nizamnamede münderiç bulunan hükümler dışında bir 
usule müracaat edilemayecektir. "Şayet karar suretlerinin taraflara 
tevdiinden itibaren 00 gün zarfında karara tebaiyet edilmiş olursa, ta
raflardan herhangi biri salahiyetli bir mahkeme nezdinde kararın infazı 
için dâva ikame ve gerek kararın, gerek istikraz anlaşmasiyle senetler 
hükümlerinin infazı için açık olan sair ihkakı hak yollarını takip edebi
lecektir. 

(BENT 11 — işbu Nizamname dairesinde teşebbüs edilen muamele
lere müteallik olarak herhangi bir ihbar veya iddianın tebliği, veya işbu 
Nizamname mucibince sadır olmuş bir kararın infazına matuf olan mu
ameleler, istikraz anlaşmasında ihbar ve iddianın tebliği hakkında der
piş edilmiş bulunan şekilde ifa edilebilir, istikraz anlaşmasına dâhil ta

raflar, işbu Nizamnamede yazılı veçhile ihtlülâf ve iddialarını hakeme ha
valesini Anlaşmada kararlaştırmakla, mezkûr ihbar ve iddialarının teb
liği hakkında sair (bilcümle şartlardan feragat ve hakem kararı üzerine 
verilmiş olacak mahkeme kararlariyle hakem kararının infazı için b. 
türlü adlî vekâlet ve emirlerin İcra suretiyle veya sair suretlerle infı 
olunabileceğini kabul ederler. 

Beynelmilel İmar va Kalkınma Bankası 
John J. Mccloy 

Reis 

K R E D İ A N L A Ş M A S I 

! ( ' B u ğ d a y A m b a r i a - m a P r o j e l e r i ) 

Bu Anlaşmada 1/uriııci tarafı teşkil «den Türkiye Camlın riy« 
ile, aynı Anlaşmada ikinci tarafı teşkil eden Milletlerarası 

İmar ve KaLkmma Barakası arasunda 7/7/1,950 
tarihli Anlaşma 

M A D D E — ı 

İşbu metin aksini icap ettirmedikçe, bu Anlaşmada veya bu Anlaş
maya bağlı herhangi bir vesikada kullanılan tâbirler bu maddede mez
kûr mânaları tazammun edeceklerdir. 

1. Bu Anlaşmada birinci tarafı teşkil eden Türkiye Cumhuriyeti, 
müstakriz mânasında anlaşılacaktır. 

2. Banka tâbiri, bu Anlaşmada ikinci tarafı teşkil eden Milletler
arası İmar ve Kalkınma Bankası mânasında anlaşılacaktır. 

3. Kredi tâbiri, bu Anlaşma ile sağlanan kredi mânasında anlaşı
lacaktır. 

4. Kredi hesabı, bu Anlaşmanın 4 üncü maddesinin 1 inci kısmı 
hükmü gereğince açılması' gereken hesap manasınadır. 

5. Birleşik Devletler tâbiri, Amerika (Birleşik Devletleri mânasın^ 
da anlaşılacaktır. 

6. Dolar ve $ işareti terimleri, mevzuubahis zaman içerisinde Bir 
leşik Amerika'da âmme borçlarının ve hususi borçların tediyesinde kul
lanılan ve kanuni tediye vasıtası olan Birleşik Amerika'nın kâğıt ive ma
deni paralan mânasındadıa*. 

7. Tahvüât terimi, İşbu Anlaşmanın 6 uıcı maddesi gereğince çıka
rılacak olan Tahvilât mânasına getaıektedir. 

8. Esntea tâbiri, bu Anlaşmanın 3 üncü maddesinde mezkûr mak
satlar için lâzım olan teçhizat, mal ve hizmetler mânasında anlaşılacak
tır. 4şibu Anılaşmanın herhangi bir yerinde bir malın maliyeti tâbiri geç
tiği takdirde, mevzuuibahis imalim müstakriz (memlekete ithali masraf
ları da bu maliyete dâhil telâkki olunacak ancak, bu takdirde müstakriz 
memleketin parası Ue yapılan ödeşmeler bu maliyete dâhil telakki olun
mayacaktır. 

9. Kapanış tarihi (tâbiri, 31 Aralık 1953 tarihi demektir. Bu tarih 
Banka ile müstakriz arasında yazılı olarak, kararlaştırılacak bir tarih de 
Olabilir. 

,10. Yürürlük tarihi, tâbiri işbu Anlaşmanın 12 nci maddesi gere
ğince bu Anlaşmanın yürürlüğe girerek hüküm ifade edeceği tarih anana
sında, onlaşüaoafctır. 

11. (Proje tâbiri, işbu Anlaşmanın i k i numaralı 'ek cetvelinde mev
zuuibahis projelere mahsus Olup, bu cetvel müstakriz ile iBamka arasında 
zaman zaıman yapılacak yazılı Anlaşma suretiyle tâdil edilebilecektir. 

12. Ajan tâbiri, icabı hale göre, müstakrizin veya müstakrize alt 
herhangi diğer tâli bir siyasi teşekkülün Ibir ajanı veya mutavassıtı mâ
nasında olup müstakriz tarafından doğrudan doğruya veya bilvasıta 
kontrol edilen veya müstakrize ait olan veya ona bağlı bulunan herhangi 
bir tâli teşekkülün veya müstakrize bağlı tâli siyasi mahiyette bir teşek
külün hesabına veya menfaatine uygun olarak faaliyet icra eden her
hangi bir teşekkül veya organizasyonu da ihtiva eder. 

¡13. (Bu Anlaşma tâbiri, bu Anlaşmada zikredilen ve bu Anlaşmaya 
ekli bulunan ve burada kendilerine 'ait mütekabil rumuz ve numaralan 
İle zikredilen ekli cetvelleri de ihtiva eder. 

14. Toprak tâbiri, ımüstakrizin bir ajanı olan Toprak Mahsulleri 
Ofisi mânasını .taızammun eder. 

15. Proje Anlaşması tâbiri, mezkûr tarihte burada ismi geçen 
Banka ile toprak arasında akdedilen Anlaşma mânasına gelir. 
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M A D D E — II 

Kredi 

Kısım 1 — Banka bu Anlaşmada kabul olunan şart ve esaslar dai
resinde, müstakrize (3.900.000) dölâr üç milyon dokuz yüz bin bolâr tu
tarında, bir miktarı, veya cinsi bilâhara tâyin edilecek olan başka bir 
para İle bu miktarın muadili bir yekûnu, müstakrize vermeği kabul eder. 

Kısım 2 — Kredi tutarı, bu Anlaşmanın 4 üncü maddesinde mezkûr 
esaslar dairesinde, müstakriz tarafından çekilerek istimal olunabilir. 
Kredinin, müstakriz tarafından çekilmeyen herhangi bir miktarı üzerin
den, müstakriz aşağıda mezkûr nispet ve devrelerde, muacoeliyet kes-
bedecek olan bir taahhüt ücretini Bankaya ödeyecektir: 

a) Yürürlük tarihinden veya 5 Ekim I960 den itibaren ^hangisi 
evvel ise), aşağıdaki mütekabil tarih ve kredi tutarlarına göre çekil
mesi veya iptal edilmesi, bu Anlaşmanın 5 inci maddesi ile tesbit edilmiş 
bulunan tarihlere kadar (hangisi evvel ise): 

a) Hangisi evel İse, yürürlük tarihinden 180 gün zarfında veya 
5 Ekim 1950 den sonra, senelik 1 1/2 % yüzde bir buçuk nispe
tinde, 

ii) Bu tarihten sonra, senevi yüzde 2 7/8 nispetinde taahhüt ücreti 
ödeyecektir ki , bundan aşağıdaki şekilde hesaplanacak olan bir 

• miktar tenzilât yapılacaktır: 
Taahhüt ücretinden düşülecek olan bu miktar bir Ocak, 1 Nisan, 1 

Temmuz ve 1 Ekim tarihlerinde başlıyan 3 aylık devreler veya bu devre
lerin bir cüz'ü için 90, 91 ve 92 gün vadeli Amerika Birleşik Devletleri 
Hazine Bonolarının mezkûr 3 aylık vâdeler veya cüz'ülerine bu tarihe 
tekaddüm eden tarihte Birleşik Devletler Haizine Nezaretince ilân edilen 
vasatî satış fiyatlarına göre tesbit edilen ıskonto nispetine göre hesapla
nacaktır. 

Ancak, bu devreler veya cüzüleri için taahhüt ücretinden tenzil edil
mek üzere hesaplanacak olan miktar hiçbir halde senevi yüzde 1 3/8 nis
petini tecavüz etmiyecekltlr. 

b) Müstakrizin müracaatı üzerine Banka, işbu Anlaşmanın 4 ün
cü maddesinin 3 üncü fıkrası hükümlerine tevfikan sağlanacak malların, 
karşüığını temin 'etmek üzere Müstakrize veya başkalarına karşı yazı ile 
taahhüde girerse, bu halde böyle bir taahhüdün yapıldığı tarihten bu ye
kûnunun kredi hesabından çekildiği veya bu taahhüdün sona erdiği ta
rihe kadar ve Bankanın yazılı bir ihbar alması şartı ile ı(ıve hangi tarih 
daha evvel ise) geçen zaman için yukardakl A fıkrası gereğince öden
mesi gereken taahhüt ücretinin nispeti senede yüzde bir hesabiyle ar
tırılacaktır. 

c) Taahhüt ücreti dolar üzerinden 6 aylık devreler de her sene 1 
Nisan ve 1 Ekimde ödenecektir. 

Kısım 3 —• Müstakriz kendi tarafından kredi hesabından çekilmiş 
olup da itfa edilmiyen ve istimal edilen kredi tutarları için, bu kullanılış 
tarihlerinden itibaren senevi yüzde 3 7/8 nispette faiz ödeyecektir. Bu 
faiz dolar üzerinden 1 Nisan ve 1 Ekim tarihlerinde olmak üzere sene
de ik i defa tediye olunacaktır. Şu kadar k i başka bir para üzerinden va-
dbUlttediye olan meblâğa alt faiz de .o para üzerinden ödenecektir. 

Kısım 4 —• işbu Anlaşmaya' göre birikecek ve Anlaşmanın 6 ncı 
maddesinin 6 ncı kısmı gereğince tahsili icap eden taahhüt ücreti, faiz 
veya hizmet ücretinin altı aydan az devreler için hesaplanması icap et
tiği hallerde, günlük hesap esası üzerinden ve 365 günlük sene kıstası ile 
yapılacaktır. 6 aylık devreler için de, taahhüt, faiz ve hizmet ücretleri 
senelik esası üzerinden hesaplanacaktır. 

Kısım 5 — Müstakriz, kredinin ana parasını işbu Anlaşmaya ekli 
1 No. lu itfa cetvelindeki amortisman tablosuna göre ödeyecektir. Kredi 
mebaliğinln bir kısmı dolardan başka bir para ile ödenecekse, bu ödeme 
işbu Anlaşmanın 1 No. lu ek cetvelinde Bankaca tasrih edilecek şekilde 
ve kredinin ana para itfa taksitlerinin muacceliyet tarihlerine uygun şe
kilde ödenecektir. 

Kısım 6 — Kredinin ve tahvilâtın faiz ve resülmali kredi mebaliği 
üzerindeki taahhüt ve hizmet ücretleri ve tahvilâtın itfasına ait primler, 
Bankanın Birleşik Amerika'da, New-York Devletinde, New-York Şeh
rindeki şubesinde veya Bankanın zaman zaman" yazılı olarak göstereceği 
diğer yerde veya yerlerde ödenecektir. Bankadan gayrı şahısların elinde 
bulunan tahvilâtın tediyesi, mezkûr tahvilâtın üzerinde musarrah itfa 
mahallinde yapılacaktır. 

Kısım 7 — Müstakriz tarafından Birleşik Devletlerden başka bir 
memlekete yapılmış olan veya yapılması mutasavver olan emtia sipa
rişleri için, Müstakriz Bankayı keyfiyetten haberdar edecek veya bu ga
ye ile tedbirler alacak ve bu haberdar etme keyfiyeti Üe birlikte siparişi 

yapılmış olan veya yapılması mutasavver bulunan emtianın ya bir lis
tesi ile muhammen bedeUerinl Bankaya bildirecektir. Müstakriz zaman 
zaman ve süratle; sipariş verilen memleketlerde, emtia listeleri ve tah
min bedellerinde vukua gelecek olan değişikliklerden Bankayı haberdar 
edecektir. Amerika'dan başka memleketlerden yapüacak mubayaaların 
bedelini, müstakriz mümkün olduğu takdirde, sipariş verilen memleketin 
parası ile tediye edecek veya böyle bir tediye için lüzumlu tedbirleri ala
caktır. Bu gibi başka paralarla yapüacak olan tediyeler hususunda, Ban
ka hakkı hıyarını istimal ederek, dolar yerine o memleketin parasını kre
dinin bir kısmı ve avans olarak anUstakrize verecektir. Bankanın eline 
bu gibi avanslar neticesinde dolar mukabilinde diğer bir memleket para
sı geçerse, bu kabil avansların itfası da dolar üzerinden olacak ve itfa 
miktarı Bankanın muamele sırasında ikraz ettiği dolar miktarına muadil 
olacaktır. Bankanın diğer bir para cinsinden yaptığı ve fakat dolar mu
kabilinde elde etmediği avansların itfası da o para cinsinden olacaktır. 

Kısım 8 — işbu Anlaşma hükümlerinde veya tahvillerde hilâfına 
hükümler bulunsa dahi, bu Anlaşmaya taraf teşkil edenler, Anlaşmaya 
ekli bulunan ve Anlaşmanın 5 inci cetvelini teşkil eden Bankanın 28 N i 
san 1948 tarihli Kredi Nizamnamesi hükümlerini kabul etmeği taahhüt 
ederler. 

M A D D E — m 

Kredi mebaliğmİM istimali 

Kısım 1 — Müstakriz kredi meballğinîn, projelerin icabettirdiği 
malların mubayaası ve müstakriz memlekete ithali hususunda sarfedile-
ceğini kabul eder. Her projenin icabettireceği mallar anlaşma ile yazılı 
olarak Banka üe müstakriz arasında tesbit edilecek ve liste muhtevi
yatı icabında karşılıklı rıza ile yazılı olarak tadil edilebilecektir. 

Kısım 2 — Kredi mebaUğinin tamamı veya bir kısmı ile mubayaa 
olunacak malların müstakriz memlekete ithalini borçlu taahhüt eder. 
Banka ile müstakriz arasında yazılı olarak hilâfına bir anlaşma mevcut 
olmadıkça, ithal ettiği malları işbu Anlaşmanın 2 nci maddesinin 2 nci 
kısmı gereğince Bankaya verilmiş olan projelerin toprakça tahakkukun
da kullanılacaktır. |(Banka ile müstakriz arasında hilâfına yazılı bir an
laşma olmadıkça, borçlu memleket bu şekilde ithal ettiği mallara kayıt
sız ve şartsız olarak sahip olacaktır.) 

M A D D E — IV 

Kredi nvebâliğinin çekilmesi ve taahhüde bağlanması 

Kısım 1 — Banka kendi defterlerinde borçlu memleket namına bir 
hesap açacak ve kredi mebâliğini ıbu hesaba matlûp kaydedecektir. 

Kısım 2 — işbu Anlaşmadaki hükümlerle mukayyet olmak şartiyle 
borçlu memleket zaman zaman aşağıda mezkûr masraflar için kredi he
sabından mebâliği' çekebilecektir: 

i) Müstakriz tarafından işbu Anlaşmia hükümlerine uygun olarak 
mâkul fiyatlarla mubayaa olunan malların bedelini ödemek için 
müstakrizce yapılan tediyeleri karşılamak üzere müstakriz ta
rafından talep olunan mebaliğ. 

li) Henüz ödenmemiş olan malların mâkul addedilen tutarının müs
takriz tarafından tediyesini temin zımnında borçlu memlekete 
zaman zaman Banka tarafından tediyesi yazılı olarak tasvip 
olunan mebaliğ, Banka ile borçlu memleket arasında hilafına 
yazılı bir anlaşma mevcut olmadıkça Banka, müstakrizin işbu 
Anlaşmanın yürürlük tarihinden evvel sarfettiği mebaliğ için 

tediyatta bulunmıyaoaktır. Yukarda mezkûr hükümlere rağmen müstak
riz, finansmanı ve spesifikasyonlan İcap ettiren projeleri Bankaya tevdi 
etmeden veya edip de Banka bunları tetkik için mâkul Mr müddet geç
meden ve bu hususta müstakrizle istişare etmeden evvel kredi hesabın
dan para çekemez, '(il) Banka üe müstakriz arasında liman İnşa ve İnki
şafı için akdedilmiş bulunan Anlaşma, bu Anlaşmanın XII nci maddesinde 
zikredilmiş olduğu şekilde yürürlüğe girmedikçe müstakriz, Haydarpaşa 
ve Alsancak'ta inşa edilecek olan silolar için para çekemez. 

Kısım 3 — Borçlu memleketin yazılı talebi üzerine Banka ı(işbu An
laşmanın V İnci maddesinin hükümleri.gereğince.herhangi bir tediyatı 
talik veya fesih kararma rağmen hüküm ifade etmek üzere) takdir hakkı 
kendisine ait olmak üzere mal mubayaası için gerekli krediyi sağlamak 
üzere borçlu veya üçüncü şahıslar namıma tediyatta bulunacağı hakkında 
yazık bir taahhüt verebilir. 

Kısım 4 — Kredi müstakriz hesabından bir miktar paranın kulla
nılmasını arzu ettiği zaman, Bankaya aşağıdaki hususları ihtiva eden 
yazılı bir talepte bulunacaktır: 
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1 - Kredi hesabından çekilmesi arzu edilen meblâğ; 
|2 - Talep olunan meblâğın borçlu tarafından ödenen veya ödenecek 

olan mebaliği karşılamak maksadiyle talebedildiği. İmkân nispetinde ve 
Banka tarafından talep olunacak derecede teferruatı ihtiva etmek üzere 
işbu talep mubayaa olunan veya olunacak malların maliyetini; sipariş 
tarihlerini, tediye tarihlerini, malları temin eden firmaların adreslerini, 
malların borçlu memleket arazisine tahmini geliş tarihlerini ve bu mal
ların hangi malûm veya muhammen gayelere sarfedileceğl hususlarını 
ihtiva edecektir. 

3 - Borçlu işbu malların sipariş veya tediyesini temin zımnında bu 
kredi mebâliğinden avans almadığını veya mevcut başka kredi veya hibe 
imkânlarından istifade etmediğini ve bu malların karşılığını temin mak
sadiyle kısa vadeli bir kredi temin etmişse bunun mahiyetini ve işbu 
kredi tutarını bu şekilde kredi hesabından sağhyacağı avans ile ödemek 
niyetinde olduğunu bildirecektir. 

4 - Borçlu yapılan veya yapılacak tediyatın işbu Anlaşmanın İÜ 
üncü maddesi gereğince icra edildiğini ve mubayaa olunan veya olunacak 
malların bu maksada uygun olduğuna ve işbu malların mubayaa bede
linin ve tediye şeklinin mâkul olduğuna dair beyanda bulunacaktır. 

5 - Borçlu avansın talebi tarihinde işbu Anlaşmadan mütevellit 
vecibelerini tamamiyle yerine getirmiş olduğuna, dair beyanda buluna
cakt ı^ 

b) Müstakriz henüz ödenmemiş mebaliğia tediyesini temin zım
nında kredi hesabından yapılacak kullanma talebiyle alâkalı olarak aşa
ğıdaki malûmatı verecektir. 

,6 - Mubayaa olunacak malların bedelini karşılamak üzere talep 
olunan mebaliğ ile ilgili olarak alacaklı ile akdedilmiş olan Anlaşma 
hakkında malûmat. 

ı 7 - Borçlu Bankaya talep olunan mebaliği söz konusu malların be
delini karşılamak maksadiyle kullanacağına dair taahhütte bulunacak ve 
tediyat yapılır yapılmaz Bankaca tatminkâr addedilecek evrakı müsbite 
ibraz edecektir. 

c) Kredi hesabından ilk defa olarak bir meblâğın avans şeklinde 
kullanılması hususunda verilen talepname şu noktalan da ihtiva ede
cektir: 

|8 - İşbu talepname tarihi ile Anlaşmanın yürürlük tarihi arasında 
geçen müddet zarfında bu Anlaşmanın V inci maddesinin 2 nci kısmının 
ıg fıkrasında tasrih olunan hâdiselerden hiç birinin vuku bulmadığı hu
susunda izahat verecektir. 

iKısım 5 — Bu madde gereğince verilecek her talepname İngilizce 
olaırak yazılacak ve borçlu memleket namına bu maksatla selâhiyetli 
kılman mümessil veya mümessiller tarafından imzalanacaktır. Bu talep
nameler Bankanın zaman zaman istiyeceği şekilde 3 nüsha halinde ve
rilecektir. Talep olunan miktar dolardan maada bir para üzerinden ise, 
paranın cins ve miktarı bildirilecektir. Banka ile müstakriz arasında hüâ-
fma bir anlaşma yoksa bu kabil talepler (herhangi bir cins para ile ya
pılacak nihaî talep müstesna) asgari 50.000 dolar tutarında veya bu mik
tar dolara muadil başka para miktarında olacaktır. Bu talepnameler 
mütevali bir numara silsilesi takibedecektir. 

Kısım 6 — Müstakriz memleket Bankanın talebi üzerine, Banka
ya yapılan tediyeyi tevsik edecek fatura veya tediye makbuzlariyle di
ğer evrakın aslını veya kopyalarını verir. Müstakriz Banka tarafından 
talepname ile ilgili olarak zaman zaman istenecek diğer vesaiki vermekle 
mükelleftir. Banka bu talebini avans itasından evvel veya sonra yapa
bilir. 

Kısım 7 — Her talepname ve ilişik vesikalar talep olunan meblâ
ğın işbu Anlaşmanın 3 ünoü maddesi hükümlerine uygun olarak isten
diği hususunda Bankaya kâfi derecede kanaat bahşedecek şekilde olma
lıdır. Bu madde gereğince Bankaya verilecek talepnameler ve vesikalar 
Bankaca şekil ve muhteva bakımından tatminkâr olacaktır. 

•Kısım 8 — Banka talep olunan meblâğın işbu Anlaşma hükümle
rine uygun olduğuna ve müstakrizin bu Anlaşma gereğince kredi hesa
bından avans almağa yetkili olduğuna kanaat getirdiği zaman gerekli 
meblâğı müstakriz memlekete veya göstereceği yere öder. 

M A D D E — V 

İptal ve kredi istimalinin tâlikt 

Kısım 1 — Müstakriz Bankaya yaptığı yazılı bir ihbarla kredinin 
tamamını veya bir kısmını iptal edebilir, bu iptal keyfiyeti ihbar tarihin
den evvel müstakriz tarafından kullanılmış bulunan kredi miktarına şâ
mil olamaz. Eğer müstakriz kapanış tarihinde veya ondan evvel kredi

nin bütün kısmım kredi hesabından çekmezse, kredinin bu çekilmemiş 
kısmı tıpkı kapanış tarihinde olduğu gibi iptal edilecektir. 

Kısım 2 — Aşağıdaki haller meydana gelmiş ve devam ediyorsa 
Banka, dilediği takdirde, müstakrizin kredi hesabından istifade hakkını 
talik edebilir; 

a> Bü Anlaşmanın IX uücu maddesine uygun olarak bir mali ta
ahhüdün yerine getirilmemesi hadisesi vukulbuiür ve devam ederse, 

b) Hâsıl olan fevkalâde bir hal müstakrizin işbu Anlaşmadan mü
tevellit vecibelerinin ifasını imkânsız kılarsa, 

c> Borçlu memleket Milletlerarası para fonundan çıkmış veya f6-
na ait Anlaşmanın IV üncü maddesinin 6 nci kısmı, V inci maddesinin 
5 inci kısmı,VI nci maddesinin 1 inci kısmı veya X V inci madddesinin 
2 (a) kısmı hükümleri gereğince fonun menabiinden istifade edemiyeceği 
anlaşılırsa, 

d) Müstakriz Milletlerarası Banka âzalığından çıkmış veya çıka
rılmış ise, 

e) İBanka Esas Anlaşmanın 6 nci maddesinin. 6 İnci kısmı gere
ğince faaliyetine muvakkaten veya daimî olarak ncnayefc vermiş ise\ 

f) Projenin, bu Anlaşmaya ekli 4 numaralı cetvelde mezkûr olup 
muhammen bedelini gösteren fiyattan daha fazlaya mal olacağmi ihtiıriâl 
dâhiline sokan her hangi bir halde müstakrizin Banka ile mâkul bir is
tişare müddetinden sonra böyle bir terafüü karşılayacak olan bir fonu 
çabuk ve mâkul şartlarla bulamıyacağı anlaşıldığı takdirde, 

g) İşbu Anlaşma tarihinden sonra ve fakat yürürlük tarihinden 
evvel müstakriz memleket böyle bir anlaşmanın 6 nci maddesinin 7 nci 
kısım veya 7 (to) kısmı hükümlerine mugayir düşecek bir harekette bu
lunursa, 

Banka bu hadiseler muvacehesinde müstakrizi kredi mebaliğini 
istimalden men salâhiyetini kullandığını diğer Tarafa bildirebilir. Bu ta
rihten sonra borçlu bu hale sebebiyet veren ahvalin hitamına kadar veya 
Bankanın bu kararını değiştirdiğini bildirdiği ana kadar .(Hangisi daha 
evvel ise) kredi mebaliğini kullanamaz. 

Kısım 3 — İşbu maddenin ,2 nci kısmında bahsi geçen haller mey
dana gelmiş ve devam ediyorsa, Banka borçluya her hangi bir anda 
yapacağı tebligat ile kredinin istimal olunmamış mebaliği hakkındaki 
taahhüdünden sarfınazar ettiğini ve böylece o ana kadar mevcut baki
yenin iptal edilmiş olduğunu .bildirebilir. 

Kısım 4 — Banka ile müstakriz arasında hilâfına yazılı bir anlaş
ma olmadıkça, işbu maddenin 1 inci veya 3 üncü kısmı hükümleri gere
ğince yapılacak iptal muameleleri söz konusu Anlaşmanın bir numaralı 
ekinde resülmal taksitleri için gösterilen vâde tarihlerine, vâdesi en 
muahhar olan taksitten başlamak üzere kabili tatbik olacaktır. Şu ka
dar ki , o ana kadar bu taksitler ve vâdeler1 için -verilmiş olan tahviller ve
ya işbu Anlaşmanın VI nci maddesi gereğince talep olunmuş tahviller 
bu hükümden müstesnadır. 

Kısım 5 —• Bu maddede sarahaten gösterilen haller hariç birinci 
veya ünçüncü tasım hükümleri gereğince kredinin İptaline veya 2 nci 
kısım hükümleri gereğince kredinin istimalinin taliki kararma rağmen 
işbu Anlaşmanın tekmil hükümleri yürürlükte kalacaktır. 

MADDE — VI 

Tahvilât 

Kısım 1 — Müstakriz bu maddede izah edildiği şekilde tahvil ih
raç ve teslim edecektir. İşbu tahviller natık oldukları miktara müsavi 
bir resülmale tekabül edecekler ve bunlardan her hangi birine ait re-
sülmalin tediyesi borçlunu», işbu Anlaşmanın II n.ci maddesinin 5 inci 
kısmı gereğince mevcut borcunu aynı miktarda azaltacaktır. 

(Kısım 2 — Borçlu Bankanın talebi üzerine Bankaya veya emrüha-
valesine talep anma kadar istimal edilmiş ve itfa olunmamış ve muka
bilinde tahvil ihraç edilmemiş meblâğı tecavüz etmemek üzere talep olu
nan miktarda uygun tahvil tanzim eder ve verir. Bu şekilde ihraç oluna
cak tahviller bu Anlaşmaya bağlı 11 No. lu ekte gösterilen resülmal tak
sit vâdelerine uygun olacak ve 'Bankanın vâki talebinde zikredilen para 
cinsinden vacibüttediye olacaktır. Şu kadar k i talep olunan para cin
sinden verilecek ve ödenecek olan tahvil tutarı, o ana kadar o para 
cinsinden istimal edilmiş. ve itfa olunmamış miktardan fazla olamaz. 

Kısım 3 — Tahville^,Bankaya veya Bankanın emrühavalesine tah
rir olunacak ve Bankanı» zaman zaman talep edeceği şekilde ya emre 
muharrer veya 6 aylık kuponları • bulunan hâmiline muharrer tahviller 
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şekiinde olacaktır. Dolar üzerinden tediye olunacak emre muharrer tah
viller işbu Anlaşmaya bağlı 3 - A numunesine uygun olacaktır. Hâmili
ne muharrer ve kuponlu tahviller ise bu Anlaşmaya bağlı 3 - B numune
sine uygun olacaktır. 

Kısım 4 — Kredi mebaliğinln bir kısmı dolardan maada bir para 
üzerinden ödenecek ise bu maksatla ihraç olunan tahviller de o para 
cinsinden ödenecek ve. resülmal ve varsa faiz ve prim dahi o para üze
rinden vacibüttediye olacaktır. Bu kabil tahviller o ana kadar söz ko
nusu para cinsinden ödenmemiş meblâğa muadil olacaktır. Dolardan 
maada para cinsinden ödenecek tahvillerin şekil ve mutevası da ıbu An
laşmaya bağlı 3 - A #eya 3 - B numunelerine uygun olacak ve tahville
rin resülmal, faiz ve priminin o para cinsinden ödeneceği, itfanın hangi 
mahal veya mahallerde yapılacağı ve borçlu memleket kanunlarına ve
ya itfanın yapılacağı memleket ahkâmına ittia gayesi ile tahvillerde 
Bankanın yapılmasını gerekli gördüğü tadilâtı da ihtiva edecektir. 

Kısım 5 — Banka ile müstakriz arasında hilâfına yazılı bir an
laşma mevcut olmadıkça, bütün tahviller ya tamamile ıgravürlü veya 
ıjıatlbu bulunacak veyahut kenarları ve zemini ıgravürlü kâğıt üzerine 
taş basması olacaktır. Bankaya matbu veya litografía basılmış tahvil
ler verilmiş ise borçlu, masrafı kendisine ait olmak üzere, işbu tahvilleri 
hemen gravüıiü tahvillerle değiştirerek Bankaya verecektir. 

(Kısmı 6 — Tahviller Bankanın tesbit edeceği senevi •% yüzde 3 
7/8 faiz haddini geçmemek üzere faiz getirecektir.Her hangi bir tahvil 
senevi yüzde 3 7/8 den aşağı bir faiz haddi ile ihraç edilirse müstakriz 
işbu tahvillerin resülmal üzerinden yüzde 3 7/8 faizi bononun faiz haddi 
arasındaki farka tekabül etmek üzere Bankaya bir hizmet ücreti öde
yecektir. Bu hizmet ücreti her sene 1 Nisan ve 1 Ekim tarihlerinde ol
mak üzere tahvillerin natık olduğu para cinsinden tediye olunacaktır. 
Tahvillerin üzerinde yazılı faiz haddinin ve bu kısımda bahis mevzuu 
hizmet ücretinin ödenmesi borçluyu, işbu Anlaşmanın II nci maddesinin 
3 üncü kısmı hükümlerince kredi üzerinden ödenmesi icabeden faizden 
ibrağ eder. 

Kısım 7 — a) Emre muharrer tahvil 1 Nisan veya 1 Ekim tari
hinde ihraç, ve teslim edilmiş ise o tahvil ihraç ve teslim tarihini natık 
olacaktır. 

b) Her hangi bir emre muharrer tahvil başka bir tarihte ihraç 
ve teslim edilmiş ise o takdirde tahvilin tarihi, icaba göre 1 Nisan veya 
1 Ekim tahvilin ihraç ve teslim tarihine takaddüm eden tarihi natık ola
caktır. Hâmiline muharrer her tahvil Ekim 1950 tarihli olacak ve tahviller 
o ana kadar vâdesi hulul etmemiş kuponları muhtevi olacaktır. Tahville
rin tesliminde söz konusu tahvillerin natık olduğu resülmal, faiz, hizmet 
veya taahhüt ücreti miktarlarında Banka ve borçlunun kaybını önliyecek 
şekilde tahvillerde gerekli tashihat yapılacaktır. 

Kısım 8 — Tahviller Bankanın talep edeceği vasıfları haiz bulu
nacaktır. 

Kısım 9 — Bankanın talebini takibeden 60 gün zarfında borçlu 
memleket Bankamın veya aharın emrine tanzim ederek teslim ettiği tah
viller yerine aşağıdaki hükümlere uygun olarak yeni tahviller verecektir. 

a) Muayyen bir alacaklının veya alacaklıların emrine olarak tan
zim edilmiş tahviller yerine Bankanın talebinde zikredilen başka bir ala
caklı veya alacaklılar emrine tahvil tanzim edilebilir. Hâmiline muharrer 
tahviller de Bankanın talebinde zikredilen alacaklı veya alacaklılar em
rine tanzim olunacak tahvillerle tebdil edilebilir. 

b) Muayyen bir miktar için ihraç edilmiş olan tahviller başka mik
tarı natık tahvillere tebdil edilebilir. 

c) Muayyen bir faiz haddi ile ihraç olunmuş tahviller senevi yüzde 
3 7/8 faiz haddini geçmemek üzere başka tahvillerle tebdil edilebilir. 

d) Tebdil edilecek hâmiline muharrer tahviller o ana kadar vâdesi 
hulul etmemiş kuponları ihtiva eder. 

e) Doğrudan doğruya Bankamn emrine ödenecek tahviller hariç, 
tebdilen iade edilen emre muharrer tahviller gerekli şekilde ciro edilmiş 
olmalı veya bu hususu tevsik edecek vesaikle mücehhez bulunmalıdır. 

f) Tebdilen iade edilen tahviller derhal iptal olunur. 
g) Yeniden ihraç olunan tahvillerin natık olacağı miktar tebdil 

edilen tahviller miktarına müsavi olur ve başkaca bir hüküm mevcut ol-
mıyan hallerde, yeni tahviller hukuken eskilerinin aynı kuvvet ve şü
mulünde olur. 

h) Banka ile müstakriz arasında hilâfına yazılı bir anlaşma olma
dıkça Banka, tahvil tebdil masraflarını mâkul hadler dâhilinde borçluya 
öder. Bu kısmın d, e, f, g fıkralarında yazılı hükümler, işbu maddenin 
5 inci kısmı gereğince tebdil edilecek tahviller hakkında da kabili tatbik 
olur. 

Kısım 10 - - Tahviller borçlu namına salahiyetli mümessili veya 
mümessilleri tarafından imza olunur. Tahvilde vazolunacak salahiyetli 
imzalardan birinin el yazısı ile olması şartiyle, diğer imzalar soğuk dam
ga ile basılabilir. Hâmiline muharrer tahvillerin kuponları salahiyetli bir 
veya birden ziyade mümessillerin soğuk damga imzalariyle tevsik edilir. 
Tahvillere veya kuponlara el yazısı ile veya soğuk damga ile imza koyan 
salahiyetli mümessillerden biri, sonradan bu sıfatını kaybederse, imzasını 
taşıyan tahvil veya kuponlar borçlu için ilzam edici mahiyetini taşımakta 
devam eder. 

Kısım 11 — Bu Anlaşma veya tahvillerle hilafı kararlaştırılmadıkça 
Bankadan maada tahvil hâmilleri, işbu Anlaşma ile Bankaya tanınan 
hukuktan müstefit olmıyacak veya vecaibe tabi bulunmıyacaktır. 

Kısım 12 — Bankanın talebi üzerine borçlu, herhangi bir anda veya 
zaman zaman Bankanın tahvillerden bir kısmını diğer bir memlekette 
veya ona tabi bir siyasi teşekkülde veya esham borsasından kotasyonunu 
sağlamak ve halka veya başka şekillerde satışını sağlamak maksadiyle 
sözü geçen memleket veya tali teşekkülün veya esham borsasının kanun 
ve nizamlarına uymak için gerekli muameleleri yapacaktır. Bu maksatla 
borçlu gerekli bütün registasyon beyanlarını, müracaat ve diğer vesika
ları hazırlar ve Bankaya mevzuubahis kanun veya talimata ittiba gaye
siyle lüzumlu malûmatı sağlar. Borçlu Banka tarafından bu maksatla 
yapılan müracaatı, Bankaca tesbit edilecek ve 60 günden aşağı .olmıyacak 
bir müddet içinde tetkik eder ve lüzumlu tedbirleri alır. 

Kısım 13 — Banka elindeki tahvillerin bir kısmını satar ve satılan 
tahvillerin resülmal, faiz ve varsa primini satış anında veya sonra garanti 
ederse, borçlunun işbu Anlaşma hükümlerinden doğan vecibelerini yerine 
getirmemekten dolayı Bankanın verdiği garantiden dolayı zamin olacağı 
zarar veya taahhüdü borçlu Bankaya ödlyecektir. 

MADDE — VH 

Tahvillerin itfası 

Kısım 1 — Borçlujahvil tarihinden sonra arzu ettiği anda ihraç et- • 
tiği tahvillerin hepsini veya bir kısmını itfa edebilir. İtfa tahvil veya tah
villerin natık olduğu resülmal ile itfa anma kadar tahassül etmiş ve öden
memiş faiz miktarı ve aşağıdaki nispetlerde tesbit ve tatbik edilecek 
prim miktarını ihtiva edecektir. (Böyle bir tahvilde ödeme tarihi olarak 
zikredilmiş olan tarihten 6 yıl evvel ödendiği takdirde yüzde birin yarısı, 
mezkûr tarihten 6 sene sonra ve 12 seneden evvel ödendiği takdirde yüz
de bir, mezkûr tarihten 12 sene sonra ise yüzde 1 3/4.) 

Kısım 2 — Borçlu itfa "anında ödenmemiş tahvillerden bir kısmını 
itfaya tabi tutarsa, bu şekilde itfa edilecek tahviller kur'a usulü veya 
Banka ile borçlu arasında yazılı olarak tesbit edilecek diğer bir şekilde 
tesbit olunur. 

Kısım 3 — Borçlu tahvillerden bir kısmını veya tamamını itfa arzu
sunda bulunduğunu bu kısımda açıklanan esaslar dairesinde Bankaya 
bildirir. Bu beyanda itfa olunacak tahvil veya tahvillerle bunların işbu 
maddenin birinci kısmı hükümleri gereğince tesbit olunacak fiyatları ve 
itfa zamanı bildirilir. Borçlunun Bankaya bu maksatla yapacağı müra
caat itfa tarihinden en az 90 gün evvel olacaktır. İtfa edilecek tahviller 
arasında hâmiline muharrer tahviller mevcutsa keyfiyet gazetelerle aşa
ğıdaki şekilde 3 hafta müddetle haftada birer defa ilân edilecek ve ilk 
ilân tarihi itfa tarihinden asgarî 45 gün evvel olacaktır. 

i) Dolar üzerinden itfa edilecek tahviller için ilân biri New-York'un 
Manhattan Kasabasında münteşir olmak üzere ingilizce çıkan 
2 yevmî gazetede yapılacaktır. 

ii) Dolardan başka para üzerinden ödenecek tahviller için İlân itfa 
parası memleketinin resmî lisanında veya lisanlarından biri ile 
intişar eden ve itfanın yapılacağı mahalde basılıp umumî sirkü
lasyonu olan 2 yevmî gazete ile yapılır. 

Kısım 4 —• Yukardaki şekilde itfaya ait müracaat tamamlandıktan 
sonra itfa edilecek tahvil veya tahviller itfa tarihinde birinci kısım hü
kümlerince tesbit edilen fiyatları üzerinden tediye olunur. Borçlunun itfa 
tarihinde tediyede bulunamaması haili hariç .tahvillerin itfa tarihinden iti
baren faiz veya hizmet ücreti yürütülmiyeeek ve yukarda izah olunan 
fiyat üzerinden tediye olunacaktır. Resülmal üzerinden faiz ve hizmet 
ücreti, itfanın zamanında yapılmaması halinde, itfa anına kadar işleme
ğe devam edecektir. İtfa anında varsa, tahvillerin temsil ettiği mebaliğ 

, üzerinden teraküm etmiş hizmet ücreti tesviye olunacaktır. 
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M A D D E — V n i 

Borçlunun kabul ettiği hususi şartlar 

Borçlu aşağıdaki hususları kabul eder. 
IKısıım 1 — Müstakriz, projenin lâzımg'elen gayret ve (basiret, tesir-

liMk, ekonomik olmak ve sağlam mühendislik usullerine İstinat edilerek 
yapulması ve tamamlanması için gerekli tedbirleri alacaktır. 

Kısım 2 — Müstakriz, proje Anlaşmasında mezkûr bütün Anlaşma 
ve 'Sözleşme hükümlerinde Toprak tarafından kabul edilmiş Olan esas
lara Toprakça tamamen riayet edilmesini temin edeceği gibi, bu gibi An
laşma ve Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi için lüzumlu olan ted
birleri alabilmesi İçin gereken tedabiri ittihaz edecektir. Müstakriz, ayrıca 
bu Anlaşma ve Sözleşmelerin Toprak tarafından tamamen ve usulüne tev
fikan .yerine getirilmesini önleyecek veya müdahale edecek bir harekete 
girişmiyeeeği gibi, kendisine bağlı siyasi teşekküllerin böyle bir hareke
tine de mâni olacaktır. 

Kısım 3 — Müstakriz projenin kuvvetten fiile çıkarılması için lâzım 
gelen fonları Toprak'a temin edecek ve süratle ve gerektiği şekilde lü
zumlu diğer tedbirleri alacak ve bu gaye için Jâzımgelen müdevvenatı da 
temin edecektir. 

Kısım- 4 — Banka 'borçludan kredi mebaliğinin istimal şekline ta
mamı veya bir kısmı kredi 'mebaliği üe mubayaa olunan mallara, pro
jelerin tahakkuku mevzuunda sanfolunan gayret ve faaliyetlere, borçlu
nun malı ve ekonomik şartlarına ve tediye muvazenesine ait malûmatı 
zaman zaman talebedecek ve borçlu talep olunan malûmatı istenen şe
kil ve teferruat çarçevesıinde Bankaya verecektir. 

Kısım 5 — Banka başka şekilde tahriren muvafakat etmedikçe 
müstakriz memleket veya onun siyasi tâli bir teşekkülünün veya her
hangi bir ajanının herhangi bir malı, matbuatı, geliri veya alacağı üze
rine herhangi bir dış borcun tediyesini teminat altına almak sadedinde 
bir imtiyaz priorité veya rehin tesis ederse, bu takdirde tesis edilen bu 
haklar aynı şekilde kredi veya tahvilâtın ve diğer taahhüdatm, resül
mal ve faiz tediyesinin temininde de kabili tatbik olacak ve bu şekil
de tesis edilen imtiyaz veya priorité hükümleri bu hususu açıkça ifade 
edecek şekilde yazılacaktır. Ancak işbu hüküm aşağıdaki hallerde tatbik 
olunmıyacaktır. 

a) Herhangi bir mallın mubayaası halinde mubayaa anında mezkûr 
mata mubayaa bedelinin tediyesinin teminatı olarak tesis edilen imtiyaz 
ve rüçban, 

fo) Azami bir yıl1 vadeli borçları teminat 'altına ailımak gayesine 
ımâtuf olarak ve ticari emtianın satışından mütevellit hasılat ile öden
mesi meşrut olmak kaydiyle ticari emtia üzerine mevzu herhangi bir 
rehin, 

c) Türkiye Merkez (Bankasınca normal Bankacılık muamelelerinin 
neticesi olarak âzami bir sene vadeli borçlarının teminat altına alınması 
sadedinde mezkûr Banka tarafından maJblûbotı üzerine tesis edilen her
hangi bir rehin, 

Kısım 6 — İşbu kredi Anlaşması gayelerinin tamamıiyle tahakku
kunu temin maksadiyle Âkıd Taraflar aşağıdaki şekilde işbirliği yapa
caktır. 

a) Taraflardan birinin arzusu üzerine Tarafların salahiyetli mii-
mesillerinin kredi Anlaşmasına ve gayelerine ait meseleler mevzuunda 
fikir tesisinde bulunmayı kabul ederler. Bu kısım hükümleri gereğince 
Taraflardan birinden vâki teklif ve tavsiyeler diğer Âkıd Tarafça işbirliği 
zihniyeti dairesinde tetkik edilecektir. 

Ib) Borçlu memleket veya onun tâli bir siyasi teşekküllü veya aja
nı üzerine yeniden bir borç alır veya garanti eder veya mevcut borç
ların .itfa şeraitini esaslı -surette tadU cihetine gitmek arzusunu izhar 
ederse, borçlu bahis mevzuu arzudan Bankayı derhal haberdar eder veya 
ettirir. Bu mevzuda karar alınmadan evvel Bankaya borçlu memleket 
ile istişarelerde bulunmak için hâdiselerin icabettireceği derecede mâkul 
bir mühlet verir. Şu kadar k i bu hüküm aşağıdaki hallerde kabili tatbik 
değildir. 

i) İşbu Anlaşmanın imzasından evvel akdedilmiş kredi Anlaşma
larından mütevellit meboliğin istimalinden mütevellit borçlar, 

ii\ Vâdesi bir seneden fazla olmayan ve bu müddet içinde Tarafla
rın muameleleri muvazeneli bir hal alacağı ümit edüen haller
de yapılan Milletlerarası tediye veya müşabih anlaşmalar, 

üi) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından normal faali
yeti esnasında yapılan ve vâdesi bir seneyi aşmayan borçlan
malar, 

e) Borçlu memleket Bankanın zaman zaman vâki talebi üzerine 
Bankanın salahiyetli ımümessUlerine proje Aniaşmıasımn 2 nci maddesi
nin 4 üncü kısım hükümleri gereğince tesbit edilen vazifelerini ifa etmek , 

sadedinde müstakriz memleketin herhangi bir kısmını ziyaret etmek ve 
borçlunun malî ve ekonomik ve mümasil şartlarını tetkik etmek hak
kını tanıyacaktır. 

d) Kredi Anılaşmasının icrasını veya kredi mebaliğinin ifasını ön-
üyecek veya mâni olacak hallerin zuhurunda borçlu Bankayı keyfiyetten 
derhal haberdar eyliyeoektir. İşbu maddenin 5 ve 6 mcı kısımlarında kul
lanılan dış borç tâbiri borçlunun parasından maada diğer paralar üzerin
den ödenmek veya borçlunun parası üzerinden ödenmekle beraber tedi
yenin kısmı âzami, borçlunun memleketinde gayriıme^kûn olanlara yapıl
ması mânasındadır. 

Kısım 7 — Kredi ve tahvilâtın resülmal ve f'alzi.iredl mebaliği üzerin
den alman taahhüt ve hizmet ücretleriyle tahvilâtın itfasında ödenen prim, 
borçlu memleketin veya ona bağlı Vergi idaresinin mevcut veya İstik
balde tatbik olunacak her çeşit vergi ve resimlerden ve borçlunun veya 
tâli teşekküllerinin her "nevi tahditlerinden muaf olarak tediye olunacak
tır. Şu kadar k i , itfa olunan tahvillerin sahipleri Bankadan maada olup 
borçlunun memleketinde meskûn şahıs veya şirketler İse bu takdirde 
yukardaki hükümler tatbik olunmaz. 

Kısım 8 — Bu proje Anlaşımosı, bu Anlaşma ve ihraç olunan tah* 
vilât borçlu memleketin veya vergi idaresinin mevcut ihraç, damga ve 
diğer vergilerinden muaftır. 

Kısım 9.— Banka ile hilâfına yazılı bir anlaşma mevcut olmadık
ça tamamı veya bir kısmı işbu kredi mebaliği ile mubayaa olunan mal
lar borçlu tarafından sigorta edilecek veya ettirilecektir; Bu sigorta de
niz nakliye ve malların borçlu memlekete ithaline kadar zuhuru ımuhte-
ımel diğer tehlikelere karşı yapılacak ve miktarı sağlam ticari teamüle 
uygun olacaktır. Sigorta mukaveleleri tutarı dolar veya sigorta olunan 
maların tediyesinde kullanılan para cinsinden ödenecektir. 

M A D D E — DC 

Taahhütlerin ifa olunmaması halinde Bankanın alacağı tedbirler 
Kısım 1 — Aşağıdaki hallerin (taahhüdün İfa olunmaması halleri) 

zuhurunda, 
a) Kredi mebaliğine ait faiz taksitleri veya tahviller veyahut kre

di üzerine mevzu taahhüt ve hizmet ücretleri taksitleri zamanında ifa 
olunmaz, 

b) Kredi resülmali veya tahvilâtın resülmal veya itfa bedeli vâde
lerin hululünde veya itfa ilân ile veya işbu Anlaşmada tesbit edilen baş
ka şekillerde tesbit edilen usullerle hulul ettiği halde itfa yapılmazsa, 

c) İşbu Anlaşmada Veya tahvilât İle tesbit olunan ve borçlu tara
fından riayeti kabul olunan şartlar veya anlaşmalar hükümleri yerine 
getirilmezse, 

d) İşbu proje Anlaşmasının ihtiva ettiği herhangi (Sözleşme veya 
'diğer hükmün tatbikmda Toprakça bir kusur vâki olursa, 

Borçluya yapılan ihbardan sonra (c) fıkrasındaki hal Bankaca vâki 
ihbarı takibeden 30 gün sonrasına kadar ve (d) fıkrasındaki halde ihbarı 
takibeden 60 gün sonrasına kadar devam ederse; Banka o ana kadar it
fa olunmamış kredi mebaliği ile tahvilât tutarının (o ana kadar vâdesi 
hulul etmemiş olanlar), tamamının muaccellyet kesbettiğtni ilân eder ve 
bu Anlaşma veya tahvilâtta bu hükme mugayir hükümler bulunsa dahi, 
itfa olunmamış resülmalin tamamı dertıal vacibüttediye olur. 

Kısım 2 — Bankanın yukardaki tedbirleri almakta gecikmesi ve
ya nisyonı işbu Anlaşma ile taahhütlerin yerine 'getirilmemesi halinde 
Bankaya tanınan salâhiyetleri haleldar etmediği gibi bu hal taahhütlerin 
yerine getirilmemesi halinde Bankanın muvafakati mânasına gelmez. Ke
za Bankanın bu hallerde alacağı kararlar ile muayyen bir taahhüdün ifa 
olunmaması hâdisesini nazara almaması ımütaatap mümasil hâdiselerde 
haklarını istimale mâna teşkil etmez. Bu Anlaşma ile Bankaya tanınan 
haklan Banka zaman zaman ve lüzumu derecesinde istimale salahiyet
lidir. 

M A D D E — X 
Anlaşmanın tefsiri, tahkim 

Kısım il — Herhangi bir memleketin veya bir devletin veya bunla
ra tabi siyasi bir teşekkülün kanun veya nizamlarında hilâfına hüküm
ler mevcut olsa dahi işbu Anlaşma ve tahvilât ile Âkıd Taraflara tanınan 
hak ve vecibeler hüküm ifade edecektir. Âkıd Taraflar Milletlerarası 
Bankanın Statüsü hükümleri icabı olarak veya başka sebepler dolayısiyle 
işbu Anlaşma ve tahvilât ile tesbit olunan hükümlerin gayrimer'i oldu
ğunu iddia edemez. 

KıBrm 2 — Bu Anlaşmanın ve tahvUlerin hükümleri New-York Eya
letinin mer'i kanunlarına göre tefsir olunur. 

Kısım 3 — Âkıd Taraflar arasında İşbu Anlaşmadan mütevellit an
laşmazlık veya işbu Anlaşma ve tahvilât ile ilgili olup karşılıklı olarak 
hallolunamayan talepler Milletlerarası Bankanın 3 Mayıs 1947 tarihli ve 1 
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numaralı kredi talimatı çerçevesi dairesinde testoit olunan tahkim yolu 
ile hallolunur. Âkıd Taraflar söz konusu 1 numaralı kredi talimatı hüküm
lerini kabul ederler. Şu kadar ki, Banka 1 No. lu kredi talimatının sağla
dığı hakem yolu İle borçlu aleyhine istihsal ettiği bir hükmü icra ettir
mek maksadiyle mahkemeye müracaat edeımez. Bununla beraber Banka 
lehine istihsal olunan kararın 1 No. lu talimat yardımı ile sağlanmamış ol
ması kaydiyle bu hükümden muaftır. 

M A D D E XI 

Muhtelif hükümler 

Kısım 1 — İşbu Anlaşma hükümlerine göre Taraflardan birinin di
ğerine yapılması icabeden veya yapılmasına müsaade olunan ihbar, mü
racaat veya talep yazı ile yapılmak veya telgraf, telsiz telgraf ile bu ih
bar, müracaat veya talebe muhatap olan Tarafın aşağıda gösterilen veya 
Âkıd Tarafça tesbit edilen adresine gönderilmekle, ihbar müracaat veya 
talep icabı şeklinde yapılmış sayılır. Âkıd Tarafların adresleri aşağıdadır: 

a) Borçlunun adresi. 
Maliye Bakanlığı 
Hazine Genel Müdürlüğü 
Ankara - Türkiye 

fc) Bankanın adresi. 
International Bank for Reconstruction andı Development 1818 
ıH Street, N . W. 

Washington 25, District of Columbia, 
United States of America 

Kışımı 2 — Borçlu namına işbu Anlaşmanın IV üncü maddesiyle tah
vilât hükümleri gereğince vâki müracaatları imzahyacak ve gene borçlu 
namına işbu Anlaşma ile hazırlanıp Bankaya verilmesine müsaade olunan 
vesikaları imza edecek şahıs veya şahısların salâhiyetini tevsik etmek, 
hususunda gerekli malûmat ile bu gibi şahıs veya şahısların sahih imza 
numuneleri Bankaya verilecektir. 

Kısım 3 — Bu Anlaşmanın Âkıd Taraflara tanıdığı hak ve vecibeler 
kredinin tamamının (veya iptal edilmiş olursa) ve tahvillerin itfası anında 
mevcut İse müterakim itfa priminin tediyesi ile nihayet bulur. 

Kısım 4 ,— İşbu Anlaşma muhtelif nüshalar halinde yapılabilir. A n 
cak her nüsha ayrı olarak ve müştereken orijinal nüsha hükmündedir. 

Kısım 5 — işbu Anlaşma gereğince alınması icabeden veya müsaade 
edilen herhangi bir karar veya hazırlanması gereken veya müsaade olu
nan bir vesika, borçlunun Maliye Bakanı tarafından veya onun yazı ile 
tevkil edeceği şahıs tarafından yapılabilir. Bu Anlaşmanın tadili veya 
tevsii için Maliye Bakanı veya onun yazı ile tevkil edeceği şahıs tarafın
dan vâki tahriri müracaatla tadil veya tevsi keyfiyeti, Maliye Bakanının 
fikrince borçlu memleketin mevcut şartlar altında taahhütlerini esaslı 
surette artırmıyacak mahiyette olmak şartiyle kabul olunabilir. Banka, 
Maliye Bakanı veya tevkil edeceği şahıs tarafından verilecek ve işbu An
laşmanın tadil veya tevsünin borçlu memlekete mevcut şartlar altında 
daha fazla taahhütler tahmil etmiyeceğine dair olan vesikasını katî ve 
nihai nazarı ile bakabilir, işbu 5 inci kısım hükümleri borçlu tarafından 
verilecek diğer her hangi bir salâhiyete inzimamen kullanılacaktır. 

M A D D E — X n 

Yürürlük tarihi 

Kısım 1 — işbu Anlaşma aşağıdaki hâdiselerin tahakkukunu bil
diren ve borçlu tarafından Bankaya verilen malûmatı takibeden 15 gün 
sonra meriyete girer. 

a) işbu Anlaşmanın borçlu tarafından gereği şeklinde kabul ve 
tasdik edilerek iade edilmiş olması, 

b) Toprak namına proje Anlaşmasının ifası ve teslimi, Toprak'ça 
lâzımgelen formaliteler tamamlanarak yerine getirilmiş ve tasdik edilmiş 
veya bu tasdik keyfiyeti müstakrize mensup yetkili bir hükümet maka
mınca yapılmış olmalıdır. 

c) Projeyi inşa etmek ve işletmek işi için Topraka yetki ve kabili
yet veren bütün lüzumlu tedbirler alınmış olmalıdır. 

Bu kısmın hükümleriyle Bankaya ibrazı icabeden vesaik meyanında 
Bankaca tatminkâr addedilecek hukukî mütalâa veya mütalâalar bulu
nacak ve aşağıdaki hususları ihtiva edecektir. 

1) işbu Anlaşmanın borçlu tarafından icabettiği şekilde kabul, 
tasdik ve iade edilmiş olduğunu, 

2) Anlaşma hükümlerinin borçlu memleket için hakikî bir taahhüt 
teşkil ettiğini, 

3) işbu Anlaşma mezkûr tahviller imza edilip teslim edildikten 
sonra borçlu için hakiki ve ilzam edici bir taahhüt ifa edeceği, 

4) Toprak'ın hükmen sağlam bir teşekkül olduğu ve Toprak'ça 
mezkûr projeyi inşa etmek ve İşletmek için lüzumlu bütün tedbirlerin 
usulüne tevfikan ve hüküm ifade edecek şekilde alındığı, 

5) Proje Anlaşması Toprak tarafından veya onun namına ifa ve 
teslim edilmiş ve lâzımgeldiği gibi yetkilendirilmiş bir makam tarafından 
ifa edilmiş olmalı ve hükümleri gereğince Toprak taahhüt altında kalmış 
olmalıdır. 

Kısım 2 — işbu Anlaşma tarihinden 90 gün sonra bu maddenin bi
rinci kısmında yazılı hususlar yerine getirilmez ve gene bu madde muci
bince verilmesi icabeden malûmat Bankaca tatminkâr addedilmezse, 
takdir keyfiyeti Bankaya ait olmak üzere, Banka işbu Anlaşmanın iptal 
edildiğini borçluya bildirebilir. Böyle bir ihbardan sonra Anlaşmanın 
Âkıdler hakkında tanıdığı hak ve vecibeler nihayet bulmuş addolunur. 

İşbu Anlaşma yukarda gün ve senesi yazılı tarihte ik i Tarafın sala
hiyetli mümessilleri tarafından Âkıd Taraflar namına imza edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti namına 
İmza 

Yetkili mümessil 
Milletlerarası Banka namına 

İmza 
Başkan 

C E T V E L I 
Aşağıdaki tablo kredinin resülmalinin hangi taksitlerde ve hangi 

tarihlerde ödeneceğini ve bu taksitlerin tekabül ettiği miktarları göster
mektedir: 

Her ödemeden sonra arta 
ödeme tarihi Ana para ödemesi kalan para miktarı 

*Ekim 1, 1953 — $ 3.900.000 
Nisan 1, 1954 $ 97.000 3.803.000 
Ekim 1, 1954 99.000 3.704.000 
Nisan 1, 1955 101.000 3.603.000 
Ekim 1, 1955 103.000 3.500.000 
Nisan 1, 1956 105.000 3.395.000 
Ekim 1, 1956 107.000 3.288.000 
Nisan 1, 1957 109.000 3.179.000 
Ekim 1, 1957 111.000 3.068.000 
Nisan 1, 1958 113.000 2.955.000 
Ekim 1, 1958 115.000 2.840.000 
Nisan 1, 1959 118.000 2.722.000 
Ekim 1, 1959 120.Û00 2.602.000 
Nisan 1, 1960 122.000 2.480.000 
Ekim 1, 1960 125.000 2.355.000 
Nisan 1, 1961 127.000 2.228.000 
Ekim 1, 1961 129.000 2.099.000 
Nisan 1, 1962 132.000 1.967.000 
Ekim 1, 1962 135.000 1.832.000 
Nisan 1, 1963 137.000 1.695.000 
Ekim 1, 1963 140.000 1.555.000 
Nisan 1, 1964 142.000 1.413.000 
Ekim 1, 1964 145.000 1.268.000 
Nisan 1, 1965 148.000 1.120.000 
Ekim 1. 1965 151.000 969.000 
Nisan 1, 1966 154.000 815.000 
Ekim 1, 1966 157.000 658.000 
Nisan 1, 1967 160.000 498.000 
Ekim 1, 1967 163.000 335.000 
Nisan 1, 1968 166.000 169.000 
Ekim 1, 1968 169.000 

C E T V E L II 
Türk hububat ambarlama projeleri aşağıda müfredatı gösterilmiş 

olduğu şekildedir: 
1 — Haydarpaşa, Alsancak ve İskenderun limanlarının her birinde 

1 beton silo inşası. 
2 — Memleketin içeri noktalarında 8 beton silo inşası 11e mevcut 

bir siloya müştak bir İnşaat. 
3 — Başka iç noktalarda çelik depolar inşası. 
4 — Katranlı veya boyalı muşambaların satın alınması bu projele* 

aşağıda daha teferruatlı şekilde anlatılmıştır: 
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1( Liman silolan 

a) HAYDARPAŞA — MüStakrîzin liman inşa ve İnkişafı progra
mının B projesini teşkil eden Haydarpaşa'da inşa edilecek olan rıhtım 
tizerinde 34.000 ton kapasiteyi haiz beton bîr silo inşa edilecektir k l bu 
silonun yabancı paralara ihtiyaç gösteren masrafları Bankaca verilecek 
krediyle finanse edilecektir. Tartma, temizleme ve kurutma için lüzumlu 
olan tamamlayıcı malzeme ayrıca temin edileceği gibi, silo demiryolu 
vagonlarından veya deniz vasıtalarından her iki istikamette boşaltılacak 
veya doldurulacak olan buğday nakli için konveyör ve elevatörlerle teçhiz 
edilecektir. 

b) A L S A N C A K — Müstakrize ait, mezkûr liman programının C 
projesinde adı geçen ve İzmir limanında Alsancak iskelesinde inşa edile
cek olan rıhtımda 20.000 ton kapasitesinde takviyeli betondan bir silo 
İnşa edilecektir. Haydarpaşa limanı için derpiş edilen konveyör ve ele-
vatör tesisatı buna da konacak, ancak silonun ufak kapasitesine göre 
ayarlanacaktır. Tartma ve temizleme için tamamlayıcı malzeme tedarik 
edilecek, kurutma tesisatı konulmıyacaktır. 

ıc) İSKENDERUN — da mevcut olan rıhtım üzerinde 20.000 ton 
kapasiteli takviyeli betondan bir silo inşa edilecektir. Alsancak silosu 
İçin derpiş edüen tamamlayıcı malzeme buraya da konacak, ancak kon
veyör sistemi burada bir kayış konveyör sistemi İle birleştirilecektir. Bu 
birleştirme, mezkûr liman programındaki E projesinde tasrih edildiği 
gibi1 olacaktır. 

II D â h i l d e ku ru l acak olan. beton' s i lolar 

a) Aşağıda mezkûr yerlerin herbirinde 4.000 ton kapasiteli tak
viyeli beton bir silo kurulacaktır: Akçakale, Erzurum, Sarayönü, Kadın
hanı, Bismil ve İFakıli. Aynca Höyükte takviyeli betondan 2.000 ton 
kapasitelik bir silo kurulacaktır. • Bütün bu siloların herbirine anlaşmaya 
toağh şekilde konveyör ve elevatör tertibatı temin edilecektir. 

Ib) Halen Konya'da mevcut takviyeli betondan inşa edilmiş siloya 
omüştak bir silo inşa edilecek ve bu silo da betondan Olup 4.000 ton ka
pasitesi olacaktır. Bu müştak silo için lazım gelen konveyör ve kullanma 
teçhizatı da temin edilecektir. 

c) ' Çumra'da 1.000 ton kapasiteli takviyeli betondan mamul bir 
silo İnşa edüecektir. Silo standard konveyör teçhizatı ile teçhiz edilecek 
ve halen mevcut olan ambarlara da mekanik kullanma teçhizatı ile kon-
veyörier temin edilecektir. 

İÜ Çelikı depolar 

a) Aşağıdaki mahallerin herbirinde beheri 2.000 ton kapasitede 
olan standard birer çelik depo kurulacaktır: Urfa, Develi, Hasankale, 
Kırşehir, Sorgun, Boğazlıyan, Emirdağ, Himmetdede, Babaeski ve Lüle-

b) Aşağıdaki mahallerin herbirinde 3.000 ton kapasitede standard 
inşa tarzında birer çelik depo kurulacaktır: 

fYozgat, Tekirdağ, Kars, Çorlu ve Cihanbeyli 
ıc) Aşağıdaki mahallerin herbirinde 2.000 ton kapasitede standard 

İnşa tarzında çelik depolar kurulacaktır: Derbesiye, Ceylânpınar. 
d) 5.000 ıton kapasitede çelik bir depo Aksaray'da, 6.000 tonluk 

kapasitede diğer bir çelik depo Horasan'da kurulacaktır. Her ik i siloda 
konveyörlerte ve kullanma için lüzumlu diğer mekanik teçhizatla teçhiz 
edilecektir., 

e) Beheri 3. 000 ton kapasitede, 
(Standard inşa tarzında ik i çelik depo Sarıkamış'ta kurulacaktır. 
ıf)' Ceyhan ve Çerikll'de halen mevcut bulunan ikişer ambar için 

lüzumlu konveyörler ve diğer mekanik kullanma tesisatı ilâve edile
cektir. 

IV Çadır beaier ve muşambalar 

Ambar hacminin kâfi gelmediği yerlerde toprak tarafından istif 
edilen hububatın muhafazası için 2.000 aded muşamba (Çadır bezi) 
atın alınacaktır. 

inşa cetveli. 
Proje gereğince inşa edilmesi lâzım gelen muhtelif kalemlerin inşa 

»aşlangıç ve bitiş tarihleri aşağıda mezkûrdur: 

:4.000 ton kapasitelik 
'•eton Silosu 
'0.000 ton kapasitelik 
"«ton (Silosu 

Haydarpaşa 

fokenderu» 

Başlangıç tarihi 

1 Ocak 1951 

1 Temmuz 1950 

Hitam tarihi 

31 Aralık 1953 

31 Aralık 1952 

Başlangıç tarihi Hitam tarihi 

20.000 ton kapasitelik Alsancak Be
ton Silosu 
4.000 ton kapasitelik Akçakale, Er
zurum, Sarayönü, Kadınhan, Bismil 
ve Fakılı Beton Silosu 
4.000 ton kapasitelik Konya Beton 
Silosunun beton tevsii 
2.000 ton kapasitelik Höyük Beton 
Silosu 
Çumra'da 1.000 ton kapasitelik beton 
silo ve mevcut ik i ambarın makina 
teçhizatı 
2.000 ton kapasitelik Urfa, Develi 
Hasankale, Kırşehir, Sorgun, Bo
ğazlıyan, Emirdağ, Himmetdede, Ba
baeski ve Lüleburgaz'da çelik han
garlar 
Yozgat, Tekirdağ, Kars, Çorlu ve 
Cihanbeyli'de 3.000 ton kapasitelik 
çelik hangarlar 
Derbesiye ve Ceylânpınar'da ikişer 
tane 2.000 ton kapasitelik çelik han
gar 
Aksaray'da 5.000 ton kapasitelik 
çelik hangar 
iSarıkamış'da 3.000 ton kapasitelik 
2 çelik hangar 
Horasan'da 6.000 ton kapasitelik 
(•makineli) çelik hangar 
Çerikli ve Ceyhan'da ikişer aded 
Ambar için makine tesisatı 
Aksaray'da 5.000 ton kapasitelik 
hangar için makina tesisatı. 

1 Ocak .1951 

1 Temmuz 1950 

1 Temmuz 1950 

1 Temmuz 1950 

1 Temmuz 1950 

31 Aralık 1953 

1 Nisan 1951 

1 Nisan 1951 

31 Aralık 1951 

31 Aralık 1951 

1 Eylül 1950 31 Ekim 1958 

1 Ekim 1950 

1 Kasım 1950 

1 Kasım 1950 

1 'Kasım 1950 

1 Kasım 1950 

1 Kasım 1950 

1 Kasım 1950 

U m u m î hükümler 

30 Kasım 1950 

31 Aralık 1950 

31 Aralık 1950 

31 Aralık 1950 

31 Aralık 1950 

31 Aralık 1950 

31 Aralık 1950 

tat-Kısım 1 —• Aşağıda mezkûr hükümler umumiyetle projelere 
bik olunacaklardır: 

a) Kredi dışında olarak satın alınacak olan teçhizat ve emtea, ba
kımları için lüzumlu okun yedek parçalarla teçhiz edileceklerdir. 

b) Böyle bir teçhizat ve emtea, art ık projelerin İfasında kufcmia-
mıyacak hale gelecek kaxiar aşınmış ve eskimiş oldukları takdirde «atı
labilir, teminat gösterilebilir ve rehin olarak vatBeKhlebilirler. 

EK, 3 A 

D o l a r ı n a t ı ' k e m r e m u h a r r e r t a h v i l n u m u n e s i 

TÜRKİYE CUMHURİYETt 

Seri tahvilleri — A Serisi 

Alman bedele karşılık Türkiye Cumhuriyeti doları 
. . . . senesi ayının gününde . . . .ve 
senevi yüzde . . . % • • • hesabiyle işbu tahvilin itfa edileceği tarihe 
kadar işleyecek faizi her senenin . . . ve tarihlerinde Ame
rika Birleşik Devletlerinde âmme ve hususi borçların itfasında kullanı
lan kanuni tedavülü haiz banknot veya madenî para ile Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasının (bundan sonra Banka tesmiye olunacak
tır) Amerika Birleşik Devletlerinin New-York Eyaletinin New-York Şeh
rinde Manhattan Kasabasında kâin ajanına veya emrühavalesine öde
meyi taahhüt eder. İşbu ıtahvU Türkiye Cumhuriyeti ile Banka arasında 
. . . . 1950 tarihinde imzalanan Kredi Anlaşması gereğince tamamı veya 
bir kısmı ihraç edilmiş olan seri bonoların A serisinden (bundan sonra 
tahvil tesmiye olunacaktır), olup resüfaıa! yekûnu . . . veya aynı mik
tarda başka paraya muadil para üzerinden vacibüttediye olan ve ihra
cına müsaade edilmiş bulunan tahvillerdendir. Burada Kredi Anlaşma
sına yapılacak herhangi bir atıf, Türkiye Cumhuriyetinin işbu tahvilin 
resüimalini, faizini tahvilde gösterilen zamanlarda, yerde ve para cinsin
den itfa taahhüdüne halel getirme». 
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İtfa takdir hakkı Türkiye Cumhuriyetine ait olmak üzere, borçlu 
ihraç olunan tahvilleri zaman zaman tamamen veya kısmen itfa edebilir. 
(Kısmen itfa halinde, itfa olunacak tahviller kur'a keşidesi suretiyle ve
ya Banka ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kararlaştırılacak diğer usul
lerle tesbit olunur) itfa keyfiyeti Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kasının Washington'daki İdare Merkezine asgari 90 gün evvel bildirilir. 
İtfa olunacak tahviller hâmiline muharrer ise keyfiyet ik i yevmi gazete 

• ile haftada birer defa 3 hafta için ilân edilir ve ilk ilân itfa tarihinden 
asgari 45 gün evvel yapılır. Bu şekilde itfa olunacak tahvillerin 
îtfa akçesi Amerikan doları ise ilân, İngilizce olarak Manhattan'da mün
teşir günlük ik i gazete ile yapılır. İtfa akçesi Amerikan dolarından gayri 
bir para ise, ilân keyfiyeti itfa akçesi memleketinin resmî lisanlarında 
veya lisanlarından birinde ve itfanın yapılacağı yerde münteşir yevmi 
ik i gazete üe yapılır. İtfa fiyatı resülmale ve itfa tarihine kadar tera
küm eden faize ve aşağıdaki nispetlerde resülmal üzerinden hesaplana
cak prim tutarma müsavi Olacaktır. 

Böyle bir tahvilde ödeme tarihi olarak zikredilmiş olan tarihten 6 
yü evvel ödendiği takdirde yüzde birin yansı, mezkûr tarihten 6 sene 
sonra ve 12 seneden evvel ödendiği takdirde yüzde bir, mezkûr tarihten 
12 sene sonra ise yüzde 1 3/4. 

Ütfa .ihbarı gereğince itfa yapıldıktan sonra tahvülere faiz yürütül-
miyecek ve ibraz olunan tahviller Türkiye Cumhuriyeti tarafından itfa 
mahallinde veya mahallerinde ve yukarda açıklanan fiyatlar veya fiyat 
üzerinden itfa ihbarmdaki esaslar dairesinde itfa olunacaktır. İbraz olu
nan ve fakat itfa edilmeyen tahvillere itfa anıma kadar faiz yürütüle
cektir. 

îşb'i Anlaşmada izah olunan taahhütlerin yerine getirilmemesi hal
lerinden biri tahakkuk ederse Banka, ihtiyarına göre, o ana kadar vâdesi 
hulul etmemiş tahviller resülmalinin tamamının muacceliyet kesbettiğini 
ilân edebilir. Böyle bir ilândan sonra ödenmemiş resüimalin tamamı der
hal vacibüttediye bir hal alır. 

Tahvilleri», resülmal, faiz ve itfa anında varsa, primi Türkiye Cum
huriyetinin veya ona bağlı vergi idaresinin mevcut veya istikbalde tat
bik olunacak her çeşit vergi ve resimlerinden ve borçlunun veya tali te-
şekküüerinin her nevi tahditlerinden muaf olarak tediye olunacaktır. Şu 
kadar k i , itfa olunan tahvülerin sahipleri Bankadan maada olup borçlu
nun memleketinde meskûn şahıs veya şirketler ise bu takdirde yukardaki 
hükümler tatbik olunmaz. 

Bu tahvil Türkiye Cumhuriyeti namına salahiyetli mümessili tara
fından imza edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına 

•(Remit Gmcto) Sahife: 18803 

Tarih Salahiyetli Mümessil 

E k : 3 B 

D o l a r ı n a t ı k h â m i l i n e m u h a r r e r t a h v i l n u m u n e s i 

Alman bedele karşılık Türkiye Cumhuriyeti., doları., senesi., ayının., 
gününde ve senevi yüzde.. % .. hesabiyle işbu tahvilin itfa edüdiği tarihe 
kadar işliyecek faizi senede iki defa .. ve .. tarihlerinde Amerika'da âmme 
ve hususi borçların itfasında kullanılan kanuni tedavülü haiz banknot 
veya madenî para ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının (bun
dan sonra Banka tesmiye olunacaktır) Amerika Birleşik Devletlerinin 
New-York Eyaletinin New-York Şehrinde Manhattan Kasabasında kâin 
ajanı nezdlnde işbu senet hâmiline ödemeyi taahhüt eder. Tahvil vâdesine 
kadar faiz tediyatı tahvile bağlı kuponların teslimi mukabilinde yapıla
caktır. İşbu tahvil Türkiye Cumhuriyeti ile Banka arasında ... 1950 tari
hinde imzalanan kredi anlaşması gereğince tamamı veya bir kısmı ihraç 
edilmiş olan seri bonoların A serisinden (bundan sonra tahviller tesmiye 
olunacaktır) olup resülmal yekûnu jj;.. veya ayni miktarda başka paraya 
muadil para üzerinden vacibüttediye olan ve ihracına müsaade edilmiş 
bulunan tahvillerdendir. Burada Kredi Anlaşmasına yapılacak her hangi 
bir atıf, Türkiye Cumhuriyetinin işbu tahvilin resülmalini, faizini tah
vilde gösterilen zamanlarda, yerde ve para cinsinden itfa taahhüdüne 
halel getirmez. 

İtfa takdir hakkı Türkiye Cumhuriyetine ait olmak üzere borçlu 
ihraç olunan tahvilleri zaman zaman tamamen veya kısmen itfa edebilir. 
(Kısmen itfa halinde, itfa Olunacak tahviller kur'a keşidesi suretiyle veya 

Sanka ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kararlaştınlacak diğer usullerle 
tesbit oluaur) İtfa keyfiyeti Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının 

Washington'daki İdare Merkezine asgari 90 gün evvel bildirilir. İtfa olu
nacak tahviller hâmiline muharrer ise keyfiyet iki yevmi gazete ile haf
tada birer defa üç hafta için ilân edilir ve ilk ilân itfa tarihinden asgaırî 45 
gün evvel yapılır. Bu şekilde itfa olunacak tahvillerin itfa akçası Ameri
kan doları ise, ilân İngilizce olarak Manhattan'da 'münteşir günlük ik i 
gazete ile yapılır. 

İtfa akçesi Amerikan dolarından gayri bir para ise ilân keyfiyeti 
itfa akçesi memleketinin resmî lisanlarında veya lisanlarından birinde ve 
itfanın yapılacağı yerde münteşir yevmi iki gazete ile yapılır. İtfa fiyatı 
resülmale ve itfa tarihine kadar teraküm eden faize ve aşağıdaki nisbet-
lerde resülmal üzerinden hesaplanacak prim tutarına müsavi olacaktır. 

'Böyle bir tahvilde ödeme tarihi olarak zikrecülmiş olan tarihten 
6 yıl evvel ödendiği takdirde yüzde birin yarısı, mezkûr tarihten 6 sene 
sonra ve 12 seneden evvel ödendiği takdirde yüzde bir, mezkûr tıarihten 
12 sene sonra lise yüzde 1 3/4. 

İtfa ihbarı gereğince, itfa yapıldıktan sonra tahvillere faiz yürütül-
miyecek ve itfa tarihinden sonraya ait olup tahvillerle beraber teslim 
olunan kuponlar kıymet İfade etmiyecektir. dQbraz olunan tahviller Tür
kiye Cumhuriyeti tarafından itfa mahallinde veya mahallerinde ve yu
karda açıklanan fiyatlar veya fiyat üzerinden İtfa ihbanndakl esaslar da
iresinde ödenecektir. İbraz olunan ve fakat itfa edilmiyen tahvillere itfa 
anıma kadar faiz yürütülecek ve itfa tarihine kadar vâdesi hulul eden 
kuponlar da muteber olacaktır. İşbu Anlaşmada izah olunan taahhütlerin 
yerine getirilmemesi hallerinden biri tahakkuk ederse 'Banka, ihtiyarına 
göre, o ana kadar vâdesi hulul etmemiş tahviller resülmalinin tamamının 
muacceliyet kesbettiğini ilân edilir, böyle ilândan sonra ödenmemiş re-
sülmalin tamamı derhal vaciibüttediye olur. 

Tahvillerin resülmal, faiz ve itfa anında varsa, primi Türkiye Cum
huriyetinin veya ona bağlı vergi idaresinin mevcut veya istikbalde tatbik 
olunacak her çeşit vergi ve resimlerinden ve borçlunun veya tâli teşekküj-
iertoin her nevi tahditlerinden muaf olarak tediye olunacaktır. Şu ka
dar k i itfa olunan tahvillerin sahipleri Bankadan maada olup borçlunun 
memleketinde meskûn şahıs veya şirketler ise bu takdirde yukardaki hü
kümler tatbik olunmaz. 

İşbu tahvil Türkiye Cumhuriyeti namına selâhiyetli mümessili tara
fından imzalanmış olup faize ait kuponlar bu anlaşmaya eklenen numu
nesi veçhile salahiyetli mümessilin soğuk damga imzasiyle imzalanmıştır. 

Tarih 
Türkiye Cumhuriyeti adına 

İmza 
Salahiyetli Mümessil 

Faiz kuponu numunesi 

No: 
İşbu tahvil erken tediyeye tabi tutulmanıışsa, bu kuponun teslimi 

mukabilinde Türkiye Cumhuriyeti 19 . . nın 1 inci gününde bu seri bono
ların 6 aylık faizine tekabül eden ... doları ($..) tediye anında Amerika 
Birleşik Devletlerinde âmme ve hususi borçların itfasında kullanılan ve 
kanuni tedavülü bulunan banknot veya madenî para cinsinden Milletler
arası İmar ve Kalkınma Bankasının New-York Şehrinde Manhattan K a 
sabasında kâin ajanı nezdinde hâmiline ödemeği taahhüt eder. 

No: Vâde tarihi 

Türkiye Cumhuhiyeti adına 

Salahiyetli Mümessil 

C E T V E L IV 

Projenin muhammen tutarı 

Yabancı 
para 

(IB. A. doları) 
$ Kalemler 

I. Liman siloları 
a) Haydarpaşa 
b) İzmir 
c) İskenderun 

1.225.000 
5(10.000 
540.000 

Mahalli 
para 

(Türk parası) 
T. 3L. 

5.474.930 
. 3.202.270 
3.186.350 
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Kalemler 

II. Beton silolar 
8-4.000 ton silolar 
1 - 4,000 .ton tevsi 
1 - 2.000 ton silo 
1 - 1.000 ton silo ve 2 depo 

IH. Çelik hangarlar 
14 - 2.000 ton hangar 
7 - 3.000 » » 
1 - 6.000 » » makineli 
1 - 6.000 * » » 
2 - Takım makinalar 

IV. Katranlı muşamba (Çadır toeaâ) 
2,000 tarpolim 

Yabancı 
para 

(B. A. doları) 

520.000 
50.000 
52.000 
93.000 

170.000 
105.000 
60.000 
80.000 

135.000 

360.000 

3.900.000 

Mahalli 
para 

«Türk parası) 
T. L. 

3.099.600 
338.580 
244.880 
239.320 

499.600 
396.200 
108.500 
132.400 
120.000 

17.042.630 

LAHİKA 5 

2 numaral ı İstikraz İNizammaanesi 

Dolardan gayri dövizlerle iadesi meşrut ikrazat kısımlarının dolar 
muadilinin tesbit sureti ve Bankanın bu gibi dövizlerle tutulan 
sermayesinden yapılacak ikrazat kısımları dolayıMyle resül-
mal, faiz ve sair masraflar namiyle ödenecek olan meMâğlar 

hakkında Nizamname 

M A D D E — I 

Tabirler 

îşbu Nizamnamede kullanıldıkları medlulleri itibariyle: 
1. «Banka» tâbirinden maksat, Beynelmilel Kalkınma ve imar 

Bankasıdır. 
2. «Maddeler» tabirinden maksat. Bankanın' Esas Mukavelesi' mad

deleridir. 
3. «İkraz» tâbirinden maksat, işbu Nizamname tarihinden sonra 

Bankanın kendi nükudundan yapmayı kabul etmiş olacağı bir ikrazdır. 
4. «İstikraz Anlaşması» tâbirinden maksat, Banka tarafından ya

pılan ve bir ikrazı derpiş eden bir anlaşma olup, tâbir, bu gibi bir ik
razın tekeffülünü nâtık olan her hangi bir anlaşmaya ve gerek istik
raz anlaşmasına, gerek tekeffül anlaşmasına ilâve teşkil eden bilcüm
le anlaşmalara da şâmildir. 

¡5. «Müstakriz» tâbirinden maksat, bir istikraz anlaşmasına dahil 
olup kendisine ikrazda bulunulan taraftır. 

6. «Kefil» tâbirinden maksat, istikraz anlaşmasında derpiş edilen 
istikrazı tekeffül eden Banka âzasıdır, Bankadan gayrı istikraz muka
velesine dâhil yegâne taraf Bankanın âzasından bulunmakta ise ve istik
raz anlaşmasında derpiş edilen istikraz başka bir tarafça tekeffül edil
memiş ise, o takdirde istikraz anlaşmasına atfen işbu metinde geçecek 
olan «Kefil» tâbirinin hükmü olmıyacaktır 

7. «Tahviller» tâbirinden maksat, istikraz anlaşmasında derpiş edi
len istikrazın tamamı, veya bir kısmı dolayısdyle, anlaşma mucibince 
Müstakrizin Bankaya tevdi edeceği tahvilleri, veya sair menkul kıymet
leridir. 

8. «Aza» tabirinden maksat, Bankanın bir âzasıdır. 
9. «Para» tâbirinden maksat, mevzuubahis hükümet azadan olsa 

da, olmasa da, mevzuubahis zamanda mezkûr hükümetin ülkesi dâhilinde 
resmî ve hususi borçların ödenmesinde ibra kabiliyeti bulunan, o hükü
metin meskukâtı veya kâğıt parasıdır. 

10. «Yüzde 18 para» tâbirinden maksat, Birleşik Devletlerden gay
r ı bir azaya ait olup, eğer mevzuubahis zamanda Bankanın yedinde bu
lunsa idi, Banka Esas Mukavelesinin 9 (a) bendi hükümlerinin şümulü
ne girecek olan paradır. 

İ l . «Dolar» tâbirinden maksat, mevzuubahis zamanda Birleşik 
Devletlerde resmî ve hususi borçların ödenmesinde ibra kabiliyetim haiz 
bulunan, Amerika Birleşik Devletlerinin meşkûk veya kâğıt para do
larlarıdır. 

112. «Avans» ve «avans verilmiş» tabirleri, aşağıdaki vakıalardan 
hangisi mukaddem ise, ya bir meblâğın istikraz anlaşması mucibince is
tikraz hesabından keşide suretiyle Müstakrize veya MKSstakriz emrine 
ödenmesini, veyahut bir istikraz anlaşması mucibince MKistakrizden gay
rı hakikî veya hükmi bir şahsa mezkûr meblâğın ödenmesi hususunda 
Bankanın mutlak bir taahhüde girmesini ifade eder. 

13. Herhangi bir azanın parasına atfen kullanılan «defter kıymeti» 
tâbirinden maksat, hangi vakıa mukaddem İse, ya Banka Esas Mukave
lesinin 11 inci maddesinin 7 veya 9 (a) bendi hükümleri mucibince o aza
nın mezkûr para ile Bankaya yapmayı taahhüt ettiği en son tediye mik
tarının, veyahut Banka Esas Mukavelesinin 11 inci maddesinin 9 (a) 
bendi hükümleri mucibince Bankanın mezkûr azaya o para ile yapmayı 
taahhüt ettiği en son tediye miktarının hesabında, Bankaca o paranın; 
dolara tahvilinde tatbik olunan kambiyo rayici üzerinden Banka defte
rinde o paranın gösterilen kıymetidir. O zamanda azadan olmıyan bir 
hükümetin parası hakkında kullanılması halinde «defter» tâbiri, o> 
paranın Bankaca dolar olarak tesbit edilen kambiyo kıymetim ifade eder.. 

M A D D E 

Methal hükümleri 

B E N D 1. Banka Esas Mukavelesinin 11 inci um ad destek 9 uncu. 
bendi şu hükümleri nâtıktır : 

(a) (i) Bi r âza parasının kıymeti azalması, veya (ü) BankaniBı 
kanaatine göre bir âza parasının kambiyo kıymeti o azanın ülkesi dâ
hilinde hissedilir raddede düşmesi halinde, o âza, Banka yedinde mevcut 
olup 11 inci maddenin 7 (S) bendi mucibince âza tarafından Bankaya bl-
dayeten ödenen paradan, veya 4 üncü maddenin 2 (b) bendinde zikri ge
çen paradan, veyahut işbu fıkranın hükümleri mucibince zamimeten ve
rilmiş paradan mütehassıl olup âza tarafından altınla veya herhangi bir 
azanın Bankaca şayanı kabul parası mukabilinde tekrar mubayaa edil
memiş olan paranın ilk iştirak sırasındaki değerini muhafazaya yetecek 
kadar munzam bir meblâğı kendi par asiyi e ve mâkul bir mehil zarfında 
Bankaya ödiyecektlr. 

(Ib) B i r âza parasının başabaş kıymetinin yükselmesi halinde, Ban
ka o azaya, mezkûr azanın parasından, yukarı (a) bendinde tarif edil
diği veçhile o para miktarının değerinde husule gelen artışa muadil bir 
meblâğı iade edecektir. 

c) Beynelmilel Para Fonu tarafından Bankanın bilcümle parala
rının başabaş kıymetlerinde seyanen ve alenisbe bir değişiklik yapılmast 
halinde Banka, bundan evvelki fıkraların hükümlerinden sarfınazar ede
bilir. 

BENT 2. Mezkûr Bent mucibince bir âızamn % 18 parasının de
ğerini korumak hususundaki vecibesinin, bu paradan bir kısanının Ban
kaca ikraz edildiği müddetçe o kısım paraya da şâmil Olup olmıyacağı. 
meselesi Banka Esas Mukavelesinin IX uncu madesi mucibince icra. 
müdürleri tarafından bir karara bağlanmamıştır. 

B E N T 3. işbu Nizamname, mesele ımüsbet bir karara bağlanınca-
ya kadar, bir % 18 parasının, bu paradan bir kısmının Banka tarafın
dan ikraz edilmiş bulunacağı müddet zarfında dolar olarak kıymetinde 
husulü melhuz temevvüçlere karşı Banka sermayesinin korunmasına 
matuftur, işbu Nizamnamenin istihdaf ettiği maksat, % 18 paralarından,-
bir kısmının Bankaca ikraz edilmiş bulunduğu müddet zarfında, o pa
ranın dolar kıymetinde husule gelecek temevvüçlere karşı - o paranın bu 
suretle ikraz edilmemiş olması halinde parası mevzuubahis olan azaya 
ittihazı terettüp edecek himaye tedbiri derecesinde - Banka sermayesinin 
<% 18 paranın müstakrizleri tarafından himaye edilmesidir. 

B E N T 4. icra müdürleri, 28 Nisan 1948 tarihinde, Banka Esa» 
Mukavelesinin 11 İnci maddesinin 9 (a) bendinin tefsiri sadedinde aşağt-
k i kararı ittihaz eylemişlerdir: 

S U A L 

Eğer (1) âza tarafından Banka Esas Mukavelesinin 11 üıci madde
sinin 7 (i) bendi mucibince kendi parasiyle Banka seımayesinin yüzde 
18 i olarak yatırılan paradan bir kısmını Banka, bir istikraz anlaşma
sına istinaden bir müstakrize avans olarak verirse; ve 

2 - Avans tarihinden sonra ve avansın iadesi tarihinden evvel, e. 
âza parasının kambiyo kıymeti âzamn ülkesi içinde külliyetli bir radde
de düşerse; ve 

(Resmi Gazete) 
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3 - Bu kıymet sukutu, ladenin yapıldığı tarihten sonra da devanı 
ederse; vel 

4 - O zaman Banka bu kıymetin düştüğünü ilk defa olarak karar 
verirse; 

Banka Egas Mukavelesinin 11 inci maddesinin 9 (a) bendine göre o 
âza, bu suretle İade olunan meblâğ dolayısiyle, mezkûr para ile iade edi
len meblâğın iştirak sırasındaki kıymetini muhafazaya yetecek bir meb
lâğı kendi parasiyle ilâveten ödemekle mükellef ölür mu? 

C E V A P 

a) Evet, Banka Esas Mukavelesinin M) İnci maddesinin 9 i(a) ben
di mucibince; Bankanın kanaatine göre bir âza parasının Kambiyo kıy
meti o azanın ülkesi dâhilinde hissedilir raddede düştüğü takdirde, Ban
kanın tou kıymet sukutunun vukubulduğuna karar yerdiği zamanda, 
kıymet sukutunun veya sukuttan bir kısmının bu karardan mukaddem 
olup paradan biır kısmının 'Bankaca ikraz edilerek henüz iade edilmemiş 
bulunması keyfiyeti nazarı itibara alınmaksızın o âza, ı(mezkûr bentte 
kasdedilen mânada) kendisinin Banka yedinde mevcut bulunan parasının 
ilik iştirak sırasındaki değerini muhafazaya yetecek kadar bir meblâğı 
kendi parasiyle ve maTkul bir müddet zarfında İlâveten ödemekle mükel
leftir. 

b) Mezkûr 9 !(ia) bendinin tatbiki bakımından bu gibi bir kıymet 
sukutunun vâki olduğuna Bankaca karar verilmesi, Bankanın o azaya 
bu yolda bir karar verildiği yazı ile bildirilerek buna mahsuben bir tediye 
talebinde bulunulımasiyle tekevvün etmiş sayılır; ıfü kadar k i , o âza mezkûr 
tebliğden evvel bu kıymet sukutuna mahsuben bir tediyede bulunmayı 
teklif ettiği takdirde, mervzuutoalhis karar, Banka tarafından o azaya te
diyenin kabul edildiği yazı ile bildirildiği faaıman verilmiş sayılır. 

c) , Bankanın 9 ı(a) bendi mucibince haiz olduğu hakkı tamamen 
kullanmakta gecikmesi veya bu hakkı kullanmaması,, bu hakka hiçbir 
veçhile halel getirmiyeceği bu hakkın tamamından veya bir kıs
mından feragati tazammun etmiyecek ve Banka âzasından herhangi bi
rinin parasında vukua gelen kıymet sukutu dolayısiyle mezkûr bende 
istinaden Bankaca ihtiyar olunacak bir hareket Bankanın bu husustaki 
hakkına, ' veya paranın değerinde sonradan vukubulaoak sukut sebe
biyle Bankaya teveccüh edecek hakka tesir etmiyecek ve halel ıgetirmi-
yecektir. 

B E N T 5. İstikrazların «dolarla veya dolardan (gayri paralarla 
muadili» şeklinde ifade olunması halinde, mezkûr para % 18 paralardan 
olsun, yahut bir âza parası olsun, dolardan gayrı paralardan istikraza 
mahsuben kısım kısım avanslar yapıldıkça bu suretle verilen her para
nın miktarım dolar olarak tesbit etmek lâzımgelir. İşbu Nizamnameden 
bir maksat ta dolardan gayrı paralarla iadesi meşrut istikraz kısımları 
münasebetiyle yapılacak bu tesbit ameliyeleri için bir esas temin edilme
sidir. 

M A D D E — r n 

İstikraz anlaşmalarına tatbik sureti 

B E N T 1. Herhangi bir istikraz anlaşmasında bu yolda ıbir hü
küm mevcut oldukça işbu Nizamname, dolardan gayrı paralarla iadesi 
meşrut istikraz kısımlarının dolar muadilinin tesbitinde ve % 18 para-
laıiyle verilen istikraz kısımlarına mütaalllk resülmale, faize ve 
sair ücretlere mahsuben iade olunacak meblâğların tesbitinde tatbik olu
nacaktır. 

B E N T 2. (İşbu nizamname her zaman ve evvelinden ihbara mahal 
kalmaksızın 'Bankaca ilga veya tadil olunabilir; şu kadar k i , bu ilga 
veya tadil keyfiyeti, bir istikraz anlaşmasına dâhil tarafların bu hususta 
muvafakatlan lâhik olmadıkça istikraz anlaşmaları hakkında cari ve 
mer'l olmıyacaktır. 

IBENT 3. Her hangi bir istikraz anlaşmasına, o anlaşma dolayı
siyle işbu Nizamname hükümlerinin tadilini veya o hükümlerden istis
nayı natık hükümler dercolunabilir. 

M A D D E — XV 

Dolardan gayrı paralarla iadesi meşrut istikran 
kısımlarının dolar muadili 

Dolardan gayrı bir para ile iadesi meşrut bir istikrazdan her hangi 
bir kısmın dolar muadili, o paranın avans olarak verildiği tarihteki 
«defter kıymeti» üzerinden hesaplanır. 

MADDE — V 

% 18 paralariyle avans verile» istikraz kısımlarına ait resülmal, 
faiz, ve sair ücretlerin ödenmesi 

B E N T 1. Bir istikrazın *% 1® parasiyle avans olarak verilen bir 
kısmı dolayısiyle müstakrizin resülmale, faize, taahhüt ücret veya ko
misyonuna, veyahut itfa primine mahsuben her hangi ıbir para ile öde
mekle mükellef bulunacağı meblâğ, o istikraz kısmının işbu Nizamname
nin D7 üncü ımadesinde yazılı şekilde tesbit edilecek dolar muadili kıy
metine müsavi olacaktır. Bu halde mezkûr paranın kıymeti, o paranın 
tediye tarihindeki' «defter kıymeti» üzerinden 'hesaplanacaktır. 

B E N T 2. f/c 18 parasiyle avans olarak verilen istikraz kısmının 
faizjne, taahhüt ücret veya komisyonuna, veya itfa primine mahsuben 
müstakrizin her hangi bir para ile ödemekle mükellef olacağı meblâğ, 
buna mütaalllk istikraz anlaşmasında sı/rasiyle faiz, taahhüt ücreti, 
komisyon veya itfa primi için tasrih olunan nispetler •üzerinden, işbu 
Nizamnamenin IV üncü maddesinde yazılı şekilde tesbit olunan bu istik
raz kısmının dolar muadili kıymetine müsavi olacaktır. Bu halde mezkûr 
paranın kıymeti, tediyenin yapıldığı taritodeki «defter kıymeti» üzerin
den hesaplanacaktır. 

B E N T 3 . Her hangi bir paranın «defter kıymetine» alt olup işb 
maddenin '1 inci ive 2 nci bentleri mucibince müstakriz tarafından o par 
ile ödenmesi meşrut meblâğa taallûk eden bir ihtilâfın istikraz anlaşma* 
hükümleri dairesinde hakeme havale edilmesi halinde müstakriz, lu 
kem kararı sâdır oluncaya kadar istikrazın resühnallni, faizini, taahlhAJ 
ücretini veya komisyonunu, ve itfa primini; istikraz anlaşmasının hü
kümlerine tevfikan ödlyecek ve bu kalbü tediyelerin miktarları o para
nın Bankaca tasrih olunan «defter kıymeti» üzerinden hesaplanacaktır. 
Kat ' i hakem karan lâhik olduktan sonra, karara göre lâzım gelen ayar
lama yapılacaktır. 

'BENT 4. îşbu madde hükümleri, her hangi bir istikraz anlaşma
sının hükümlerine veya tahvilin resülmal mlıktannı tasrih eden tah
vile bakılmaksızın tatbik olunacaktır. 

B E N T ö. İşbu madde hükümleri, Ibir tahvil Bankanın intifa ve 
tasarrufunda bulunduğu müddetçe o tahvil hükümlerine göre itfası meş
rut bulunan hiç bir tediye hakkında cari olmıyacaktır. 

B E N T 6. Bankaca %18 paralanndan ikrazat yapılmış olduğu bir 
müddet içinde Banka Esas Mukavelesinin XX uncu maddesi mucibince 
II nci maddenin 9 uncu bendi hükümlerinin bu paralar hakkında tatbik 
olunmasına kat'i surette karar verilmesi halinde, mezkûr madde bu ka
rarın tarihinden sonra vâdesi gelecek olan tediyeler hakkında cari ol
mıyacaktır. 

123 Nisan 1948 
Beynelmilel 'İmar ve Kalkınma Bankası 

R. L. Garner 
Reis Muavini 

LAHİKA 6? 

Jl numaral ı İstikraz! Nizamnamesi 
İstikraz anlaşmalardan mütevellit ihtilâf ve iddiaların 

hakeme havalesine mütaalllk Nizamname 
M A D D E — I 

İşbu Nizamnamede kullanıldıkları medlulleri itibariyle: 
1. «Banka» Tâbirinden maksat, Beynelmilel İmar ve Kalkınma 

Bankasıdır. 
2- «Maddeler» tâbirinden maksat, Bankanın esas mukavelesi mad

deleridir., 
3. «İstikraz anlaşması» tabirinden maksat, Banka nükudundan bir 

ikrazda bulunulmak üzere Banka tarafından yapılan bir anlaşma olup, 
mezkûr tâbir bu gibi Ibir istikrazın tekeffülünü natık olan her hangi bir 
anlaşmaya ve gerek istikraz anlaşmasına, gerek tekeffül anlaşmasına 
ilâve teşkil eden bilcümle anlaşmalara da şâmildir. 

4. «Müstakriz» tâbirinden maksat, bir istikraz anlaşmasına dâhil 
olup, kendisine ikrazda bulunulan taraftır. 

6. «Kefil» tâbirinden maksat, istikraz anlaşmasında derpiş edilen 
istikrazı tekeffül eden Banka âzasıdır. ıŞayet Bankadan gayri istikraz 
anlaşmasına dâhil bulunan yegâne taraf Bankanın âzasından ise, ve 
İstikraz anlaşmasında derpiş edilen istikrazlar başka bir tarafça tekef
fül edilmemiş ise, o takdirde istikraz anlaşmasına atfen İşbu metinde 
geçecek olan «Kefil» tâbirinden olmıyacaktır. 

<5. «Tahviller» tâbirinden maksat, istikraz anlaşmasında derpiş 
edilen İstikrazın tamamıı, veya bir kısmı dolayısiyle, Anlaşma mucibince 
müstakrizin tevdi edeceği tahvilleri, veya sair menkul kıymetleridir. 
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M A D D E — II 

Her hangi bir istikraz anlaşmasında 'hu yolda bir hüküm mevcut 
oldukça, anlaşmaya dâhil taraflar arasındaki ihtilâfların ve gerek istik
raz anlaşmasının, gerek anlaşma mucibince tevdi edilmiş bulunan senet
lerin hükümlerinden dolayı bir taraftan diğer taraf aleyhindeki iddiaları
nın hakeme şevki işbu Nizamnameye tabi olacaktır. 

M A D D E — III 

IBENT 1 — Bi r istikraz anlaşmasına dâhil taraflar arasında zuhur 
edecek her ihtilâf ile, gerek bu istikraz anlaşması, gerek senetler do
layısiyle bir tarafça diğer bir taraf aleyhine serdedilecek ve tarafların 
uzlaşmasiyle halledilemiyecek olan her iddia, aşağıda yazılı olduğu veçhile 
bir Hakem Mahkemesinin tahkimine arz olunacaktır. 

B E N T 2 — Tahkime dâhil olacak taraflar, bir taraftan Banka diğer 
taraftan müstakriz ile onun kefilidir. 

IBENT 3 — Hakem Mahkemesi, şu suretle tâyin olunacak üç hakem
den teşekkül eder: 

Hakemlerden biri Banka tarafından tâyin olunacaktır; ikinci bir 
hakem, müstakriz ile kefil tarafından tâyin olunacak, veyahut bunlar 
hakemin tâyininde anlaşamadıkları takdirde, o hakem kefil tarafından 
tâyin olunacaktır; ve üçüncü tarafsız hakem (ki aşağıdaki metinde bu
na bazan «hakem alelhakem» denilecektir) tarafların ittifakile, veyahut, 
taraflar hakem alelhakem hakkında ittihak edemedikleri takdirde, Bey
nelmilel Mahkeme Reisi tarafından tâyin olunacaktır. 

Taraflardan biri veya diğeri bir hakem tâyin etmediği takdirde, o ha
kem alelhakem tarafından tâyin olunacaktır, işbu Nizamname mucibince 
tâyin olunmuş bir hakemin istifası, veya vefatı, veya vazife icrasına 
muktedir olmaması halinde, ilk hakemi tâyin etmiş olan makamı ona bir 
halef hakem tâyin edecek ve o halef ilk hakemin selâhiyet ve vazifelerini 
haiz olacaktır. 

IBENT 4 —• Diğer taraflara karşı tahkim muamelesine girişmiş bu
lunan tarafın talebi üzerine işbu Nizamname dairesinde bir tahkim usulü 
tesis olunabilir. Bu talep, tahkime arzoîunacak niza veya iddianın ma
hiyetini izah eden bir beyanı, ihkakı istenilen hakkın mahiyetini ve mu
ameleye girişen tarafça tâyin olunan hakemin adını ihtiva edecektir. Bu 
ihbarın tevdiinden itibaren 30 gün sarfında karşı taraf veya taraflar, 
muameleye girişmiş bulunan tarafa mezkûr karşı taraf veya taraflarca 
tâyin edilen hakemin adını tebliğ edeceklerdir. 

(BENT 5 — Şayet tahkim muamelesine girişen taraf veya taraflarca 
tevdi olunacak ihbarnamenin tevdiinden itibaren 60 gün zarfında taraflar 
bir hakem alelhakem tâyini hususunda anlaşamıyacak olurlarsa, taraf
lardan herhangi biri Beynelmilel Mahkeme Reisinden bir hakem alelha
kem tâyin etmesini Istiyebilecektir. Mezkûr Reis hakem alelhakemi tâyin 
edince, bu iây.ni bütün taraflara ve hakem alelhakeme tebliğ edecektir. 

B E N T 6 — Hakem Mahkemesi, hakem alelhakem tarafından tesbit 
olunacak zamanda Bankanın idare merkezinde toplanacaktır. Ondan sonra 
Hakem Mahkemesi r-srede ne zaman toplanacağını tâyin edecektir. 

F.KNT 7 — îşb'j '1\T z^mnamenin ve bu husustaki istikraz anlaşma
sının hükümleri mahfuz ^ . m a k kaydiyle ve taraflar arasında hilâfına 
ıbir anlaşma olmadıkça, Hakem Mahkemesi, selâhiyetine taallûk eden 
bilumum meseleleri karara bağlıyacak ve usulünü tesbit edecektir. Ha
kem Mahkemesinin bilcümle kararları ekseriyeti ara ile ittihaz olunur. 

B E N T 8 — Hakem Mahkemesi bütün tarafları mâdelet üzere din-
liyecek, ve kararını yazıl; olarak verecektir. Bu karar gıyaben verilebilir. 
Hakem Mahkemesinin kararı, mezkûr mahkemenin ekseriyeti tarafından 
imza olunmakla mahkemenin kararı mahiyetini iktisap eder. işbu Nizam
name hükümlerine tevfikan verilen bu gibi bir karar, katî olur ve istik
raz anlaşmasına dâhil bulunan bilcümle tarafları ilzam eder. İşbu Nizam
name hükümlerine tevfikan Hakem Mahkemesince verilecek her karara 
taraflar riayet ve inkıyat edeceklerdir. 

BENT 9 — Taraflar, hakemlerin ve tahkim muamelesinin yürütül
mesi için lüzum görülecek sair şahısların ücretleri miktarını tesbit ede
ceklerdir. Şayet taraflar Hakem Mahkemesinin içtimaından evvel bu 
miktar hakkında ittifak edemlyecek olurlarsa, Hakem Mahkemesi ahvai 
ve şeraite göre münasip bir miktar tesbit edecektir. Tahkim muamele
sinin masrafı, bir taraftan Banka ile, diğer taraftan müstakriz ve kefil 
arasında alelmüsavat taksim olunacaktır. Tahkim masraflarının taksi
mine, veya bu masrafın ödenmesi şekline taallûk eden meseleler Hakem 
Mahkemesi tarafından hallolunacaktır. 

(BENT 10 —Î İstikraz anlaşmasına dâhil taraflar arasındaki ihtilâf
ların ve istikraz anlaşmasiyle buna İstinaden verilmiş senetler dolayı
siyle taraflardan birinin diğeri aleyhindeki iddialarının hallinde, tahkime 
ait olarak İşbu Nizamnamede münderiç bulunan hükümler dışında bir 
usule müracaat edilemlyecektir. Şayet karar suretlerinin taraflara 

tevdiinden itibaren 30 gün zarfında karara tebaiyet edilmemiş olursa, ta
raflardan herhangi biri selâhiyetli bir mahkeme nezdinde kararın infazı 
için dâva ikame ve gerek kararın, gerek istikraz anlaşmasiyle senetler 
hükümlerinin infazı için açık olan sair ihkakı hak yollarını takip edecek
lerdir'. 

B E N T 11 — İşbu Nizamname dairesinde teşebbüs edilen muamele-
ı lere mütaalllk olarak herhangi bir ihbar veya iddianın tebliği, veya işbu 

Nizamname mucibince sadır olmuş bir kararın infazına matuf olan mu
ameleler, istikraz anlaşmasında ihbar ve iddianın tebliği hakkında der
piş edilmiş bulunan şekilde ifa edilebilir, istikraz anlaşmasına dâhil ta
raflar, işbu Nizamnamede yazılı veçhile ihtilâf ve iddiaların hakeme ha
valesini anlaşmada kararlaştırılmak, mezkûr ihbar ve İddiaların teb
liği hakkında sair bilcümle şartlardan feragat ve hakem kararı üzerine 
verilmiş olacak mahkeme kararlariyle hakem kararının infazı için her 
türlü adlî vekâlet ve emirlerin icra suretiyle veya sair suretlerle infaz 
olunabileceğini kabul ederler. 

9 Mayıs 1947 Beynelmilel imar ve Kalkınma Bankası 
John J. McCloif 

Reis. 

Hans (Kroecker, Ekrem Özdebiır, Hans Bııeher, Kemal Ustman, 
Hasan Hayrı Sonat, Dr. Hernmanın Von Enjsrelmann, Prof. Dr. 
Hans I l e n n î n V o n Der Osten, Teologa® Dargos, Aırtonk» Spatn-

pinati, Edouardo Cfestelli, Spiro Gioccdlaıdellliı ve Umberto 
Giodice'nin maîakûnı bulunduklars cezaların affı 

hakkımla Kamun 

Kanun iYo: 5678 Kabul tarihi: U/7/1950 

Madde lı —•« Pol oğlu istanbul 1907 doğumlu Hans Kroecker'in, An
kara Hava Savunma Genel Komutanlığı 2 numaralı Askerî Mahkemesinin 
esas 4 karar .13 sayılı ve 6/4/1943 tarihli kararı ile casusluk suçundan 
dolayı mahkûm olduğu 17 sene 6 ay ağır hapis ve müebbeden âmme hiz
metlerinden mahrumiyet; 

Ar i f oğlu İstanbul 1323 doğumlu Ekrem Özdeblr'in, aynı mahkeme
nin sözü geçen kararı ile aynı suçtan dolayı mahkûm olduğu 28 sene 2 ay 
ağır hapis ve müebbeden âmme hizmetlerinden mahrumiyet; 

Robert oğlu istanbul 1909 doğumlu Hans Bucher'in, aynı mahkeme
nin 944/5 esas ve 944/7 karar sayılı ve 5/10/1944 tarihli kararı ile mezkûr 
suçtan dolayı mahkûm olduğu 24 sene ağır hapis ve müebbeden âmme 
hizmetinden mahrumiyet; 

Ziya oğlu istanbul 1324 doğumlu Kemal Usman'ın, zikri geçen mah
kemenin bahsi edilen kararı ile ve aynı suçtan dolayı mahkûmı olduğu 
24 sene ağır hapis cezası ile müebbeden âmme hizmetlerinden mahrumi
yet; 

Mehmet Al i oğlu İstanbul 1327 doğumlu Hasan Hayri Sonat'ın, eynı 
mahkemenin aynı karar ı ile ve aynı suçtan dolayı mahkûm olduğu 
müebbeden ağır hapis cezası ile müebbeden âmme hizmetlerinden mah
rumiyet; 

Herrnan ojlu istetin 1888 doğumlu Dr. Herrmann Von Engelmann'm 
aynı mahkemenin 944/12 esas 944/7 karar sayılı ve 7/12/1944 tarihli 
ilâmı ile siyasi ve askerî Alman casusluğu yapmak suçundan dolayı 
mahkûm olduğu 11 sene 8 ay ağır hapis ve müebbeden âmme hizmet
lerinden mahrumiyeti 

Erimar oğlu •Potsdam 1899 doğumlu Prof. Dr. Hans Henning Von 
Der Osten'in, aynı mahkemenin 41/83 esas ve 58 karar sayılı ve 
16/7^1941 tarihli kararı ile casusluk suçundan dolayı mahkûm olduğu 
11 sene 8 ay ağır hapis ve müebbeden âmme hizmetlerinden mahrumiyet; 

cezaları bilcümle hukuki neticeleri ile beraber affedilmiştir. 
Madde 2 — Dimitri oğlu Kalimnos Adasının İnoiya Anastasyos 

1904 doğumlu Teologos Dargos'un, Ankara Hava Savunma Genel Ko
mutanlığı iki numaralı Askerî Mahkemesinin 54/942 esas ve karar sa
yılı ve 28/11/1942 tarihli karariyle casusluk suçundan dolayı mahkûm 
olduğu 10 sene ağır hapis ve âmme hizmetinden mahrumiyet; 

Refael Zokoli oğlu Beyrut 1906 doğumlu Antonio Spampinati'nin, 
aynı mahkemenin 948'3 esas 15 karar sayılı ve 19 Haziran 1948 tarihli 
karariyle casusluk suçundan dolayı mahkûm olduğu 30 sene ağır hapis 
ve müebbeden âmme hizmetinden mahrumiyet; 

Piyer oğlu istanbul 1917 doğumlu Edouardo Castelli'nin, aynı mah
kemenin aynı karariyle aynı suçtan dolayı mahkûm olduğu 10 sene ağır 
hapis ve âmme hizmetinıden mahrumiyet; 

Istefan oğlu istanbul 1914 doğumlu Spiro Gioccoladelli'nin aynı 
mahkemenin aynı karariyle aynı suçtan dolayı mahkûm olduğu 10 sene 
ağır hapis ve âmme hizmetinden mahrumiyet; 

(Resmî Gawrt») 
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Cuvani oğlu İzmir 1894 doğumlu Uımberto Glodlce'nin, aynı mahke
menin 45/8 esas ve karar sayılı ve 6 Mart 1945 tarihli karariyle mahkûm 
olduğu 7 sene 6 ay ağır hapis ve âmme hizmetinden mahrumiyet ceza
ları bütün hukuki neticeleriyle beraber affedilmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunu Adalet ve Millî Savjmma Bakanları yü

rütür. 
20/7/1960 

T ü r k i y e i le î î a lya a r a s ı n d a akit ve imza ed i lmiş olan 
Dostluk, Uz laşma ve Adlî Tesviye An t l a şmas ın ın 

o n a n m a s ı h a k k ı n d a K a n u n 

(Resmî GWteT S&bi£e: l&Sff 

Kanun No: 5679 Kabul tarihi: 14/7/1950 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 24 Mart ¡1950 tarihinde Roma'da imza edilen Dostluk, 
Uzlaşma ve Adlî Tesviye Antlaşması onanmıştır. 

Madde 2 — -< Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gire 
Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

20/7/1950 

T ü r k i y e Cumhur iye t i i le î t a lya Cumhur iye t i arasmds 
'Dostluk, U z l a ş m a ve Adl î Tesviye An t l a şmas ı 

Türkiye Cumhurbaşkanı 
ile 

İtalya Cumhurbaşkanı 

Memleketleri arasında mevcut dostluk bağlarını devamlı olarak daha 
ziyade sıkılaştırmayı aynı derecede arzu ettiklerinden; 

Her hususta iyi anlaşma siyaseti takip etmek emelinde bulunduk
larından; 

Umumi barış dâvasına hizmet etmek ve Türkiye ile îtalya arasında 
çıkabilecek anlaşmazlıkları Devletler Hukuku ve Birleşmiş Milletler 
Anayasasının esaslarına göre halletmek hususundaki arzularını teyit et
mek istediklerinden; 

Bir Dostluk, Uzlaşma ve Adlî Tesviye Antlaşması akdetmeye karar 
vermişler ve bu maksatla temsilcileri olarak: 

Türkiye Cumhurbaşkanı: Sivas Milletvekili, 
Dışişleri Bakanı, 
Necmettin Sadak'ı 

İtalya Cumhurbaşkanı: Senatör, 
Dışişleri Bakanı, 
Kont Carlo Sforza'yı, 

tâyin etmişlerdir. 

Temsilciler bu husustaki salâhiyetnamelerini birbirlerine göster
mişler ve bunları usul ve kaidesine uygun bularak aşağıdaki hükümleri 
kararlaştırmışlardır. 

Madde — 1 

Türkiye ile italya arasında ebedî barış ve dostluk cari olacaktır. 

Madde — 2 
Yüksek Âkıd Taraflar, mahiyeti ne olursa olsun aralarında zuhur 

edip alelade diplomasi yoliyle halli mümkün olmıyan bütün anlaşmazlıkla
rın aşağıda 6 -17 nci maddelerde derpiş edilen uzlaşma usulüne tabi tu
tulacağını kabul ederler. 

Uzlaşma usulü ile muvaffak olunamadığı takdirde, işbu Antlaşma
nın 18 - 22 nci maddelerine tevfikan bir adlî tesviye yolu araştırılacaktır. 

Madde — 3 
Geçen maddedeki hükümler, Yüksek Âkıdler arasında yürürlükte bu

lunan Anlaşmalar gereğince bunlardan birinin yetkisine dâhil bulunan 
meselelere ve hâkimiyet haklariyle ilgili meselelere tatbik olunmaz. Bir 
meselenin hâkimiyet hakkı ile ilgili olup olmadığını yazılı bir beyanna
me ile tâyin etmek her âkıdin hakkıdır, itiraz vukuunda diğer âkıd işbu 
mütekaddim meseleyi hallettirmek için hakeme veya Milletlerarası Ada
let Divanına müracaat edebilir. 

Hakem kararı Devletler Hukuku prensiplerine göre verilecektir. 
Yukarda zikredilen maddenin hükümleri işbu Antlaşmaya takad

düm eden hâdiselerden doğan anlaşmazlıklara da tatbik olunmaz. 

Madde — 4 
ihtilâf halinde bulunan Taraflar arasında yürürlükteki diğer sözleş

melerle halleri için hususi bir usul derpiş edilmiş olan anlaşmazlıklar iş
bu sözleşmelerin hükümlerine göre hallolunacaklardır. 

Madde — 5 
1. Eğer bir anlaşmazlığın mevzuu Taraflardan birinin dahilî ka

nunlarına nazaran adlî veya idari makamların yetkileri dâhilinde bulu
nuyorsa, bu Taraf, yetkili makam tarafından mâkul müddetler zarfında 
kati karar verilmezden evvel anlaşmazlığın işbu Antlaşmada derpiş edi
len muhtelif usullere tâbi tutulmasına itiraz edebilecektir. 

2. Bu takdirde, işbu Antlaşmada derpiş olunan usullere müracaat 
etmek istiyen Tarafın, mezkûr karardan itibaren bir sene zarfında, but 
arzusunu diğer Tarafa bildirmesi lâzımdır. 

Madde — 6 
işbu Antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay zarfın

da bir Daimî Uzlaştırma Komisyonu kurulacaktır. 
Bu Komisyon üç üyeden teşekkül edecektir. 
Yüksek Âkıd Taraflardan her biri kendi vatandaşları arasından 

seçilmiş bir komiser tâyin edecektir. Âkıdler, başkanı, Taraflardan biri
nin vatandaşı bulunmamak, ülkesinde mûtat meskeni olmamak ve hiz
metinde bulunmamak şartiyle ittifakla tâyin edeceklerdir. Anlaşma, 
hâsıl olmadığından, evvelki fıkrada derpiş edilen müddet zarfında baş
kan seçimi vuku bulmadığı takdirde, veya, yerine bir halef tâyini lüzumu 
halinde, inhilâl tarihinden itibaren üç ay zarfında başkan aşağıdaki şe
kilde seçilecektir: 

Yüksek Âkıd Taraflardan her biri, kendi tarafından seçilmiş üye 
ve kendi vatandaşları haricinde, Daimî Lahey Milletlerarası Hakem Di 
vanı üyelerinden ik i aday gösterir. Bu şekilde gösterilen adaylardan han
gisinin başkan olacağı kur'a ile tâyin olunur. 

Yüksek Âkıd Taraflardan biri adaylarını göstermediği takdirde, 
Daimî Komisyon Başkanını, Âkıdlerden birinin talebi üzerine Divanın 
Başkanı seçecektir. 

Komiserler üç sene için tâyin edilirler. Bunlar tekrar seçilebilirler. 
Komiserler, halefieri tâyin edilinciye kadar ve her halde görevleri nihayet 
buluncaya kadar faaliyette kalacaklardır. 

Usulî bir muameleye ve tetkikata başlanılmadığı müddetçe, Yüksek 
Âkıd Taraflardan her biri kendi komiserini azil ve yerine bir başkasını 
tâyin edebilecektir. Bundan başka, Başkanın tâyinine ait muvafakatin
den de vaz geçebilecektir. 

Görev müddetinin nihayet bulması, azil, ölüm, çekilme veya diğer 
maniler neticesinde vukubulan münhaller tâyin Usulüne göre en kısa za-

. manda doldurulacaktır. 
Madde — 7 

Uzlaştırma Komisyonuna müracaat, Başkan'a dilekçe verilmek su
retiyle, ittifak halinde Âkıdlerce müştereken, aksi takdirde, biri veya di
ğeri tarafından yapılır. Dilekçe anlaşmazlık mevzuunu anlattıktan sonra, 
komisyondan, bir uzlaşmaya yarıyacak her türlü tedbirlere müracaat ey
lemesi talebini ihtiva edecektir. 

Dilekçe, Âkıdlerden yalnız biri tarafından verilmişse dilekçe sahibi 
bunu diğer Tarafa hemen tebliğ edecektir. 

Madde — 8 
Anlaşmazlığın Âkıdlerden biri tarafından Komisyona arzı tarihin

den itibaren on beş gün zarfında Âkıdlerden her biri, bu anlaşmazlığın 
tetkiki iğin meselede hususi yetkisi bulunan bir kimseyi kendi komiseri
nin yerine ikame edebilecektir. 

Bu hakkı kullanan Âkıd keyfiyeti derhal diğer Âkide haber verecek, 
bu takdirde, diğer Âkid de, ihbarın kendisine vürudundan itibaren on beş 
gün zarfında, aynı suretle hareket etmek yetkisini haiz olacaktır. 

Madde — 9 
Uzlaştırma Komisyonu, Âkıdler aksine 

ıt^şkanınm gösterdiği yerde toplanacaktır. 
karar vermedikleri takdirde 

Madde — 10 
Uzlaştırma Komisyonunun vazifesi ihtilaflı meseleleri tavzih etmek, 

bu maksatla faydalı bilgileri toplamak ve Âkıdleri uzlaştırmağa gayret 
etmektir. 

Komisyon meseleyi inceledikten sonra, anlaşmazlığın halli için tek
liflerini bir raporda tesbit edecektir. 

Madde — 11 
Uzlaştırma Komisyonunda usul ve tetkikat duruşmah olacaktır. 
(Komisyon, çalışma usulünü ittifakla aksine karar vermediği tak-
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dinde, Milletlerarası anlaşmazlıkların barış yoliyle halline dair 18 Ekim 
1907 Lâhey Sözleşmesinin H I üncü bölüm hükümlerine 'göre bizzat tan
zim edecektir. * 

Madde — 12 
Uzlaştırma Komisyonunun müzakereleri, komisyon, Tarafların mu

vafakati İle", başkaca karar almadığı takdirde, gizil olacaktır. 

Madde — 13 
Taraflar, Komisyon ile kendileri arasında aynı zamanda aracı hiz

metini! görebilecek ajan,' müşavir ve uzman tâyin etmek ve tanıklığı 
faydalı görülen her Şahsm dinlenmesini istemek hakkını haiz olacaklardır. 

(Diğer taraftan Komisyon da, her ik i Tarafın ajan, müşavir ve uz
manlarından ve Hükümetlerinin muvafakati ile getirtilip dinlenilmesinde 
fayda mülahaza ettiği her hangi bir şahıstan sözlü İzahat vermelerini 
İsteyebilecektir. 

Madde — 14 
Âkıdler Uzlaştırma Komisyonunun çalıştırmalarımı kolaylaştırmayı 

ve hususiyle kendisine, en geniş mikyasta, bütün belgeleri ve faydalı bil
gileri vermeyi ve Komisyonun tanık ve uzmanlar getirtip dinlenmesini 
temin için, kendi kanunlarına göre bütün vasıtaları kullanmayı taahhüt 
ederler. 

Madde — 15 
Uzlaştırma Komisyonu, Âkıdler müddetin temdidine karar verme

dikçe, anlaşmazlığın kendisine arzı 'gününden İtibaren dört ay zarfında 
raporunu takdim edecektir. 

Akıdlere raporun birer sureti verilecektir. Rapor, hâdiselerin beyan 
ve tafsili, hüküm sebep ve neticeleri bakımından bir hakem kararı ma
hiyetinde olmıyaıcaktır. 

Madde — 16 
Uzlaştırma Komisyonu raporundaki hal tekliflerine Âkıdler tarafın

dan verilecek cevap için bir müddet tâyin edecektir. İşbu müddet üç ayı 
aşmayacaktır. 

Madde — 17 
Usul çalışmalarının fiilen devamı müddetince, komiserlerden her 

biri, Âkıdlerin tutarını müştereken tesbit edip mütesaviyen yüklenecek
leri bir tazminat alacaktır. 

Komisyonun faaliyetinden mütevellit masraflar ik i Tarafça aynı 
suretle paylaşılacaktır. 

Madde — 18 
Taraflardan biri Uzlaştırma Komisyonunun tekliflerini kabul et

mezse, veya, komilsyonun raporunda tesbit edilen müddet zarfında ceva
bını bildirmezse Âkıdlerden her biri anlaşmazlığın Milletlerarası Adalet 
Divanına havalesini istlyebilecektir. 

Adalet (Divanının reyine göre, anlaşmazlık hukuki bir mahiyet ar-
zetmiyorsa Taraflar bunun hakkaniyet ve nasfet dairesinde halledileceği 
hususunda mutabıktırlar. 

Madde — 19 
tÂJkıdler, her meselede, anlaşmazlığın mevzuunu açıkça belirten ve 

Milletlıerarajsı Daimi Adalet Divanıma verilebilecek hususi yetkileri ve 
kendi aralarında kararlaştırilmış sair (bütün Şartlan tesbit eyliyen hususi 
bir tahkimname tanzim edeceklerdir. 

Tahkiımname Âkıdlerin Hükümetleri arasında nota teatisi (suretiyle 
yapılacaktır. IBunun her noktası Adalet Divanı tarafından yorumlana
caktır. 

Eğer ÂkMlerden birine adlî tesviye talebi arzedildlği günden itiba
ren üç ay zarfında tahkimnamenin metni hazırlanmazsa her biri alelade 
Ibîr dilekçeyle Adalet (Divanına başvurabilecektir. 

Madde — 20 
Milletlerarası Adalet Divanı, Âkıdlerden birinin adlî makamları ve

ya her hangi bir makamı tarafından verilen bir kararın Devletler Hu
kukuna tamamen veya kısmen aykırı olduğunu tesbit eder ve bu Akadiıf 
Anayasa Hukuku, bahse konu kararın neticelerini idari yollar gidermeye 
(müsait olmaz veya kısmen müsait olursa, zarar gören Tarafa başka şe
klide muhik bir tazminat verilecektir. 

Madde — (21 
Milleti er arası Adalet Divanı tarafından verilen karar Âkıdler tara

fından iy i niyetle yerine getirilecektir. 
Kararın yorumlanmasından doğabilecek güçlükler her bir Âkı din 

bu hususta alelade bir dilekçe ile kendisine başvurabileceği Milletlerarası 
Adalet Divanı tarafından halolunaıbilecekör, 

Madde — 212 
Uzlaşma veya adlî tesviye usul ve muamelelerinin devamı müddetince 

Âkıdler, Uzlaştırma Komisyonu tekliflerinin kabulüne veya Milletlerarası 
Adalet Divanı kararının icrasına zararlı olabilecek her hangi bir tedbiri 
almaktan çekineceklerdir. 

Madde — 23 
işbu Antlaşmanın inkızasında askıda kalmış bir uzlaşma veya adlî 

tesviye muamelesi mevcut bulunuyorsa işbu muamele bu Anıtlaşmanın 
hükümlerine veya Âkıdlerin onun yerine geçmesinde birleşmiş oldukları 
her hangi diğer bir anlaşma hükümlerine göre devam edecektir. 

Madde — 24 

îşbu Antlaşmanın gerek yorumlanmasından gerek yürütülmesinden 
doğabilecek ^anlaşmazlıklar için alelade bir dilekçe ile doğrudan doğruya 
Milletlerarası Adalet Divanına başvurulacaktır. 

Madde — 25 
işbu Antlaşma en kısa bir müddet zarfında tasdik olunacak ve tas

diknamelerin Ankara'da vuku bulacak teatisi tarihinden flHlharen hemen 
yürürlüğe 'girecektir. Antlaşma tasdiknamelerin teatisi tarihinden itiba
ren beş sene ımüddetle yürürlükte kalacak ve müddetin inkızası tarihin
den altı ay evvel mefsuhiyetd ilân edilmezse yeni bir beş sene için uza
tılmış olacak ve bu şekilde devam edecektir. 

(Yukardakl maddeleri tasdikan önsözde adları zikredilen temsilciler 
İşbu Antlaşmayı imıza edip mühürlıemişlerdir. 

i k i nüsha ve Fransızca Olarak 24 Mart 1950 tarihinde Roma'da tan
zim edilmiştir. 

Bas ın K a n u n u 

Kanun No: 5680 Kabul tarihi: 15/7/1950 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Umumi Hükümler 

Madde 1 — Basın serbesttir. 
Basılmış eserlerle bunların neşri bu kanunda yazılı Jhükümljere 

tabidir. 
Madde 2 — Bu kanun hükümlerine göre basılmış eserlerden maksat 

neşredilmek üzere tabı aletleriyle basılan veya sair her türlü vasıtalarla 
çoğaltılan yazılar ve resimler gibi eserlerdir. 

Madde 3 — Gazetelere, haber ajansları neşriyatına ve belli aralıklar
la yayınlanan diğer bütün basılmış eserlere bu kanunda «mevkute» denir. 

Basılmış eserlerin herkesin görebüeceği veya girebüeceği yerlerde 
gösterilmesi veya asılması veya dağıtılması veya dinletilmesi veya satılması 
veya satışa arzı «neşir» sayılır. 

Fiilin ayrıca suç teşkil etmesi hali müstesna olmak üzere, basın suçu 
neşir ile vücut bulur. 

Madde 4 — Her basılmış eserde o eserin neşir yeri ve yılı ve tabiin, 
varsa naşirin adları ve işyerleri gösterüir. İlân, tarife, sirküler ve emsali 
hakkında bu hüküm! uygulanmaz. 

Mevkutelerde ayrıca basıldığı tarih ile sahibinin ve yazı işlerini fiilen 
idare eden mesul müdürün ve bunlar müteaddit ise idare ettikleri kısım 
üe birlikte her birinin adları gösterilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Mevkute Yayımı 

Madde 5 — Her mevkutenin yazı işlerini fiilen idare eden mesul 
müdürü bulunur, 

Neşriyatın muhtelif kısımlarını idtare için ayrı mesul müdürler 
bulundurulabüir. 

Mesul müdür aşağıdaki şartlan haiz olmalıdır : 
1. Türk vatandaşı ve Türkçe okur yazar olmak; 
2. 21 yaşım bitirmiş bulunmak; 
3. Türkiye'de ikametgâh sahibi olmak ve oturmak; 
4. Devlet memuru, asker veya ordu mensubu olmamak; 
5. Mahcur veya âmme hizmetlerinden memnu olmamak; 
6. Ağır hapis, beş seneden fazla hapis cezalarından biri ile hükümlü 

olmamak; 
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7. Neşir tehdidi ile para ve menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, 
dolandırıcılık emniyeti suiistimal ve hileli iflâs suçlarından biri ile hü
kümlü olmamak; 

8. Muvakkaten âmme hizmetlerinden memnuiyet, umumi emniyet 
nezareti altında bulundurulma veya sürgün cezasına mahkûmiyet halle
rinde bü ceza ve tedbirler infaz edilmiş olmak. 

Madde 6 — Mesul müdürlük ile teşriî meclis âzalığı aynı şahıs üze
rinde birleşemez. 

Madde 7 — Mevkute sahibi mesul müdürden gayrı olduğu takdirde 
mesul müdür için gereken şartları haiz bulunması lâzımdır. Sahip küçük 
veya hükmî şahıs olduğu takdirde yerlerine kaim olacak kanuni temsilci
lerinin de aynı şartlara sahip bulunması gerekir. 

Türkiye'de yabancıların mevkute çıkarması mahallî en büyük mtilkiye 
âmirinin müsaadesine ve mevkutenin yazı işlerini fülen idare edecek mesul 
müdürün Türk vatandaşı olmasına ve mevkute hangi dilde çıkıyorsa o dili 
bilmesine bağlıdır. 

Madde 8 — Mevkute çıkarılması izne bağlı değildir. Ancak mevku-. 
tenin: 

1. Adını, neşir mevzuunu, ne vakitlerde çıkarılacağını ve idare 
yerini; 

2. Sahibinin ve ayrı mesul müdür veya müdürleri veya kanuni tem
silci varsa ad ve soyadlarını tâbiiyet ve ikamegâhlaruu gösterir bir 
beyanname verilmesi mecburidir. Bu beyannameye sahip tüzelkişi ise 
şirket mukavelesinin veya cemiyet tüzüğünün tasdikli bir örneği eklenir. 

Beyanname, mevkute sahibinin ve ayrı mesul müdür veya müdürleri 
varsö onların da imzasını ihtiva eder. 

Madde 9 — Beyanname ve ekleri mevkute nerede çıkarılacaksa o 
yerin en büyük mülkiye âmirine verilir. 

Sekizinci maddede yazılı hususları tamamen veya kısmen ihtiva etmi-
yen ve kanuni vasıf ve şartları haiz olmıyan kimseleri sahip veya mesul mü
dür olarak gösteren beyannameler verilmemiş sayılır. 

Beyannameyi alan âmir mukabilinde bir makbuz verir. 
Madde 10 — Beyanname muhteviyatında vukua gelecek değişiklikler 

beş gün içinde dokuzuncu maddede yazılı mercie aynı usulle büdirüir. 
Mesul müdür değiştiği takdirde yeni mesul müdürün imzasını taşıyan 

bir vesikanın beş gün içinde aynı mercie verilmesi lâzımdır. 
Bu müddet zarfında bu kanuna göre mesul müdürlere terettüp eden 

mesuliyet yazı işlerini fiüen idare edene aittir. 
Madde 11 — Mevkute sahibinin hakkım başkasına devri yahut ölümü 

halinde yeni sahip bir ay içinde yeniden beyanname vermeğe mecburdur. 
Madde 12 — Tâbi, mevkutenin her nüshasından ikişer tanesini neşri 

takip eden çalışma gününde, çıktığı yerin Cumhuriyet Savcısı üe en büyük 
mülkiye âmirine tevdie mecburdur. 

Madde 13 — Mevkutelerde çalıştırılan muhbir ve muhabirlerin 18 ya
şım bitirmiş olmaları şarttır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mevkute sahibinin haklan 

Madde 14 — Beyannamenin verildiği tarihten bir sene içinde mevku
te neşrolunmaz veyahut neşrolunmaya başladıktan sonra neşrine beş yü 
müddetle ara verilirse beyanname hükümsüz kalır ve sağladığı haklar 
düğer. 

Madde 15 — Bir mevkutenin hususi fedakârlık ihtiyariyle elde edip 
yayınladığı haber yazı ve resimler mevkute sahibinden müsaade alınma
dıkça neşirlerinden 24 saat geçmeden başka mevkuteler tarafından yayın-
lanamaz. Hususi fedakârlık ihtiyariyle elde edilen yazı ve resimler için 
mevkute sahibinden izin almak mecburidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Basında mesuliyet 

Madde 16 — Basın yoliyle işlenen suçlardan dolayı ceza mesuliyeti: 
1. Mevkutelerle işlenen suçlarda, suçu vücuda getiren yazıyı yazan 

veya resmi yapan kimse üe beraber bu mevkutenin mesul müdürüne te
rettüp eder; 

2. Mevkutelerde müstear adla veya imzasız yahut remizli imza üe 
neşredüen yazı veya resim sahiplerinin adlarını mesul müdür bildirmeye 
mecbur değüdir. Ancak, suç teşkil eden yazı veya resim Türk Ceza K a -
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nunıunun ikinci kitabının birinci babının birinci faslında yazılı cürümlere 
taallûk ediyorsa mesul müdür bunların sahiplerinin sarih hüviyetlerini 
istek tarihinden itibaren 24 saat içinde Cumhuriyet savcısına büdirmeğe 
mecburdur; 

3. Mesul müdür suç teşkil eden haber," vesika veya yazıyı bu mahi
yetini bilmeden neşretmiş ise bunların mesuliyeti yalnız haber, beyan, 
vesikayı verene veya yazıyı yazana aittir; 

Mesul müdür mevkutenin sahibi tarafından rızası hilâfına neşredüen 
yazı ve resimlerden mesul değüdir. Bu takdirde ceza mesuliyeti yazı ve 
resimleri neşrettirene aittir; 

4. Mevkute tarifine girmiyen basılmış eserlerle işlenen suçlarda ce
za mesuliyeti suç teşkü eden eserin müellif, muharrir, mütercim veya ter
sim edenine, faü belli olmadığı veya bu kimse aleyhinde Türk mahkeme
lerinde dâva açılamadığı veya kendisinin malumatı veya muvafakati dışın
da neşrolunduğu hallerde naşire ve naşir de belli olmazsa tâbie, bu da bi
linmediği takdirde bilerek satana, dağıtana aittir. 

Madde 17 — Basın yoliyle işlenen suçlardan doğacak maddi ve mâne
vi zararları cezaen mesul olanlarla birlikte mevkutelerde sahibi ve mev
kute olmıyanlarda naşiri müteselsilen tazmin ile mükelleftirler. 

Madde 18 — Basan suçlarından mahkûm olanlar hakkında verilen 
kesin hüküm tamamen veya hulasaten aynı mevkutede ve eğer o mevku
te çıkmıyorsa masrafı hükümlüye ait olmak üzere başka bir mevkutede 
neşrine hükmolunabilir. 

Takibi şikâyete bağlı hususlarda yukarıki hükmün uygulanması şi
kâyetçinin isteğine bağlıdır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Cevap ve düzeltme hakkı 

Maddg 19 — Bir şahsın haysiyet ve şerefine dokunan veya menfaa
tini bozan yahut kendisi ile ügili hakikata aykırı hareketler, düşünceler 
ve sözlerle açık veya kapalı şekilde bir mevkutede yapılan yayından do
layı . o şahsın imzasiyle gönderilecek cevap ve düzeltmeyi mevkutenin me
sul müdürü metnine hiçbir mülâhaza ve işaret katmaksızın aynen ve ta
mamen neşre mecburdur. 

Cevap ve düzeltmenin günlük gazetelerde alındığım takip eden üç 
gün ve diğer mevkutelerde bu müddet gözetilmek şartiyle en geç ikinci 
çıkacak sayıda aynı sahife ve sütunda aynı punto harflerle yayınlanması 
mecburidir. 

Cevap ve düzeltme, taallûk ettiği yazının cevap verenle ügüi mik
tarından uzun olamaz. 

Ancak yirmi satırdan az olan yazıların cevabı yirmi satır olabilir. 
Gönderilen cevap ve düzeltmede suç teşkü eden ifadeler veya cevap ve 

düzeltmeyi gerektiren yayın ile ügisi bulunmıyan hususlar mevcut ise 
veya neşrinden itibaren üç ay geçmiş ise dercinden çekinüebilir3u tak
dirde çekinmenin sebepleri derhal yazı ile o yer sulh ceza yargıçlığına bi l
dirilir. Yargıç en geç yirmi dört saatte neşir üe alâkası bulunup bulun
madığına ve müddetin geçip geçmediğine karar verir veya münasip görece
ği değişikliği yapar. Yargıç kararının yerine getirilmesi mecburidir. 

Devlet daireleri, âmme müesseseleri ve tüzelkişiler tarafından gön
derilecek cevap ve düzeltmeler hakkında da yukarıki fıkralar hükümleri 
uygulanır. 

Cevap ve düzeltme hakkını kullanmadan ölen bir kimsenin bu hak
kını vârisleri kullanabilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Ceza Hükümleri. 

Madde 20 — Dördüncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yazı
lı hususları göstermiyen tâbi 25 Liradan 100 Liraya kadar hafif para ceza-
siyle cezalandırılır. 

Bu hususları hakikata aykırı olarak gösterenler 15 günden 3 aya ka
dar hapse veya 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm 
edilirler. 

Madde 21 — Dokuzuncu ve on birinci maddeler hükümlerine aykırı 
hareket edenler 15 günden 3 aya, kadar hapse veya 200 Liradan 1000 Liraya 
kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Madde 22 — Hakikata aykırı beyanname veren kimse 3 aydan 6-
aya kadar hapse ve 500 liradan 5000 liraya kadar ağır para cezasına mah--
kûm edilir. 



Madde 23 — Onuncu maddede yazılı değişiklikleri zamanında bi l-
dirmiyenler hakkında 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası hük-
molunur. 

Madde 24 — On ikinci madde hükmünü yerine getirmiyenler hak
kında yayınlanan her nüsha için 10 liradan 25 liraya kadar hafif para ce
zası hükmolunur. 

Madde 25 — On üçüncü maddede yazılı şartı haiz olmıyan kimsele
r i çalıştıranlar 200 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandı
rılırlar. 

Madde 26 — On beşinci madde hükmüne riayet etmiyenler 200 lira
dan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Madde 27 — On altıncı maddenin ikinci bendinde yazılı mecburiyete 
aykırı harekesi; edenler 3 aydan 1 seneye kadar hapis ve 500 Liradan 2000 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Madde 28 — Ön sekizinci maddede yazılı mahkeme hükmünü tebliğ 
edüdiği tarihten başlamak üzere, günlük gazetelerde üç gün içinde, diğer 
mevkutelerde bu müddet gözetümek şartiyle çıkacak en geç ikinci nüs
hasında yerine getirmiyenler hakkında, neşrin geciktiği her nüsha için 
100 liradan 200 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Madde 29 — On dokuzuncu maddede yazılı mecburiyete riayet, etmi
yenler hakkında 200 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası hükmoluna-
rak neşrinden imtina edilen cevap ve düzeltmenin de aynı mevkutede on 
dokuzuncu maddede gösterilen şekil ve şartlar dairesinde yayınlanmasına 
karar verilir. Kararın cevap ve düzeltmenin yayınlanmasına taallûk eden 
kısmı derhal yerine getirilmek üzere mevkute idaresine tebliğ olunur. 

Bu hükmün yerine getirilmemesi halinde neşrin geciktiği her nüsha 
için 150 lira ağır para cezası hükmolunur. 

• Madde 30 — Ceza dâvasına ait talep ve iddianamelerle kararların 
ve diğer her türlü vesika ve evrakın aleni duruşmada okunmasından hazır
lık ve ilk soruşturmalarda takipsizlik veya muhakemenin men'i kararı ve
rilmesinden önce neşri yasaktır. 

Tahkikatın gidişi veya mahkemenin karar ve muameleleri üzerinde 
tesir yapabilecek her türlü yayında bulunulması, Cumhuriyet Savcısının 
talebi üzerine hazırlık soruşturmasında sulh ceza yargıcının ve ilk so
ruşturmada sorgu yargıcının ve yargılama sırasında mahkemenin vere
ceği kararla yasak edilebilir. 

Ceza dâvasının baslamasiyle hüküm kesinleşinceye kadar yargıç ve 
mahkemenin hüküm ve kararlariyle muameleleri hakkında mütalâa serdi 
yasaktır. 

Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler 1 aydan 6 aya 
kadar hapis ve 500 liradan 5000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalan
dırılırlar. 

Madde 31 — Yabancı memleketlerde çıkan basılmış eserlerin Tür
kiye'ye sokulması veya dağıtılması Bakanlar Kurulu karariyle meııolu-
nabilir. 

Bu gibi basılmış eserlerin, Bakanlar Kurulundan acele karar alın
mak üzere, içişleri Bakanlığınca karardan evvel dağıtılmaları menoluna-
biljceği gibi, dağıtılmış olanlar da toplattırılabilir. 

Menedilmiş olmasına rağmen bunları Türkiye'ye bilerek sokanlar, 
dağıtanlar veya bu gibi eserleri kısmen veya tamamen iktibas ederek ya
yanlar 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve 500 liradan 5000 liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırüırlar. 

Madde 32 — İntihar vakaları hakkında haber çerçevesini aşan ve 
okuyanları tesir altında bırakacak mahiyette olan tafsilât ve vakaya mü-
taallik resimlerin neşri yasaktır. 

Bu madde hükmüne muhalif hareket edenler 100 liradan 1000 liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Madde 33 — Kanunen evlenmeleri menedilmiş kimseler arasındaki 
cinsi münasebetlere mütaallik haber ve yazıların neşri yasaktır. 

Hilâfına hareket edenler hakkında 100 liradan 1000 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

Madde 34 — Siyasi, iktisadi, ticari mevkutelerin sermayeleri ve de
vamlı veya geçici bütün gelir kaynaklariyle basılan nüshalarının adedi ve 
bir nüshasına 50 den fazla abone yazılmış olanların isim, adres ve tabiiyet
leri ve-umumi abone yekûnu ve basıldıkları matbaa ile olan hukuki mü
nasebetleri noterlikçe tasdik edilmiş bir deftere kaydedilir. 

Bu defter tutulmadığı veya deftere noksan veya yanlış malûmat ge
çirildiği veyahut savcılıkça talep vukuunda defter ve ihtiva etmesi gere

ken hususlar gizlendiği takdirde mevkutenin sahibi veya onun mümessili 
üç aydan bir yıla kadar hapis ve 500 Liradan 5000 Liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm edilir. 

İlmî, edebî, fennî ve bediî mahiyette olan mevkutelerden yayınları 
itibariyle siyasi, iktisadi ve ticari mahiyette neşriyata girişenler bir ve 
ikinci fıkralar hükümlerine tabidirler. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Basın suçlarında dâva süresi 

Madde 35 — Bu kanunda yazılı olan veya basın yoliyle işlenmiş bulu
nan suçlardan dolayı günlük mevkuteler hakkında üç ay ve diğer basılmış 
eserler h?.kkmda altı p.y içinde açılmıyan dâvalar dinlenmez. Bu süre su
çun işlendiği tarihten başlar. 

.Kamu dâvasının açılması izin veya karar alınmasına bağlı olan suç
larda, izin veya kararın slınm?°ı için müracaat tarihi ile izin veya kara
rın verildiği tarih arasında geçen müddet, dâva süresi hesabına katılmaz. 
Bu müddet üç ayı geçemez. 

Basın yoliyle işlenen ve takibi şikâyete bağlı olan suçlarda ilk fıkra
da yazılı süre, suçun kanun ile belli zaman aşımı haddini geçmemek şar
tiyle, işlendiğinin öğrenildiği tarihten başlar. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Basın dâvalarında uygulanacak usul hükümleri 

Madde 36 — Bu kanunda yazılı olan veya basın yoliyle işlenmiş 
bulunan suçlardan ağır cezayı gerektirenleri, bu nevi dâvalara bakmakla 
görevli mahkemelerde ve diğerleri asliye ceza mahkemelerinde görülür. 

Üç ve daha fazla yargıç bulunan yerlerde asliye ceza mahkemeleri
nin görevine giren dâvalar en yüksek dereceli üç yargıcın iştirakiyle ku
rulacak toplu mahkemede görülür. Derecede eşitlik halinde kıdeme bakılır. 

Bu suretle kurulacak toplu mahkemede yargıçların en yüksek de
recelisi ve derecede eşitlik halinde kıdemlisi başkanlık eder. 

Madde 37 — Cumhuriyet savcılarının, gerekli görürlerse yapacakla
rı hazırlık soruşturmasını kanuni ve zaruri sebepler dışında en çok bir 
hafta içinde bitirmeleri lâzımdır, ilk soruşturmaya tabi suçlarda bu so
ruşturma diğer işlerden önce ve en kısa zamanda yapılır ve sona erdirilir. 

Madde 38 — Bir suçta müşterek olanlardan biri aleyhinde kamu dâ
vasının açılması veya mütekabil bir dâvanın görülmesi önce izne veya 
karar alınmasına bağlı ise bunlar hakkındaki dâva ve soruşturmalar di
ğerlerinden ayrılır. 

Madde 39 — Basın Kanununa giren veya basm yoliyle işlenen suç
lara ait dâvalar acele işlerden sayılır ve mahkemelerin senelik tatil süre
lerinde de görülür. 

Sanığın ikametgâhı itibariyle mahkemeye çağrılabilmesi için gerekli 
' zaman gözetilerek, duruşma için en yakın gün tâyin edilir. 

İddia ve savunmalar ve deliller birden söylenir ve gösterilir. 

Duruşmalar işin en az gerektirdiği müddetten fazla bir zamana bırakı
lamaz. 

Basın yoliyle işlenen suçlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
200 üncü maddesindeki tevkif mecburiyetine mütaallik olan hüküm uygu
lanmaz. 

Madde 40 — Basın Kanununa giren veya basm yoliyle işlenen suç
lara mütaallik dâvalara Yargıtayda diğer işlerden -önce bakılır. 

Madde 41 — Kanuni tebliğ muamelelerinde mevkutenin idare yeri, 
sahibi ile mesul müdürünün kanuni ikametgâhı sayılır. 

SON HÜKÜMLER 

Geçici Madde 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte neşredilmek
te olan bir mevkutenin sahip veya mesul müdürü beş ve altıncı maddeler
de yazılı şartları haiz olmasalar da bu sıfatlarını muhafaza" edebilirler. 
Ancak bu takdirde beş gün içinde yeniden beyanname vermek ve beşinci 
maddenin üç numaralı bendinde yazılı şartı yerine getirmek mecburiyetin
dedirler. 

Geçici Madde 2.— Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel işlenip 
de otuz yedinci maddede günlük mevkuteler hakkında; dâva ikamesi için gös-
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terilen menlin geçtiği hallerde i 881 sayılı- Matbuat Kanunu gereğince altı 
aylık mehil bitmemiş iss yürürlük gününden itibaren bir ay içinde dâva 
açılabilir. 

Madde 42 — 1881 sayılı Matbuat Kanunu ve tadilleri kaldırılmıştır. 
Madde 43 — Bu kanım yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 44 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

20/7/1960 

No. Bağlığı 
Düstur 
Tertip Cilt Sahife 

Gazete 
Sayı 

1 Sözü geçen Kanunlar : 
765 Türk Ceza Kanunu 13/3/1926 3 7 519 320 

1412 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 20/4/1929 
2 — Bu kanunla yürürlükten kaldırjlan Kanunlar : 

S 10 590 1172 

1881 Matbuat Kanunu 8/8/1931 3 12 1069 1867 
1959 30 Temmuz 1931 tarih ve 1881 numaralı Matbuat Kanununun 

51 inci maddesinin tadiline dair Kanun 19/5/1932 3 13 336 2102 
2281 Matbuat Kanununun muvakkat B maddesini tadil eden Kanun 

15/6/1933 3 14 1434 2428 
2657 Matbuat Kanununun 19 Mayıs 1932 tarih ve 1959 numaralı 

Kanunla tadil edilmiş olan (51) inci maddesini değiştiren 
Kanun 1/1/1935 3 16 462 2895 

3518 Matbuat Kanununun bazı maddelerini değiştiren Kanun 
15/7/1938 3 19 1590 3960 

3812 Matbuat Kanununun 30 uncu ve 35 inci maddelerini değişti
ren Kanun 6/5/1940 3 21 7 54 «OV 

•1935 Matbuat Kanununun 50 nci maddesinin değiştirilmesi hak* 
kında Kanun 18/6/1946 3 27 1322 6336 

4955 Matbuat Kanununun Viazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın, 
da Kanun 14/7/1946 3 27 1451 6416 

Matbaalar Kanunu 

Kanun No: 568? Kaimi tarihi: 15/7/1950 

Madde 1 — Matbaa kurulması izne bağlı değildir. Ancak matbaa açıl
madan evvel kurulacağı yerin en büyük mülkiye âmirine bir beyanname 
verilir. 

Bu beyanname, matbaayı açacak oları kimse ve varsa ortak veya mü
messilleri taraflarından imzalanır ve bunların adları, soyadları, tâbiiyetleri, 
ikametgâhları, matbaanın yeri ve hangi dillerde, hangi tabı sistemiyle ça
lışacağı yazılır ve gerekli vesikalar eklenir. 

Madde 2 — Beyanname muhteviyatında her hangi bir suretle vukua 
gelecek değişiklikler, bu değişikliklere taallûk eden vesikalarla birlikte 
beş gün içinde birinci maddede yazılı mercie bildirilir. . 

Madde 3 — Bu kanun hükmüne göre beyanname vererek matbaa 
açanlara (tâbi) denir. 

Madde 4 •— Tâbiler, bastıkları -eserlerden ikişer nüshasını basmanın 
sona erdiği günün çalışma saati içinde, bulundukları yerin Cumhuriyet Sav
cısı ile en büyük mülkiye âmirine vermeye mecburdurlar. 

Bu hüküm, cemiyet ve aile münasebetlerine taallûk eden ve ticaret ve 
sanat işlerine münhasır bulunan davetiyeler, ilân, formül, sirküler, kart
vizitler ve yalnız seçim yerini ve zamanını gösteren kâğıtlarla adayların 
adlarını bildiren rey puslaları gibi basılar hakkında uygulanamaz. 

Madde 5 — Basın Kanunu gereğince mevkutenin çıkarılması için lü
zumlu beyannamenin verildiği anlaşılmadıkça mevkutelerin matbaalarda 
basılması yasaktır. 

Madde 6 — Bu kanunun birinci maddesine göre beyanname vermeden 
matbaa açanlarla ikinci, dördüncü ve beşinci maddeleri hükümlerine aykırı 
hareket edenler Türk Ceza Kanununun 533 üncü maddesinde yazılı olan 
ceza ile cezalandırılırlar. 

Madde 7 — Hakikata aykırı beyanname veren kimse Türk Ceza Ka
nununa göre daha ağır bir suç teşkil eden haller 'hariç olmak üzere üç aydan 
ik i seneye kadar hapis ve 500 liradan 5000 liraya kadar ağır para ce-
zasiyle cezalandırılır. 

Madde 8 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 9 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

20/7/1960 

No. Bağlığı 
Dûjtnc 
Tertip 

Kanal 
Gazeta 

Cilt Sahife San 

Kanun No: 5682 

Pasaport Kanunu 

Kabul tarihi: 15/7/1950 

Sözü gecen Kanunlar 
765 Türk Ceza Kanunu 

5680 Basın Kanunu 
13/3/1926 

Giriş kapıları 

Madde 1 — Türk vatandaşları ve yabancılar, ancak Bakanlar £Lu-
rulunca tâyin olunan yerlerden Türkiye'ye girip, Türkiye'den çıkabilirler. 

Pasaport veya vesika mecburiyeti 

Madde 2 — Türk vatandaşları ve yabancılar Türkiye'ye girebilmek 
ve Türkiye'den çıkabilmek için muteber ve usulüne uygun pasaport veya 
pasaport yerine kaim olan bir vesika ibrazına mecburdurlar. 

Kanunlar ve Milletlerarası anlaşmalarla tesbit edilenlerden başka 
yabancılar için ne gibi vesikaların pasaport yerine kabul edileceği husu
sunda İç ve Dışişleri Bakanlıkları müştereken karar almaya yetkilidirler. 

Pasaportsuz veya vesikasız gelen Türk vatandaşları 

Madde 3 — Pasaportsuz, veya vesikasız, usulüne uygun veya mute
ber olmıyan pasaport veya vesikalarla Türkiye sınırlarına gelerek Türk 
vatandaşlığını iddia edenlerv. 

A) Türkiye Cumhuriyeti nüfus Hüviyet cüzdanlarını veya hüviyet 
varakalarını ibraz ettikleri ve bunların kendilerine ait bulunduğu tahak
kuk eylediği takdirde; 

B) Nüfus hüviyet varakasından başka vesika veya delil gösterenler 
ise, bu vesika veya delillerin kıymeti polisçe takdir edilerek Türk vatan
daşı olduklarına kanaat getirilmesi halinde Türkiye'ye kabul olunurlar. 

Yutardaki (B) fıkrasında bahis mevzuu kimseler vatandaşlıkları en 
seri vasıta ile usulü veçhile sabit oluncaya kadar icabederse en yakın ida
re merkezine gönderilerek mahallî mülkiye âmirinin göstereceği yerde 
oturtulabilirler. 

Türk vatandaşlığı sabit olmıyanlar geri çevrilirler. 

Pasaportsuz veya vesikasız gelen yabancılar 

Madde 4 — Pasaportsuz, vesikasız veya usulüne uygun veya muteber 
olmıyan pasaport veya vesikalarla Türkiye sınırlarına gelen yabancılar 
geri çevrilirler. 

Bunlardan, pasaport veya vesikalarını yolda kaybettiklerini iddia 
edenlerin, İçişleri Bakanlığınca yapılacak soruşturma sonuna kadar, ica
bederse, en yakın idare merkezine gönderilerek haklarında verilecek ka
rarlara göre işlem yapılmak üzere mahallî mülkiye âmirinin göstereceği 
yerde oturtulabilmek kaydiyle kabulleri caizdir. 

Hükümetin müsaadesiyle gelen göçmenler ellerinde Türk konsolos
luklarının veya göçmen şevki için yabancı memleketlere hükümetçe gön
derilen memur veya heyetler tarafından- verilmiş bir vesika bulunmak 
şartiyle paraportsuz da olsalar Türkiye'ye kabul olunurlar. 

Umumiyetle mültecilerin ve iskân hakkındaki mevzuat dışında olarak 
yurt tutmak maksadiyîe gelen yabancıların, pasaportan olsun olmasın 
Türkiye'ye kabulleri İçişleri Bakanlığının karsnna bağlıdır. 

Giriş vizesi mecburiyet. 

Madde 5 — Bu kanunda derpiş edilen istisnalar dışında yabancıla
rın Türkiye sınırlarından içeriye girebilmek için yetkili Türk makamla
rından vize almaları mecburidir. Vizesiz olarak Türkiye sınırlarına ge
lenlerin memlekete kabulü ilgili emniyet makamlarının müsaadesine bağ
lıdır. 

On sekizinci maddede yazılı pasaportların (A) nev'inden olanları giriş 
vizesine tabi değildir. 

Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek için vize almak mecburiyetine 
tabi değildirler. 

Vise muafiyeti 

Madde 6 — Başka memleketlere gitmek üzere yola çıkmış olan veya 
sırf turizm veya tenezzüh maksadiyîe münferit veya müşterek pasaport
larla seyahat eden yabancılar vizesiz olarak Türk liman ve hava istasyon
ları şehirlerine mahallî emniyet makamlarının müsaadesi ile inip gezebi
lirler ve oralarda geceliyebilirler. 

Hava yoliyle Türkiye'den, Türk hava limanından ayrılmıya lüzum 
kalmiyacak şekilde transit geçecek yabancılar için vize mecburiyeti yoktur. 
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Bir uçakla gelerek diğer bir uçağa aktarma olacak yolcuların geldik
leri uçağın varışı ve gidecekleri ilk uçağın hareketi arasındaki zaman zar

fında vizesiz olarak hava alanı şehrine çıkmalarına müsaade olunabilir. 

Çıkış vizesi 

Madde 7 — Türkiye'den çıkış vizeye tabi değildir. 
Ancak, on sekizinci madde gereğince ita olunan pasaportlardan (B) 

tıev'inden olanların hâmilleri bu pasaportu veriliş tarihinden itibaren bir ay 
zarfında Türkiye'den çıkış suretiyle kullanmadıkları takdirde çıkış vizesi 
alacaklardır. 

Yurt dışına çıkmaları mahzurlu görülenlerden, vergiden borçlu olan
ların ve adliyece ve askerlikçe ilişiği bulunanların isim ve hüviyetleri ilgili 
daireler tarafından polis makamlarına bildirüir. İlgili polis makamları ta
rafından da liman, tren ve hava yolları istasyonları ve bütün hudut zabı
tasına yayınlanır ve hudut polisi bu gibilerin yurt dışına çıkmalarına mâ
ni olur. 

On dokuzuncu ve yirminci maddelerde derpiş edilen vesikalar ve 
bunların yabancıların hâmil bulunacakları muaddüleri hiçbir hal ve kârda 
çıkış vizesine tabi değildirler. 

Türkiye'ye girmeleri memnu kimseler 

Madde 8 — 1. Serserüer ve dilencüer; 
2. Delilikle veya bulaşık hastalıkla malûl olanlar (Bu gibilerden 

umumi sıhhati ve asayişi tehlikeye sokmıyacak halde olup kendi vasıta -
lariyle veya kanuni veli veya vasilerinin maddi himayeleri altmda olarak 
tedavi veya hava değiştirme için gelenler bu hükümden istisna edüebüirler); 

3. Türkiye Cumhuriyetinin taraf bulunduğu, mücrimlerin iadesine 
mütaallik anlaşma veya andlaşmalarla iadeye esas olarak kabul edüen 
suçlardan birinden sanık veya hükümlü bulunanlar; 

4. Türkiye'den sınır dışı edilmiş olupta avdetine müsaade edilme
miş bulunanlar; 

5. Türkiye Cumhuriyetinin emniyetini ve umumi nizamım , bozmak 
niyetiyle veya bozmak istiyenlere ve bozanlara iştirak veya yardım etmek 
maksadiyle geldikleri sezilenler; 

6. Fahişeler ve kadınları fuhşa sevkederek geçinmeyi meslek edinen
lerle beyaz kadın ticareti yapanlar ve her nevi kaçakçılar; 

7. Türkiye'de kalacaklarım beyan ettikleri müddetçe yaşamalarına ve 
tekrar gitmelerine yetişecek paraları bulunmayıp Türkiye'de kendilerini 
himaye edecek kimseleri bulunduğunu veya Türkiye'de yabancılara ka
nunla rnenedümemiş işlerden birini tutacaklarım ispat edemiyenler. 

Mukabele bilmişti 

Madde 9 — Bakanlar Kurulu, hâkimiyetleri veya idareleri altında 
bulunan memleketlere Türk vatandaşlarının girmelerini kayıt ve şartlara 
tabi kılan veya meneden devletler tebaaları hakkında münasip görülecek 
kayıt ve şartları koymaya veya bunların memlekete girmelerini menet
meye ve bu kanunda derpiş edilen bilcümle malî hükümlere nispetle Türk 
vatandaşları hakkında daha az müsait hükümler tatbik eden devletler te
baaları hakkında mukabele bilmisil tedbirleri almaya yetküidir. 

İstisnai pasaport ve vize kolaylıkları 

Madde 10 — Hükümet yabancı devletlerle pasaport ibrazı ve vize 
alma mecburiyetinin kaldırılması veya vizelerin harçtan muaf tutulması 
da dâhil olmak üzere pasaport ve vize işlerinde istisnai kolaylıklar gös
terilmesine mütaallik karşılıklı- anlaşmalar yapmaya ve lüzum göreceği 
hallerde bâzı devletler tebaaları için vize mecburiyetini tek taraflı olarak 
da kaldırmaya yetkilidir. 

Harbde ve fevkalâde hallerde istisnai tedbirler 

Madde 11 — Bakanlar Kurulu, harb halinde veya diğer olağanüstü 
hallerde memleketin bir bölgesine veya umumuna şâmü olmak üzere bü
tün veya bâzı yabancılar için oasaoort ve vizeye mütaallik kayıt ve şart
lar koyabilir. 

Pasaportların ve vesikaların nevileri, harçlart ve bunları vermeye yetkili 
makamlar 

Madde 12 — Türkiye Cumhuriyeti namına verilecek pasaport ve 
bunların yerini tutmaya mahsus vesikalar şunlardır: 

A) Pasaportlar : 

I — Diplomatik pasaportlar; 
II — Hususi damgalı pasaportlar; 

III — Hizmet damgalı pasaportlar; 
IV — Umuma mahsus pasaportlar (Münferit veya müşterek olur); 

V — Yabancılara mahsus pasaportlar. 

B) Vesikalar : 
I — Pasavanlar veya benzeri belgeler; 

II — Tayfa vesikalariyle kara ve hava nakil vasıtaları memur ve mü
rettebatına mahsus vesikalar. 

Diplomatik pasaportlar 

Madde 13 — Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı üe yabancı 
memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçilik ve elçilikleri tarafın
dan verilir. 

Diplomatik pasaportlar, muvakkat görev veya seyahat için gidenlere 
görevlerinin veya seyahatlerinin mahiyetine göre, bir seyahate mahsus ol
mak üzere veya âzami iki sene için, daimî görevle gidenlere de âzami 
dört sene için muteber olmak üzere verilip icabında aynı müddetler için 
üç defa temdit olunur. 

Diplomatik pasaportlar: Büyük Millet Meclisi azasına, Yargıtay, Da
nıştay .Sayıştay Başkanlarına, Genelkurmay Birinci ve İkinci Başkanları
na, Cumhuriyet Başsavcısına, Orgenerallere, Oramirallere, eski Devlet 
Başkanlarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanlarına, eski Baş
bakanlar ve Dışişleri Bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Kâtibine, Dış
işleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Dairesi erkâ
nından resmî bir vazife ile gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsil
cilikleri nezdine memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, 
Hükümet adına Milletlerarası resmî müzakereler icrası, mukavelename
ler akdi için veya Milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara ka
tılmak üzee gönderilenlere ve yabancı Devletler veya Mületlerarası te
şekküller nezdinde daimî veya muvakkat vazife görmek üzere gönderilen
lere, siyasi kuryelere verilir. 

Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimse
lerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, karılarına dahi diploma
tik pasaport verilmesi veya bunların kocalarının pasaportlarının refakat 
hanesine kayıt edilmesi caizdir. 

Diplomatik pasaport alan kimselerin sıfat ve vazifeleri devam ettiği 
müddetçe, yanlarında yaşayıp evli bulunmıyan ve iş sahibi olmıyan kız 
çocuklarına ve yine yanlarında yaşayıp reşit bulunmıyan erkek çocukları
na dahi diplomatik pasaport verilir veya bunlar baba ve^a analarının pa
saportlarının refakat hanesine kaydedilir. Diplomatik pasaportların refakat 
hanesine kayıtlı bulunanlar, pasaport sahibiyle birlikte seyahat etmedikleri 
takdirde o pasaportu kullanamazlar. 

Diplomatik pasaportların, sahiplerinin veya varsa refakat hanesinde 
kayıtlı bulunanların birer kıta fotoğrafisini ihtiva eylemeleri lâzımdır. 

Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir. 

Hususi pasaportlar 

Madde 14 — (A)' Hususi damgalı pasaportlar: 
Cumhurbaşkanlığı Dairesi erkânına, Devlet Bareminin birinci, ikinci 

ve üçüncü derecesinde bulunan subaylarla, mülki ve askerî memurlara, 
diplomatik pasaport itasım gerektiren vazifelerden gayri her hangi bir res
mî vazife ile veya kendi hesaplarına dış memleketlere gittikleri zaman ve
rilir. 

Bunlardan memurluktan çekilmiş olanlara dahi, başka bir vazife al
mamış veya iş tutamamışlar ise bu nevi pasaport verilir. 

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların karılarına 
da aynı nevi pasaportun itası veya bunların kocalarının pasaportunun re
fakat hanesine yazılması caizdir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı 
bulunduğu sırada vefat edenlerin dul karılarına, başkası ile evlenmemiş 
ve para getiren bir iş tutmamışlarsa, aynı neviden pasaport itası caizdir. 

Hususi damgalı pasaportların refakat hanesine, pasaport sahibinin 
yamnda yaşayıp evli bulunmıyan ve iş sahibi olmıyan kız çocuklariyle 
yine yamnda yaşayıp reşit bulunmıyan erkek çocuklarının kaydı caizdir. 

Refakat hanesine kayıtlı bulunanlar, pasaport sahibiyle seyahat et
medikleri takdirde o pasaportu kullanamazlar. 



24 T E M M U Z 1950 (Resmî Gazete) Sahîfeı 18813 

Hizmet pasaportları 

B) Hizmet damgalı pasaportlar : 
Bu kanun gereğince kendilerine diplomatik veya hususi damgalı pa

saport verilmesi mümkün olmıyan kimselere, Hükümetçe, hususi idare
lerce veya belediyelerce resmî vazife ile dış memleketlere gönderildikle
rinde veya memleketlerde vazifeye alındıklarında verilir. 

Hususi hizmet pasaportları hakkında müşterek hükümler 

C) Hususi ve hizmet damgalı pasaportlar : 
Talep edenin mensup bulunduğu makamın en yüksek âmirinin yazılı 

işarı üzerine Dışişleri Bakanlığınca verilir. Bu nevi pasaportlar, aynı şart 
dâhilinde ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine, Türkiye Cum
huriyeti Büyükelçilik ve elçiliklerince verilebilir. Yukardaki (A) fıkra
sında yazılı zevceler ve çocuklara hususi damgalı pasaport itası veya bun
ların refakat hanesine kaydı için de aynı yazılı işara lüzum vardır. 

Hususi damgalı pasaportlar bir sene için; hizmet damgalı pasaport
lar, pasaport sahibinin görevinin müddetine göre tesbit edilecek süre için 
muteber olmak üzere tanzim edilir. Bu pasaportlardan müddeti bitenlerin, 
bu fıkrada yazılı işarın vukuu şartiyle ve Dışişleri Bakanlığının vereceği 
talimat üzerine Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve elçiliklerince aynı 
müddetler için üçer defa temdidi caizdir. 

Bu pasaportların, sahiplerinin ve varsa refakat hanesinde kayıtlı 
bulunanların, birer kıta fotoğrafisini ihtiva eylemeleri lâzımdır. 

Bu pasaportlar hiç bir harç ve resme tabi değildir. 

Umuma mahsus münferit pasaportlar 

Madde 15 — Valiler, yahut emirleriyle illerde emniyet müdürleri 
ve ilçelerde kaymakamlar, yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti 
Konsoloslukları tarafından Türk vatandaşlarına verilir. 

Pasaport sahibi talep ettiği takdirde reşit olmıyan ve iş sahibi bulun-
mıyan kız veya erkek çocukları pasaportun refakat hanesine kaydolunur. 
Pasaport sahibinin karısı için de ayni şekilde işlem yapılır. 

Refakat hanesine yazılı olanlar, adına pasaport verilmiş bulunan kim
selerin beraberinde bulunmadıkça o pasaportla seyahat edemezler. Bu 
pasaportların sahiplerinin ve varsa refakat hanesinde kayıtlı olanların yö
netmeliğine göre birer kıta fotoğrafisini ihtiva eylemesi lâzımdır. 

Muteberlik müddetleri 

Umuma mahsus münferit pasaportlar, aşağıda ve yirmi üçüncü mad
denin son fıkrasında yazılı istisnalar mahfuz bulunmak şartiyle ve alâkadar, 
aşağıda gösterilen daha kısa müddetler için verilmesini talep etmediği 
takdirde, iki sene muteber olmak üzere tanzim edilir. 

Askerliği tecilli olanlara, subay, mülki veya askerî memur olup men
sup oldukları makamlardan mezuniyet almak suretiyle ytebancı memle
ketlere gidenlere iki senelik pasaport verilmez. 

Askerlik hizmetini yapmak üzere memlekete celbedilenlere kon-
solosluklarca yolun uzunluğuna ve seyahat şartlarına göre üç veya altı 
ay muteber pasaport verilir. 

Harçları 

Umuma mahsus münferit pasaportlar aşağıdaki harçlara tabidir : 

tki sene muteber olanlar 15 lira 
B i r sene » » 8 > 
Altı ay » » 4 » 
Üç ay » » 2 •» 

Yirmi üçüncü maddenin son fıkrası gereğince verilen 
Yalnız Türkiye'ye dönüş için muteber pasaportlar 2 » 
Refakat hanesinde kayıt olunanlar için ayrıca harç alınmaz. 
Yabancı memleketlerde muvakkat olarak çalışmak üzere giden işçi -

lere, kendilerini istihdam edenlerle birlikte gidecek kadın veya erkek hiz
metçilere, bu sıfatları sabit olmak şartiyle bir lira harç mukabilinde pa
saport verilir. 

Harçtan muaflık 

Yabancı memleketlere münhasıran tahsil için gideceklere verilecek 
pasaportlardan harç alınmaz. 

Yabancı memleketlerde yoksul kalmış oldukları sabit olan Türk vatan
daşlarına Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarmca, sırf Türkiye'ye dönüş 
yolculuğu için muteber olmak ve veriliş tarihinden itibaren en fazla bir 

ay içinde sahibi tarafından bulunduğu memleketten hareket etmek sure
tiyle kullanılmak üzere harçsız pasaport verilir. 

/* 
[Umuma mahsus müşterek pasaportla-! 

Madde 16 — Toplu bir halde yolculuk etmek istiyen ve en az sekiz 
kişilik bir kafile teşkil eden Türk vatandaşlarına, istedikleri takdirde 
umuma mahsus müşterek pasaport verilir. Bu nevi pasaportu itaya va
liler yahut emirleriyle illerde emniyet müdürleri, ilçelerde kaymakamlar 
yetkilidirler, 

Muteberlik müddeti (? fct V 

Bu pasaportlar verildikleri tarihten itibaren bir sene için muteber
dir. Alâkadarlar talep ettikleri takdirde altı ay muteber olmak üzere de 
tanzim edilir. jYabancı memleketlerde müddeti bittiği takdirde içişleri 
Bakanlığının muvafakati ile Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarmca bir 
seneden az bir süre için istisnai olarak muteberliğinin uzatılması caizdir. 

Bu pasaportlar umuma mahsus münferit pasaportlar gibi, kafileyi 
teşkil edenlerin fotoğrafilerini havi .bir listenin ilâvesi suretiyle tanzim 
olunur. 

Bu pasaportla seyahat halinde kafileden ayrılanlar ayrıca pasaport 
almaya mecburdurlar. 

Harcı 

Müşterek pasaportlar, bu pasaportlara kayıtlı bulunan her şahıs başına: 
Bir senelik olduğu takdirde 4 lira ' 
Altı aylık olduğu takdirde 2 lira harca tabidir. 
Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya sosyal bir menfaat'te-

min edecek mahiyette bulunduğu sabit olanlarla Millî Eğitim Bakanlığı
nın müsaadesiyle ilmî tetkiklerde bulunmak veya yabancı memleketlerde 
yapılacak spor teması ve müsabakalarına iştirak etmek üzere kafile ha
linde gezi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara verilecek .pasaportlar 
hiçbir harca tabi değildir. 

Umuma mahsus pasaportların alınması için şartlar 

Madde 17 — A) Umuma mahsus gerek münferit, gerek müşterek 
pasaport almak istiyen kimselerin bir dilekçe ile mahallin en büyük mül
kiye amirliğine başvurarak kendilerinin ve varsa beraberlerinde götüre
ceklerinin, hüviyetlerini ve Türk vatandaşı olduklarını nüfus hüviyet cüz
danı ibraz etmek suretiyle ispat etmeleri lâzımdır. 

Yabancı memleketlerde kayıtlı bulundukları konsolosluğa müracaat 
edenlere konsolosluk kütüğündeki kayıtları esas tutularak pasaport veri
lir. Başka bir konsolosluğa müracaat edenlerin tâbiiyet ilmühaberi veya 
eski pasaportlarından başka nüfus tezkerelerini de ibraz etmemeleri tak
dirinde bu konsolosluk pasaportun itasını gerekli göreceği tahkikatın ic
rasına talik edebilir. 

Askerlik hizmeti çağında olanlar 

B) Türkiye'den yabancı memleketlere gitmek istiyen muvazzaf veya 
ihtiyat askerlik hizmeti çağında bulunan Türk vatandaşlarının gitmele
rine bir mâni bulunmadığını askerlik şubesinden verilmiş resmî vesika 
ile ispat etmeleri lâzımdır. Harbe hazırlık, seferberlik veya ihtiyat subay 
ve afradını celp suretiyle yapılan Vıanevra hali olmıyan zamanlarda resmî 
ve muntazam terhis veya ihraç tezkerelerinin ibrazı kâfidir. 

Reşit olmıyanlar ve mahcurlar 

C) Reşit olmıyanlarm ve mahcurların yalnız seyahat etmek üzere 
pasaport alabilmeleri için kanuni mümessillerinin muvafakatlerini havi 
resmî bir makamdan tasdikli vesika ibraz eylemeleri lâzımdır. 

Devlet memurları 

D) Kendi hesabına yabancı memleketlere gitmek istiyen Devlet me
murlarına, i l özel idareleriyle belediye memurlarına ve bu makamlara 
merbut müesseseler hizmetindeki memur ve müstahdemlere pasaport ve
rilmesi için bunların mensup oldukları makam veya müesseseden veril
miş resmî müsaade vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. 

«Yabancılara mahsus» damgalı pasaportlar 

Madde 18 — Tâbiiyetsiz bulunan veya tâbiiyet durumlarının munta
zam bulunmaması hasebiyle ikamet ve seyahaüeri bakımından fiilen tâ-
biiyetsizlere tatbik edilen muamelelere tabi tutulmasında içişleri Bakan-
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lığmoa zaruret görülen kimselere icabında mezkûr Bakanlığın alacağı 
kararla «yabancılara mahsus» damgasını taşıyan ve Türk vatandaşlağmı 
iktisap bakımından her hangi bir manayı veya hamili lehine her hangi bir 
hak iktisabım tazammun etmiyen bir pasaport verilir. 

Bu pasaport iki nevidir: 
A) Türkiye'ye yalnız bir giriş veya Türkiye'den yalnız bir çıkış için 

muteber olan pasaportlar. 
Giriş için verildiği takdirde Türkiye'ye girişin vukuu; Türkiye'den 

çıkış için verildiği takdirde de üzerindeki şerhte tasrih edüen memlekete 
vusul üzerine muteberliği nihayet bulacak olan bu pasaportların sahipleri 
tarafından itası tarihinden itibaren bir ay içinde bulunduğu memleketi 
terketmek suretiyle kullanılması şarttır. Aksi takdirde yenilenmesi gerektir. 

B) İçişleri Bakanlığının takdirine göre üç veya altı ay muteber olmak 
üzere bir gidiş ve gelişe münhasır pasaportlar. 

Her iki neviden pasaportlar, içişleri Bakanlığı ve yabancı memleket
lerde, İçişleri Bakanlığının talebi veya tasvibi üzerine Dışişleri Bakanlığın
ca verilecek talimata istinaden, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk makam
ları tarafından verilir. 

Yukardaki (A) fıkrasında yazılı neviden pasaportların yürürlüğünü 
kaybetmesi tarihinden itibaren iki ay geçmiş ise bunların yenilenmesi iş
lemi İçişleri Bakanlığının kararına bağlıdır. 

Pasaport sahibinin tâbiiyet bakımından aynı durumda bulunup re
şit olmıyan ve iş sahibi bulunmıyan kız veya erkek çocuklarının o pasa
portun refakat hanesine kaydı caizdir. Kocasiyle tâbiiyet bakımından aynı 
durumda bulunan karısı hakkında da aynı işlem yapılabüir. 

Refakat hanesinde kayıtlı olanlar, pasaport sahibiyle seyahat etme
dikleri takdirde o pasaportu kullanamazlar. 

Bu pasaportların, sahiplerinin ve varsa refakat hanesinde kayıtlı olan
ların birer kıta fotoğrafisini ihtiva eylemesi lâzımdır. 

Harcı 

Yukardaki (A) fıkrasında yazılı neviden olanlar beş Lira harca tabi
dir. Bu harcı ödeyemiyecek durumda olduğu anlaşılanlar bu harçtan mu
aftırlar. 

Yukardaki (B) fıkrasında yazılı neviden olanlar sekiz lira harca ta
bidir. 

Pasavanlar ve benzeri belgeler 

Madde 19 — Pasavanlar veya benzeri belgeler, Türkiye Cumhuriye
ti ile hemhudut memleketlerin hudut mmtakaları dâhilinde pasaport ye
rine kullanılmak üzere Türk vatandaşlarına verilir. Bunların şekli, ita 
tarzı, muteberlik müddeti, kimlere verileceği Türkiye Cumhuriyeti ile 
alâkalı Devletler arasında yapılmış veya yapılacak anlaşmaların hüküm
lerine uygun olarak İç ve Dışişleri Bakanlıklarınca müştereken tesbit edilir. 

Harcı 

Bu vesikalar pasaport harcına değil hususi tarifeleri mucibince res
me ve harca tabidir. 

Türkiye dışına nakliyat yapan nakil vasıtalarının memur ve müstahdemlerine 
verilen vesikalar 

Madde 20 — Türkiye karasuları dışına çıkan Türk gemilerinin Türk 
vatandaşı olan mürettebatına pasaport yerine usulü dairesinde liman reis-
liğince tanzim olunmuş ve liman polisince vize edilmiş fotoğraflı tayfa ve
sikası verilir. 

Yabancı gemi mürettebatına salâhiyettar yabancı makamlar tarafın
dan usulü dairesinde verilmiş olan tayfa vesikalariyle vazife icabı Türk 
karasularına ve liman şehirlerine girilip çıkılması caizdir. 

Kara ve hava beynelmilel nakil vasıtaları memur ve müstahdemleri, 
idarelerinden ve şirketlerinden aldıkları ve ük geldikleri zaman mahallî 
emniyet müdürlüklerine tasdik ettirecekleri fotoğraflı vesikalarla, vazifede 
bulundukları müddetçe, Türkiye haya ve kara istasyon şehirlerine girip 
çıkabilirler. 

Bu vesikalar pasaport ve vize harcına tabi değildir. 

Pasaport yerine kaim olan vesikaların itası şartları 

Madde 21 — On dokuzuncu ve yirminci maddelerde yazılı vesikaların 
itası hususunda on yedinci maddenin A , B ve C fıkraları hükümleri tatbik 
olunur. 

Pasaport veya vesika itası memnu olan haller 

Madde 22 — Genel emniyet nezaretinde bulunanlara, yabancı mem
leketlere gitmeleri n^ahkemielerce menolunanlara, yabancı memleketlerde 
geçinmek için müsait sebep ve şartlara malik olduklarım ispat edemiyen-
lere; memleketten ayrılmalarımda siyasi emniyet bakımından mahzur 
bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere ve vergi borcu olduğu 
pasaport itasına yetkili makamlara bildirilenlere pasaport veya vesika 
verilmez. 

Türk vatandaşlarının seyahatlerinin tahdidi veya men'i 

Madde 23 — Bakanlar Kurulu, harb tehlikesi veya memleket güven
liğine veya sağlık durumuna dokunan diğer olağanüstü haller dolayısiyle 
Türk vatandaşlarının yabancı memleketlere gitnielerini kısmen veya ta
mamen menedebilir. 

Harb tehlikesi, yabancı memleketlerde zuhur edebilecek dahilî karı
şıklıklar veya salgın hastalıklar hasebiyle dış memleketlerdeki pasaport 
itasına yetküi Türkiye Cumhuriyeti makamları Dışişleri Bakanlığının' ta
limatı veyia muvafakatiyle Türk vatandaşlarına verecekleri pasaportları, 
yajnız muayyen memleketlere gitmek için muteber olmak üzere tanzim 
edebüirler. 

Yabancı memleketlerde bulunan Türk vatandaşlarından Türkiye'de 
haklarında adlî takibat yapılmakta bulunanlarla, yetkili Türk adlî makam
larınca gıyaben mahkûm edilmiş bulunanlara, Adalet Bakanlığının talebi 
üzerine veya muvafakatiyle Dışişleri Bakanlığınca verilecek talimata tevfi
kan yabancı memlektlerdeki pasaport itasına yetküi Türkiye Cumhuriyeti 
makamlarınca, yalnız Türkiye'ye gelmek için ve veriliş tarihinden itibaren 
en fazla bir ay içinde, sahibi tarafından, bulunduğu memlektten ve büahara 
geçeceği memleketlerden ayrılmak suretiyle kullanılmak şartiyle muteber 
pasaport verilir. 

Vize itasına yetkili makamlar, uizelerin neu'i ve harçları 

Madde 24 — Yabancıların diplomatik pasaportlariyle, bu kanunda 
Türk vatandaşları için derpiş edilen hususi ve servis damgalı pasaportlara 
tekabül eden pasaportlarına vize itasına yetkili makamlar : 

Dışişleri Bakanlığı ve müstaceliyet hallerinde vilâyetler: Yabancı 
memleketlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya bunların bu
lunmadıkları yerlerde Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarıdır. 

Umuma mahsus pasaportlara vize itasına yetkili makamlar : 
VilâyeÜer veya onların müsaadesiyle emniyet müdürlükleri ve kay

makamlıklarla dış memleketierde Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarıdır. 

Giriş vizesinin mahiyeti 

Maddîe 25 — Türkiye'ye giriş vizesi Türkiye sınırlarından içeriye 
girmeyi sağlamağa matuf bulunup ikamet müddetine müteallik bir şerhi 
havi bulunmadığı takdirde bu vizeyi hâmil bulunan yabancının Türkiye'de 
ikamet edebileceği müddet bakımından her hangi bir hüküm ifade etmeyip 
bu husus yabancıların ikamet ve seyahatlerine müteallik mevzuat hüküm
lerine tabidir. 

T âbiiy etsizler 

Madde 26 — Aşağıda yazılı şahıslara Türkiye için giriş vizesi verilme
si İçişleri Bakanlığının müsaadesine bağlıdır : 

A) Tâbiiyetsizler (Haymatlozlar) ; 
B) Nansen pasaportu hâmilleri ; 
C) Seyahat belgeleri (Afidavit, Lesepase ve saire) ve benzeri ve

sika hamulen. 
Bu gibi belgeleri hâmil bulunanlara Türkiye'den sonra gidecekleri 

veya geldikleri memleketlerin giriş vizesini hâmil bulundukları takdirde 
İçişleri Bakanlığının müsaddesi olmaksızın taransit vize verilebilir. 

Madde 27 — Yabancıların diplomatik pasaportlariyle bu kanunda 
derpiş olunan hususi ve servis damgalı pasaportlara tekabül eden pasaport
larının vizeleri hiç bir harca veya resme tabi değüdir. 

Giriş vizesi 

Tek bir giriş viz'esi 

Madde 28 — A) Giriş vizesi Türkiye'ye tek bir girişi sağlar, itası ta
rihinden itibaren bir yıl içinde Türkiye sınırlarından girilmek suretiyle 
kullanılmadığı takdirde muteberliği kalmaz. 
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Harcı 

Münferit pasaportlar için 2 liradır. 
(Refakat hanesine kayıtlı olanlar için ayrıca harç alınmaz). 
Müşterek pasaport için: Bu pasaporta kayıtlı bulunan her fert başına 

50 kuruştur. 

Türkiye'ye dönüş vizesi 

B) Yabancılara, Türkiye'den çıkışlarında, talepleri takdirinde dönüş 
vizesi de verilir. Bu nevi vize yukarıda yazılı harç mukabilinde yalnız mün
ferit pasaportlara verilir. 

Türkiye'den ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde Türkiye sınır
larından içeri girmek suretiyle kullanılmadığı takdirde muteberliği kalmaz. 

Mütaaddit giriş vizesi 

C) Yabancılara, itası tarihinden itibaren aşağıda yazılı müddetler 
zarfında Türkiye'ye sayısız siris için muteber vize ita olunur : 

Harcı : 
Üç ay için : 
Altı ay için 
Bir yıl için 

4 Lira 
6 » 

10 » 

Transit vizesi 

Madde 29 — Transit vizesi başka memleketlere gitmek için Türki
ye'den geçişi sağlamak üzere verilir. 

A) Tek transit vizesi : 
Türkiye'den tek bir geçiş için muteberdir. 
Münferit pasaportlar için 1 Lira harca tabidir. 
(Refakat hanesinde yazılı olanlaı için ayrıca harç alınmaz ) . 
Müşterek pasaportlar için, pasaportta yazılı her fert başına 50 Kuruş 

harca tabidir. 

B) Çift taransit vizesi : 
Türkiye'den bir gidiş ve bir dönüş için geçişi sağlar. 
Münferit pasaportlar için 2 Lira harca tabidir. 
(Refakat hanesinde kayıtlı olanlar için, ayrıca harç alınmaz). 
Müşterek pasaportlar için, pasaportta yazılı bulunan her fert başına 

1 Lira harca tabidir. . 

Transit vizeleri, veriliş tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye sınır
larından girilmek suretiyle kullanılmadığı takdirde muteberliklerini kay
bederler. 

Transit vizesi, üzerinde daha kısa bir müddet gösteren bir şerhi veya 
(Tevakkufsuz transit) damgasını taşımadığı takdirde Türkiye'de âzami bir 
ay kalmak imkânını bahşeder. 

Harçsız turist vizesi 

Madde 30 — Millî veya milletlerarası tarih, kültür ve güzel sanatlar 
şenlikleri ve festivalleri, spor müsabakaları, kongreler ve konfranslar, sergi 
ve panayırlar münasebetiyle Türkiye'ye gelecek veya başka memlekete 
vukubulacak aynı mahiyetteki milletlerarası gösterilerde bulunmak veya 
bunlara katılmak için Türkiye'den transit geçeceklere harçsız vize verilir. 

Bakanlar kurulunca tâyin olunacak yerlere turizm, tedavi veya hava 
değiştirme maksadiyle geleceklere de tesbit edilen şartlara bağlı olmak 
üzere harçsız vize Verilir. 

Bu maddede yazılı giriş vizeleri (Turist) damgasını taşıyacaktır. 

Vizesiz gelenlerin ödiyecekleri harç 

Madde 31 — Bu kanunla veya anlaşmalarla vize harcı ödemekten 
muaf tutulmamış bulunan yabancılardan Türkiye sınırlarına vizesiz geliote 
Türkiye'ye girmelerine müsaade olunanlar vize harcını iki kat olarak gi
rişlerinde ödemeye mecburdurlar. 

Vize itasına yetkili bir Türk makamının bulunmadığı bir memleketten 
gelipte seyahatlerinin şekli icabı olarak yolda da vize temin edemedikleri 
sabit olanlardan yalnız vize harçları alınır. 

Çıkış vizesi 

Madde 32 — Çıkış vizesi harca tabi değildir. 

Cezai hükümler 

Madde 33 — Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını pasaportsuz veya pasa
port yerine kaim olacak bir vesikayı hâmil olmaksızın terkeden veya buna 
teşebbüs eden kimseler hakkında 500 Liraya kadar hafif para veya 3 aya 
kadar hafif hapis cezası verilir veya her iki ceza birlikte hükmolunur. 

Türkiye'de her hangi bir suçtan sanık veya hükümlü olupta kendüeri-
ni takibattan veya cezadan kurtarmak, askerlikten kaçmak, vergi borçlarını 
ödememek gibi hususi maksatlarla bu fiili işleyen kimseler hakkında 250 
Liradan 1000 Liraya kadar ağır para veya 1 aydan 6 aya kadar hapis 
cezası veya her iki ceza birlikte hükmolunur. 

Madde 34 — Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından her nasılsa pasaport
suz olarak girebilmiş olan vatandaşlar ve yabancılar 250 Liradan 1250 Lira
ya kadar ağır para veya 1 aydan 6 aya kadar hapis cezasiyle veya her 
ikisiyle cezlandırıhr. 

Bu gibilerden yabancı olanlar cezalarım çektikten sonra sınır dışı edi
lirler. 

Madde 35 — Bakanlar Kurulunca tâyin olunan mahallerden başka 
yerlerden Türkiye'ye giren veya Türkiye'den çıkanlar usulüne uygun pa
saport veya vesika taşısalar bile 125 Liradan 250 Liraya kadar hafif para 
veya 1 aydan 6 aya kadar hefif hapis cezasiyle veya her ikisiyle ceza
landırılırlar. 

Madde 36* — Yolcuları, pasaport ve diğer vesikalar m yoklanması için 
Hükümetçe tayin olunan mevkilerin gayrı olan yerlere bilerek nakleden 
kara, deniz ve hava taşıtlarım sevk ve idare edenler veya bu hususta kla-
vuzluk yapanlar 1 aydan 2 seneye kadar hapis olunurlar. 

Madde 37 — Bu kanunda tâyin olunan harçları kendi rizalariyle öde-
mİyenler hakkında Tahsili Emval kanunu hükümleri tatbik olunur. 

Madde 38 — Bu kanunda yazılı cezalar Sulh Ceza mahkemelerince 
hükmolunur. 

Madde 39— 5654 sayılı kanun hariç, 3519 sayılı pasaport kanuniyle ek
leri kaldırılmıştır. 

Madde 40 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 41 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

121/7/1950 

No. Baslığı 
Düstur 
Tertip Cilt Safaife 

Gazete 
Sarı 

1 Sözü gecen Kanunlar : 
— Tahsil! Emval «anunu 13/8/1325 2 1 623 T.V.313 

5654 Pasaport Kanununa Mr madde eklenmesine dair Ka
nun 31/3/1950 
2 Bu kanunla kaldırılan Kanunlar : 

— — — 7470 

3519 Pasaport Kanunu 15/7,/193o 3 19 1594 3960 
4061 Pasaport Kanununun 10 uncu maddesinin tadiline dair 

Kanun 13/6/19« 3 22 1307 4833 
4453 Pasaport Kanununun • 10 uncu maddesinin tadiline dair 4061 

numaralı kanuna müzeyyel Kanun 10/7/1945 3 24 1421 5452 
5370 Pasaport Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair .Kanun 

25/4/194? 3 30 927 7190 

Yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatleri 
hakkında Kanun 

Kanun No: 5683 Kabul tarihi: 15/7/1950 

Umumi hükümler 

Madde 1 — Türkiye'ye girmesi kanunlarla memnu bulunmıyan ve 
Pasaport Kanununun hükümlerine uygun şekilde gelen yabancılar, ka
nunlarla tâyin olunan kayıt ve şartlar dairesinde Türkiye'de ikamet ve 
seyahat etmek hakkını haizdirler. 

Madde 2 — Yabancıların girmekten ve ikametten kanunla menedil-
miş oldukları yerlerden başka, memleketin muayyen mıntakalarında 
münferit veya toplu bir halde ikamet veya seyahatleri Bakanlar Kurulu 
kararı ile menedilebilir. 

Bakanlar Kurulu bu gibi tedbirlerin mukabele bilmisil olmak üzere 
muayyen Devlet tebaalarına tatbikına da karar vermeve yetkilidir. 
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İkamet beyannamesi 

Umumi hüküm 

Madde 3 — Türkiye'de bir aydan fazla kalacak yabancılar bu müddet 
bitmeden ikamet tezkeresi almak için gerekli beyannameyi doldurmak 
üzere yetkili emniyet makamlarına bizzat veya bilvasıta müracaat et
mekle ödevlidirler. Bu beynname hiç bir harç ve resme tabi değildir. 

İş tutmak maksadiyle Türkiye'ye gelen yabancılar geldikleri tarih
ten itibaren bir ay zarfında ve her halde çalışmaya başlamazdan evvel 
ikamet tezkeresi almış bulunmalıdırlar. 

Konferans, konser vermek gibi kültürel faaliyetlerde bulunmak 
üzere turneye çıkmış olup da Türkiye'ye gelen yabancılar, bu faaliyetleri 
bir aydan fazla sürmemek şartiyle, bu "kayıttan müstesnadır. 

Müşterek pasaportla gelenlerin tabi olacakları 
hususi muamele 

Madde 4 — Seyahat maksadiyle veya beşinci maddede yazılı mak
satlarla Türkiye'ye müşterek pasaportla gelen yabancılar iki ay müddet 
içinde ikamet tezkeresi almakla mükellef değildirler. İcap eden hallerde 
bu müddet vilâyetleroe İki ay daha uzatılabilir. 

Müşterek pasaportla gelenlerden her birine kimliklerini gösterir re
sim ve harçtan muaf birer vesika verilir. 

Müşterek pasaportla gelen yabancılardan grup gittikten sonra Tür
kiye'de kalacak olanlar hakkında bu kanunun ve Pasaport Kanununun 
hükümleri dairesinde muamele yapılır. 

«.Turist-» damgalı vize ile veya kongre, konferans ve sair 
kültürel gösteriler için gelenlere hususi muamele 

Madde 5 —• Millî veya [Milletlerarası, tarih, kültür ve güzel sanatlar 
şenlikleri ve festival, spor müsabakaları, kongre ve konferanslar, sergi 
ve panayırlar münasebetiyle veya Bakanlar Kurulunca tâyin olunacak 
yerlerde ziyaret, tedavi veya hava değiştirme maksadiyle «Turist» dam
galı giriş vizeleriyle gelecek yabancılar bu vizelerinde ikamet bakımından 
tahdidi tazammun eden bir şerh mevcut değilse dört ay müddetle ikamet 
tezkeresi almakla mükellef değildirler. 

Triptik vesikalariyle gelenler için hususi muamele 

Madde 6 — Triptik vesikalariyle, Milletlerarası Turizm ve Otomobil 
Birliğinin gümrüklerden giriş karneleriyle gelen yabancı seyyahlar dört 
ay müddet için ikamet tezkeresi almakla mükellef değildirler. 

İkamet tezkeresinin reddolunacağı haller 

Madde 7 — A) Sırf iş tutmak için gelecek sanat ve meslek erba
bı olup da tutacağı iış, kanunlar gereğince Türk vatandaşlarına hasedil-
miş bulunan; 

B) Türk kanun veya örf ve âdetleriyle yahut siyasi icabatla telif 
edilemiyecek durumda olan veya faaliyette bulunan; 

C) Türkiye'de kalmak istediği müddet zarfında yaşamak için 
maddi imkânları meşru bir şekilde temin edemiyeceği sabit olan; 

D) Türkiye'ye girmesi memnu olup da her nasılsa girmiş bulunan; 
E) Türkiye'de oturduğu müddetçe huzur ve asayişi ihlâl eden; 
Yabancılara ikamet tezkeresi verilmez. 

İkamet müsaadesinin süresi 

Madde 8 — Yabancılara verilecek ikamet müsaadesinin süresi, 
mevzuatın ve yabancı Devletlerle aktedilmiş bulunan anlaşmaların hü
kümleri dairesinde ve mümkün mertebe, müracaat sahibinin talebi na
zarı itibara alınmak suretiyle tesbit olunur. 

İkamet tezkerelerinin müddet ve harçları 

Madde 9 — ikamet tezkerelerinin müddeti en fazla iki seneliktir. 
İkamet tezkereleri şahsi olmakla beraber karı koca ve bunların on sekiz 
yaşını doldurmamış çocuklarına ya hepsi için, yahut çocukların baba veya 
analarınınkinin refakat hanesine kaydı suretiyle müşterek ikamet tez
keresi verilmesi caizdir. Bunlardan iş sahibi olanların şahsd ikamet tez
keresi almaları mecburidir. 

İkamet tezkerelerinin altı aya kadar olanları üç, bir seneye kadar 
olanları beş ve iki seneye kadar olanları da sekiz lira harca tabidir. 

On sekiz yaşını doldurmıyan ve müstakU bir iş sahibi buluumıyan 
çocuklardan yukarda yazılı harçların yarısı alınır. 

Aşağıda yazılı yabancılara bir senelik ikamet tezkereleri harçsız 
olarak verilir. 

A> Türk okullarında okuyan öğrenciler, 
İB) Sırf ilmî araştırma ve çalışmalarda bulunmak maksadiyle ge

lenler, 
C) Türk soyundan olanlar, 
D> Sırf gazete muhabirliği yapanlar, 
E) Hükümet, iktisadi Devlet Teşekkülleri ve belediyeler tarafından 

istihdam edilecek uzmanlar, 
F) Malî durumlarının bozuk olduğuna ikamet tezkeresini vermeğe 

yetkili makamlarca kanaat getirilen mülteciler, 
(Türkiye'de yabancı konsolosluk müstahdemleriyle bu konsolosluk

ların meslekten memurları yanlarında 'oturmak suretiyle hizmetlerinde 
bulunan yabancılara da mütekabiliyet şartiyle, harçsız ikamet tezkere
si verilir. 

İkamet tezkerelerinin yenilenmesi 

Madde 0.0 — Türkiye'de ikametlerini uzatmak isteyen yabancılar • 
ikamet tezkerelerini yenilemek için bu tezkerelerde yazılı müddetin sona 
ermesinden itibaren on beş ıgün içinde üçüncü maddede yazılı makamlara 
bizzat veya bilvasıta müracaatla yenisini almağa ödevlidirler. 

Tezkerelerde yazılı .müddetüı soma erimesinden evvel müracaat da 
caizdir. 

Her ik i halde de yeniden verilecek ikamet tezkereleri harç bakımın
dan dokuzuncu madde hükümlerine tabidir. 

Medeni hallerinde ve Türkiye'de ikamet sebeplerinde değişiklik ol-
ımıyau yabancılar yenileme muamelesi için üçüncü maddede yazılı beyan
nameyi vermezler. 

İkamet teskerelerini kaybedenler 

Madde 11 — İkamet tezkerelerimi kaybedenler derhal İlgili makama 
müracaatla yenisini almaya mecburdurlar. Bunlara kaybettikleri ikamet 
tezkerelerinin müddeti süresince muteber olmak üzere yeniden ikamet 
tezkeresi verilir. Kaybolan tezkere harca tabi bulunuyorsa bunların yeri
ne verilecek yeni ikamet tezkerelerimden dokuzuncu ımaddede yazılı harç
ların yarısı alınır. 

Medeni hallerinde değişiklikler olanlar 

Madde 12 — Yabancılar medeni hallerinde husule gelecek değişik
likleri bu değişikliğin husulünden itibaren İS gün içinde bulundukları 
mıntaka zabıta makamlarına imzalı bir beyanname ile beraber vermeye 
ve keyfiyeti ellerindeki ikamet tezkerelerine kaydettirmeye mecburdur
lar. 

|Bu beyannameler her türlü harç ve resimden muaftır. 

Muvakkaten Türkiye'den ayrılanların ikamet teskereleri 

Madde ¡13 — ikamet tezkerelerinin müddeti dolmadan avdet etmek 
üzere Türkiye dışına giden yabancılardan bu tezkerelerini mahallî zabıta 
makamlarına bırakanlara dönüşlerinde ikamet tezkereleri müddeti bit
memiş ise İade olunur. 

İkamet tezkerelerini bırakmamış olanlar yenisini almakla mükellef
tirler. 

Türkiye içinde ikamet ve seyahat şartları 

İkamet değişimi 

Madde 14 — İkamet tezkeresi hâmili yabancüar ikametgâhlarını 
değiştirdiklerinde keyfiyeti 48 saat zarfında gerek çıktıkları, gerek nak
lettikleri yerdeki polis veya jandarma karakoluma bizzat veya bilvasıta 
veya taahhütlü mektupla haber vermeğe mecburdurlar. 

Otel, pansiyon gibi yerlerde oturan yabancılar için bu ahlbar (mec
buriyeti bu yerlerin sahibi, müsteciri veya idarecilerine aittir. 

İş tutan yabancıların mükellefiyeti 

Madde 15 — Yabancılar, Türkiye'de ancak kanunun kendilerine 
menetmediği işleri' tutabilirler. 

Türkiye'de serbest olarak veya memur, müstahdem ve işçi sıf atiyle 
çalışacak yabancılar keyfiyeti işe başladıklarından itibaren en çok 15 gün 
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zarfında ikamet ettikleri yerin polis veya jandarma karakoluna bizzat 
veya bilvasıta haber vermeğe ve İkamet tezkerelerine kaydettirmeğe 
mecburdurlar. 

Yanlarında yabancı çalıştıranlarım, mükellefiyeti 

Madde 16 — Evlerinde veya idareleri altında bulunan yerlerde bir 
yabancıyı her hangi bir sıfatla çalıştıran hakikî veya hükmi her şahıs o 
yabancının adını ive soyadını, tâbiiyetimi, mesleğini, taşıdığı ikamet tez
keresinin tarih ve sayısını, ikametgâh adresini ve gördüğü işle aldığı maaş 
ve ücret miktarını gösterir imzalı bir beyannameyi yabancının işe foaşla-
nasını takip eden en çok 15 gün içinde en yakın polis veya jandar
ma karakoluna vermeğe mecburdurlar. 

Siyasi mülteciler 

Madde 17 •— Siyasi sebeplerle Türkiye'ye sığınan yabancılar ancak 
İçişleri Bakanlığınca müsaade olunacak yerlerde ikamet elebdlirler. 

Yabancıların hüviyetlerini ispat mecburiyeti 

Madde ¡18 —• Yabancılar, hüviyet varakasını, ikamet tezkerelerini 
veya pasaport ve kontrol fişlerini her îstenişte polis veya jandarmaya 
göstermeğe mecburdurlar. 

Yabanıcıllarnı Türkiye'yi terke davet veya s ınır dışı 
edilmeleri halleri 

Musir şahıslar 

Madde 19 —• İçişleri Bakanlığınca memlekette kalması umumi gü
venliğe, siyasi ve idari icaplara aykın sayılan yabancılar verilecek mu
ayyen müddet zarfında Türkiye'den çıkmağa davet olunur. Bu müddetin 
sonunda Türkiye'yi terketmiyenler sınır dışı edilebilirler. 

Pasaportlarını yenilemeyenler 

Madde 20 — Usulüne uygun olarak Türkiye sınırlarına girmiş ol
dukları halde pasaportlarını zayi etmiş olan veya pasaportlarının hükmü 
kalmam; ş bulunan yabancılar, kendilerine ilgili makamlarca resmen ih
tar vvkubulduğu tarihten itibaren 15 gün içinde pasaport veya tâhUyet 
ilmüivaberi almağa mecburdurlar. 

Karar almağa yetkili makamlar 

Madde 21 — Bu kanunda derpiş edilen sınır dışı kararını almaya 
İçişleri Bakanlığı yetkilidir. 

İçişleri Bakanlığı, lüzum göreceği sınır ve sahil illerine memleketin 
umumi güvenlik ve nizamı noktasından derhal çıkarılmaları lâzımgelen 
yabancıları istizan etmeden sınır dışı etmek yetkisini verebilir. Bu iller 
hu yetkiye göre işlem yaptıkları takdirde keyfiyeti mucip sebepleriyle 
birlikte İçişleri Bakanlığına bildirmeğe mecburdurlar. 

Tâbiiyetslz veya yabancı devlet tabası olan çingenelerin ve Türk 
kültürüne bağlı oimıyan yabancı göçebelerin sınır dışı edilmelerine İç
işleri Bakanlığı salahiyetlidir. 

Madde 22 — Türkiye'den sınır dışı edilenler İçişleri Bakanlığının hu
susi müsaadesi alınmadıkça Türkiye'ye dönemezler, bunlardan ağır hapis 
cezasını müstefaim bir cürümden dolayı Türkiye'de mahkûm olmuş ve 
cezası çektirilerek sınır dışı edilmiş olanlar bir daha Türkiye'ye gire
mezler; ancak İçişleri Bakanlığının müsaadesiyle durmadan transit geç
meleri caizdir. 

ISınır dışı edilenlerin yol masrafları kendilerine aittir. Bu masrafları, 
ödemekten âciz olanların şevkleri Devletçe sağlanır. 

Madde 23 — Memleket dışına çıkartılmalarına karar verilipte pa
saport tedarik edemediklerinden veya başka sebeplerden dolayı Türkiye'
y i terkedemlyenler içişleri Bakanlığının göstereceği yerde oturmağa 
mecburdurlar. 

Madde 24 — 12 ncl, 15 inci maddelerle 18 veya 19 uncu maddeler 
hükümlerine makbul bir sebebe müstenit olmaksızın riayet etımiyenler 
5 liradan 100 liraya kadar hafif para cezaisi ile cezalandırılırlar. 

Madde 25 — |17 nci ve 23 üncü maddeler gereğince oturmaya mec
bur kılındıkları yerlerden kaçanlar bir aydan ik i seneye kadar hapis ce-
zasiyie cezalandırılırlar.) 

Madde 26 — Sınır dışı edildikleri veya Türkiye'yi terke davet olun
dukları halde müsaadesiz gelmeye mütecasir olan yabancılar bir aydan 
altı aya kadar hapis ve 50 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezasiyle 
veya bunlardan biriyle cezalandırılırlar. Bu suretle mahkûm edilen ya
bancılar cezaları çektirildikten sonra sınır dışı edilirler. 

Madde 27 — Bu kanunda, yazılı cezalar sulh ceza mahkemelerince 
hükmolunur. 

Çeşitli istisnai hükümler 

Türkiye'de vazifeli diplomasi ve konsolosluk memurları 
aileleri ve bazı müstahdemler 

Madde 28 — Türkiye'de vazifeli yabancı devletler siyasi veya kon
solosluk resmî memurlariyle aileleri efradı 3 üncü, 8 inci, 12 ncl ve 14 
üncü maddelerle 15 inci ve 16 ncı maddeler hükümlerinden müstesnadır
lar. 

Bunlardan siyasi temsilcilik memurları ve aileleri efradına Dışişleri 
Bakanlığı, konsolosluk memurları ve aileleri efradına da vilâyetler tara
fından hiç bir harç veya resme tabi olmaksızın birer hüviyet varakası 
verilir.| 

Bakanlar Kurulu, bu maddede yazılı ayrıcalıkların bazılarını veya 
hepsini misilleme tedbiri olarak kaldırmaya yetkilidir. 

Siyasi temsilcilerde yanlarında oturmak suretiyle hizmetlerinde bu
lunan yabancılara mütekabiliyet şartiyle, Dışişleri Bakanlığının delale
tiyle Emniyet Genel Müdürlüğünce birer hüviyet varakası verilir ve bun
lar 3 üncü maddede yazılı ikamet tezkerelerini alamazlar. 

İstisnai sıfatları zail olanlar 

Madde 29 — Bu kanunda derpiş olunan istisnai muamelelerden fay
dalanan yabancılar, haklarında o suretle muamele yapılmasını icap ettiren 
hal ve vaziyetlerin zail olmasından itibaren bir ay zarfında 3 üncü madde 
hükümlerine tabi olurlar. 

Kanundaki müddetlerin deöiştirilmesi 

Madde 30 — Bu kanunun 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncf? 10 uncu, 12 nci, 
14 üncü, 15 inci ve 16 ncı maddelerinde yazılı müddetler Bakanlar Kuru
lunca icabında değiştirilebilir. 

Bakanlar Kurulu bu değişiklikleri, mütekabiliyet veya mukabele 
bilmosil sebebiyle, muayyen Devletler tebaasına inhisar ettirebilir. 

Uygulanmaya dair hükümler 

Madde 31 — Bu kanunda yazılı beyanname, hüviyet varakaları ve 
ikamet tezkerelerinin şekilleri ve muhteviyatı İçişleri Bakanlığının teklifi 
ve Bakanlar Kurulu karariyle tesbit olunur. 

Madde 32 — 3529 ve 3900 sayılı kanunlar kaldırlımıştır. 

Madde 33 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 34 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
21/7/1950 

No. 

5682 

3529 
3900 

Bâ.lıfc 
Dunu 
Tertip 

1 Sözti eeeen Kanun : 
Pasaport Kanunu 
2 Kaldırılan Kanunlar : 
Ecnebilerin Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hakkında 
Kanun 16/7/1938 
Ecnebilerin Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hakkındaki 3529 
numaralı kanunun bazı maddelerini tadil eden Kanun 

31/7/1940 

Heu 
Guet 

Cilt Sahife Sar 

1649 
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İ L Â N L A R 

M . S . B . 1 N o . l u S a t ı n A l m a K o m i s y o n u 

B a ş k a n l ı ğ ı n d a n 
Kapalı zarf usulü ile Mamak'a teslim şartiyle aşağıda cins ve mik

tarı yazılı 4 kalem sebze alınacaktır, ihalesi 1/8/1950 Salı günü saat 
15 tedir. Şartlaşmalar her gün Komisyonda görülebilir, isteklilerin belli 
gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyona 
vermeleri. 

Miktarı M . bedeli G. teminatı 
Cinsi kilo lira lira kr. 

Patlıcan 
Taze fasulye 
Domates 
Sivri biber 

23000 
23000 
12000 
3000 

6210 
7360 
2640 

750 

16960 

465 75 
552 
198 
76 25 

1272 

2080 / 4-3 

1 — Kapalı zarf usuliyle 350 aded manevra sandığı satın alınacaktır. 
2 — ihalesi: 5/8/1950 Cumartesi günü saat 11 de Komisyonda yapı

lacaktır. 
3 — Muhammen bedeli: 50 liradan hepsi 17.500 lira olup geçici temi

natı: 1.312,50 liradır. 
4 — Evsaf ve şartnamesi hergün öğleden evvel Komisyonda ve is

tanbul Levaaım Amirliğinde görüleceği gibi numunesi de yalnız Komis
yonda görülür. 

5 — isteklilerin 5/8/1950 Cumartesi günü saat 10 a kadar teklif 
mektuplarını Komisyona vermeleri. 2124 / 4-2 

1 — Âmiri itaca kilosuna verilen 29 kr. 45 santim fiyat pahalı 
görüldüğünden 250000 kilo fasulye pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 — Pazarlığı 28/7/1950 Cuma günü saat 15 te Komisyonumuzda 
yapılacaktır. 

3 — Tutarı 73.095 lira olup kesin teminatı 9.862,5 liradır. 
4 — Şartnamesi her gün Komisyonumuzda ve istanbul Lv. Amir

liğinde görülebilir. 2158/2-2 

M . S . B . 4 N o . l u S a t ı n A l m a K o m i s y o n u 
B a ş k a n l ı ğ ı n d a n 

,1 — Açık eksiltme suretiyle pil atelyesl olarak bir pavyon yaptı
rılacaktır. 

2 — ihalesi: 3/8/1950 Perşembe günü saat 16 da Komisyonda yapı
lacaktır. 

3 — Keşif bedeli: 17.231,52 lira olup geçici teminatı 1.293 Uradır. 
4 — Keşif, resim ve şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda 

ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülür ve İsteyenlere 87 kuruş mak
buz karşüığı Komisyondan verilir. 

5 — Bu işe girecekler şartname gereğince Kara Kuvv. inşaat Baş
kanlığından belge almaları lâzımdır. 2078 /1-3 

Demlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından : 
. 1 ı 1 1 . 1 1 . 

100 ton karpit alınacak 
i l — 2-1 mim ebadlı 100 ton karpitin satın alınması kapalı zarf 

usulü İle eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Malzemenin muhammen bedeli 47.000 (Kırk yedi bin) ve mu

vakkat teminatı 3.525 ı(Üç bin beş yüz yirmi beş) liradır. 
3 — Şartnameler 200 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa 

Veznelerinde satılmaktadır. 
4 —' Eksiltme Ankara'da idare binasında Malzeme Dairesinde top

lanan Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonunca 7/8/1950 Pazartesi günü 
saat 15,30 da yapılacağından İsteklilerin teklifleriyle kanunun tâyin ettiği 
vesikalarını aynı günde nihayet saat 14,80 a kadar makbuz mukabilinde 
adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri veya muayyen vakitten önce 
ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri lâ
zımdır. 2125 / 4-3 

Bayındırlık Bakanlığından : 

44 aded iç ve dış kamyonet lâstiği alınacak 
31 Temmuz 1950 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 15 te 

Bayındırlık Bakanlığı binası içinde Malzeme Müdürlüğünde toplanacak 
Malzeme Eksiltme Komisyonunda 44 aded iç ve dış kamyonet lâstiğinin 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Lâstiklerin muhammen bedeli: 

Ebat 

16 x 600 
1« X 650 
15 X 600 

Miktarı 

20 
20 
4 

F i y a t 
Dış iç Yekûn 

66.80 8.50 
92.00 11.00 
80.00 12.50 

75.30 X 20 = 1506.00 
103.00 X 20 = 2060.00 
92.50 X 4 = 370.00 

3936.0C 
olmak üzere ceman 3.936 (üç bin dokuz yüz otuz altı) lira olup geçici te
minat miktarı 295,20 (iki yüz doksan beş) lira yirmi kuruştur. 

Bu işe ait şartlaşma Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden bedelsiz ola
rak temin edüecektir. 

Isteklüerin geçici teminat ve şartlaşmasında yazılı belgelerle birlik
te eksiltme gün ve saatinde Malzeme Eksiltme Komisyonuna müracaat
ları ilân olunur. 

2025 / 4-4 

90 metre küp anten direği tâsıttırılacaktır. 

81 Temmuz 1950 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 11 de Ba
yındırlık Bakanlığı binası içinde Malzeme Müdürlüğünde toplanacak 
Malzeme Eksütme Komisyonunda 90 metre küp anten direği sözleşmesi 
gereğince Orman Genel Müdürlüğü Bolu işletme Deposundan Derince Tra-
ver» Fabrikasına naklettirilecek tir. Eksiltmesi açık eksiltme usulü İle 
yapılacaktır. 

Direklerin nakliye keşif tutarı (4050) dört bin elli Ura olup geçici 
teminat miktarı (303,75) üç yüz üç lira 75 kuruştur. Bu husustaki şart
laşma Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden bedelsiz temin edilebilir. 

Isteklüerin yukarda yazılı gün ve saatte geçici teminat ve şartlaş
masında yazılı belgelerle birlikte Komisyonda hazır bulunmaları la
nındır. 

2099 /4-4 

Yapı işleri ilânı 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankara Sağlık Memurları Okulunda 
yaptınlacak çeşitli onarım işleridir. 

Keşif tutarı: (7317,32) liradır. 
2 — Eksiltme 3/8/1950 Perşembe günü saat 15 te Bayındırlık Bakan

lığı Yapı ve imar işleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında pazarlık 
usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartlaşması Ve buna bağlı kâğıtlar Yapı ve imar işleri 
Reisliğinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre (1097,60) 
liralık kesin teminat vermeleri ve eksiltme şartlaşması gereğince Ticaret 
Odası belgesi ibraz etmeleri şarttır. 

5 — isteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette başar
dığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte ihale 
gününden en az (tatil günleri hariç) üç gün önce Bayındırlık Bakanlığı 
Yapı ve imar işleri Reisliğine başvurarak bu işin eksiltmesine girebilmek 
İçin yeterlik belgesi almaları şarttır. 

'2100 / 4-3 
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P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğünden Rize 

1 — İdare ihtiyacı için şartnamesine ilişkin fennî şartnamelerinde 
vasıfları yazılı beş aded bir fabrika tonluk kapalı kamyonetle, altı aded 
2,5 fabrika tonluk karoserin kamyon ve dört aded on kişilik kaptıkaçtı, her 
birine lüzumlu avadanlık idari şartnamenin 6 ncı maddesinde yazılı kay
da göre teklifte bulunmak şartiyle kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır, 

2 — Beş aded bir fabrika tonluk kapalı zarf kamyonetin muham
men bedeli 45.000 geçici teminatı (3.375) lira altı aded 2,5*fabrika tonluk 
karoserin kamyonun muhammen bedeli (66.000) ve geçici teminatı 
(4.550 lira, dört aded on kişilik kaptıkaçtının muhammen bedeli (50.800) 
geçici teminatı (3.790) lira bu üç kalemin muhammen bedeli (161.800) 
geçici teminatı (9.340) lira olup eksiltmesi 5/8/1950 Cumartesi günü sa
at 11 de Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Fen Dairesi Başkanlığı oda
sında müteşekkil Satınaima Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — İstekliler geçici teminat makbuzu veya banka teminat mek
tubu ile, kanuni vesaik ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını • o gün saat 
ona kadar mezkûr Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postada vâki 
olacak gecikmeler kabul olunmaz. 

4 — Şartnameler Ankara'da P. T. T. Emlâk ve Levazım Müdürlü
ğünden İstanbul'da Yeni Valde Hanında P. T. T. Umumi Depo Muhasipli
ğinden bedelsiz olarak verüecektir. 

2126 / 4-2 

Adalet Bakanlığından : 

1949 yılı gayrisâfi geliri 48703 l ira 26 kuruş ve safi geliri 23098 lira 
8 kuruş olan Beyoğlu Altıncı Noterliği açılmıştır. 

İmtihansız noter olmak vasıf ve şartlarını haiz taliplerin, Noter Ka
nununun 7 nci maddesinde yazılı belgeleriyle birlikte, bir ay içinde Ba
kanlığa müracaatları ilân olunur. 

2131 

¡1049 yılı gayrisâfi geliri 15289 lira 58 kuruş olan Bafra Noterliği 
açılmıştır. 

imtihansız ve imtihanla noter olmak vasıf ve şartlarını haiz talip 
çıkmadığı takdirde mezkûr yere imtihanda kazanan noter muavinleri 
tâyin edilecektir.: 

Taliplerin bir ay zarfında Adalet Bakanlığına müracaatları ilân 
olunur., 

2132 

1194)9 yılı gayrisâfi ıgeliri 1898 lira 84 kuruş olan Safranbolu Noterliği 
açılmıştır^ 

İmtihansız ve imtihanla noter olmak vasıf ve şartlarını haiz talip 
çıkmadığı takdirde mezkûr yere imtihanda kazanan noter muavinleri tâyin 
edilecektir. 

Taliplerin bir ay zarfında Adalet Bakanlığına müracaatları ilân 
olunur. 

2133 
• ' • • 

Tokat Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

&54/391 
Bayındırlık Bakanlığına izafetle Maliye Hazine vekili Avukat Münip 

Güney tarafından Kayseri'nin Kaleönü Çarşısında ve Felahiye Bucağından 
Recep oğlu Esat öncal ile Kayseri'nin Hacıveletbey Mahallesinden Hü
seyin oğlu Cemil Demiryürek aleyhine açılan alacak dâvasının! Tokat 
Asliye Hukuk Mahkemesinde icra kılman açık yargılaması sonunda : 

Erbaa İlçesinde 12023 metre kare âdi kaldırım inşasını taahhüt eden 
dâvâlıların bu taahhütlerini tamamen ifa etmediklerinden işin ikinci ırıü-
taahhidine ihalesinden dolayı birinci ihale ile ikinci İhale arasında zuhur 
eden 1320 lira 70 kuruş hazine zararınım dâva tarihi olan 7/7/1947 tarihin
den itibaren işlemiş ve işleyecek yüzde beş nizami faizle birlikte dâvâ
lılardan müteselsilen tahsiline 8205 kuruş vekâlet ücretiyle 81259 kuruş 
harç ve giderlerin dâvâlılardan alınmasına yargıtay yolu açık olmak üzere 
27/6/1950 tarihinde karar verilmiş ve dâvâlılardan Oemil Demiryürek'in 
ikametgâhı meçhul kalıp duruşma sırasında da davetiye ve 'gıyap karar
larının ilânen tebliğ edilmiş olması dolayısiyle tebliğ yerine kaim olmak 
üzere keyfiyet ilân olunur. 

2113 

Safaife: 18819 

İcra Memurluğundan: 

Dosya 950/237 
Şüyuun giderilmesi için Rize Sulh Hukuk Mahkemesince karar ve

rilen Rize'nin Tophane mahallesindeki iki ev ve bir bahçe aşağıdaki şart
lar dairesinde açık artırmaya çıkarılmıştır. 

Gayrimenkuller ve durumu: 
1 •— Tophane Mahallesi Nisan 937 sicilinin 8 numarasında kayıtlı 

canibi yemini Durmuş oğlu Hacı Ahmet veresesi bahçesi, yasarı ve arkası 
Kadı zade Mustafa tarlası, cephesi sahibi senet Mahmut Efendi bahçesiyle 
çevrili 172 metre kare bir bap hane ve zemini, takdir olunan değer on bin 
liradır. 

2 — Aynı mahalle ve sicilin 9 numarasında kayıtlı sarkan Kadı za
de Mustafa (Efendi tarlası, garben ve cenuıben sahibi senet tarlası, şiıma-
len tarikıâm ile mahdut İ1İ4 metre kare hane ve zemini, takdir olunan 
değer üç bin liradır. 

3 — Aynı mahalle ve sicilin 10 numarasında kayıtlı sarkan sahibi 
senet Mahmut Efendi ve hemşiresinin küçük hanesi garben Hacı Ahmet 
Efendi hanesine mahsus tarikıhas, şimalen tarikıâm, cenuben sahibi 
senet Mahmut Efendi ile hemşiresi hanesi zirai ile çevrili 57 metre kare 
bahçe, takdir olunan değer 1000 liradır. 

Satış şar t lan: 
1 — Satış 25/8/1950 Cuma günü saat 15 te dairemizde tahmin olu

nan değerin yüzde yetmiş beşini bulmak şartiyle yapılacaktır. O gün istek 
bu değeri bulmazsa son isteklinin yüklenmesi yerinde kalmak şartiyle 
4/9/1950 Pazartesi saat 15 te yapılacak artırmada en çok artırana satı
lacaktır. 

2 — Artırmaya girenler tahmin olunan değerin yüzde yedi buçuğunu 
güven akçası olarak vereceklerdir. Satış peşin para iledir. İstenildiğinde 
yirmi gün kadar süre verilebilir. Dellâliye ve birikmiş vergiler satış para
sından ödenecek ve tapu harç giderleri ile teslim masrafını alıcı vere
cektir. 

3 — Satış parası zamanında ödenmezse İcra Kanununun 133 üncü 
maddesi gereği yapılacak ve alıcı fiyat eksikliğinden sorumlu buluna
caktır. 

4 — İpotek sahibi alacaklılarla ilgililerin bu mal üzerindeki haklarını 
faiz ve gideri hakkında ileri sürdüklerini belgeleriyle birlikte 15 gün için
de daireye bildirmeleri gereklidir. Büdirmezlerse satış parasının paylaş
masına giremiyeceklerdir. 

5 — Şartname bugünden başlıyarak dairemizin 950/237 numaralı 
dosyasında görülebilir. İstekliler daha evvel satış şartlarını görmüş 
ve kabul etmiş sayılacaklardır. İlân olunur. 

2130 
• 

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odasından : 

Akhisar Tütüncüler Bankası Türk Anonim Şirketinin yetkili imza 
sirküleri Ticaret Kanunu gereğince sicillin (838) numarasına kayıt ve 
tescil edildiği ilân olunur. 

1/6/1960 tarihli sirkülerimize ektir 

Umum Müdür Halil Erman ve İzmir Şubemiz Müdür vekili Şükrü 
Çetintaş'ın Bankamızdan ayrılmaları hasebiyle haiz oldukları imza selâ-
hiyetleri kaldırılmıştır. 

İzmir Şubemiz Müdür vekilliğine İbrahim Kırkağaçlı tâyin ve İzmir 
Şubemiz namına birinci derece imza selâhiyeti Verildiğinden keyfiyetin 
not edilmesini rica ederiz saygılarımızla. 

2129 

Adana Asliye 2 nci Hukuk Yargıçlığından: 

Dosya No: 950/469 
Adana'nın Hankurbu Mahallesi 2 Sokak, 119 hanede oturan A l i Rıza 

Uylukçu'nun, Doktor Hüseyin Tipi yanında iken halen yeri belli olmıyan 
Refika Uylukçu'ya Resmî Gazete ile ilânen .davetiye tebliğine ve duruşma
nın 14/9/1950 Perşembe saat 9,10 a bırakılmasına karar verilmiştir. 

' Dâvâlının ogün ve saatte mahkemede hazır bulunması davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2128 



Sdfflfo; 18820 (Resmî Gazete) 24 MAYIS 1950 

Bayındırlık Bakanlığından: 

2 aded paletli vinç ekskavatör alınacak 
26 Temmuz 1950 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 11 de 

Bayındırlık Bakanlığı binası içinde Malzeme Müdürlüğünde toplanacak 
Malzeme Eksiltme Komisyonunda iki aded paletli vinç ekskavatörün pa
zarlığı yapılacaktır. 

Vinç-ekskavatörün bir adedinin muhammen bedeli 150.000 lira olup 
iki adedinin bedeli ceman 300.000 (üç yüz bin) liradır. 

işin kesin teminat miktarı 31.500 (otuz bir bin beş yüz) lira olup 
bu husustaki şartlaşma Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden 15 on beş lira 
karşılığında temin edilebilir. 

isteklilerin şartlaşmasında yazılı belgelerle birlikte pazarlık gün ve 
saatinde Malzeme Eksiltme Komisyonuna müracaatları ilân olunur. 

2176 /1-1 

inebolu Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

950/46 
1 — inebolu Karaca Mahallesinden Hüseyin Rahmi 
2 —- Aynı mahalleden Hayrettin Hakkı 
inebolu Hatıbbağı Mahallesinden tüccardan Yusuf Özgür tarafın

dan Karaca Mahallesinden Hüseyin Rahmi ve arkadaşları aleyhine açılan 
izalei şüyu dâvasının yargılamasında: 

Yukarda adresleri yazılı dâvâlılar namlarına çıkarılan davetiyeye 
verilen meşruhattan bu adresten gitmiş olup adreslerinin meçhul olduğu 
bildirilmiş olduğu cihetle Yargıçlıkça istek veçhile yukarda adresi yazılı 
dâvâlı Hüseyin Rahmi ile Hayrettin Hakkı'nın ilânen çağırılmalarına ka
rar verilmiştir. 

Karar gereğince dâvâlılar duruşma günü olan 14/8/1950 Pazartesi 
günü saat 9 da mahkemeye gelmez, kendisini temsilen bir vekil de gön-
dermezse hakkında gıyap muamelesine tevessül olunacağı ilân olunur. 

2119 

Aşkale Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Dosya No 950/76 
Aşkale'nin 'Saptıran Köyünden Şaban oğlu Halil Gürcü ve Mevlüt 

Gürcü vekilleri Razı Bayraktar'ın mahkememize ikame ettiği gayrimen
kul tescil dâvasının yapılan yargılaması sırasmda : 

Davacılar tarafından (25) seneyi mütecaviz uzun müddetten bert 
Ibilâ niza ve fasıla aşağıda hudutları yazdı gayrimenkulları tasarruf 
ettiklerinden kendi namlarına tescilini istemişlerdir. Bu gayrimenkullerin 
yargüaması 28/8/l'950 günü saat 9 da mahkememizde icra kılınacağın

dan bu gayrimenkullerin kanuni sahipleri varsa mahkememize müracaat
ları ilânen tebliğ olunur. 

Sıra 
No. Mevkii Cinsi Dönümü Hududu 

1 Değirmenönü'nde 
iAhıbuntarla 

2 Yılanlı'da 

3 Yüanlı'da 

4 Çatalkaya 

5 jÇatal'kaya'da Daşın-
bovnu'nda 

6 Topalçevlik'te 

Tarla 

10 

10 

Çayır 

7 Seferçayırı'nda Tarla 

8 Köyiçi'nde 

9 Köyiçi'nde 

Harman 

Hane 

Sarkan dere, garben de
ğirmen, şimalen yol, ce-
nuben çay. 
Sarkan Isa tarlası, gar-
ben dere, şimalen yol, 
cenuben ark. 
Sarkan Sadık oğlu Ra-
sim tarlası, garben Bay-
ran oğlu Osman tarlası, 
şimalen dağ, cenuben 
yol. 
Sarkan Osman Yürük 
tarlası, garben Zerrer 
Şimşek tarlası, şimalen 
yol, cenuben Hali l Gür
cü tarlası. 

Sarkan dere, garben Akif 
Demir tarlası, şimalen 
Hali l Gürcü tarlası, ce
nuben D. D. Yolları. 
Sarkan Karaca veresele
ri çayırı, garben Cinü-
sün Ada, şimalen Bilgin 
çayırı, cenuben su. 
Sarkan yol, garben Sa
di tarlası, şimalen Coç 
ve mera, cenuben Aki f 
Demir tarlası. 
Sarkan Osma noğlu Sadi 
Mereği, garben yol, şi
malen pınar, cenuben 
Aikif Demir harmanı. 
Sağı, yol, solu Ömer ha
nesi, arkası Sadi bahçe
si, önü yol. 

21117 

Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğünden-' 
1 

D ü s t u r l a r a a i t f i y a t l i s t e s i 

Birinci tesrlip Düstur İkinci tertip Düstur Üçüncü tertip Düstur 

Bedeli P. ücreti Bedeli P. ücreti Bedeli P. ücreti Bedeli p. ücreti 
Cilt L. Kr. Kr . Cilt L. Kr. Kr . Cilt L . Kr . Kr . Cilt L. K r . Kr . 

5 2 00 35 8 2 20 42 1-4 2 00 (Mevcudu kalmamıştır.) 36 18 2 00 43 
6 2 75 42 9 1 20 31 5 4 50 26 19 2 50 46 
7 2 50 34 10 1 00 28 6 1 20 (Mevcudu kalmamıştır.) 34 20 2 50 48 
8 3 25 31 11 1 00 29 7 4 00 40 21 2 50 47 

8 3 00 32 22 2 50 39 
9 2 50 28 23 3 50 43 

10 2 25 (iki kitap) 66 24 3 75 41 
11 4 00 ( » » ) 70 25 3 50 38 
12 2 00 (Mevcudu kalmanusrir.) 44 26 3 80 37 
13 1 50 ( » » ) 41 27 3 80 38 
14 2 00 ( » » ) 72 28 4 50 39 
15 1 75 i k i kitap) 65 29 5 25 37 
16 1 50 46 30 5 25 37 
17 1 50 45 3 00 Genel Tahlili Fihrist [*] 25 

[*] Kanım, tüzük, y-önetmelik, yorumlu ve kararlara ait T. 3, 1 • 25 İnci cilt düsturlara ait. 
t 

S a t ı n a l m a k i s t i y e n l e r i n A n k a r a ' d a B a ş b a k a n l ı k N e ş r i y a t ve M ü d e v v e n a t U m u m M ü d ü r l ü ğ ü n e , 

i s t a n b u l ' d a B a ş b a k a n l ı k A r ş i v U m u m M ü d ü r l ü ğ ü n e m ü r a c a a t e t m e l e r i l â z ı m d ı r . 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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5676  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında 

          Aktedilen Kredi Anlaşmaları Hakkında Kanun       1 

 

5678  Hans Kroecker, Ekrem Özdebir, Hans Bucher, Kemal Usman,Hasan Hayrı Sonat, Dr. 

          Heriman Von Engelmann, Prof. Dr. Hans Henning Von Der Osten, Teologos Dargos, 

          Antonio,Spampinati,Edourdo Castelli,Spiro Giocculadelli ve Umberto Giodice’nin  

          Mahkum Bulundukları Cezaların Affı Hakkında Kanun      22 

  

5679  Türkiye ile İtalya Arasında Akit ve İmza Edilmiş Olan Dostluk, Uzlaşma ve Adlî Tesviye        

          Antlaşmasının Onanması Hakkında Kanun        23 

 

5680  Basın Kanunu            24 

 

5681  Matbalar Kanunu            27 

 

5682  Pasaport Kanunu           27 

 

5683  Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun     31 
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