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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına açacağı kredile
re kefalet edilmesi ve bu hususta Garanti Anlamaları akdi zımnında Hükümete mezuniyet verilmesi
hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 9 . VII. 1953 tarihinde Yük3ök
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihasiyle birlikte sunulmuş ol
duğunu saygılarımla arzederim.
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Türkiye'de hususi sınai teşebbüsün inkişafını temin maksadiyle kurulmuş olan Türkiye Sınai
Kalkınma Bankasına Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının 19 . X . 1950 tarihlî anlatma'
ile 9 milyon dolar ikraz <ettiği ve Hükümetimizin de 5697 sayılı KaaMinla tasdik edilen yine aym
tarihli -Garanti Anlaşmasiyle bu krediye kefalet ettiği maLûmdur.
Ahiren Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası mensuplarının memleketimizde yaptıkları
tetkikler ve Vaşington'da yapılmuş olan temaslar sonunda mezkûr Banka memleketimizin iktisadi
kalkınmasına ve bu arada sınai cihazlanmasıma büyük bir ehemmiyet atfetmeye başlamış ve bu
maksatla yeni krediler açmaya ve önümüzdeki yıllarda bu kredilere devam etmeye amade oldu
ğunu bildirmiştir. Bu zümreden olmak üzere daha şimdiden Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına
açılması kararlaştırılan 9 milyon dolarlık yeni krediye ait anlaşmanın esasları tesbit edilmiş
bulunmaktadır. Bu anlaşmanın ön sözünde Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye'
nin sınai inkişafına hizmet etmek üzere zaman zaman akdedilecek anlaşmalar ile Türkiye'de hu
susi sermayenin girişeceği smai teşebbüslerin döviz ihtiyacını karşılamak üzere Tünkiye Sınai
Kalkınma Bankasına krediler açmak kararında olduğu tebarüz ettirilmiştir.
Yukardaki esaslar dairesinde akdedilecek kredi anlaşmalarının süratle meriyete girmesini
ve memlekette sınai eihazlanmanm bir an önce inkıtasız tahakkuk ettirilmesini teminen bu kre
dilere Bretton Woods Anlaşmaları hükümleri dairesinde kefalet etmek için Hükümete salâhiyet
İtası zımnında ekli kanun projesi tanzim edilmiştir.
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Yüksek Reisliğe
Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasının
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına açacağı
kredilere kefalet edilmesi ve bu hususta ga
ranti anlaşmaları afcdi zimnmda Hükümetle me
zuniyet itasına dair kanun lâyihası komisyonu
muzun 10. VII. 1953 tarihM toplanltrsmda Hü
kümet ve Sınai Kalkınma Bankası mümessilleri
hazır oldukları halde incelendi.
Memleketimizin sınai kalkınmasında Millet
lerarası imar ve Kalkınma Bankasından temin
edilecek dış kredinin taşıdığı büyük ehemmiyelt
göz önüne alınarak yapılacak kredi anlaşmala
rına Hükümetin kefalet etmesini ve garanti an
laşmaları akdi hususunda Hükümete yetki ve
rilmesini derpiş eden kanun lâyihası komisyo
numuzca kabul edilerek ma'ddelere geçilmiş ve
1 nci maddenin yazılışındaki vuzuhsuzluğun
tatbikatta güçlükler doğuracağı göz önüne alı

narak maddeye (aynı esaslar dairesinde) keli
meleri ilâve edilmiştir.
2 nci ve 3 ncü maddeler aynen kabul edil
miştir.
Umumi Heyetin yüksek tasvibine arzolunmak üzere, Yüksek Reisliğe sunulur.
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Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına açacağı kre
dilere kefalet edilmesi ve bu hususta Garanti
Anlaşmaları akdi zımnında Hükümete mezuni
yet itasına dair kanun lâyihası

Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankasının
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına açacağı kre
dilere kefalet edilmesi ve bu hususta garanti an
laşmaları akdi zımnında Hükümete mezuniyet
itasına dair kanun lâyihası

MADDE 1. — Milletlerarası İmar ve Kalkın
ma Bankasının Türkiye Sınai Kalkınma Banka
sına açacağı kredilere, 5697 sayılı Kanunla tas
dik edilen Granti Anlaşması esasları dâhilinde,
kefalet etmeye ve bu hususta Milletlerarası
İmar ve Kalkınma Bankasiyle Garanti Anlaş
maları yapmaya ve bu kredilerle bu kredilere
ait bilcümle evrak ve vesaiki ve tediyeleri Ga
ranti Anlaşmalarmdaki hükümler dairesinde
her türlü vergi ve resimden muaf tutmaya icra
Vekilleri Heyeti salahiyetlidir.

MADDE 1. — Milletlerarası imar ve Kalkın
ma Bankasının Türkiye Sınai Kalkınma Banka
sına açacağı kredilere, 5697 sayılı Kanunla tas
dik edilen garanti anlaşması esasları dâhilinde,
kefalet etmeye ve bu hususta Milletlerarası imar
ve Kaılkınma Bankasiyle aynı esaslar dairesinde
garanti anlaşmaları yapmaya ve bu kredilerle
bu kredilere ait bÜcümle evrak ve vesaiki ve tedi
yeleri Garanti Anlaşmalarmdaki hükümler dai
resinde her türlü vergi ve resimden muaf tutma
ya icra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir.

MADDE 2.
riyete girer.

Bu kanun neşri tarihinde me-

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur.
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MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
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