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Milletlerarası iktisadi ve malî münasebetlerimizin tanzimi hakkında geçici Kanun
(Resmî Gazete ile ilâm ; 11 .? . 1960 - Şayi : 10548)
No.
13

Kabul tarihi
6.7.1960

MADDE 1. — 31 - 5 . 1949 tarih ve 5412 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Milletlerarası İkti
sadi İş Birliği Teşkilâtı Maliye Bakanlığına (Hazine Genel Müdürlüğü) bağlanmıştır.
MADDE 2. — Milletlerarası malî müesseseler ve yabancı memleketlerin resmî malî müessese
ve teşekkülleri ve finansman müesseseleri ile her türlü müzakere ve münasebetler Maliye Bakanlığı
tarafından tanzim ve takibedilir.
MADDE 3. — Maliye ve Ticaret Bakanlıkları ilgili diğer bakanlık ve dairelerin mütalâalarını
almak suretiyle, çok taraflı iktisadi ve ticari milletlerarası anlaşmaları müştereken müzakere ve
intaceder ve bunların tatbikatını idare ederler.
MADDE 4. — Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile ilgili diğer bakanlık ve dairelerin müta
lâalarını almak suretiyle, iki taraflı ticaret anlaşmalarını müzakere ve intaç ve bunların tatbika
tını idare eder.
MADDE 5. — 27 . 2 . 1951 tarih ve 5743 sayılı Kanuna bağlı ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar kaldırılmış ve ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü kısmına ilâve edilmiştir.
Cetvelde başka bakanlığa aidolduğu işaret edilen kadrolara alâkalı bakanlık tarafından tâyin,
yapılır.
Heyet başkanlıklarına Maliye Bakanlığınca tâyin yapılmadan önce Ticaret Bakanlığının müta
lâası almır.
Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürü aynı zamanda İktisadi îş Birliği Teşkilâtı Genel Sek
reteri vazifesini görür ve müktesep hakkına bakılmaksızın Genel Sekreterlik kadro maaşını alır.
MADDE 6. — 31 . 5 . 1949 tarih ve 5412 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince Milletlerarası
İktisadi îş Birliği Teşkilâtında çalıştırılması Maliye Bakanlığınca lüzumlu görülen memurlara,
bağlı bulundukları daire veya müesseselerce gereken muvafakat verilir.
MADDE 7. — Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğünün 4910 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinde yazılı bulunan vazifelerine işbu geçici kanun mevzuuna giren hizmetler ilâve edilmiş ve
Hazine Genel Müdürlüğünün unvanı «Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi îş Bir
liği Teşkilâtı» olarak değiştirilmiştir.
Hususi kanun veya kararnamelerle Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtına verilmiş bulu
nan vazife ve salâhiyetler Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtına
devredilmiştir.
MADDE 8. — Bu kanuna istinaden temsilcilik kurulan memleketlerdeki malî müşavirliklerle
ticaret müşavir ve ataşelikleri heyet başkanının emri altında temsilcilik bünyesi içinde vazife
görür.
Bunlar hakkında 8 . 7 . 1948 tarih ve 5250 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi tatbik olunmaz.
MADDE 9. — Maliye Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 4910 sayılı Kanunun
3 ncü maddesiyle değiştirilen 11 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
«Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı, Hazine muamelelerini

No. 13

— 20 —

11. 7 .1960

yapmak, Hazine mevcutlarını nemalandırmak, Hazinenin doğrudan doğruya iştiraki bulunan mü
essese ve teşekküllerde hissedarlık sıfatının icabettirdiği muameleleri yapmak, Hazine esham ve
tahvilât cüzdanını ve Hazinece muhafazası icabeden kıymetli ayınları muhafaza ve idare etmek,
her türlü âmme istikrazlariyle ilgili ihraç, tediye, itfa ve kayıt işlerini yapmak, Devletçe verilen
kefalet, taviz ve yapılan ikrazata mütaallik muameleleri ifa etmek, Devletin yabancı memleketler
deki bütçe ile ilgili ödemelerini yapmak, Darphane, Amortisman ve Kredi Sandığı, menkul kıy
metler ve kambiyo borsasiyle Hazinenin münasebetlerini tanzim ve idare etmek, bunların muame
lelerini murakabe etmek, kambiyo kontroluna ait esasları hazırlamak ve Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası ve tâyin veya teşkil edeceği diğer merciler vasıtasiyle tatbikatını tanzim ve idare
etmek, Yabancı sermayeyi teşvik Kanunu tatbikatını takip ve bu kanunun malî hükümlerine
ait tatbikatı tanzim ve muıakabe etmek, Petrol Kanununun vergi mevzuları dışında Maliye Ba
kanlığına verdiği vazifeleri ifa etmek, tediye muvazenesinin hazırlanmasında tatbik olunacak esas
ları tesbit, bu esaslara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile müştereken tediye muvaze
nesini ihzar eylemek, kısa, orta ve uzun vadeli kredilerle faiz hadlerini memleket ekonomisinin
icaplarına göre tanzim ve mevduatın korunması için lüzumlu esasları tesbit ve bu hususta Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte gerekli tedbirleri ittihaz eylemek, Bankalar Kanu
nunun tatbikatını tanzim ve idare etmek, bankaları murakabe eylemek, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin salahiyetli organları tarafından tasdik edilmiş bütçelerini ve iş programlarını umumi, malî
ve iktisadi muvazene bakımlarından kıymetlendirmek, hususi bütçelerin umumi muvazene ile na
kit durumu ve para politikası bakımından ahengini sağlamak, memleketin umumi yatırım politi
kasının esaslarını hazırlamak, bu mevzuda gerekli tedbirleri almak ve tatbikatını tanzim etmek,
iç ve dış iktisadi ve malî hareketleri takibetmek, hariçte malî temsilcilikler tesis etmek ve bun
ların çalışmalarım tertip, ta azim, takip ve idare eylemek beynelmilel malî müesseseler, yabancı
memleketlerin resmî malî müesseseleri ve alelûmum yatırım ve finansman bankaları ile olan her
türlü münasebetlerde merci olmak, bu müesseselerle temas ve müzakerelere girişmek, bunları
tanzim, takip ve intacetmek, beynelmilel iktisadi iş birliği mevzuunda çok taraflı anlaşmalar akdi
hususunda yapılacak müzakereleri Ticaret ve diğer alâkalı bakanlıklarla müştereken icra ve intaceylemek, bu mevzuda kurulmuş veya kurulacak teşkilâtlar ve Amerikan iktisadi yardım teşek
külleri ile olan münasebetleri tanzim, bunlarla yapılacak temaslara muhatap ve merci olmak, ha
riçte iktisadi temsilcilikler tesis ve bunların çalışmalarını tertip, tanzim, takip ve idare eylemek,
millî paranın tedavül ve istikrarını ve DeVletin para siyasetini tanzim ve idare etmek görevle
riyle ödevlidir.»
MADDE 10. — Ticaret Bakanlığının teşkilât ve vazifelerine dair 27. 5 .1939 tarih ve 3614
sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Dış Ticaret Dairesi Reisliği,
Dış ticaret münasebetlerinin tanzimi, bu hususta gerekli mevzuatın hasırlanması, ticaret mu
kavele ve anlaşmalarının jsasiarmm tesbiti, müzakeresi, akdi ve tatbikatının idaresi, Maliye Ba
kanlığı ile müştereken çok taraflı ve milletlerarası iktisadi ve ticari anlaşmaların ve memle
kete mal ithalini sâğlıyacak diğer bilcümle anlaşmaların mal mübadeleleri ile ilgili hükümlerini
ihzar, anlaşmaları müzakere, intaç ve bunların mal mübadelesi ile ilgili hükümlerinin tatbi&atmı
idare ve iktisadi İş Birliği Teşkilâtında vazife ve salâhiyetlerinin ticari mübadeleye taallûk eden
kısımlarını ifa ve istimal etmek, ithalât ve ihracat programları hazırlamak ve tatbik etmek, ti
caret bilançosu ile ilgili tedbirleri almak, dıs ticaret mübadelelerini ihlâl öder mahiyetteki hare
ketleri takip ve tesbit ve icabında alınacak tedbirleri, vazifeli diğer mercilerle birlikte tâyin etmek,
iç ve dış ticari ve iktisadi hareketleri takip ve bu faaliyetlerle ilgili müesseselere gerekli müzahe
rette bulunmak,
Umumiyetle sergi ve fuarları teşvik, himaye ve bunla,ra iştirak etmek ve bu mahiyetteki tanıt
ma propaganda faaliyetlerinde bulunmak, ecnebi memleketlerdeki müşterek Ticaret Odaları faali
yetlerini takip ve bunlara 'müzahir olmak ecnel i memleketlerdeki Ticaret Müşavir ve Ataşelikle-
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rinin çalışmalarım tertip, tanzim ve takibetmek, ecnebi memleketlerdeki iktisadi temsilciliklerin
çalışmalarına iştirak ve bunların ticari mevzulardaki çalışmalarını tertip, tanzim ve takibetmek,
ile vazifelidir.»
GEÇİCİ MADDE 1. — Dışişleri Bakanlığı kadrolarını işgal etmekte olup Milletlerarası İktisadi
İş Birliğinin merkez teşkilâtında veya yabancı memleketlerdeki misyonlarında vazife görmekte
olanlarla Dışişleri Bakanlığı teşkilâtında işbu geçici kanunun mevzuuna giren hizmetlere tahsis
edilmiş olan kadrolarda vazife görenlerin bu vazifeleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte niha
yete erer.

1

GEÇİCİ MADDE 2, — Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşgilâtınm 5 nci madde gereğince kal
dırılan kadrolarını işgal etmekte bulunanların ilişik (2) sayılı cetveldeki kadrolara yeniden tâyini
kendilerine ayrılan kadrolar dâhilinde Maliye veya Ticaret bakanlıklarınca karara bağlanır.
Diğer Devlet daireleri ile kurumlardan naklen tâyin edilmiş bulunanlardan yeniden tâyini yapılmıyanların eski daire ve müesseselerine intikali 5412 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi dairesinde
• cereyan eder.
GEÇİCİ MADDE 3. — İşbu geçici kanun gereğince Maliye veya Ticaret bakanlıklarına tevdi olu
nan işlerle alâkalı olarak Dışişleri Bakanlığı veya Milletlerarası İktisadi İş Birliğinin merkez veya
dış teşkilâtında mevcut bilûmum evrak ve vesikalar bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en
geç bir ay içinde Maliye veya Ticaret bakanlıklarınca tâyin olunacak mercilere devrolunur.
GEÇİCİ MADDE 4. — 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin (Milletlerarası
İktisadi İş Birliği Teşkilâtı) kısmındaki fasıl ve maddelerde mevcut tahsisatlardan işbu geçici
kanunun yayımı tarihine kadar sarf olunmıyan miktarlar aynı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmın
daki mütenazır fasıl ve maddelere ve (D) ve (E) işaretli cetvellerin (Milletlerarası İktisadi İş
Birliği Teşkilâtı) başlığı altındaki kısımları aynı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmına nakledilmiştir.
MADDE 11 — 27.2.1951 tarih ve 5743 sayılı, 4.6.1952 tarih ve 5945 sayılı kanunlar ile
2/18428, 2/18637 sayılı Bakanlar Kurulu kararlariyle yürürlüğe konulan K/368 ve K/381 sayılı
kararlar ve bu geçici kanuna aykırı bilûmum hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12. — Bu geçici kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13. — Bu geçici kanunun hükümlerini icraya Bakanlar Kurulu memurdur.
7 Temmuz 1960
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Görevin adı

Saja

Aylık

MERKEZ
1
6
2
4
5
4
5
6
5
7
S

Genel Sekreter
özel Kalem Müdürü
Daire Başkam
Haberleşme ve Basın Müşa
viri (îhtısaSvyeri)
Basın Müşaviri (ihtisas yeri)
Uzman (İhtisas yeri)
Mütercim
»'
Başraportör (ihtisas yeri)
Raportör
»

1
1
2

150
70
125

1
1
2
1
1
1
1
2

90
80
90
80
70
80
60
50

Görevin adı

1).

9 Raportör
7 Muamelât Müdürü
8 Muamelât Şefi

2
3
4
7

Başdelege
Delege
Müşavir
Raportör

2 Genel Sekreter
6 özel Kalem Müdürü
4 Daire Başkanı
5 Uzman (ihtisas yeri)
(Biri Ticaret Bakanlığına ait)
6 Başraportör (ihtisas yeri)
(Biri Ticaret Bakanlığına ait)

5 Müşavir
G Raportör

Dış

o

o
o
O

950

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanlığına yazılan
tezkerenin tarih ve numarası
:
Bu kanunun ilânının Başbakanlığa bildirildiğine
dair Devlet Başkanlığından gelen tezkerenin
tarih ve numarası
:

40
G0
50

1
2
3
2

125
100
90
60

1
1

80
70

2
4
oo

1 750
1 500
1 250

G

1 100

4
4
4

950
800
600

temsilcilikler

2 Başdelege (Heyet Başkanı)
Delege (Heyet Başkam)
4 Delege
(Biri Ticaret Bakanlığına ait)
5 Müşavir
(ikisi Ticaret Bakanlığına ait)
6 Raportör
7
»
9 Memur
o

1 760
950
1 250
1 100

3
1
1

[2]

o

1
1
2

Aylık

Washington Bürosu

Milletlerarası İktisadi îs Birliği Teşkilâtı
Teşkilâtı

Sayı

Paris Türk Heyeti

CETVEL

Merkez

İ l . 7. 1960

7.7.1960
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