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Sayfa 
verilmesine daıir Kanunun 798 saydı Kanunla 
değişik 2 nci maddesini değiştiren 28 . 5 . 1970 
tarih ve 1265 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddeleri ile Milletlerarası Finansman Kuru
muna katılmak için Hükümete yetki verilmesi
ne dair 6850 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Mil
le! Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Mali ve İktisadi İşler, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları. (M. Meclisi: 1/50; C. Sena
tosu : 1/558) (S. Sayısı: 774) 309:314,315:316 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bolu Üyesi Orhan Çalış, Malatya Belediye Baş
kam Haınlt Fendoğhı ve yakınlarına yapılan suikast; 

Erzurum Üyesi Lûtfi Doğan, son günlerde yurdu
muzda cereyan eden üzücü hadiselerin bertaraf edil
mesi, milli birlik ve beraberliğimizin her zaman ol
duğundan daha fazla korunması; 

Malatya Üyesi Hamdi Özer, Malatya'da vuku bu
lan olaylar; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar; 

Görev ile yurt dışına gidecek olan : 
Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi tşgüzar'a, Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'm; 
Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'e, Devlet Baka

nı Hikmet Çetin'in; 
Görev ile yurt dışına giden : 

Milli Savunma Bakam Hasan Esat Işık'a, Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Keban Barajı hakkında (10/50) kurulan Araştır
ma Komisyonuna gösterilen adaylar seçildiler. 

TBMM eski üyeleri hakkındaki Kanun ile ilgili 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunun işar! oy
laması sonucunda; raporun kabulüyle kanunun red
dedilmiş olduğu, Anayasanın 92 nci maddesi gere
ğince işlem yapılacağı bildirildi. 

10/16, 10/30 numaralı Senato Araştırma Komis
yonu raporlarının görüşülmesi, Komisyon yetkilileri
nin; 

Tasan 
\. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 

İma? ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükü-
rrete yetki verilmesine dair 50Î6 sayılı Kanuna ek 
Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesiııde değişik
lik yapılmasına dair Anlaşmamn uygun görülmesi ve 
Mlîaeilerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yeîki 
verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Kanunla deği
şik 2 nci maddesini değiştiren 28 . 5 . 1970 tarih ve 
1265 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri ile 

10/24, 10/27, 10/53, 10/63, 10/66, 10/67, 10/68 
numaralı Senato araştırması isteyen önergelerin gö
rüşülmesi, önerge sahiplerinin; 

Geneı Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle er
telendi. 

Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi Ün-
sal'ın, TC Ziraat Bankasının açtîğı krediler ve bun
lara bağlı harcamalar hakkında (10/69) Senato Araş
tırması isteyen önergesi görüşüldü, görev süresi iki 
ay olmak, 11 üyeden oluşmak ve gerektiğinde Anka
ra dışına da gitmeleri koşulu ile Araştırma Komis
yonunun kurulması kabul edildi. 

CHP, AF, MB ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grup 
Başkanlıklarının, Milletlerarası Para Fonu ile İmar 
ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yet
ki verilmesine dair 5016 sayılı ve Milletlerarası Fi
nansman Kurumuna katılmak için Hükümete yetki 
verilmesine dair 6850 sayılı Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısının süresi 
içinde görüşülmesine olanak sağlamak amacıyla Cum
huriyet Senatosu Gene! Kumlunun 21 . 4 . 1978 Cu-
raa günü saat 15.00'te toplanmasına dair önergesi 
kabul edildi. 

21 . 4 . 1978 Cuma günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 16.30'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S, Ü. 

Osman Salihoğlu Hüsamettin Çelebi 
Dîvan Üyesi 

Gaziantep 
Mehmet Kılıç 

I Milletlerarası Finansman Kurumuna katîîmak için 
I Hükümete yetki verilmesine dair 6850 sayılı Kanu

nun 2 ncl maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, (M, 
Meclisi: 1/50; C, Senatosu : 1/558) (Mali ve İktisadi 
İşler, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan 

i komisyonlarına). 
i 

Rapor 
2. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 

İmaj- ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükü-
j mete yetki verilmesine dair 5016 sayıl? Kanuna ek 

II. — GELEN- KÂĞITLAR 
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Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesinde değişik
lik yapılmasına dair Anlaşmanın uygun görülmesi 
ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yet
ki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Kanunla de
ğişik 2 noi maddesini değiştiren 28 . 5 . 1970 tarih 
ve 1265 saydı Kanunim 1 nci ve 2 nci maddeleri ile 

Milletlerarası Finansman Kurumuna katılmak için 
Hükümete yetki verilmesine dair 6850 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Mali ve İktisadi İşler, Dışişle
ri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyon
um raporları. (M. Meciisi: 1/50; C. Senatosu : 1/558) 
(S. Sayısı: 774) (Dağıtma tarihi: 21 . 4 . 1978) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılına Saati : 15.00 

BAŞKAN : Sırn Atalay 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Erdem (Bilecik), Emanullah Çelebi (Tabii Üye) 

• 

BAŞKAN —: 50 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükü
mete yetki verilmesine dair 5016 sayılı Kanuna ek 
Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesinde değişik
lik yapılmasına dair Anlaşmanın uygun görülmesi ve 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yetki 
verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Kanunla değişik 
2 nci maddesini değiştiren 28 . 5 . 1970 tarih ve 
1265 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri ile Mil
letlerarası Finansman Kurumuna katılmak için Hükü
mete yejki verilmesine dair 6850 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Mali ve İktisadi İşler, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 1/50; C. Senatosu : 1/558) (S. Sayısı : 
774) (1) 

(1) 774 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir. 

BAŞKAN — Dünkü Birleşimde, Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulu, ülkenin çıkarlarıyla ilişkili Ya
sa tasarısının görüşülmesine karar vermiş ve Cumhu
riyet Senatosu da bu yasa tasarısını görüşmek üzere 
toplanmış bulunmaktadır. 

Konuya ilişkin Komisyon yazısını okutacağım, on
dan sonra da Komisyon raporunu okutacağım : 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki 
Verilmesine Dair 5016 Sayılı Kanuna Ek Milletlera
rası Para Fonu Anasözleşmesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Anlaşmanın Uygun Görülmesi ve Millet
lerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkın
ma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Veril
mesine dair Kanunun 798 sayılı Kanunla Değişik 
2 nci Maddesini Değiştiren 28 . 5 . 1970 Tarih ve 
1265 Sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri ile Mil
letlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hü
kümete Yetki Verilmesine dair 6850 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa-
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rısı ile Komisyonumuz raporu basılmış ve sayın üye
lere dağıtılmış bulunmaktadır 

Komisyonumuz adı geçen tasarının bir an önce 
yasalaşması ile ülkemizin kota ve sermaye artışların- i 
dan yararlanma olanağının artacağını gözönünde bu
lundurarak, anılan tasarının Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma
sını da karar altına almıştır. 

Tasarının Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınarak, 
görüşülmesi bitinceye kadar, Gündemdeki bütün işle
re takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nejat Sarlıcah 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı Y. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcah burada; Yasanın gö
rüşülmesiyle ilgili Sözcü Sayın Abay burada. 

Okunan önergede Gelen Kâğıtlardan Gündeme 
alınması istenmektedir. Ancak, daha önce Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulu özel bir Gündem tanzi
mi ile mutat olmayan bir günde toplanmaya karar 
vermekle zaten Gündemi tanzim etmiş bulunmakta
dır. Ayrıca, tek maddelik Gündemle toplandığı için 
öncelikte gerekmemektedir. Gelen kâğıtlardan alın
ması ve öncelikle görüşülmesi konuları, böylelikle 
kendiliğinden çözüme ulaştığı için, bu hususları oyla
rınıza sunmayacağım. Ancak, ivedilik konusu vardır. 

Sözü geçen yasa tasarısının ivedilikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon Raporunu okutuyorum : 
(Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu okundu) 
BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde söz iste

yen sayın üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki 
Verilmesine Dair 5016 Sayılı Kanuna Ek Milletlera
rası Para Fonu Anasözleşmesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Anlaşmanın Uygun Görülmesi ve Millet
lerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkın
ma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Veril
mesine Dair Kanunun 798 Sayılı Kanunla Değişik 
2 nci Maddesini Değiştiren 28 . 5 . 1970 Tarih ve 
1265 Sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci Maddeleri ile 
Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin 
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Hükümete Yetki Verilmesine Dair 6850 Sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 
Madde 1. — 19 . 2 . 1947 tarihli ve 5016 sayılı 

Kanuna ek olup, ek ve değişiklik yapılmasına dair 
Anlaşması 28 . 5 . 1970 tarihli ve 1265 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesi ile onaylanan Milletlerarası Para 
Fonu Anasözleşmesinin yeniden bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Anasözleşmeye bazı maddeler eklen
mesine dair Anlaşmanın Türkçe ve İngilizce metinle
rinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 2. — 5016 sayılı Kanunun 7335, 798 ve 

1265 sayılı kanunlarla değişik 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — Milletlerarası Para Fonu ve Millet
lerarası İmar ve Kalkınma Bankasına yapılması ge
reken ödemeler gelecek ydlar bütçelerine konulacak 
ödeneklerden mahsup edilmek üzere, avans olarak 
yerine getirilebilir. Ancak, bu avansların toplamı, 
Milletlerarası Para Fonu için 200 000 000 özel çek
me hakkı karşılığını ve Milletlerarası İmar ve Kalkın
ma Bankası için 1 Temmuz 1944 tarihinde geçerli 
ağırhk ve saflıktaki 163 100 000 Amerika Birleşik 
Devletleri Doları karşılığını geçmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 6850 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — Milletlerarası Finansman Kurumuna 
yapılması gereken ödeme, gelecek yıllar bütçelerine 
konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere, avans 
olarak yerine getirilebilir. Ancak bu avansların top
lamı bu Kurum için 3 063 000 Amerika Birleşik Dev
letleri Doları karşılığını geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yasa tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Sayın Yırcalı buyurun. 
I. SITKI YIRCALI (Balıkesh) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Milletlerarası Para Fonu üe MiHerlerarası İmar 

ve Kalkınma Bankasına Kahümak İçin Hükümete 
Yetki Veren 798 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin de-
ğişîiriâmesiyîe %iB kanun tasarısı üzerinde konuşmak
tayız. Bu husu&lta grupumun düşüncelerini arz edece
ğim : 

Bu tadil tasarısıyla son defa artırılan Para Fonu 
katılma p2yîarında Türkiye'nin payının da artırılması 
söz konusudur. 

İkinci Dünya Savaşının hemen sonunda bütün dün
yanın ekonomik, sosyal ve hatta politik bağlantılan-
nın artması sonucunda doğan uluslararası kuruluş
lardan biri de İMF'dir. 1944'die 44 ülkenin katılma
sıyla kurulmuştur, önce bunlar ekonomik olarak ge
lişmiş ülkeler, gelişmenin eşiğinde bulunmuş ülkeler 
ve geri kalan ülkeler diye adlandırılan bir uluslararası 
finansman kurumu olarak gelişmiş, yaygın bir hale 
gelmiş ve çeşitia ulusların belli prensipler içinde pa
rasal destekliğini yapmıştır. 

Son defa diğer ortaklar yanında OPEC, yani Peü-
rol Üreten ÜJkeBerin de ortaklığa katılmasıyla ser
mayesinin artırılmasına karar verilmiştir, yani payla
rın artırılmasına. 

Türkiyemiz Uluslararası Para Fonuna 43 milyon 
dolarla 1947'de üye olmuş, 1960 yılında yapılan bir 
anlaşma ile katılma payımız 108 milyon dolara, 1970 
yılında da 151 milyon dolara yükseltilmiştir. Bugün 
görüştüğümüz Kanun tasarısıyla bu pay 200 milyon 
dolarlık bir düzeye yükseldiği gibi, kredi miktarla
rında da 468 milyon do!ara yükselecektir. 

Gerekçede de belirtildiği gibi, bu anlaşma ile 
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasındaki 345 
pay artışı ile payımız 1 631'e yükselecek, 1956'da ka
tıldığımız Uluslararası Finansman Kurumumdan da ül
kemizin 476 bin dolar olan payı, 3 milyar 053 bin do
lara yükselecektir. 

Dünyanın son ekonomik durumu ve uluslararası 
sıkı ilişkiler ve karşıhkh eükHer sonunda gerekli olan 
bu artırmalarda gelişmiş olan ülkelerin paylan de
ğişmemiş, sadece yukarıda belirttiğimiz OPEC Ülke
lerine peni bir pay dilimi ayrılmış ve gelişmekte olan 

ülkelere de paylarım artırma imkânı veriSmiştir. 
Artırılan bu yeni sermaye ohışumunun % 82'i 

ile, ilgili ülkelerde yasal yollarla gerçekleşmiş bu
lunmaktadır. 

Biz bu tasarı ile bu payımızın artışı konusundaki 
anlaşmayı ve 200 milyon dolarlık çekiş hakkımızın 
onaylamış olacağız. Bunun dışında da bu tasarı mev
cut hukuki duruma ve Para Fonu ile ilişkilerimize ye
ni hiçbir değişiklik getirmemiş bulunmakta ve yeni 
bir yükümlülükte koymamaktadır. 

Para Fonu ve Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankası ile olan çeşitli ilişkilerde ve kredi sağlanma
sında, her konu üzerindeki ayrıntın ve o zamanın ge
reğince girişilmiş ve girişilecek taahhütlerin bu Ka
nun tasarısı ile herhangi bir ilişiği yoktur. 

Nitekim, son defa Hükümetin Para Fonu ile yap- * 
tığı anlaşmaların ekonomimize, Maliyemize, sosyal ha
yatımıza bugünden görülen ağır yükümrüliikler ve 
halita bundan sonraki alabileceğimiz tedbirlerde de 
bizi çok geniş ölçüde bağlayıcı olduğu ilk işaretle
ri ile anlaşılmaktadır. Bizim bu konular üzerinde de 
Sayın Maliye Bakanımızın, MilEet Meclisi kürsüle
rinden vaat ettiği açıklamalardan sonra, gerekli gör
düğümüz her türlü eleştiri ve muhalefet hakkımız da 
elbetteki mahfuzdur. 

Dün memleketimize gelen Para Fonu yetkilileri 
ile görüşmeler sırasında, konuyu bilmeden başka
larına teslim olunduğu iddialarında bulunanların, 
bir süre sonra bakanları ile birlikte aynı kuruluşla
rın ayaklarına" gidip kamuoyuna hile bugüne kadar 
açıklayamadıkları, daha bugünden toptan Türk hal
kının çoğunluğunu maddi ve manevi baskı aShna ko
yabilecek görünüşte olan bu tedlbirîere sebep oSduğu 
anlaşılan anlaşmalar üzerinde elbetteki söyleyecek
lerimiz olacaktır, fakat biz bu bakımdan sadece çe
kiş hakkımızı yükseltecek olan ve % 33'e yakın bir 
pay artışı sağlayan bu tasarının kabulünü AP Grupu 
adına uygun bulduğumuzu ve müspet oy vereceği
mizi saygılarımla arz ederim. 

Teşekkür ederim» (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yırcalı. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhur başkanınca 
S.Ü.) — Söz istiyorum efendini. 

BAŞKAN — Sayım Çelebi, tümü üzerinde son söz
cü konuştu; siz lehte aleyhte konuşabilirsiniz efen
dim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S.Ü.) — Aleyhinde konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Çeüebi, buyurunuz efendim. 

— 311 — 
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HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S.Ü.) — Sayın Başkan, saym senatörler; 

Yüksek Kurulunuzun malûmudur ki, yasa yapmak, 
adına «Yasa tasarısı» denilen bir metni «Parlamen
to» adı verilen bîr kurulun örsünden geçirmek demek 
değildir; o metnin anlamını, hedeflerini, amaçlarını, 
geçmişini inceleyebihnek ve bir kanaat sahibi olmak 
olanağının parlamenterlere verilmesidir. Aksi tak
dirde hiç gereği yok böyle konuşmaya; getirsinler, 
şuradan bir kapıdan sokup, öbür kapıdan getirsinler, 
meseleler biter... • 

Şimdi bakınız, bizim hükümetlerimizin kapıldık
ları anlayışa: 

Görüşme konusu olan Yasa önerisine konu teşkil 
eden anlaşmanın tarihi 27 . 2 . 1977. Bu anlaşma ile 
ilgili Yasa tasarısının Parlamentoya sevk tarihi 
9.11.1977. Aradan dokuz aydan fazla zaman geç
miş ve o günden bugüne, yani anlaşma gereğince bu 
Yasanın Parlamentodan geçmesine bir gün kala, 
Cumhuriyet Senatosunun önüne uluslararası bir me
sele getiriliyor, «Bunu inceleyin, karar verin ve yasa
laştırın» deniliyor. 

Geçmiş ve bugünkü Hükümeti; ama hükümetler
den de önce Millet Meclisi Başkanlık Divanını ve Mil
let Meclisindeki grup yöneticiieriııi Senatoya karşı 
ciddi davranmaya, saygılı davranmaya davet etmeyi 
görev biliyorum. Bu biziım hakkımızdır. Ben, o yüz
den aleyhte konuşuyorum ve bu Tasarıya olumlu, ya 
da olumsuz oy vermek iktidarını kendimde göremi
yorum. Başka arkadaş'arımm da fazlaca incelemek 
imkânı bulduklarım sanmıyorum. 

Mîllet Meclisinin bizi en son güne kadar beklet
miş olması, Cumhuriyet Senatosuna karşı tam bir 
saygısızlıktır. Anlaşmaları lâzımdı. Mademki ülkenin 
yüksek çıkarlarıyla ilgili bir tasarıdır, her türlü düşün
ceyi bir tarafa bırakarak, bu tasarıyı Genel Kurulda 
tartışma olanağını daha önce foalup, bize de zaman 
vermeleri lâzımdı. Kendilerini bu yönden kınıyorum. 

Yüce Heyeti, oy vermek durumunda olmadığımı 
belirterek, saygı ile selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çeîebi'nin görüşlerine aynen 
katıldığımı üzüntü ile ifade etmek isterim. Gerçek
ten, Millet Meclisinde günler ve aylarca bekletildik
ten sonra, ülkenin çıkarları ile iîgiii bir konunun san 
gün, İsalla son saatlerde Cumhuriyet Senatosuna gön
derilmesi, yasa yapımı yönünden büyük sakıncala-
rı bünyesinde taşımaktadır; ama ne y&pa'mı ki, işin 
sonunda ve görünür ufuktaki husus, ülkenin çıkarla
rıdır. Eğer gerçekten ülkenin çıkarım gömıese idim, 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanı olarak ben ne buraya 
I çıkar, ne de bu tasarının görüşülmesini huzurunuza 
1 gtetiıir idim; ama sanırım ki, Çeîebi'nin bu görüşme-
1 leri, Birinci Meclise yeteri derecede uyarı, yeteri de-
1 recede meseleye ciddi şekilde yanaşanını sağlar ve 
I Cumhuriyet Senatosunun yasaları görüşme olanağı 
I sağlanır. Bundan sonra, söyleyelim ki, ÜEke çıkarları 
I dahi olsa, Cumhuriyet Senatosunun yetkileri yönün-
1 den meseleye bu kadar kolaylıkla bakaınayacağımı-
I zı hem yetkililere, hem de Millet Meclisine ifade et-
I mek isterim. 
I Teşekkür ederim. 
I Buyurun Saym Bakan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
I (Kayseri) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
I sayın üyeleri. 
I Görüşme konusu olan kanun tasarısı hakkında 
I aleyhte söz almış bulunan Sayın Çelebi, önemli bir 
j nokta üzerinde durdu. Saym Başkanımız bu konuda 
I gerekli açıklamada bulunduğu için, ben bu hususa 
I ayrıca değinme gereğini duymuyorum. Yalnız, şunu 
I Yüce Senatonun önünde ifade etmek İsterim ki, za-
I man bakımından beEi bir öncelik taşıyan bu tasarı-
I nm, (ki, bizim Hükümetimizden ÖKceki Hükümet ta-
I rafından Türkiye Büyük Millet Meclisine suımimuş-
I tur.) bir an önce gündeme alınıp görüşülmesi için Hü-
I kümeliniz gerekli her türlü girişimde bulunmaktan ge-
I ri kalmamıştır. Bu girişimler ancak dün Millet Mec-
I tisinde sonuçlandığı için, ondan sonra da Cuıuhuri-
I yet Senatosuna sunulması olanağı hâsıl olmuştur. 
I Bu arada izin verirseniz Sayın Başkan, Cumhuri-
I yet Senatosuna, özellikle bu tasarıyı kısa bir zaman-
I da görüşerek bir an önce Senatoya iletmiş olan Ko-
I misyonumuz üyelerine burada bir kez daha teşekkür-
I lerimi sunmak isterim. 
I Değerli arkadaşlarım; 

i Tasarının nedenleri, gerekçesinde oldukça ayrın-
I tıîı bir biçimde açıklanmış bulunuyor. Bu nedenle, 
j ben bu konuda vaktinizi almak istemiyorum. Yalnız, 
I izin verirseniz bir noktayı belirtmek istiyorum, o da 

şudur: 

I Bu tasarıyla, ülkemizin Uluslararası Para Fonu, 
I Dünya Bankası ve ona bağlı bir kuruluş olan Ulus-
I lararası Finansman Kurumuyla ilişkilerinde herhangi 

bir değişiklik yapılması söz konusu değildir. Tasarı 
ile getirilen sadece, geçen yıl alman bir Genel Kurul 

I karan uyarınca, bu kuruluşlardaki ülkemiz ortaklık 
I payının, aynı grup içinde bulunduğumuz ülkelerle bir-
| likte ve aynı orantıda artırıîniEismdan ibarettir. Baş-
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ka bir deyişle, bu kuruluşlardaki oy hakkımızda her
hangi bir d'eğlşMJk söz konusu oHmayacaktır; baş
ka mükeEefîyetlerinîizde bir değişiklik söz konusu 
değildir. Yaldız bu kuruluşların sermayesine iştirak 
payımızda bir artış oîduğu için, bu kurutuşların 
kaynaklarından yararlanmak istediğimiz zaman, bu 
yararlanma olanağımız, bu artış ölçüsünde artmış ola
caktır. 

Tasarıda da belirtildiği gibi, şimdi Uluslararası 
Para Fonunda 161 milyon özel çekim hakkı olan or
taklık »ayımızın, 20)0 mıilyon özel çekim hakkına 
ve buna paralel olarak, Dünya Bankasındaki payı
mız ile Uluslararası Finansman Kurulundaki payı
mızın da belirli düzeylere arihnîması söz konusu
dur. Bu artışların iki çeşitte yapılması öngörülmüş
tür. Bunların bir böîümü yabancı parayla yapılabilir; 
ancak istenirse milli parayla yapılması da öngörül
müştür. Bizim, bu ortaklık paylarını yerine getirme
miz, bu kuruluşlar adına Cumihuriyet Merkez Ban
kasında açılacak bir hesaba, Türk Lirası karşılıkla
rının yatırılması şeklinde olacaktır. Bu nedenle, dış 
ödeme bakımından herhangi bir yük söz konusu de
ğildir. 

Tasarının kanunlaşması ve özellikle bu kanunlaş
manın 24 Nisan tarihinden önce yürürlüğe girmesi, 
bize bir süreden beri Uluslararası Para Fonuyla sür
dürdüğümüz anlaşma çerçevesi içinde, iki yıl içinde 
öngörükn 300 milyon özel çekim hakkı ve thracaat 
Finansman Fonunda sağlayacağımız bir ek kaynakla 
birlikte, 450 milyon dolarlık bir kaynaktan yarar
lanmamızı sağlayacaktır. Aynı şekilde, bu mali yıl
dan itibaren, yeni Dünya Bankasının bu mali yılın
dan itibaren, o kuruluşun kaynaklarından da şim
diye kadar olduğundan daha büyük bir ölçüde yarar
lanmamız söz konusudur. Bu konuda, burada tamam
lanmış olan müzakerelerin de yakında Dünya Ban
kasının Genci Yönetim Kurulunda bir karara bağla
nacağını bekliyoruz. 

Değerli aıkadaşlarım; 

Bu noktayı böylece bilgimize sunduktan sonra, 
izin verirseniz Sayın Yırcalı'nın konuşmasında durdu
ğu iki noktaya da çok kısa bir şekilde değinmek isti
yorum. 

Sayın Yırcah, bu tasarının ülkemizi dışa bağlayıcı, 
özellikle bu tasarının nedenlerinden biri olan, Ulus
lararası Para Fonuyla olan görüşmelerimizin ve var
dığımız anlaşmanın çok bağlayıcı olduğundan söz 
etti. 

î. SITKI YIRCALİ (Balıkesir) — Demedim oyla 
bir şey. 

MALlYE BAKANI ZÎYA MÜEZZÎNOĞLU 
(Devamîa) — Yanlış an?smışsam, hemen onu tashih 
etmek isterim. Böyle bir izlenim edindim; o haMe 
onun üzerinde durmak istemüyorum; fakat aynı dü
şünce içinde ya da daha başka bir yaklaşımla, bir sü
re önce bu kuruluşla ilişkiler eleştirilmiş üten, bizim 
ayaklarına kadar gidip bir anlaşma yapmak zorunda 
kaldığımızdan söz etti. 

Değerli arkadaşlarım; 
Umuyorum ki, kişiliğine çok derin saygı duydu

ğum Sayın Yırcah, bunu bir küçültücü anlamda kul
lanmak istememiştir. Uluslararası kuruluşlarla gö
rüşmeler bildiğiniz giibi o kuruluşların meıkezîerin-
de yapılabilir ya da Kgiîi ülkelerde yapdabiKr. Geç-
m'şte Türkiye'de bu ilki yoî da sık sık denenmiştir. 
Ankara'da günlerce, haftalarca, aylarca süren mü
zakereler olmuşitur.^Bunîar içindie sonuçlananlar var
dır, sonuçlanmayanlar vardır. Yine geçmişte, W»s-
hingiton'da yapılmış müzakereler vardır. Bizim de 
bu kez yaptığımız şey, bu uygulamalardan biridir. On
ların ayaklarına kadar gidip bir anlaşmaya varmış 
olmak için özel bir çaba sarfediimiş olması savını 
gerçekle bağdaşabilir nitelikte görmüyorum. 

Bu vesileyle şunu da arz etmek isterini ki, biz as
lında borçlanmaya tümüyle karşı çıkmadık. Bütçe 
müzakerelerinde ve onun dışında burada cereyan 
eden tartışmalarda üzerinde durduğumuz nokta şu 
olmuştur: Tüîkiye borçlanmak zorundadır. Çünkü 
kaynakları kifayetsizdir, kaTkınma yolunda bir ül
kedir, tasarrufları yetersizdir, dış ödemeler alanında 
güçlükleri vardır. Bunları aşabilmek için Türkiye'nin 
bir süre borçlanması bir anlamda kaçınılmaz bir zo-
runîuktur. Ancak, biz borç!anmanjn Türkiye'nin ko
şullarına uygun olmasın!, bir kalkınma borçlanması 
niteliğinde olmasını, uzun vadeli, orita vadeli ve el
verişli şartlarla yapılmış olmasını daima istedik ve bu
nun yapılmamış olmasından dolayı, bu koşulların 
yerine getirilmemiş olmasından dolayı geçmişteki 
hükümetleri tenkit ettik. Bu görüşümüzü bugün de 
koruyoruz ve diyoruz ki, bu anlaşma bu eüeştirdiği
miz biçimdeki borçlanmalardan biri değildir, belli 
bir kuruluşun kendi kaynaklarını belli bir biçimde 
kullanmaya dönük bir anlaşmadır. Bu nedenle bunun, 
bizim geçmişte eleştiri konusu yaptığımız borçlan
malarla bir iîgisi yoktur. 

Uluslararası Para Fonuyla yaptığımız bu an'aşma, 
tekrar etmek isterim, dün Millet Meclisinde çeşitli 
yönleriyle tartışma konusu oldu, biz'm bskımımız-
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dan Hükümetin hazırladığı ve yürürîüge koyduğu 
1978 programının genel doğrultusu dışında ve onun 
ülkeleri dışında herhangi bir bağlılığı, bağlayıcı bir 
hükmü öngörmemektedir. Bu anlaşmayı, mutat ol
madığı halde, gerekli karar, Uluslararası Para Fonu
nun Yönetim Kurulundan çıktıktan sonra, açıklama
ya karar vermiş bulunuyoruz. Açıklandığı zaman 
da bu nokta kamuoyu önünde açıkça görülmüş ola
caktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tekrar Yüce Senatoya derin saygılarımı sunuyo

rum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yasa tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. • 

Şimdi açık oya sunacağız. İtiraz yok; açık oy, kü
reler sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapıla
caktır. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oy kullanmayan sayın üye .. Oy 
kullanmayan sayın üye olmadığına göre oylama işlemi 
bitmiştir. 

(Oyların ayranı yapıldı)) 

BAŞKAN — MiBfetierarası Para Fonu ile Mfflet-
îerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için 
Hükümete yetki verilmesine dair 5016 sayın Kanuna 
ek Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesinde de
ğişiktik yapılmasına dair Anlaşmanın uygun görül
mesi ve Milletlerarası Para Fonu üe Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hüküme
te yetki verilmesine dan* Kanunun 798 sayılı Kamunla 
değişik 2 nci maddesini değiştiren 28 . 5 . 1970 tarih 
ve 1265 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri ile 
Milletlerarası Finansman Kurumuna kaihlmak için 
Hükümete yetki verilmesine dair 6850 sayılı Kanu
nun 2 nci madde&inin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısının açık oylamasına 135 sayın üye katılmış, 
133 kabul, 2 çekinser, 1 boş oy tespit edilmiştir. Böy
lelikle yasanın görüşülmesi ChımSuıriyet Senatosunda 
bitmiş bulunmaktadır. 

25 Nisan Sah günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15,45 
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Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yetki ve
rilmesine dair 5016 Sayıh Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesinde değişiklik yapılmasına 
dair anlaşmanın uygun görülmesi ve Mîîkftferarası Para Fonu üe Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
katılmak için Hükümete yetki verilmesine dallr Kanunun 798 Sayıh Kanunla değişik 2 nci Maddesini değişti
ren 28 . 5 . 1970 tarih ve 1265 Sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri ile Milletlerarası Finansman Ku
rumuna katdmak için Hükümete yetki verilmesine dair 6850 Saydı Kanunun 2 nci Maddesinin değiştirilmesi 

hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

TABlt ÜYELER 1 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macİt Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlı 
ibrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 135 

Kalbul edenler : 133 
Reddedenler : 

Çefcinserler : 
Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler : 

— 
2 

49 
— 

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 1 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Neş'et Akmandor 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şebip KaramuHaoğlu 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 
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ÇORUM 
Abdullah Ercan 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Alî Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
i Mustafa Gülcügil 

15 — 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
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KONYA 1 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 
Ruhi Tunaka», 

MARDİN 
Mehmet Ali Arukan t 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Cevdet Sunay 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Yiğit Köken 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BURSA 
Barlas Küntay 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

NEVŞEHİR 1 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

{Çekin. 

MUĞLA 

Haldun Menteşeoğlu 

SİVAS 1 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Taylan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abduliganıi Demirkol 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtaıkılıç 

serler) 

1 CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Hüsamettin Çelebi 

(Oya Katılmayanlar) 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 
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KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

! Ziya Müezzinoğlu (B.) 
KOCAELİ 

Lütfi Tokoğîu 
KONYA 

Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

16 — 

VAN 
Feri d Melen 

YOZGAT 
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A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
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B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Mil lettllerarası Parta Fonu ile Mileitlter-
arası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak içlin 
Hükümete yetki verilmesine dair 5Q16 sayılı Kanu
na ek Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesinde 
değişiklik yapılmasına daiir Anlaşmanın uygun gö
rülmesi ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükü
mete yetöci verilmesinle dair Kanunun 798 sayılı Ka
nunla değiş'ilk 2 nci miaddesini değiştiren 28 . 5 . 1970 
tarih ve 1265 sayılı Kanunun- 1 nci ve 2 noi madde
ten ile Milletlerarası Finansman Kurumuna katıknaik 
için Hükümete yettiki verilmesine dair 6850 sayılı Ka* 
nunun 2 nci maddesfinin değiştirilmesi haküanıda ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Mali ve İktisadi İşler, Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyon
ları raporları. (M. Meclisi : 1/50; C. Senatosu : 1/558) 
(S. Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 197S) 





ToPianü:i7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 774 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair 5016 
Sayılı Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Uygun Görülmesi ve 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine dair 
Kanunun 798 Sayılı Kanunla Değişik 2 nci Maddesini Değiştiren 
28 . 5 . 1970 Tarih ve 1265 Sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci Mad
deleri ile Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hü
kümete Yetki Verilmesine Dair 6850 Sayılı Kanunun 2 nci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Millet Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Mali ve İk
tisadi İşler, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan 

Komisyonları Raporları. (M. Meclisi : 1/50; C. Senatosu : 1/558) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 59) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 20 . 4 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 928 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1978 tarihli 135 nci Birleş'minde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Milletler
arası Para FOSÎU ile Milletlerarası İmar ye Kalkınma Fankasma katılmak için Hükümete yetki verilmesine 
dair 5016 sayılı Kanuna ek Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair Anlaşma
nın uygun görülmesi ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak 
için Hükümete yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesini değiştiren 
28 . 5 . 1970 tarih ve 1265 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri ile Milletlerarası Finansman Kurumuna 
katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 6850 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

Not ; Bu tasarı 20 . 1 . 1978 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
20 . 4 . 1978 tarihli 135 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 59) 
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T. C. 
Başbakanlık 9 . 11 . 1977 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 101-8/07064 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 25.2J977 
tarihlinde kararlaştırılan «Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak 
için Hükümete Yetki Verilmesine dair 5016 sayılı Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesînde 
Değişiklik Yapılmasına dair Anlaşmanın Uygun Görülmesi ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanunun Değişik 2 nci mad
desini değiştiren 1265 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri ile Milletlerarası Finansman Kurumuna Katıl
mak için Hükümete Yetki Verilmesine dair 6850 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun tasarısı», gerekçesi ile Anlaşmanın Türkçe ve İngilizce metinleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Süleyman Demirel 

GENEL GEREKÇE 

Uluslararası parasal sistemde özellikle son yıllarda meydana gelen- gelişmeler, 1944 yılında Bretton 
Woods'da belirlenen; parasal sistemim (bozulmasına ve zamanla, işleyemez hale gelmesine neden olmuştur. 

1960 yılına kadar işleyen parasal sistemde ABD dolarının anarezerv para, olması, altına bağlı bulun
ması ve diğer paralardan da ABD dolarına Ibağlı olma sı esası, ABD'nlin hızla artan ödemeler dengesi açık
ları (özellikle sermaye hareketlerindan; dolayı meydana gelen açıklar), doların durumunu sarsmış ve nihayet 
15 Ağustos 1971 tarihinde ABD dolarının altına konvertilbilitesti kaldırılmıştır. Kuvvetli para olarak bilinen 
doların her geçen gün değer kaybetmesi dünya ticaret ve ödemelerinde dolara olan güveni sarsmış böylece 
dünya altm ve kambiyo piyasalarında istikrarsızlık baş göstermiştir. 

Ayrıca dünya ekonomisinin hızlı gelişmesi dünya ticaretimin de hızla artmasına neden, olmuş ve bu artan 
ticaretin finansmanı için mevcut rezervler yetersiz kalmış bu ise likidite sıkıntısına yol açmıştır. Bu rezerv 
yettersizügimıi gidermek amacıyla 1970 yılında Uluslararası Para Fonu çerçevesinde «Özel Çekme Hakları» 
tesis edilmiştir. Bu gelişmeler, uluslararası parasal sistemin aksamadan işleyişini sağlamak ve denetlemekle 
görevli bulunan Para Fonunun bu görevini yine eskisi gibi sürdürülebilmesi için Fon Anasözleşmesiinde de
ğişikliği zorunlu kılmıştır. 

Dünya ticaret ve ekonomisindeki hızlı gelişmelerin ülkelerin likidite ve finansman ihtiyaçlarını artırmış 
olduğu açıktır. Uluslararası Para Fonu da, üye ülkelere Fon'da mevcut kotaları ile orantılı olarak Fon kay
naklarından yararlanabilme imkânı vermektedir. Bu nedenjle, Fon; üyesi bulunanı ülkelerin kotalarının! günün 
ekonomik koşullarına göre ayarlanması gerekmektedir. Kota artınmı sırasında, genel artırımın yanısıra üye
lerin özellik gösteren durumları da nazara alınmış, örneğin OPEC üyelerine, dünya ticaret ve rezervlerindeki 
artaın, paylan nedeniyle en fazla artış payı ayrılmış, diğer ülkelere durumlarının gerektirdiği paylar sağlan
mıştır. 

Dünya Bankası ve Uluslararası Finansmanı Kurumu da üye ülkelere finansman sağlayan kuruluşlardır. Bu 
nedenle, Para Fonunda olduğu gibi bu kuruluşlarda da üye ülkelerin sermaye paylarının günün ekonomik 
şartlarına göre ayarlanması zorunlu olmaktadır. Bu kuruluşların, programlarında yer alan finansman ye
rine getirebilmeleri için, borçlanmalarının yansıra sermaye kaynaklarının da zaman zaman artırılması gerek
il olmaktadır. Sermaye ve kotalarda yapılan artırımlar hem bu finansman gereklerindeki artışı ve hem de 
genel ve üyelerin özel ekonomik gelişmelerini yansıtmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 774) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

I. MADDE GEREKÇESİ 

Uluslararası Parasal Sistemlin Reformunu Gerefetiren Gelişmeler ve Nedenler 

1944 Temmuzunda ABD'de Bretton Woods'da imzalanan anjlaşma ile kurulanı Uluslararası Parasal Sisltem 
özellikle 1960'lardan sonra, duruya ticaret ve para piya salarmdalki gelişmelerin sonucu olarak yetersiz kalma
ya, başlamıştır. 

27 Aradık 1945'te yürürlüğe giren Para Fonu Anlaşmasında: 
(i) Sisteme debül mili paralar veya 1944 tarihlin deki ABD dolarına göre değerlendirilmliştir. Paralar 

arasında saJblit döviz kurları (parvaılue) tespit edilmiş ve sistem kurların ayarlanmasına imkân; verecek şe
kilde tanzim edilmjişitlir. Ancak, Ibu ayarlama ülkenün ekonomisindeki Ibir temel dengesizliği düzeltmek için 
gerektiğinde yapılabilecektir. En önemli husus, döviz kurlarının; uluslararası ıbir önem taşıdığı ve para de
ğerlerinin tespit ve değiştirilmesinin ancak uluslararası ıbir organizasyon olanı ÎMF ile li'şb'irliği sonunda 
mümkün olabileceğinin kalbul edilmiş olmasıdır. 

(di) Döviz kurlarının istikrarı esas alınmış ve üyeler ken4i paraları 'ile diğer paralar arasında % İlik 
marjlar çerçevesinde (% 1 aşağı, % 1 yukarı) «spot rate» leri (o anki kuralları) korumalkla kendi sınırlan 
içinde yükümlü kılınmışlardır. Marjlara riayet liçin, piyasaya müdahale ana 'bir teknik olarak kabul edil-
mjîştir ABD doları müdahale için Ibir ortam ve bir çok marjların kendisine göte tayin edildiği 'bir para haline 
gelmiştir. ABD altın alım ve satımında serbest tek ülke kabul edilmiş ve uluslararası muamelelerin uzlaş
tırılması görevini yüklenrnliişlfiir. 

(iii) Milli paraların konvertibl olması esas kabul' edilerek üyeler ödemeler dengeleri müsait olduğunda 
paraflarını, konyertilbli hale getirmekle yükümlü kılunmışlardır. Ödemelerdekli kısıtlamaların ve ayırımların kal
dırılması amaç edinilmiş fakat sermaye hareketlerini kısıtlamada ülkeler seribest bırakılmışlardır. 

Esasları )bu şekilde özetlenebilecek Uluslararası Para Fonu (IMF) Anlaşması da dünya altın ve kambiyo 
borsalarındaki gelişmelerden etkilenerek yetersiz kalmıştır. 

Bretton Woods'dan sonraki 30 yılda dünya ticaret ve ödemelerinde büyük gelişmeler olurken aynı zaman
da üllkelerin iç politikalarındaki tutarsızlıklar ve döviz kurları politikalarının doğurduğu durumlar ve bu ara
da uluslararası ekonomik ve mali alanda vukubulan bazı anadeğişiklikler yavaş yavaş sistemle telif edileme
meye ve özellikle sistemin işleyişi ayarlama süreci (Adjustment Process) yönünden müşküllerle karşılaşmaya 
başlamıştır. 

1960'larda döviz kurlarında hem fazla hem de açık veren ülkeler tarafından zamanında ve yeterli ölçüler
de ayarlama yapılmadığından, durum gittikçe vahimleşmiştir. ABD doları konusunda savaş sonrası yıllarında 
ayarlama yapılması uzun süre pratik olarak düşünülememiştir. Çünkü ABD en güçlü ekonomiye sahip ve dolar 
dünya ticareti ve sermaye hareketlerinde anaöneme haiz bulunmaktaydı. Ayrıca, ABD' nin bir diğer özelliği 
de kur marjları hususunda vecibelerini yerine getirme vasıtası olarak serbestçe altın alım ve satım yolunu se
çen yegâne ülke olması idi. Dolar, diğer paraların kendisine dayandığı başlıca bir rezerv kıymeti olarak kabul 
edilmekteydi. 

Doların değerindeki tutarsızlık, ABD, harp sonrası yıllarında diğer ülkelere kaynaklarını tahsis ederken, ya
ni ekonomik durumu sağlamken bir sorun yaratmamıştır. Ancak, ABD'nin rekabetçi durumunu sarsan maliyet
ler ve fiyatlardaki bünyevi değişiklikler ve gelişmeler 1960'larda gittikçe rahatsızlık vermeye ve dolar ile di
ğer paralar arasında kur ilişkileri de bozulmaya başlamıştır. 

Diğer taraftan, uluslararası muamelelerdeki artış, toplam rezervlerin de artmasını gerektirmekteydi. Rezerv
lere olan ihtiyacın bir kısmı yeni altın arzı ve Fon kolaylıklarının kullanılması ile karşılanmakla beraber, top
lam rezervlerde doların nispeti ve miktarı büyük ölçüde artmıştır. Bu şekildeki rezerv artışı, ekonomik faali
yet ve genişleme üzerine olumlu etkilerde bulunmasına rağmen, ancak ABD'nin ödemeler dengesi açıkları sa
yesinde mümkün olabilmiştir. Fazla veren ülkeler de başlangıçta büyük miktarlarda doları elde tutmakta sa
kınca görmemişlerdir. Çünkü dolar başlıca rezerv parası olarak kabul edilmekte ve Fon Anlaşması IV ncü 
maddesi gereğince altına konvertibilitesi bulunmakta idi. Artan likidite ihtiyacının karşılanmasında başlıca rol 
dolara düşmüş, fakat ABD'nin devamlı ödemeler dengesi açıkları ile rezerv yaratma esasına dayanan bu sis-

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 774) 



— 4 — 

tem sonradan sallanmaya başlamıştır. (1967 Kasım ayında diğer bir rezerv parası olan sterlin devalüe edilmiş
tir. Bu çeşit rezerv yaratılmasına güvensizlik ve uzun vadeli global ihtiyaçlar karşılayacak uluslararası bir 
mekanizmaya ulaşmak arzusu 1969 yılında «Özel Çekiş Hakları» nın tesisine müncer olmuştur.) 

ABD'nin sistemde bir özelliği de, savaşın sonundan bari dış ödeme açıklarının büyük miktarım kendi para
sı olan dolar ile finanse etmesidir. Bu düzenleme, miktarla çok büyümediği, dünya rezervlerinin arzu edilen 
tekrar dağıtılmasını ve bu arada ABD doları olarak mutedil artışları sağladığı uzun bir süre herkes için tat
minkâr olmuştur. Bununla beraber, daha sonraları ABD'ni ödemeler duaımunu düzeltmek için tedbir alma 
ihtiyaçlarından kurtarma eğilimi gösteren ve ilave rezerv kaynağı olan bu mekanizmaya dayanan bir siste
min kabul edilebilirliği üzerinde şüpheler doğmaya başlamıştır. 

Özel çekiş haklarını tesis eden karar, rezerv yaratılması için daha geniş bir müşterek sorumluluğa ve ayar
lama sürecinin daha iyi çalışmasını sağlamaya olan arzudan doğmuştur. Bu karar, önceki rezerv yaratma sü
recinin sona erdiği faraziyesi üzerine inşa edilmiştir. Bununla beraber, rezerv parası olarak kabul edilen pa
ralarla rezerv yaratmanın cesameti, ABD'nin dış açığının ve diğer ülkelerde dolar birikmesinin azalmasını sağ
layacak her hangi bir mekanizmanın mevcut olmadığım göstermiştir. Her iki husus da döviz kurları uygun
suzluğu ve sermaye kaçışları gibi etkenler altında emsali görülmemiş seviyelere ulaşmıştır. 

Diğer taraftan, ülkelerdeki enflasyonla mücadelede uygulanan yöntemler ve alman tedbirlerdeki farklılık
lar, ayarlama gerektiren dış dengesizlikleri daha da genişletmiş ve her ülkenin para politikalarını birbirine 
zıt olan tarafları ve bu politikaların ödemeler dengesi hedeflerine uyumlu kılınması hususunda eğilimlerdeki 
tutarsızlıklar dış dengesizliklerin ayarlanmasını daha da güçleştirmiştir. 

Ayrıca, sermaye akımlarının her türlü teşvike cevap vermesi ve sabit para değerinin korunmasına olan gü
venin azalması da dış dengesizliklerdeki önemli artışın başlıca amillerinden birisi olmuştur. ABD'nin ödeme
ler dengesindeki malum bozukluk, dolar ve altın rezervleri üzerinde şiddetli etkiler yaratan bu cins sermaye 
akımları ile daha da vahimleşmiştir. Bu durum karşısında, 1968 Mart ayında özel altın piyasasına müdahale 
durdurulmuştur. 

Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, İsviçre, İngiltere, ve ABD 17 Mart 1968 günü Washington'da yaptık
ları toplantıda aşağıdaki kararları almışlardır : 

(i) ABD resmi altın fiyatını sadece para otoriteleri ile olan işlemlere uygulayacaktır. 
(ii) Para otoriteleri Londra ve diğer altın borsalarına altın temin etmeyecekler ve altm satınalmayacak-

1 ardır. 
(iii) Özel Çekiş Haklarının yakında faaliyete geçirileceği nazarı itibara alınarak, para otoritelerinin elin

de bulunan altın miktarı yeterli görülmüştür. 

Ancak, resmi altın alınışı durdurulmuş olduğundan ABD'nin elinde bulunan ve miktarı da oldukça azalan 
altın stokları resmi altın arzının tek kaynağı haline gelmiştir. Bunun üzerine, ABD Mart ayında tedavüle çı
karılan dolarların % 25 nispetinde altın karşılığı olması kaydını kaldırmak suretiyle, altm rezervlerinin tama
mını serbest hale getirmiş; ancak bu durumda altın rezzervlerinin erimesi tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. 
Nihayet ABD Hükümeti 15 Ağustos 1971 tarihinde IMF Anlaşmasının en önemli maddelerini, Bretton 
Woods'da kumlan sistemin temel elemanı olan doların altına ve diğer rezerv paralara olan resmi konvertibili-
tesini kaldırmakla işlemez hale getirmiştir. 

Konvertibilite, Fon Anlaşması VIII nci maddesi, 2, 3 ve 4 ncü fıkralarında zikredilen vecibelerin bir milli 
para tarafından yerine getirilmesi demektir. Bu vecibeler genel bir ifade ile, «bir ülkenin cari muameleler 
için ödemeler,ve transferlerin yapılmasını teminen, diğer ülkelerin ellerinde bulunan kendi parasını istendi
ğinde altm ve diğer paralara çevirmeye hazır olması» olarak tanımlanabilir. Ancak, uygulamada konvertibl 
bir para, basıldığı ülke merkez bankası tarafından değil, döviz piyasalarında diğer rezerv paralara tahvil edil
mekte olagelmiştir. Piyasa konvertibilitesi Bretton Woods'dan beri ABD doları için var olmuştur. 

15 Ağustos 1971 tarihinde doların altına karşı olan resmi konvertibilitesi kaldırılmış olmasına rağmen pi
yasa konvertibilitesi devam etmiştir. (Yani ABD Hükümeti bu tarihte doların altına olan konvertibilitesinin 
kaldırıldığını ilan etmekle, hiç bir şekilde dolar karşılığında altm vermekle yükümlü olmadığını resmen be
yan etmiştir.) 
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ABD Hükümeti bu kararını, dünya rezervlerinin dolar ile kendi dış dengesizliği pahasına artışını sağlamak 
durumundan kurtulmak ve özellikle 1960'larda kaybettiği altın miktarının yükselişi ve artan altın mevcutla
rının da yetersiz seviyeye inmesi nedeniyle vermiştir. 1958 - 1967 döneminde ABD'nin resmi altın rezervleri 
7,4 milyar dolar azalmıştır. 

15 Ağustos 1971 tarihinden sonra geçen aylar, dö* iz kurlarını iyice dengesizliğe itmiştir. Merkez Banka
ları resmi kurları muhafaza için piyasaya müdahaleyi durdurmuşlar ve dolar piyasada dalgalanmaya bıra
kılmıştır. Ancak, bir çok ülke kendi döviz kurlarının piyasa kuvvetlerine göre hareketine müsaadede isteksiz 
davranmaya başlamıştır. Bunun yerine, mali muamelelerde kısıtlamalar konulmuş ve ticaret ile ilgili özel 
tedbirler ihdas edilmiştir. Ayrıca, hükümet politikalarında ciddi kararsızlıklar belirmeye, dünya ekonomik faa
liyetlerinde durgunluk korkusu büyümeye ve dost ülke!;r arasında politik sürtüşmeler çoğalmaya başlamıştır. 
ABD'nin ödemeler dengesi mülahazası ile ithalata koy^ıuş olduğu % 10 nispetindeki «Surcharge» Bretton 
Woods ruhunu zedelerken, diğer ülkeler misilleme korusunda eğilimler göstermeye başlamıştır. Dolar üze
rine dayanan sistem çalışamaz hale gelmiştir. Nihayet, büyük sanayi ülkeleri (10'lar grupu) 1 7 - 1 8 Aralık 
1971 tarihlerinde Washington'da toplanmışlar ve döviz kurları konusunda yeniden bir ayarlama (Realign-
ment) yapılmıştır. Böylece sistem kuruluşundan 27 yıl sonra uluslararası dayanışma ile kısa vadeli bir teda
viye kavuşmuştur. 

1 7 - 1 8 Aralık 1971 tarihlerinde Washington'da Smiihsonian'da uluslararası parasal düzenlemelerde istik
rarı ve uluslararası ticaretin genişlemesini sağlamak için, birbirleri ile ilgili bir tedbirler manzumesine ihtiyaç 
duyulmuş bu arada dolar % 8.57 devalüe edilmiş ve 1944 yılından beri süregelen 1 ons altın 35 dolar eşitli
ği yerine 1 ons altın 38 dolar eşitliği kabul edilmiştir. 12 Şubat 1973 tarihinde uluslararası parasal sistem 
ABD dolarının ikinci defa devalüe edilmesiyle yeni bir gelişme içine girmiştir. Bu defa 1 ons altın 38 dolar 
ettiği, 1 ons altın 42.22 dolar eşitliğinde tesis edilmiştir. 

Nairobi'de 24 - 28 Eylül 1973 tarihleri arasında toplanan Dünya Bankası ve Para Fonu Guvernörler Ku
ruluna uluslararası para sistemi ve bu konu ile ilgili olarak sunulan Reform Ön Taslağında, özel çekme 
hakkının anarezerv para olması, altının ve diğer rezerv paraların rolünün azaltılması önerilmiş ve altınla ilgili 
düzenin aşağıdaki şekilde saptanacağı bildirilmiştir. 

Bir alternatife göre para otoriteleri Fon da dahil olmak üzere piyasa fiyatı üzerinden altın satmakta 
serbest olacaklar fakat altın satın alamayacaklar, birbirleriyle yaptıkları muamelelerde resmi fiyattan başka 
bir fiyat kullanmayacaklardır. Diğer bir alternatife göre altının resmi fiyatı iptal edilecek ve para otoriteleri 
Fon da dahil olmak üzere, birbirleriyle yaptıkları altın muamelelerinde piyasa fiyatını kullanmakta ve altın 
satmakta serbest olacaklardır. Bir başka alternatif de, yukarıdaki alternatifin para otoritelerine altm satma 
yetkisi verilmesiyle değişiklik görmesidir. 

Altm ile ilgili diğer önemli bir gelişme de 13 Kasım 1973'de altın için ikili kur sisteminin iptalidir. İkili 
kur sistemi 1968 yılının Mart ayında Washington'da Amerika, Belçika, Batı Almanya, italya, Hollanda, 
îsviçre ve İngiltere Hükümetlerinin temsilcileri arasında varılan bir anlaşma ile yürürlüğe girmiştir. İkili kur 
sisteminde, altın fiyatları, belirtildiği şekilde iki grup tarafından tespit edilmekteydi. Birinci şıkta, Merkez 
Bankaları altın için resmi bir fiyat tespit etmekte ve bunun üzerinden işlem yapmaktaydılar. İkinci şık ise, 
serbest piyasa fiyatı olup, özel şahıslar arasındaki allın alış - verişlerinde geçerli bulunmaktaydı. 

Smiethsonian'da kambiyo kurları ile iîg;li olarak; parasal sistemin reformu gerçekleşinceye kadar, piya
sada günlük döviz kurları için öngörülen % l'lik marjların geçici olarak genişletilmesi ve %2 1/4'e çı
karılması kararı alınmıştır. Toplantıya katılmayan diğer üye ülkelerin döviz kurları konusunda Para Fonu 
ile istişarelerde bulunarak bir karara varmaları ve döviz kurları politikalarında rekabetçi girişimlerle avan
taj sağlamamaları temenni edilmiştir. Parkelerdeler değişikliklerin, bir dengesizlik yaratan objektif hu
susların bulunması halinde kabul edilebileceği üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Döviz kurlarının yeniden ayar
lanması 'âe ABD'nin ithalata koymuş olduğu % 10, oranındaki «Surcharge»- ve İş Geliştirme Kredisi (Job 
Deveîopment Credit) mevzuatındaki ilgili hükümlerin kaldırılması üzerinde mutabakata varılmıştır. Ayrıca, 
uzun vadeli parasal sistemin reformu konusunda, Para Fonu çerçevesû içinde yapılan müzakerelerde karşıla
şılan güçlükleri nazarı itibara alması temenni ediılmiştir. 
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10'lar Grupu Bakanlarımn Washington toplantısından sonra Para Fonu İcra Direktörleri Kurulu'nun ka
rarı ile «Merkez kurları ve daha geniş marjlar» hususunda geçici bir rejim uygulamaya konulmuştur. 
18 Aralık 1971 tarihli kararla günlük kurları idame için üye ülkelerin paraları ile müdahale paraları (înterven-
tion Curreney) arasındaki marjlar da genişletilmiş (% 2 1/4 yukarı ve % 2 1/4 aşağı olmak üzere) olmak
taydı. Bu genişletilmiş marjlan kabul eden ülkeler Para Fonuna bu hususu bildirmekle ve kendi paralan 
ile diğer paralar arasındaki çapraz kur farklarımn % 2'den yükseik olmamasını temin etmekle yükümlü 
kılınmışlardır. Ayrıca, bir ülke parasının alış ve satış kurları münasebetinin, döviz kurları istikrarının geliş
mesi bakımından birbirlerine aykın bulunmaması hükmü getirilmiştir. 

1972 yılı dünya ticaret hacmmda genişlemeye rağmen, bir kararsızlık yılı olarak idrak edilmiştir. 1960' 
ların sonlarında konuşulmaya başlanılan «Sistemin reformu» konusu artık 1972 yılında ön plana geçmiştir. 
1969'da tesis edilen «Özel çekme hakları» ÖÇH ile dünya likiditesi sorunun hafifletilmesi düşünülmüş 
ancak bu defa sistemin topyekûn reformu konusu ele alınmıştır. Bu cümleden olarak Para Fonu Guvernör-
ler Kurulu 26 Temmuz 1972 tarihinde «Uluslararası Parasal Sistemin ve İlgili Meselelerin Reformu» için 
bir Guvernörler Kurulu Komitesi kurulması karan almıştır. «20'ler Komitesi» diye adlandırılan Komite iki 
yıl süre ile Uluslararası Parasal Sistemin Reformu ve IMF Anlaşmasının tadili konusu üzerinde çalışmış ve 
hazırladığı raporu 1974 yılında Guvernörler Kurulu'na vermiştir. Bu raporda uluslararası parasal sistemin 
reformu konusunda hemen uygulanacak bir program üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Bu program şu husus
ları kapsamakta idi: 

a) Fon anlaşmasında yapılacak bir değişiklik ile karar alıcı yetkiye sahip bir konsey teşkil edilinceye 
kadar, Fon Guvernörler Genel Kurulunu temsilen danışma niteliğinde bir «Geçici Komite» nin kurulması, 

b) Ayarlama sürecinin sıkı bir uluslararası danışma ve gözetim altında bulundurulması için Fon statü
sünün ikuvvetlendıirilmesii, 

c) Dalgalı kur uygulamasıyla ilgili prensiplerin getirilmesi, 
d) Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle üyelere yüklenen ilk mali yükü karşılamak üzere bir yardım ko

laylığının sağlanması, 
e) Üyelerin, durumlan Fon tarafından incelenip haklı bulunmadan önce, ödemeler dengesine ilişkin cari 

ve ticari işlemleri için yeni tedbirler getirmemeyi ya da mevcut tedbirleri yoğunlaştırmamayı gönüllü olarak 
garanti etmeleri yönünde hüküm getirmesi, 

f) Evrensel likiditenin yönetimi için Fondaki usullerin geliştirilmesi, 
g) Mutabık kalınmış reform hedeflerine uygun olarak altın konusunda uluslararası çalışmanın sürdü

rülmesi, 
h) özel Çekiş Haklarının ( ) geçici bir süre için para sepeti esasına göre değerinin tespit edilmesi ve 

ilk olarak yüzde 5 faiz uygulanması, 
İ) Gelişmekte olan ülkelerin daha uzun vadeli ödemeler dengesi finansmanım karşılamak için genişletil

miş Fon kolaylığının bir an önce formüle edilmesi ve kabulü, 
j) Geçici Komitenin, kalkınma yardımları ile ÖÇH tahsisi arasındaki bağlantının (link) ne şekilde kuru

lacağını yeniden gözden geçirmesi, ve bu arada îera Kurulunun Fon Statüsünde yapılacak değişiklik tasla
ğını hazırlaması, 

k) Gelişmekte olan ülkelere gerçek kaynak transferi sorununun incelenmesini yürütmek ve tedbirler 
tavsiye etmek üzere, bir Dünya Bankası ve Para Fonu Müşterek Bakanlar Komitesi (Joİnt Ministerial Com-
mitee) kurulması, 

1) Geçici Komitenin tekrar incelenmesinden sonra Guvernörler Genel Kuruluna uygun bir zamanda su
nulmak üzere, Fon Statüsünde yapılacak olan değişiklik taslağının tcra Kurulu tarafından hazırlanması, 

Bundan sonra, Bakanlar veya eşiti düzeydeki temsilcilerden oluşan Komite dağılmış, yerini Geçici Ko-
mite'ye bırakmıştır. Geçici Komite'nin çeşitli tarihlerdeyapmış olduğu toplantılarda ayrıntıları icra Direktör
leri Kurulunda tartışılan, uluslararası parasal reform konuları görüşülmüş, bu reformun uygulanabilmesi 
için AnasözÜeşme'de değişikliği gerektiren hükümler ele alınmıştır. 

Altın ve kambiyo piyasalarmdaki bu gelişmeler 1944 sisteminin esası olan sabit pariteîerin çöküşünü 
hazırlamış ve çeşitli ülkeler, para birimleri için değişik pariteler uygulamaya başlamışlardır. 
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Ekim 1976 itibarıyla İMF, üyesi bulunan ülkelerden yedi tanesii yanı Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Al
manya, Danimarka, isveç, Norveç para birimlerini «Snake ~. yılan» diye adlandırılan «Ortak marjlar» 
içinde dalgalanmaya bırakmışlardır. Buna göre, bu para birimleri ortalama kurun '% 2.22 alt ve üstünde 
olmak üzere % 4.44 oranında dalgâlanabilmektedirler. Dalgalanmalar bu sınırlan aştığı an ilgili ülke Merkez 
Bankası kur'u koruyucu alım satımlarda bulunmaktadır. Ülkemizin İçinde bulunduğu ondokuz ülke ise para 
birimlerini serbestçe dalgalanmaya bırakmışlardır. Yedi ülke, paralarının değerini göstergeler grupuna göre 
dalgalanmaya bırakmışlardır. Kırküç ülke parası halen ABD dolarına, ondört ülke, parası Fransız Frankına 
ve dört ülke parası İngiliz Sterlinine bağlanmış durumdadır. Beş ülkenin para birimi diğer ülke para birim
lerine, oniki ülke para birimi ise özel çekme haklarına, diğer onyedi ülke parası ise diğer bileşimlere bağlan
mış durumdadır. 

Kambiyo ve altın piyasalarındaki bu karışıklık, uluslararası parasal sistemin düzenli bir şekilde yürütül
mesi ile görevlendirilmiş olan IMF'in görevini tam anlamıyla yerine getirememesi 'ile sonuçlanmış ve bu ne
denle koşulları sisteme göre ayarlamak yerine, sistemi koşullara göre yeniden düzenlemek gereği doğmuştur. 
IMF Anlaşması'nın değiştirilmesi bunu amaçlamaktadır. 

1976 Ocak ayında Jamaika'da yapılan Geçici Komite, toplantısı sırasında reform üzerinde anlaşmaya va
rılmış ve şu kararlar alınmıştır : 

1. Altınla ilgili olarak; 
a) Altın resmi fiyatının kaldırılması; 

b) Aksi toplam oy gücünün <•% 85 çoğunluğu ile kararlaştırıîmadıkça Fon 'ile olan işlemlerde altın kul
lanma yükümlülüğünün kaldırılması ve Fonun işlemlerde altın kabul etme yetkisinin kaldırılması; 

c) Fon altınlarının 1/6'sının Gelişme Yolundaki Ülkeler yararına kullanılmak üzere satılması; 
d) Altının fiyatını tespit için hiçbir müdahalede bulunulmaması; 
e) Onlar Grupunun ellinde bulunan mevcut altın miktarının artırılmaması; 
f) Altın alım - satımı konusunda Merkez Bankalarının aralarında anlaşmaya varabilmesi. 
2. Kambiyo kurları ile ilgili olarak; 

Kambiyo kur rejimi şu esaslara dayalı olacaktır : Kambiyo kurlarındaki kararlılık, kaynağını uygun pa
ra ve maliye politikasından alacaktır. Yani üyeler uyguladıkları bu politikalarda bu amacı sağlayacak ilkeleri 
gözetecekler, avantaj sağlayıcı kambiyo ayarlamalarından kaçınacaklardır. Üye ülkeler, kendi paralarının de
ğerleri için ÖÇH veya başka bir kıymeti seçebilecekler, fakat bu kıymet hiçbir zaman altın değerine dayalı 
olmayacaktır. Para değerinin diğer bir veya birden fazla ülke parasına bağlanması ve korunması mümkün ol
duğu gibi üye ülke seçeceği başka bir yöntemi de uygulayabilecektir. IMF ileri bir tarihte toplam oy gücünün 
% 85 çoğunluğu ile alacağı bir karar ile; uluslararası ekonomik koşulların, kambiyo anlaşmalarından olu
şan yaygın bir sistemin başlatılmasına izin verdiğine karar verecek ve bu kararın verilmesi ile birlikte ka
rarlı fakat ayarlanabilir pariteler uygulamasına geçilecektir. Bu sistem şu özellikleri taşıyacaktır : Her üye 
kendi parasının değerini ÖÇH veya IMF tarafından tavsiye edilen başka bir ortak para değer aracı cinsinden 
belirleyecek ve IMF'e bildirimde bulunacaktır. (Bu ortak para değer aracı altın veya bir başka ülke parası 
olmayacaktır.) Uygulanacak olan kurlar pariteden % 4,5'ten (alt ve üst) daha fazla sapmayacaktır. Bu marj 
IMF tarafından toplam oy gücünün % 85 çoğunluğu ile başka bir marj veya marjlar şeklinde de belirlene-
bilecektir. Temelli bir dengesizlik tehlikesi olmadıkça para değerinde değişiklik yapılmayacaktır. 

Jamaika toplantısında son şeklini alan Fon Anlaşması, Guvernörler Kurulunca kabul edilmiştir. Söz ko
nusu Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için, halen üye ülkelerin yasal organlarının onay işlemi devam et
mektedir. 

I. ULUSLARARASI PARASAL SİSTEMİN REFORM - ÖNCESİ NİTELİKLERİ : 

A) Giriş : 

İkinci Dünya Savaşı ertesinde, bir araya gelen ülkeler, savaşın neden olduğu çöküntülerin mali alanda gi
derilmesi için 2 kardeş kuruluş tesis edilmesini kararlaştıran toplantıyı Bretton Woods'da yapmışlardır. Bu 
toplantıların sonucunda, imar ve kalkınma hizmetlerinin finansmanı için Uluslararası imar ve Kalkınma Ban-
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kası (Dünya Bankası) ve uluslararası parasal sistemin belli bir düzene bağlanması ve bu amaçla geçici den
gesizlikleri finanse etmek amacıyla Uluslararası Para Fonunun (Fon) kurulması kabul edilmiştir. 

B) Uluslararası Para Fonunun Görev ve Yetkileri: 
a) Amaçlar : 
i) Uluslararası parasal sorunlar konusunda damşma ve işbirliğini sağlayacak sürekli bir kuruluş aracılığı 

ile uluslararası parasal işbirliğini geliştirmek, 
ii) Uluslararası ticaretin genişlemesi ve dengeli büyümesini kolaylaştırmak ve böylece yüksek düzeylerde ça

lışma ve reel gelirin sağlanmasına sürdürülmesine ve öncelikli ekonomi politikası hedefleri olarak, bütün üyele
rin üretken kaynaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, 

iii) Kambiyo istikrarını sağlamak, üyeler arasında düzgün kambiyo kararlaştırmalarını sürdürmek, kur 
düşürme rekabetinden kaçınmak, 

iv) Üyeler arası cari işlemlere ilişkin olarak ve dünya ticaretinin büyümesini zedeleyecek kambiyo kı
sıtlamalarının kaldırılması yolunda çok taraflı ödemeler sisteminin tesisine yardımcı olmak, 

v) Uygun güvenceler altında, Fon kaynaklarını geçici olarak hazır ederek üyelere güven vermek 
ve böylece, ulusal ve uluslararası refafh yıkıcı tedbirlere başvurulmaksızın, üyelere, ödemeler dengelerindeki 
ayarsızlıkları düzeltme olanağı sağlamak, 

vi) Yukarıdakilere uygun olarak, üyelerin ödemeler dengesindeki eşitsizliklerin süresini kısaltmak, 
hacmini azaltmak. 

b) Uluslararası Para Fonu Anlaşması, kuruluşundan yakın zamanlara kadar üye ülkelerin dolara ve 
altına bağlı sabit parkeler uygulamalarım öngörmektedir. Yani sistem, altın - dolar standardı olarak 
adlandırılabilir. Her üye, kendi ulusal parasım altın ve dolar cinsinden ifade ettikten sonra bu paritenin 
değiştirilebilmesi oldukça zor koşullara bağlanmıştır. Şöyle ki, yapılacak günlük kambiyo işlemleri, pari
tenin altında ve üzerinde yer alan % l'lik marjın dışına taşamayacaktır. Paritede değişiklik, ancak * te
melli bir dengesizliği düzeltmek amacıyla Fon ile danışılarak yapılabilir. Paritede % 10'u aşmayan bir 
değişikliğe Fon itiraz etmeyecek, bu oram geçen değişiklik önerisi 72 saat içerisinde kararlaştırılacak Fon 
onay veya itirazına tabi olacaktır. 

Fonda her ülkenin % 25'i altın ve geri kalanı kendi parası cinsinden ödenen bir kotası vardır. Ko
taların ne tutarda olması gerektiği her 5 yılda bir gözden geçirilerek karara bağlanır. Fon varlıklarının 
değeri altın cinsinden muhafaza edilir. Bu nedenle, zaman zaman ülkelerin değer azalış ve artışına göre 
ayarlamalar için para ödemeleri veya tahsil etmeleri gerektiği hesaplanır. 

Üye ülkeler ödemeler dengesi veya rezerv durum^armdaki veya ihracatlarındaki olumsuz gelişmeler 
nedeniyle Fon kaynaklarından yararlanabilirler. Her üye kotasının altın olarak yatırdığı % 25'lik kısma 
tekabül eden değerdeki kısmını (altın tranşı) herhangi bir şarta bağlı olmaksızın kullanabilir. Buna ek 
olarak her % 25lik dilimlerde (kredi branşları) çeşitli şartlara bağlı olarak kullanımlarda bulunabilir. Kulla
nımlar fon literatüründe «alım» olarak tanımlanmaktadır. Çünkü, yapılan işlem bir kredi veya ikraz işlemi 
şeklinde olmayıp ulusal para verip karşılığında özel çekme hakları sağlamak şeklinde cereyan etmektedir. Özel 
çekme haklan da ilke olarak her tür paraya dönüştürülebilir nitelikte olduğundan sonuç, ulusal para ile döviz 
satınalınması şeklinde tecelli etmektedir. 

Altın ve kredi tranş kullanımlarına ek olarak, ihracat dalgalanmalarının telafi edici finansmanı, düzenleyi
ci stok finansmanı, Stand - by ve ödemeler dengesi ve rezerv durumu güçlü ülkelerden sağlanılan fonlar ile 
finanse edilen Petrol Fonu gibi kolaylıklar da ülkelerin kullanımına sunulmuştur. Aksine karar alınmadıkça, 
üyeler 12 ay içerisinde kotasının % 25'ini ve herhal - ve kârda % 200'ünü geçen alımlarda bulunamamak
tadırlar. Fon, kendi bütçesinde kıtlaşan para mevcutlarım artırmak üzere kaynak yenilemesinde bulunabil
mektedir. Fonun kuruluşu içerisinde, en yüksek karar organı her ülkenin teker teker temsil edildiği Guver-
nörler Kuruludur. İcra Direktörleri Kurulu 20 kişiden oluşmakta, en yüksek kotaya sahip 5 ülke birer İcra 
direktörü atamakta, 15 icra direktörü de geri kalan üyelerce seçilmektedir. Fonun en üst yöneticisi yöneti
ci direktördür. 

Fon, başlıca 2 hesap (Genel hesap ve özel çekme hakları hesabı) aracılığı ile işlemlerini yürütmektedir. 
Hesaplar özel çekme hakları cinsinden (1 özel çekme hakkı = 0.888 671 gram saf altın) tutulmakta ve iki 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 774) 



_ 9 — 

hesap birbirinden ayrı mütalaa olunmaktadır. Özel çekme haklan hesabına her üyemin iştirakçi olması zorunlu 
değildir. 

İştirakçilerin, özel çekme hakları hesabında asgari % 3 Oluk bir bakiye bulundurmaları gerekmektedir. 
Elinde fazla miktarda özel çekme hakkı bulunan iştirakçilerin bunları makûl düzeylere indirebilmesine olanak 
verecek ve bunlar karşıhğmda ücret alabilecekleri hükümler getirilmiştir. Genel ilke, özel çekme hakları ve 
rezervlerin üyeler arası dengeli dağılımıdır. 

II. GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER : 

1. Fonun Yapısı : 

Oitaya çıkan gelişmelere paralel olarak, fonun bünyesine yeni bazı organ ve hesapların eklenmesi gereği 
duyulmuş, yapı önemli bir değişiklik görmemiştir. Özel çekme hakları bölümü yanında, üç hesabı bünyesinde 
bulunduran Genel bölümü mevcut olacaktır. Bu üç hesabın ilki Genel kaynaklar hesabı olup, normal olarak 
Genel hesap aracılığıyla yürütülen bütün işlemler burada yer alacaktır, özel kullandırmalar hesabı olarak ad
landırılan 2 nci hesapta fonun altın satışlarından elde olunan kârlar muhafaza edilecek ve bu hesabı yöneten 
kurallara uygun olarak sarfolunacaktır. Sonuncu hesap olan yatırım hesabında ise yatırım için kullanılan ve 
yatırımlardan elde edilen hâsılat izlenecektir. Bu hesap1ar birbirinden ayrı olarak yürütüleceklerdir. 

Fona üyelik, üye ülkelere özel çekme hakları bölücüne iştirak hakkını vermekte ancak zorunluluk teşkil 
etmemektedir. Bir işlem, özel çekme haklarım gerektirmedikçe bütün işlemler için genel hesap kullanılmakta
dır. 

2. Üyelik ve Kotalar : 

Üyelik konusunda benimsenen ilkelerden biri, kota artış ve tahsislerinde benzer durumdaki tüm üye ülke
ler için ayrıcalık yapılmamasını ve eşit oranlar uygulaomasmı içeren ilkedir. Bir ülkenin üyeliğe kabulü ka
rarının üyeler arasında farklılık gösteren sürekli hak ve yükümlülüklere yol açmaması benimsenmektedir. Ko
taların tamamı ödenecek, bu kotanın ne kadarlık kısminin üyenin kendi parası ve ne kadarlık kısmının rezerv 
varlıklar (özel çekme hakları veya diğer ülkelerin paralan) ile ödeneceği, üye ülkenin rezerv durumuna da 
bakılarak Guvernörler Kurulunca belirlenecektir. Kotalar ve fonun bütün hesapları özel çekme haklan cinsin
den ifade edilecektir. 

Kotaların değiştirilebilmesi için 2 koşul gereklidir : 1) Üyenin rızası, 2) Yeni ve eski kota tutarları ara
sındaki farkın ödenmesi. Bu suretle, kotalar karşılığı fonlar toplanmadan kullandırma yapılmaması kuralı be
nimsenmiş olmaktadır. Anlaşmanın değiştirilen maddeleri yapılacak altın satışlarından elde edilecek kârların 
ilk kaydedileceği özel kullandırma hesabından genel kaynaklar hesabına aktarılmak sureti ile de kota artırımı
na olanak vermektedir. 

Anlaşmanın değiştirilen maddelerine göre, evvelce 30 gün olarak belirlenen kotaların ödenmesi süresi fon 
tarafından belirlenecek bir süre şeklinde değişmeye uğramıştır. Evvelce altın ile ödeme zorunluluğu olan % 
25'lik kota payı için, bu tür ödeme yükümlülüğü kaldınlmakta ve bu kısmın özel çekme haklarıyla, başka 
bir ülkenin parası ile - o ülkenin mutabakatı alınarak - veya ilgili ülkenin kendi parası ile ödenmesi mümkün 
kılınmaktadır. Benimsenecek herhangi bir ödeme şekli tüm ülkelere aynen uygulanacaktır. Artık bir diğer üye 
ülke parası ile ödeme biçimi öngörülüyor ise bunun bütün ülkeler için aynı olması gerekmektedir. Ayrıca, 
başka ülke parası ile ödeme, o ülkenin fondaki para mevcutları o ülkenin komisyon ödemesini gerektirecek 
düzeyi aşmadığı takdirde mümkün kılınacaktır. (Bir üye ülkenin komisyon ödemesi durumu o ülkenin fon
daki kendi parası mevcutları kotası tutarını aştığında ortaya çıkmaktadır). 

Kotanın % 25'lik kısmının altınla ödenmesi yükümlülüğü kaldırılmış olmakla birlikte, fon % 85 oy çok
luğu ile, bir üye ülkenin anlaşılacak bir piyasa fiyatı üzerinden altın ile ödeme yapmasına da izin verebile
cektir. Kotanın ilgili ülke parası ile ödenecek bölümü için fon, eğer o ülke parası kendi işlemleri için gerek
li bir para değil ise, karşılığında ciro edilemez, faizsiz bir bono da kabul edebilmektedir. 
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3. Kambiyo Düzenlemeleri : 
(a) Genel Hükümler : 
Kambiyo düzenlemelerine ilişkin olarak getirilen kuralların amaçları şöylece sıralanabilir: Mal ve hizmet

lerin değişimini ve sermayenin ülkelerarası hareketini kolaylaştıracak, sağlıklı ekonomik büyümeyti, mali ve 
ekonomik istikrar için gerekli düzgün temel koşulları içeren sürekli 'kalkınmayı sağlayacak bir çerçeveyi 
oluşturmak. Üye ülkeler düzenli kambiyo kurlarını sağlayacak, istikrarlı kambiyo kurlarını geliştirecek bir sis
tem konusunda fon ile ve birbirleriyle danışmalarda bulunacaklardır. 

Değiştirilen anlaşma maddelerine göre ülkeler istedikleri tür kambiyo uygulamasında bulunabilirler. Ya
ni üye ülkeler kambiyo kurlarının saptanmasında istedikleri herhangi bir yolu izleyebilirler. Hatta bu ser-
bestiyet, fon, koşulların sabit parite uygulamasına geçmeye olanak verdiğini kabul ederek bundan üyeleri ha
berdar ettiği tarihten sonra dahi devam edebilecektir. Bununla birlikte, her üye, uygulamaya niyetli olduğu 
kambiyo düzenlemesi ve bunda yapılacak değişiklikler konusunda fona bilgi verecektir. Seçilecek kambiyo 
düzenlemesi konusundaki serbestiyet, bu düzenlemenin fonun amaçları ve üyenin yükümlülükleri ile uyumlu 
olmaktadır. 

Fon, uyguladıkları kambiyo düzenlemeleri ne olursa olsun, bütün üyelere rehberlik edecek bazı ilkeler 
benimseyecektir. Bu ilkeler belirlenirken düzenli bir ekonomik kalkınma, makul bir fiyat istikrarı, üyelerin di
ledikleri kambiyo düzenini seçme özgürlüğü gibi hususları içerilecek, üyelerin iç sosyal politik uygulamalarına 
saygı gösterilecektir. 

(b) Parkeler : 
Fon, koşullar elverdiğinde, % 85 oy çokluğu ile, sabit fakat ayarlanabilir yaygın kambiyo düzenlemeleri 

sistemini oluşturan pariteler sistemine dönme kararı alabilir. Değiştirilen Anlaşmanın yürürlüğe girdiği anda 
mevcut pariteler geçerliliklerini yitireceklerdir. Bir üye, başka bir kambiyo düzenlemesine gitmedikçe parite 
saptamak zorundadır. Parite dışında bir uygulamaya ^iyetlenildiğinde ise, bunun fon amaçları ve üye yüküm
lülükleri açısından fon ile karşılıMı görüşmeye konu edilmesi gerekecektir. Üye istediği bir zamanda parite 
sistemine dönebilecektir. Fon, iç sosyal ve politik uygulamaları gerekçesiyle, parite uygulamayı öneren üyenin 
bu önerisine itiraz edemeyecektir. 

Günlük kambiyo işlemleri için parkenin % 4,5 altında ve üstünde döviz alım - satımına izin verilmek
tedir. isteyen üye bu marjları daha da daraltabilecektir. Fon, % 85 oy çoğunluğu ile bu marjı daraltıp, ge
nişletme yetkisine sahip olacaktır. İleriye yönelik - vadeli - kambiyo işlemleri için marj saptama yetkisi kal
dırılmıştır. Fon, hangi işlemlerin katlı kur veya ayırımcı düzenleme sayılacağını belirleyecektir. 

Bir üyenin parite değiştirmesi, ancak temelli bir dengesizliğin düzeltilmesi veya dengesizlik tehlikesi ol
ması halinde mümkündür. Paritelerin değeri için esas alınacak kıstası fon belirleyecektir. Bu ortak de
ğer, özel çekme hakları veya akın dışında herhangi bir diğer değer olabilir. 

(c) Konvertibilite : 
Üyelerin konvertibilite yükümlülükleri olmakla birlikte, bazı koşullara bağlanmıştır: Bu koşullardan ilki, 

konvertibilkesi talep edilen bakiyenin cari işlemler sonucunda o sıralarda elde edilmiş olması veya konverti-
bilitenin cari işlemlerdeki ödemeler için gerekli olması hususudur. Diğer önemli bir koşul, konvertibilite talep 
eden üyenin, fon kaynaklarından yararlanma konusunda yetkili kılınmış olması gerekir. Konvertibilite talep 
eden ülkenin parasını fondan satınalmayan bir ülke, kendi parası cinsinden olan resmi para bakiyelerinin 
gerek fon kaynaklarının ve gerekse diğer varlıkların kullanımı suretiyle konvertibilitesini sağlamak zorunda 
değildir. Bununla birlikte, üyeler, başka üyeler elinde bulunan kendi paralan bakiyelerinin konvertibilitesini 
gönüllü olarak sağlayabilirler ve karşılığında özel çekme hakları verebilirler. 

4. Fon Genel Kaynaklarının Kullanımı : 
Fon, istek olduğunda mali veya teknik bazı hizmetlerde bulunabilecektir. Ancak bu hizmetler hiçbir şekil

de üyelere altın işlemlerinde yardım şeklinde olmayacaktır. Mali hizmetlere örnek olarak, üyelerce veya 
başkalarınca tevdi edilen Ikaynakların yönetimi gösterilebilir. Nitekim fon, trust fonu ve faiz yardım hesabı 
gibi yollardan, en ciddi şekilde etkilenmiş üyelerine yardımda bulunmuştur. Faiz yardım hesabı, petrol 
bunalımının üye ülkelerin ödemeler dengesinde yarattığı olumsuz etkilerin, kurulan petrol fonu kolaylığı 
kanalı ile finanse edilmesi sırasında, yararlananlardan istenilen faizin yükünü azaltmak amacını gütmekteydi. 
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Mali hizmetlere ilişkin işlemlerin fon adına yapılmaması benimsenmektedir. Gerek özel çekme hakları bö
lümünün ve gerekse genel bölümün varlıkları bu tür hizmetlerin yürütülmesinden ortaya çıkan yükümlülük 
ve borçların karşılanmasında kullanılamayacaktır. 

Üyelerin fon genel kaynaklarını kullanma yetkileri belirli paralar cinsinden belirlenmemiştir. Alımda bu
lunmak isteyen bir üyeye satılacak para fon tarafından seçilecektir. Bu tür işlemler için belirlenecek fon po
litikaları, üyelerle danışılarak, zaman içerisinde fon üyeleri arasında dengeli durumun sürdürülmesi arzusu ya-
nısıra, üyelerin ödemeler dengesi ve rezerv durumlarını nazara alacaktır. 

Üyelerin özel çekme hakları ve karşılığında döviz için alımında bulunabilmeleri için 4 şart yerine getiril
melidir. 

(a) Üyenin genel kaynaklar hesabındaki kaynaklardan kullanımı, anlaşma ve fon politikaları ile uyumlu 
olmalıdır. 

(b) Üye, bu alıma ödemeler dengesi veya rezerv durumu veya rezervlerindeki gelişmeler dolayısıyla ih
tiyaç duyduğunu ortaya koymalıdır. 

(c) Önerilen alım, rezerv tranşı alımı olmalı veya alımda bulunan ülkenin fondaki kendi parası mevcut
ları kotasının % 200'ünü aşmamalıdır. 

(d) İlgili üyenin, fon tarafından fon genel kaynaklarını kullanma yetkisi kaldırılmış olmamalıdır. 
Yukarıda rezerv tranşı olarak adlandırılan husus evvelce altın tranşı olarak bilinmekteydi. Rezerv tran

şı alımı ile kastedilen husus, üyenin fondan, özel çekme hakkı (evvelce altın) olarak ödediği kotası karşılı
ğında özel çekme hakkı, dolayısıyla döviz sağlaması olmaktadır. Yapılan bu işlem sonucunda üyenin fon
daki ulusal para mevcudu kotası tutarını aşmamış (Kotanın % 25'inin özel çekme hakkı - evvelce altın - ve 
% 75'inin ulusal para cinsinden ödenmiş olması dolayısıyla) olacaktır. Bu hesaplamada, ihracat dalgalanma
larının telafi edici finansmanı ve işlenmemiş ürünler düzenleyici finansmanı kolaylıkları yoluyla yapılan çe
kişler nazara alınmayacaktır. 

Parası serbestçe kullanılabilir türde olmayan bir ülke, fondan satınalınan kendi parasını, serbestçe kulla
nılabilir bir para ile değiştirecektir ve bu değiştirme, alımda bulunan ülke açısından özel çekme hakları ola
rak bir değer kaybı ile sonuçlanmamalıdır. Serbestçe kullanılabilir para iki nitelik taşımaktadır: a) Ulus
lararası işlemlerde ödemelerin yapılmasında filen yaygın olarak kullanılmalı, b) Başlıca kambiyo piyasala
rında geniş ölçüde değişime konu edilmelidir. Koşullar gerektirdikçe fon, serbestçe kullanılabilir para listesine 
yenilerini etkileyebilir veya çıkarabilir. 

5. Geri - Satın Alma 

Bugüne kadarki uygulamada, üyelerin Fondan yapmış oldukları alımları geri ödemeleri hükümleri, Fon 
genel kaynaklarının geçici olarak kullanımına olanak verecek şekilde sonuçlanmış, bu yükümlülük uygun 
olmayan zamanlarda güçlükler arz etmiştir. 

Geri - alım yükümlülüğünün şu şekillerde olabilmesi mümkün kılınmıştır: a) Üyenin Fondaki kendi 
parası mevcutları, komisyon ödemesi zorunluluğu yaratacak bir duruma gelmiş ise, para mevcutlarını geri -
satın alabilir, b) Fondan alımda bulunan ülkenin, ödemeler dengesi ve rezerv durumu iyileşme göster
diğinden normal olarak geri - alımda bulunması beklenir. Alımın yapılmasına neden olan sorunun tümüy
le -ortadan kalkmasını beklemek zorunluluğu yoktur. Bu kıstasa göre, geri - alım bekleyişi, bir zorunlu
luk olarak ortaya çıkmamakta, ancak Fonun, geri - alım yapılması için üyeye uyarıda bulunmasına neden 
olmaktadır, c) Yukarıda yazılı bekleyiş ve yükümlülük, üyenin ödemeler dengesi ve rezerv durumu iyi
leşme gösterdiğinde ortaya çıkmakta, buna ek olarak, alımda bulunulduğu tarihten itibaren 5 yılı aşmamak 
üzere, Fondaki üye parası mevcutlarının, komisyon ödemeyi gerektiren kısmının geri - alımı yükümlülü
ğü şekilde bir veçhe de kazanmaktadır. Taksitle ödeme halinde, alımdan itibaren 3 yıldan sonra başlayarak 
5 nci yıl sonuna kadar ödemelerde bulunmak gerekm ektedir. Bu süre içerisinde ödemeler dengesi ve re
zerv durumu iyileşme göstermese dahi geri - alım yapılmak gerekmektedir, d) Fondan alım diğer özel 
politikalar uyarınca yapılıyor ise '% 85 oy çokluğu ile 3-5 yıldan farklı geri - alım dönemleri belirlenebilecek-
tir. e) Üyelerin Fondaki kendi paraları mevcutları alımlar dışında da artabileceğinden, bu tür artışlarda 
geri - alım için üyelere göre farklı politikalar uygulanabilecektir. f) Fon geri - alımda, kredi tranşlan 
için geçerli olan geri - alım sürelerinden daha kısa geri - alım süreleri öngörür ise bu hüküm ancak o karar 
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tarihinden sonra artış gösteren para mevcutları açın geçerlilik tanıyacaktır. g) İstisnai zorlukların ortaya 
çıkması halinde Fon ödeme sürelerini geciktirebilecektir. h) Geri - alım yükümlülüğünü yerine getirme
yen üye ile danışmada bulunularak ve gecikmeyi açıklaması istenerek yeni bir süre verilecek, bundan son
ra üyenin Fondaki para mevcudu satışa çıkarılacaktır. Üye bu satışı veto edemeyecektir. Bu arada, üyenin 
daha yüksek oranlarda komisyon ödemesi ve Fon genel kaynaklarından yararlanma hakkının kaldırılması 
gibi tedbirler de alınacaktır. i) Geri - alım özel çekme haklarıyla veya Fon tarafından belirtilecek diğer 
üyeler paralarıyla yapılacaktır, j) Geri - alım yükümlülüğünde olan üye, Fonun istediği üye ülke parasını, 
o üyeden serbestçe kullanılabilir para karşılığında ve aralarında anlaşacakları bir kur - Fon Anlaşmasına 
uygun olan - üzerinden sağlayabilir. 

Üyeler geri - alımı altın ile yapamazlar. Ancak, Fon % 85 oy çokluğu ile piyasa fiyatına dayalı bir fiyat 
üzerinden altın kabul etmeyi kararlaştırabilir. 

6. Komisyonlar, Ücretler, Hesaplama Oranları ve Değerin Muhafazası: 

(a) Komisyonlar : 
Uluslararası Para Fonu 3 çeşit komisyon tahsil etmektedir: i) Diğer üyelerden kendi parası karşılığın

da alımda bulunan üyenin ödediği «Hizmet komisyonu», ii) Altın alım - satımlarında uygulanan «Mua
mele komisyonu» ve iii) Kotasının üzerinde para mevcudu olan üyelerden alınan devrevi komisyonlar. 
Ayrıca stand-by ve benzeri anlaşmalar sırasında taahhüt komisyonu alınmaktadır. 

Yeni Anlaşma maddelerine göre Fon, genel kaynaklar hesabı aracılığıyla yürütülen tüm işlemler için ma
kûl ve her üye için aynı oranda komisyonlar tahsil yetkisine sahip olacaktır. Ödenecek komisyonların 
oranlan Fon nezdindeki üye parası mevcutlarının kaldığı süre ile orantılı olarak artış gösterecektir. Normal 
olarak müterakkiyet kabul edilmekle birlikte böyle olması kesin bir zorunluluk da teşkil etmemektedir. 

Bütün komisyonlar özel çekme hakları cinsinden ödenecektir, istisnai durumlarda Fon ile danışma su
retiyle diğer üyelerin parası ile ödemeye izin verilebilir. Ancak Fon, bu tür ödemelerin, parası ile ödeme ya
pılan üyenin Fondaki para mevcutlarının o üyenin komisyon ödemesini gerektirecek düzeye varmamasını 
sağlayacak şekilde izin verecektir. 

(b) Ücret : 

Bu konuda değiştirilen Anlaşma maddeleri önemli farklılıklar taşımaktadır. Halen, üye kotasının % 751 
(ki bu kısım üyenin kendi parası ile ödenmektedir.) O üyenin Fondaki para mevcutları günlük ortalama ba
kiyesini aşıyor ise, aşan kısım üzerinden ülkeye ücret ödenmektedir. Bu oran % 1,5 olarak belirlenmiştir. 
Değiştirilen Anlaşmaya göre ise, kotanın % 75 ile % 100'ü arasında belirlenecek bir miktarın yukarıda 
anılan ortalama günlük bakiyeyi aşan kısmı üzerinden ödeme yapılacaktır. Kredi tranşından kullanım addedil
meyen bazı alımlar bu hesaplamada nazara alınmayacaktır. 

Ücret için belirlenecek oran özel çekme haklan üzerinden alınan faiz oranından fazla veya onun 4/5'inden 
az olmayacaktır. Ücret, özel çekme hakları ile Fon veya üyenin karan ile üye parası ile ödenecektir. 

(c) Hesaplama oranları ve değerin muhafazası : 

Halen hesaplamalar paritelere göre yapılmakta, pariteler ise altına bağımlı bulunmaktadır. 16 ülke parasın
dan değerini alan özel çekme hakları ise altın ile ifade edilmiştir. (1 özel çekme hakkı =0.888671 gram altın) 
değiştirilen anlaşmada iki yönden farklılık bulunmaktadır: i) Hesaplamalar özel çekme haklan cinsinden 
yapılacaktır. (Bu husus, uluslararası parasal sistemde altının rolünün giderek azaltılarak özel çekme hakla
rına merkezi bir rol kazandırılması ile ilgilidir.) ii) Bu hüküm, kambiyo kurlannın ve kambiyo işlemlerin
deki marjların hesaplanmasına uygulanmayacaktır. Yani, paritelere ilişkin ortak değer ölçüsü özel çekme 
hakları olmayabilir. 

Genel hesapta yer alan varlıklar özel çekme hakları ile ifade edilecektir. Üyelerin genel hesaptaki para 
mevcutları Özel çekme hakları değeri üzerinden muhafaza edilecektir. Böyle olunca, üyeler paralarının değe
ri düştükçe veya arttıkça ayarlama yapmak zorunluluğunda olacaklardır. Bu çerçevede, genel kaynaklar he
sabında bulunduruteası gereken üye parası mevcutları yerine geçmek üzere ikame edilen bonolar ile, genel 
kaynaklar hesabında tahsil edilecek ve ödenecek tutarlar için de aynı yöntem uygulanacaktır. 
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7. Altın 

Altının uluslararası parasal sistemdeki rolünün giderek azaltılması amacıyla yeni anlaşmada aşağıda yazılı 
önemli değişiklikler yer almaktadır: 

(a) Altının, parite sisteminde ortak değer ve özel çekme haklarında değer birimi olma fonksiyonu kal
dırılmaktadır. 

(b) Altının resmi fiyatı kaldırılmıştır. 
(c) Üyeler ile Fon arasındaki karşılıklı ödemelerde altın ile yapılması gerekli olanlarda bu yükümlülük 

kaldırılmaktadır. Altın ile ödemelere, ancak yüksek bir çoğunluk kararı ile izin verilebilir. 
(d) Fon, mevcutlarındaki 50 milyon ons tutarındaki altını elden çıkaracaktır. 
(e) Fon, geri kalan altınları elden çıkararak kârını özel bir hesaba almaya yetkili (kılınmaktadır. 
(f) Fon, altın ile ilişkili işlemlerde, altının fiyatım yönetecek veya piyasada sabit bir fiyat kazanmasını 

sağlayacak girişimlerden kaçınacaktır. 
(g) Uluslararası likiditenin daha iyi gözetimi ve özel çekme haklarının uluslararası parasal sistemde mer

kezi bir rezerv varlık haline gelmesini sağlayacak konularda üyeler Fon ile işbirliğinde bulunacaktır. 
Elden çıkarılmasına karar verilen 50 milyon onslulk altının kullanımı şöyle olacaktır: a) Bu miktarın 

yarısı, 31.8.1975 tarihinde üye olanlara, kotaları oranında ve resmi fiyatı üzerinden bedeli karşılığında 
transfer edilecek, b) Diğer yarısı ise, bu tarihte üye olan gelişme yolundaki ülkeler yararına satılacaktır. 
Bu amaçla görev yapmak üzere bir Trust Fonu kurulmuştur. 

Fona altın ile ilişkili olmak üzere, değiştirilmiş anlaşmada şu yetkiler tanınmaktadır: 
a) Fon, değişiklik tarihinde, elinde 50 milyon onstan artakalan altını 31.8.1975 tarihinde üye olanlara 

kendi paraları karşılığında resmi fiyatı üzerinden satabilir. 
b) Fon, değişiklik tarihinde elinde kalan altını bakiyesini piyasa fiyatından üyelere satabilir ve sermaye 

kıymetinin üzerindeki hâsılatı yatırım hesabına yatırımda kullanılmak üzere alabilir. Artakalan hâsılatı da 
belirli bazı amaçlarda kullanılıncaya kadar özel kullandırma hesabına alabilir: 

c) Fon, özel kullandırma hesabındaki paraları gelişme yolundaki üyelere dağıtmak yerine, bu altınları 
resmi fiyatı üzerinden bu ülkelere satabilir. Böyle bir işlem de, satılacak altınların kârlarının bu ülkelere 
dağıtımının sağlayacağı sonucu verecektir. 

d) Fon, üyelerin altın ile ödeme yapmalarını kabul edebilecek ve bu şekilde edinilen altınları piyasa 
fiyatı üzerinden satabilecektir. 

Fon, altın satarken, bu satış hangi üye parası üzerinden yapılıyor ise ona danışacaktır. Eğer bu satış, pa
rası kullanılacak üyenin Fondaki para mevcutlarını o üyenin komisyon ödemesini gerektirecek düzeye var
dıracak ise o üyenin satıştan önce onayının alınması gerekir. Fondaki üye parası mevcutları evvelce olduğa 
şekilde altın üzerinden değil özel çekme hakları üzerin den değerlemeye tabi tutulacaktır. 

Yukarıda anılan özel kullandırma hesabı, altın satışları sonucu elde edilecek kârın kullanımında fonksi
yon görecektir. Altın satışlarının Fon kayıtlarında yer alan kıymeti (0.888671 gram altın = 1 özel çekme 
hakkı) yerine piyasa fiyatı üzerinden satılması halimde ikisi arasındaki fark kâr olarak belirecek ve Özel Kul
landırma Hesabına alınacaktır. Bu hesap Genel Hesaptan ayrı olarak muhafaza edilecek ve değerin muhafa
zası hükümetlerine tabi olmayacaktır. Bu Hesaptaki paralardan, ancak Fonun olağan işlemlerindeki ani kul
lanım gerekçesi ile Genel Kaynaklar Hesabına aktarma yapılabilecektir. Bu Hesapta yer alan paralar yatırım
da kullanılabilir. Yatırım yapılacak kıymetler, gelir getiren ve piyasaya sunulabilir türden üye veya uluslarara
sı mali örgütlerin tahvilleri olabilir. Yatırımda parası kullanılacak üyenin onayı alınmadan yatırım yapılama
yacaktır. Bu Hesabın işlemesinden doğacak masraflar Genel Kaynaklar Hesabından karşılanacak, ancak za 
man zaman Özel Kullandırma Hesabından bu Hesaba masraf iadeleri yapılacaktır. 

8. Kaynak Yenileme : 
Değiştirilen Anlaşma kaynak yenileme konusunda farklı hükümler getirmektedir. Evvelce olduğundan 

farklı olarak kaynak yenileme, yalnızca bazı paraların kıt hale gelmesi (kıt para gerekçesi) hususundan öte
ye, gerek görüldükçe de yapılabilecektir. Fon, bundan böyle kaynak yenilenmesinde altın kullanmayacaktır. 
Fon, yalnızca bir üyeden, özel çökme hakları karşılığında kendi parasını satmasını istemeye yetkili kılınmak
tadır. Bu yetki aşağıda yazılı nedenlerle eski yetkiye oranla daha az kapsamlıdır. 
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(a) Fon, kaynak yenilemek için yalnızca Özel Çekme Hak Hakları Hesabına iştirakçi olan bir üyeden 
talepte bulunabilir. Yani bu Hesaba iştirakçi olmayan bir üyeden bir talepte bulunmak mümkün değildir. 

(b) İştirakçi üyeden bu yönde yapılacak talebin bir limiti bulunmaktadır. Şöyle ki, iştirakçi üye, kendi
sine sağlanmış olan birikmiş özel çekme haklan tahsisinin 3 katım (kabul limiti) aşan bir tutarda özel çek
me hakkı kabulüne zorlanamaz. 

(c) Kaynak yenilemesi işlemine girişmeden önce Fon, rezerv ve ödemeler dengesi durumu güçlü ülke
lerin özel çekme hakları sağlamakla yükümlü kılındığı «belirleme» ilkelerine gereken önemi vermelidir. 

9. Yetki Dağılımı ve Nisaplar : 
(a) Yetki Dağılımı : 
Fon organları arasındaki yetki dağılımında iki yol belirlenmiştir. îlkine göre, yetkilerin verildiği veya bu 

yetkileri devretme hakkına sahip organlar doğrudan gösterilmiştir. îkinci olarak, belirli bir organa doğrudan 
deyredilmeyip Fonun yetkileri olarak gösterilen yetkiler. Bunun sonucu olarak açıkça Guvemörler Kuruluna 
verilmiş bir görev ancak bu Kurulca kullanılabilir, başka bir organa devredilemez, açıkça belirli bir organa 
verilmemiş yetkiler ise Guvenörler Kuruluna verilmiş sayılır ve kurul tarafından hangi organa devredileceği 
kararlaştınlır. 

Değişiklik sırasında yukarıda anılan açıklık sağlandıktan başka, en etkin işleyişin sağlanması bakımından 
yetkilerin çoğu devredilmeye elverişli hale getirilmiştin Ancak, yeni üyelerin kabulü, özel çekme haklan bölü
münün tasfiyesi, Fonun tasfiyesi, değişiklik önerilerinin onaylanması ve Konseye yetki devri gibi konulardaki 
yetkiler doğrudan Guvemörler Kuruluna bırakılmıştır, 

(b) Nisaplar : 
aa) Kararlar için : 
Genel ilke, kullanılan oyların çoğunluğu aranmas* olmakta, ancak bazı maddelerde belirli çoğunluklar ön

görülmüş ise buna uyulmasıdır. Değiştirilen Anlaşmada özel çoğunluğun arandığı durumlar azaltılmıştır, özel 
çoğunluklar >% 70 ve % 85 olarak belirlenmiştir, işlem yürütülmesine yönelik kararlar için düşük çoğunluk 
öngörülmüştür. 

bb) Anlaşma değişikliği için : 
Toplam oy gücünün % 85'ine sahip olan üyelerin 2/3 ile karar vermeleri halinde değişiklik taslağı geçerlilik 

kazanabilecektir. 

10. Örgütlenme ve Konsey : 
Her Guvernör ve Yardımcısı için halen yürürlükte olan 5 yıllık görev süresi ilgili üyelerin yeniden atama 

veya seçme yapmalanna kadarki bir süre olarak değiştirilmektedir. Eğer Konseyin kurulması kararı alınırsa, 
Konsey de Guvemörler ve icra Diraktörleri Kurulları gibi Guvemörler Kurulu toplantısı yapılmasını isteye
bilecektir. 

Fon üyelerinin sayıca artmış olmaları nedeniyle, değiştirilen Anlaşmada Guvemörler Kurulu toplantısını 
isteyebilecek asgari üye sayısı 5'ten 15'e çıkarılmış, ayrıca toplam oygücünün % 25'ini temsil eden üyelerce 
de aynı istemde bulunabiltnesi olanağı sağlanmıştır, tcra Direktörlerinin sayısının artırılıp, azaltılabilmesi 
konusunda Guvenörler Kuruluna yetki verilmektedir. 

Değiştirilen Anlaşma ile getirilen önemli bir yenilik de, toplam oygücünün % 85 çoğunluğu ile Konsey 
kurulabilmesi kararı alınabileceği hususudur. Konsey, şu anda uluslararası parasal reformu gerçekleştirmek 
görevi ile kurulmuş olan Geçici Komitenin (evvelce 20'ler Komitesi) devamı niteliğinde olacak ve Guvemör
ler Kurulunca devredilen yetkiler çerçevesinde yalnızca danışma değil, karar alıcı bir güce sahip olarak çalışa
caktır. Yetkileri Guvemörler Kurulunca devredilenlere ek olarak D çizelgesinde yer alan görevlerden oluşa
caktır. Bu görevler genel olarak şunlar olacaktır. Evrensel likiditedeki ayarlama süreci ve gelişmeler de da
hil olmak üzere, uluslararası parasal sistemin gözetimi uyumu ve gelişme yolundaki ülkelere reel kaynak trans
feri, Guvemörler Kuruluna doğrudan devredilmemiş olan yetkiler Konseye devredilebilir, ancak Konsey icra 
Direktörleri Kuruluna yetki devredemez. Konsey Guvemörler Kurulu kararlarına aykırı kararlar alamayacak
tır. Konseyin politik sorumluluk üstlenmiş kişilerden oluşması nedeniyle «Parçalı oy» kuralı benimsenmiştir. 
Yani bir konsey üyesi temsil ettiği hiçbir üyenin oyunu o üyelerin isteğine uygun yönde (olumlu, olumsuz, 
çekimser) kullanabilecektir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 774) 



— ı s -
ı ı . Özel Çekme Hakları : 
Değiştirilen Anlaşmada yer verilen en önemli değişikliklerden biri, bundan böyle özel çekme halklarının 

altın cinsinden ifade edilmemesidir. Değerleme yöntemini belirlemede Fon yetkili kıhnmaktadir. Genel kay
naklar hesabında bulundurulan paralar özel çekme hakları cinsinden muhafaza edilecektir. 

Özel çekme haklarının uluslararası parasal sistemde merkezi bir varlık haline gelmesini sağlamak amacıyla 
kullanım alanları genişletilmektedir. Yapılan bu değişiklikler şu başlıklar altında toplanabilir : 

(a) Fon yalnızca bu hesaba iştirak edenlerle değil, özel çekme hakkı bulunduran diğer kuruluşlarla da iş
leme girişmeye yetkili kılınmıştır. 

(b) Özel çekme hakları bulundurmaya yetfkili kılınabilecekleri daha geniş resmi kuruluşlara teşmil edil
miş ve belirleme için % 85 oyçoğunluğu öngörülmüştür. 

(c) Evvelce özel çekme hakkı bulundurmaya yetkili kılınan kuruluşlar yalnızca iştirakçi üyeler ile işle
me girişmeye yetkili kıhnmışlarken yeni Anlaşma ile kendi aralarında da işleme girişmeye yetkili kılınmış
lardır. 

(d) Özel çekme hakkı bulundurmaya yetkili kılınan kuruluşların işlemleri için öngörülen kayıt ve şart
ların belirtilmesi konusunda alınacak karar için % 85 oyçoğunluğu, kullanılan oyların çoğunluğuna indiril
miştir. 

(e) Yeni Anlaşmada, iştirakçilerin birbirleriyle anlaşma suretiyle özel çekme halkfcı işleminde bulunabil
meleri için Fondan yetki alınmasına gerek kalmamaktadır. 

(f) Özel çekme haklarıyla yapılacak işlemlerde «eşit değer» ilkesi uygulanacaktır. Yani çeşitli para
larla yapılan alım - satımlar sonuçta özel çekme hakları olarak farklılık yaratmamalıdır. 

(g) Fon, iştirakçilerin birbirleriyle anlaşarak özel çekme haklan ile yapılan işlemlere girmeleri sırasın
da «belirleme» kurallarına ve özel çekme hakları bölümünün etkin işleyişine uygun düşmeyen bir yön bu
lunup bulunmadığını izleyecelk ve aykırı hareket eden iştiralkçilerin özel çekme hakkı kullanma yetkilerini 
geçici olarak kaldıracaktır. 

(h) Özel çekme hakları konusunda bir diğer iştirakçi ile Anlaşma yaparak işlemde bulunan bir iştirak
çi, «ihtiyaç» gerekçesi olduğunu kanıtlamak yükümlülüğünde olmayacaktır. 

(i) «ihtiyaç» gerekçesi olarak öne sürülecek hususlar basitleştirilmiştir. 
(j) Evvelce Anlaşmadaki «fiilen konvertibl para» deyimi «serbestçe kullanılabilir para» olarak değiştiril

miştir. 
(k) Rezerv ve ödemeler dengesi güçlü üyelerin özel çekme haklan karşılığında para sağlamalarına ilişkin 

yükümlülük kurallarının her anadevre sonunda değil, fakat herhangi bir zamanda gözden geçirilmesi veya 
değiştirilebilmesi mümkün kılınmıştır. 

(1) Kullanılmış olan özel çekme haklannın geriye verilmesine ilişkin yeniden tesis yükümlülüğü kural
larını kabul etmek, değiştirmek veya kaldırmak konusunda - % 80 yerine % 70 oyçoğunluğu ile - Fon yet
kili kılınmıştır. 

(m) Evvelce ücret oranı, faiz ve komisyon oranına sınırlama getirirken değiştirilen Anlaşmada - % 70 
oyçoğunluğu ile - faiz oranı ücret oranım etkiler duruma sokulmuştur, 

Özel çekme haklarının kullanım yerleri değiştirilmiş Anlaşmada şu şekilde belirlenmektedir : a) Kota 
artışlarında iştirakçi tarafından, b) Kota azalışında Fon tarafından, c) İştirakçilerden diğer iştirakçilerin 
paralarının satılması veya satın alınmasında, d) Fon kaynaklarının yenilenmesinde, f) Net gelirin ve ge
nel rezervin dağıtımında. 

II. MADDE GEREKÇESİ 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Kota Artınını Hakkında Açıklama : 
Uluslararası Para Fonu kotaları her beş yılda bir gözden geçirilmektedir. Son olarak 1974 Nisan ayından 

beri devam etmekte olan fon kotalarının 6 ncı kez gözlen geçirilmesi sonuçları şöyle özetlenebilir : 
(i) Toplam kotalar miktarı 29.2 milyar özel çekme hakkından (ÖÇH) 39 milyar ÖÇH'na yükseltilmiştir. 
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(ii) 22 Mart 1976 tarihi itibarıyla Fon'a üye olan 128 ülke kotaları % 33.6 artırılmış olacaktır. 
(iiii) Petrol ihraç eden ülke kotalarının payı iki katına (904.98'den % 9.88'e) çıkarılmıştır. Diğer ge

lişmekte olan ülke kotalarının payı değişmemektedir. (% 20.92). Gelişmiş ülke kotalan ise (% 72.23'den 
% 67.80)'e düşürülmüştür. 

(iv) Artırımın, daha önce altın üe ödenmekte olan kısmını üye, özel çekme hakları ile, Fon tarafından 
belirlenmiş olan diğer ülke paralan ile veya kendi parası ile ödeyebilecektir. 

(v) Kolalardaki artış, 19 Şubat 1976 tarihinde, toplam kotaların 3/4'üne sahip üyelerin bu kararı kabul 
ettikleri tarihten veya Anasözleşme değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

(vi) Kota artırımları için üyeler Fon'a yapacakları ödemeleri; kota artışları ile ilgili onaylarını Fon'a 
bildirdikleri veya Anasözleşme değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten 60 gün sonra gerçekleştirmek zo
rundadırlar. 

(vii) Bundan sonra yapılacak 7 nci kota artırımının ise 9 Şubat 1978 tarihinde tamamlanması kararı alın
mıştır. 

Ülkemiz 11.3.1947 tarihinde 43 milyon dolarlık kota ile Uluslararası Para Fonu'na katılmıştır. 1967 ve 
1970 yıllarında ülkemiz kotası 108 ve halen sahip bulunduğu 151 milyon dolara çıkarılmıştır. Uluslararası 
Para Fonu 1970 yılından bu yana hesaplarını özel çekme hakları cinsinden ifade etmekte olduğundan kota
mız 151 milyon ÖÇH olmakta ve bu kota, toplam kota'ar içerisinde % 0.52 oranını teşkil etmektedir. 

Kotaların 6 ncı kez gözden geçirilmesi sonucu ülkemiz kotası 151 milyon ÖÇH'dan % 33 oranında bir ar
tış ile 200 milyon ÖÇH'na çıkartılmış olacaktır. 

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Babası) Sermaye Artınını Hakkında Açıklama : 
Dünya Bankası başlangıç sermayesi, 1 Temmuz 1944 tarihinde geçerli olan dolar kıymeti üzerinden 

10 milyar ABD dolarıdır. 
Bankanın nominal sermayesinde şimdiye kadar yapılmış olan artırımlar şunlardır : 
1. 1959 yılında, üye ülke paylarının iki katına çıkarılması amacıyla, 10 milyar dolarlık artırım. 
2. 1959 yılında, 1 milyar dolarlık ek artırım. 
3. 1963 yılında, 1 milyar dolarlık artırım. 
4. 1965 yılında, 2 milyar dolarlık artırım. 
5. 1970 yılında yeni üyelerin paylan ve mevcut paylardaki artışlar için, 3 milyar dolarlık artırım. 
Halen 27 milyar dolar olan banka nominal sermayesinin, 7 milyar dolar daha artırılması daha teklif edilmiş

tir. Bu artış, Uluslararası Para Fonu üyelerinin kotalarınla yapılan artışlara paralellik taşımaktadır. 
Ülkemizin Dünya Bankasındaki mevcut pay adedi 1 286 olup, bu pay toplam payların % 0.50'sini oluş

turmaktadır. 1 944 dolar değeri ile bu pay tutarı 128 600 dolara tekabül etmektedir. Öngörülen artışla ülke
mizin katksu 345 pay olarak belirlenmiştir. Dolar değeri olarak ise bu miktar, payların herbirini 1 000 (1944 
yılı) ABD doları üzerinden toplam 34 500 000 dolar tutmaktadır. Artırımdan sonra ülkemizin bankadaki payı 
î 631 adede ulaşacaktır. 

Halen Dünya Bankasındaki oygücümüz 1 536 olup, toplam oygücünün % 0.53'ünü teşkil etmektedir. Ar
tırımdan sonra bu oran aynen muhafaza edilmektedir. 

III. MADDE GEREKÇESİ 

Uluslararası Finansman Kurumu (IFC) Sermaye Artırımı Hakkında Açıklama : 
Uluslararası Finansman Kurumu 1956 Temmuz ayında üye ülkelerin ekonomik gelişmelerini sağlamak 

amacı ile özel sektörü teşvik için kurulmuştur. Uluslararası Finansman Kurumu, gelişmekte olan ülkelerde 
özel sektör ile ortak kârlı yatırımlara girişir ve bu yatırımların; 

1. Üye ülkenin gelişmesine katkıda bulunmasını, 
2. Kârlılık olasılığının yüksek olmasını, 
inceler. 
Kurum, üye ülkelere kaynak, tecrübe ve teknik yardım sağlamaktadır. 
Uluslararası Finansman Kurumunun nominal sermayesi, 1 000 dolar değerinde 110 000 paydan oluşmak

tadır. 
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110 milyon dolar olan Kurumun nominal sermayesinin 1 000 dolar değerinde 540 000 ilave pay, ile 540 
milyon dolar artırılması teklif edilmiştir. Bu artırım sonucunda Kurumun nominal sermayesi 650 milyon 
dolar olacaktır. 

Bu artış, Uluslararası tmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) sermaye artışı ile aynı oranda gerçek
leşecektir. 

Ülkemizin Uluslararası Finansman Kurumundaki payı 476 bin dolardır. Bu miktar toplam sermaye payının 
% 0,44'ünü oluşturmaktadır. Artırım sonucunda sermaye payımızda 2 587'lik bir artış olacaktır. Sonuç ala
rak, 2 587 000 dolarlık bir artış ile toplam sermaye payımız 3 063 000 dolara ulaşmaktadır. (3 063 Dav). 

Oygücümüz, toplam oygücünün % 0.54'ünü teşkil etmektedir. Artırımdan sonra oygücümüz aynı kalmak-! 
tadır. 

CUMHURİYET SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 20 . 4 . 1978 

TASARI VEYA TEKLİFİN Ö Z E T İ 

MİLLETLERARASI PARA FONU İLE MİLLETLERARASI İMAR VE 
KALKINMA BANKASINA KATILMAK İÇİN HÜKÜMETE YETKİ 
VERİLMESİNE DAİR 5016 SAYILI KANUNA EK MİLLETLERARA
SI PARA FONU ANASÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI-
NA DAİR ANLAŞMANIN UYGUN GÖRÜLMESİ VE MİLLETLER
ARASI PARA FONU İLE MİLLETLERARASI İMAR VE KALKIN
MA BANKASINA KATILMAK İÇİN HÜKÜMETE YETKİ VERİL
MESİNE DİR KANUNUN 798 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2 NCİ 
MADDESİNİ DEĞİŞTİREN 28 . 5 . 1970 TARİH VE 1265 SAYILI 
KANUNUN 1 NCİ VE 2 NCİ MADDELERİ İLE MİLLETLERARASI 
FİNANSMAN KURUMUNA KATILMAK İÇİN HÜKÜMETE YETKİ 
VERİLMESİNE DAİR 6850 SAYILI KANUNUN 2 NCİ MADDESİNİN 

DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI 

Sıra Sayısı 

M. M. C. S. 

59 774 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAK SÜRE 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ 

3 ay 
3 ay 

20 . 7 . 1978 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1 — Mali ve İktisadi İşler Kom. 
2 — Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Kom. 
3 — Bütçe ve Plan Kom,, 

Yasa tasarısının önemi ve ülke ekonomisi için getireceği olanaklar nedeniyle çok acele görüşülmeyi ve 
sonuca bağlanmayı gerektirdiğinden komisyonlarda aynı gün görüşülmesi için her üç komisyona gereği için su
nulur. 

20 . 4 . 1978 
Sırrı Atalay 
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Mali ve İktisadi İşler Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Mali ve İktisadi İşler Komisyonu 

Karar No. : 3 
20 . 4 . 1978 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1978 tarihli 135 nci Birleşiminde açık oyla kabul edilen, Milletlerarası Para 
Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 5016 
sayılı Kanuna ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair Anlaşmanın uygun 
görülmesi ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete 
yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesini değiştiren 28 . 5 . 1970 tarih ve 
1265 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri ile Milletlerarası Finansman Kurumuna katılmak için Hükü
mete yetki verilmesine dair 6850 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
Komisyonumuzun 20 . 4 . 1968 tarihinde yapmış olduğu toplantısında yetkili temsilcilerinin de iştirakiyle 
her yönden tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının genel gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara mütedair verilen tamamlayıcı bilgiler, Komis
yonumuzca da aynen benimsenmiş olduğundan, tasarı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul ©dilen şekliyle 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
saygıyla arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Siirt 

Süreyya Öner 

Eskişehir 
Hikmet Savaş 

istanbul 
Mehmet Feyyat 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

Konya 
O. Canpolat 

Toplantıda bulunamadı 

Tabii Üye 
Sezai O'Kan 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Aydın 

Sadettin Demirayak 

Zonguldak 
Behiç Sonbay 

Elâzığ 
Hasan İldan 

Denizli 
Baha Akşit 

Toplantıda bulunamadı. 

Sivas 
Tahsin Türkây 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Kemal Cantürk 

Kâtip 
Sivas 

Temel Kitapçı 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

Balıkesir 
Sıtkı Yırcalı 

îzmir 
Münir Daldal 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
Refet Aksoyoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Van 
Ferid Melen 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu 

Karar No. : 1 
20 . 4 . 1978 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1978 tarihli 135 nci Birleşiminde açık oyla kabul edilen, Milletlerarası Para 
Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 5016 
sayılı Kanuna ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair Anlaşmanın uygun 
görülmesi ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete 
yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesini değiştiren 28 . 5 . 1970 tarih ve 
1265 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri ile Milletlerarası Finansman Kurumuna katılmak için Hükü
mete yetki verilmesine dair 6850 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin de katılması ile Komisyonumuzda 20 . 4 . 1978 günü tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar ve Bakanlık temsilcilerinin sunduğu bilgiler gözönünde bulundu
rularak, tasarı, Komisyonumuzca da benimsenmiş ve Millet Meclisinden gelen şekli ile kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonunda öncelikle görüşülmesi temennisiyle Yüksek Başkanlığa 
saygı ile sunulur.; 

Başkan 
Samsun i 

Ziya Gökalp Mülayim 

Başkanvekili 
Tabii Üye 

Selâhattin Özgür 

Sözcü 
Ankara 

Cengizhan Yorulmaz 
Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip 
Edirne 

Süleyman Sami Ergun 

İzmir 
Şeref Bakşık 

Ankara 
Uğur Alacakaptan 

Ankara 
Atıf Benderlioğlu 

Ankara 
Ergün Ertem 

Giresun 
Hayrettin Erkmen 

Toplantıda bulunamadı. 

İstanbul 
Erdoğan Adalı 

Toplantıda bulunamadı 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu. 

Toplantıda bulunamadı 

Çorum 
Safa Yalçuk 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Adile Ayda 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı 

Tekirdağ 
Orhan Öztrak 

Toplantıda bulunamadı 
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Bütçe ve Plan Komisyonu Rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Karar No. : 4 
20 . 4 . 1978 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza sevk edilen, «Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 5016 sayılı Kanuna ek Milletlerarası Para Fonu Anasözleşme-
sinde değişiklik yapılmasına dair Anlaşmanın uygun görülmesi ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Kanunla 
değişik 2 nci maddesini değiştiren 28 . 5 . 1970 tarih ve 1265 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri ile 
Milletlerarası Finansman Kurumuna katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 6850 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı», Maliye Bakanının da katıldığı toplantıda incelendi ve gö
rüşüldü. 

Kanun tasarısının gerekçesinde belirtilen hususlar ve Bakanın sunduğu bilgiler gözönünde bulundurularak, 
tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiş ve Millet Meclisinden gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmasına, 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmesine, 
Komisyonumuzca karar verilmiştin 
Saygı ile sunulun 

Başkan 
Trabzon 

Hasan Güven 
Toplantıda bulunamadı. 

Başkanvekili 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 
Toplantıda bulunamadı 

Bu Kanunda Başkan 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcah 

Kâtip 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 

Afyonkarahisar 
Kâzım Karaaçlıoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Ankara 
Yiğit Köker 

Toplantıda bulunamadı 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

Toplantıda bulunamadı 

Bolu 
Neş'et Akmandor 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Zeyyat Baykara 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Kars 
Muzaffer Şâmiloğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Bu Kanunda 
Sözcü 
Konya 

Mukbil Abay 

Ordu 
İdris Gürsoy 

Samsun 
Bahri Cömert 

Tabii Üye 
Suphi Karaman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası imar ve 
Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki 
Verilmesine Dair 5016 Sayılı Kanuna Ek Milletler
arası Para Fonu Anasözleşmesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Anlaşmanın Uygun Görülmesi ve Mil
letlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kal
kınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Ve
rilmesine Dair Kanunun 798 Sayılı Kanunla Değişik 
2 nci Maddesini Değiştiren 28.5.1970 Tarih ve 1265 

• Sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci Maddeleri ile Millet
lerarası Finansman Kurumuna Katılmak için Hükü
mete Yetki Verilmesine Dair 6850 Sayılı Kanunun 2 
nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı (*) 

MADDE 1. — 19.2.1947 tarihli ve 5016 sayılı 
Kanununa ek olup, ek ve değişiklik yapılmasına dair 
Anüaşması 28 . 5 . 1970 tarihli ve 1265 sayılı Kanu
nun 1 nei maddesi ile onaylanan Milletlerarası Para 
Fomı Anasözleşmesinin yenliden bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Anasözîeşmeye bazı maddeler eklen-
mesliae dair Anlaşmanın Türkçe ve İngilizce metin
leri onaylanmıştır. 

MADDE 2. — 5CU6 sayılı Kanunun 7335? 798 ve 
1265 saydı kanunlarla değişik 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekülde değiştirilnıfiştir : 

«Miüetlerarası Para Fonu ve Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankasına yapılması gereken ödemeler 
gelecek yıllar bütçelerine konulacak ödeneklerden 
mahsup edilmek üzere, avans olarak yerine getirile
bilir. Ancak, bu avansların toplamı, Milletlerarası 
Para Fonu için 200 000 000 özel çekme hakkı karşı
lığını ve Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası iiçin 
1 Temmuz 1944 tarihinde geçerfü (ağırlık ve saflıkta
ki) 163 000 000 Amerika Birleşik Devletleri Dolar 
karşdığını geçmez.» 

Cumhuriyet Senatosu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki 
Verilmesine Dair 5016 Sayılı Kanuna Ek Milletlera
rası Para Fonu Anasözleşmesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Anlaşmanın Uygun Görülmesi ve Milletler
arası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesi
ne Dair Kanunun 798 Sayılı Kanunla Değişik 2 nci 
Maddesini Değiştiren 28 . 5 , 1970 Tarih ve 1265 Sa
yılı Kanunun 1 nci ve 2 nci Maddeleri ile Milletler
arası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete 
Yetki Verilmesine Dair 6850 Sayılı Kanunun 2 nci 

Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — 19 , 2 . 1947 tarihli ve 5016 sa
yılı Kanuna ek olup, ek ve değişiklik yapılmasına 
dair Anlaşması 28 . 5 . 1970 tarihli ve 1265 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi ile onaylanan Milletlerarası 
Para Fonu Anasözleşmesinin yeniden bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve Anasözîeşmeye bazı maddeler 
eklenmesine dair Anlaşmanın Türkçe ve İngilizce me
tinlerinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — 5016 sayılı Kanunun 7335, 798 ve 
1265 sayılı kanunlarla değişik 2 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — Milletlerarası Para Fonu ve Millet
lerarası İmar ve Kalkınma Bankasına yapılması ge
reken ödemeler gelecek yıllar bütçelerine konulacak 
ödeneklerden mahsup edilmek üzere, avans olarak 
yerine getirilebilir. Ancak, bu avansların toplamı, 
Milletlerarası Para Fonu için 200 000 000 özel çekme 
hakkı karşılığını ve Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankası için 1 Temmuz 1944 tarihinde geçerli ağırlık 
ve saflıktaki 163 100 000 Amerika Birleşik Devletle
ri Doları karşılığını geçmez. 
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MALİ VE İKTİSADİ İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Milletlerarası Para Fonu İle Millet
lerarası İmar ve Kalkınma Banka
sına Katılmak İçin Hükümete Yet
ki Verilmesine Dair 5016 Sayılı 
Kanuna Ek Milletlerarası Para Fo
nu Anasözleşmesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Anlaşmanın Uy
gun Görülmesi ve Milletlerarası 
Para Fonu İle Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankasına Katılmak 
İçin Hükümete Yetki Verilmesine 
Dair Kanunun 798 Sayılı Kanunla 
Değişik 2 nci Maddesini Değiştiren 
28 . 5 . 1970 Tarih ve 1265 Sayılı 
Kanunun 1 nci ve 2 nci Maddeleri 
İle Milletlerarası Finansman Kuru
muna Katılmak İçin Hükümete 
Yetki Verilmesine Dair 6850 Sayılı 
Kanunun 2 nci Maddesinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TA
NITMA KOMİSYONUNUN KA

BUL ETTİĞİ METİN 

Milletlerarası Para Fonu İle Millet
lerarası İmar ve Kalkınma Banka
sına Katılmak İçin Hükümete Yet
ki Verilmesine Dair 5016 Sayılı 
Kanuna Ek Milletlerarası Para Fo
nu Anasözleşmesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Anlaşmanın Uy
gun Görülmesi ve Milletlerarası 
Para Fonu İle Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankasına Katılmak 
İçin Hükümete Yetki Verilmesine 
Dair Kanunun 798 Sayılı Kanunla 
Değişik 2 nci Maddesini Değiştiren 
28 . 5 . 1970 Tarih ve 1265 Sayılı 
Kanunun 1 nci ve 2 nci Maddeleri 
İle Milletlerarası Finansman Kuru
muna Katılmak İçin Hükümete 
Yetki Verilmesine Dair 6850 Sayılı 
Kanunun 2 nci Maddesinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Milletlerarası Para Fonu İle Millet
lerarası İmar ve Kalkınma Banka
sına Katılmak İçin Hükümete Yet
ki Verilmesine Dair 5016 Sayılı 
Kanuna Ek Milletlerarası Para Fo
nu Anasözleşmesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Anlaşmanın Uy
gun Görülmesi ve Milletlerarası 
Para Fonu İle Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankasına Katılmak 
İçin Hükümete Yetki Verilmesine 
Dair Kanunun 798 Sayılı Kanunla 
Değişik 2 nci Maddesini Değiştiren 
28 . 5 . 1970 Tarih ve 1265 Sayılı 
Kanunun 1 nci ve 2 nci Maddeleri 
İle Milletlerarası Finansman Kuru
muna Katılmak İçin Hükümete 
Yetki Verilmesine Dair 6850 Sayılı 
Kanunun 2 nci Maddesinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet MecUsi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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Hükümetin tekMfi 

MADDE 3. — 6890 say ıh Kanunun 2 aci maddesi 
aşağcdaiki şekilde değişüraıaişlâ-; 

«1Madde 2. — MSHetferarası Finansman Kurumuna 
yapılması gereken ödeme, gelecek yılar bütçelerine 
konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere, 
avaas olarak yerine getJrSeibllir. Ancak bu avaaste-
nn toplam bu Kurum için 3 063 ftOft AmerSka {Birle
şik Devletleri Dolan karşınğuu geçemez.» 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girerj 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 3. — 6850 sayıh Kanunun 2 nci mad
desi aşağıdaki şekilde degTştMhrnştîr : 

Madde 2. — Milletlerarası Finansman Kurumana 
yapılması gereken ödeme, gelecek yıllar bütçelerine 
konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere, avans 
olarak yerine getnitebffîr. Ancak bu avansların top
lamı bu Kurum için 3 063 900 Amerika Birleşik Dev
letleri Dolan karşıhğmı geçemez. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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Mali ve İktisadi İşler 
Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan 
Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Not : Tasarı konusu Anasözlesme metni zaman darlığı ve hacimli olması nedeniyle bastırılamamıştır. 
İncelemek isteyen sayın üyeler kanun dosyasındaki metne başvurabilirler. 
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