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Avrupa memleketleri arasında Ödeme ve Takas Anlaşması ile
eklerinin ve bu Anlaşmanın geçici olarak uygulanmasına dair
olan Protokolün ve mezkûr Anlaşmaya ek olarak Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Birleşik Kırallık Hükümeti arasında An
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Büyük Millet Meclisi Yükaek Başkanlığına
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Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 14 . 111 . 1949 tarihinde Yüksek Mec
lise. sunulması kararlaştırılan, Avrupa Memleketleri arasında ödeme ve Takas Anlaşması ile ek•lerinİD ve bu Anlaşmanın geçici olarak uygulanmasına dair olan Protokolün ve mezkûr Anlaşma
ya ek olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti iieBirleşik Kırallık Hükümeti arasında Ankara'da
imzalanan Anlaşma ve eki mektupların onanması hakkındaki kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişik
lerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla avzederhtı.
Başbakan
»Ş\ G-ünaltay

Gereke*
Sözleşmesi 8 . VII . 1948 tarih ve 5252 sayılı Kanunla (manan Paris'teki Avrupa Ekonomik iş
birliği Teşkilâtınca hazırlanan ve İşbirliğine dâhil memleketler taralından 16 Ekim 1948 tarihin
de Paris'te imzalanan «Avrupa memleketleri arasında Ödeme ve Takas Anlaşması», Avrupalılararası tediyatı kolaylaştırmayı ve bu suretle kendi aralarındaki mübadeleleri geliştirerek Avrupa
Ekonomik kalkınmasının biran evvel tahakkukunu sağlamayı istihdaf etmektedir.
Filhakika harbi takip eden iki yıl zarfında hemen bütün Avrupa memleketleri muhtaç bulun
dukları en mühim maddeleri Amerika pazarlarından temin edebilmek üzere dolar tedariki zarureti
ile karşılaşmışlar ve binnetiee dış ticaretlerini serbest dövizle mal satmak ve zayıf dövizlerle mal mu
bayaa etmek gibi fiilen tahakkuku imkânsız bir istikamette yöneltmeye gayret eylemişlerdj. Bu
nun neticesi olarak Milletlerarası tediyatta birçok güçlükler meydana çıt^mış ve Milletlerarası tica
ret ve bu güçlüklerin tesiri altında günden güne zayıflama yoluna girmişti.
Avrupa İşbirliğine dâhil memleketler bu durum muvacehesinde, kendi aralarındaki altın ve döviz
le tediyatı mümkün mertebe azaltmak ve ödemeleri kolaylaştırmak için iki taraflı ödeme ve hesap
laşmalar yerine çok taraflı ödeme ve hesaplaşmaları mümkün kılacak bir sistem bulmaya çalışmışlar
ve bu çalışmanın neticesi olarak da «Avrupa memleketleri arasında Ödeme ve Takas Anlaşması» nı
meydana getirmişlerdir.
Anlaşma esas itibariyle Âkid Tarafların Merkez Bankaları tarafından tutulan hesap bakiye
lerinin çok taraflı bir takasa tâbi tutulmasını istihdaf etmekte ve ayrıca tediye muvazeneleri faz
lalık; veren memleketlerin. Amerika'dan E. K. P. kanaliyle görecekleri yardım mukabilinde, ken-
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dilerine karşı tediye muvazenesi açık olan memleketlere. Anlaşma'da tevhit edilmiş bulunan mik
tarları geçmemek şartiyle, tiraj hakları tanımaları gerekmektedir.
Ancak, Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı tarafından 1948-1949 ilk kalkınma yılma ait
Millî Kalkınma programlarının tetkiki ve Marsh ali Plânına iştirak eden memleketleree mezkûr
yıl içinde Amerika Birleşik Devletlerinden talep olunan kredi miktarlarının tâyini sırasında, bu
memleketlerin 1948-1949 devresinde birbirleriyle, olan tediye muvazenesi durumlarının da teshil
Hdilmesi kararlaştırılmış ve bu. meselenin incelenmesi hususi bir komiteye havale olunmuştu.
Mezkûr Komite, her memleketin diğer iştirak eden memleketlere karşı 1948 yılı ilk altı aylık"
tediye muvazenesi rakamlarını esas olarak almış vo hu rakamların ifade ettikleri açık veya faz
lalıkların 1948-1949 bir yıllık devresi için tediye muvazenesi durumlarına tekabül edeceğini ka
rarlaştırmışın'. 15u rakamlar, netice itibariyle. Ki Ekim 1948 tarihinde Paris'te imza olunan «Av
rupa Memleketleri arasında ödeme ve takas Anlaşmasının C ekinin üçüncü tablosuna aynen ge
çirilmiş ve tediye muvazenesinde alacaklı görünen memleketlerin borçlu memleketler lehine hu
miktarlar nispetinde bir tiraj hakkı tanımaları karar altına alınmıştır.
Memleketimizi 1948-1949 devresinde L!8,fi milyon dolar alacaklı ve H.8 milyon dolar borçlu
gösteren bu rakamlardan bâzılarının hakiki durumu ifade etmediğini Avrupa. Ekonomik İşbirliği
Teşkilâtı nezdinde iddia, eyliyen Paris'teki Delegasyon Başkanımız, bu Anlaşmayı im/ahırken
Anlaşma metnine «Türkiye Hükümeti işbu anlaşma hükümlerini tasvip etmekle beraber (' Lahi
kasında Türkiye'ye dair olarak verilmiş bulunan rakamların sıhhati hakkında ihtirazı kayıt dermcyan ve teşkilâtın müzahereti ile bu rakamların düzeltilmesi zımnında alâkalı memleketlerle bir
itilâfa varmak maksadiyle en kısa bir müddet zarfında mümkün olan bütün gayretleri sarf edecek
tir » şeklinde bir ihtirazı kayıt koydurmuştur.
Bu kaydın vaz'ını mucip rakam ihtilâflarından biri ve en mühimini Birleşik Krallık ile memleke
timiz arasındaki tediye muvazenesinin tesbitindeki Anlaşmazlıktı. Net ekim memleketimizin, bu devre
içinde ingiltere'ye karsı tediye muvazenesi bakımından lam borçlu bir durum arzedeceği Delegasyon
luğumuz Başkanlığınca iddia olunmuş ise de İngiltere vemsilcisi bahis konusu tediye muvazenesinde
tevazün olduğunu ileri sürerek hu iddiasını Anlaşmaya ek listeyi' geçirtmişti. İngiltere Hükümeti
hakiki vaziyete tekabül etmiyen bu durumu memleketimizden bu yıl içinde normalin fevkinde fazla
ithalât yapmak suretiyle sağlıyacağmı da bu arada vadeimişti.
Bu durum muvacehesinde, iki memleket arasındaki Ticari mübadelelerin inkişafı imkânlarını -e
tiraj hakkı mevzuunu müzakere etmek ve bu bapta bir anlaşmaya varabilmek üzere bir İngiliz Ti
caret Heyeti 1948 Kasım ayı sonunda Ankara'ya gelmiştir.
Bu suretle başlıyan müzakereler sonunda, Birleşik 'Krallık Hükümeti, Avrupa Ekonomik işbirli
ği Teşkilâtının tasvibi şartı ile, Türkiye lehine 8 milyon dolar i ularında İngiliz liralık bir tiraj
hakkı tesis etmeyi teklif etmiş ve bu teklif kabul olunmuştur. Bunu uıütaakıp '25 Ocak 1949 tarihin
de Ankara'da Hükümetimizle 'İngiltere Hükümeti arasında bu esasları tesbit eden bir Anlaşma imza
lanmıştır.
lrzıın görüşmelerden sonra, akdine imkân hâsıl olan bu Anlaşma, Paris'teki Avrupa Ekonomik'
İşbirliği Teşkilâtına «Avrupa Memleketleri araşınca Odeuıe ve Takas Anlaşması» na vaz'olunan kaydı
ihtirazimizin haklı bir dâvadan mütevellit olduğunu göstermiştir.
ingiltere ile yapılan Anlaşmayı mütaakib, tanımıyacağımız tiraj hakları arasında ihtilâfı mucip
son noktanın da halli yoluna gidilmiş ve nitekim İngiliz Anlaşmasının Avrupa Ekonomik İşbirliği
Teşkilâtınca tasdiki şartı ile Yunanistan'a ayni devre içinde 13 milyon Birleşik Amerika Dolan
mukabili Türk Lirası ile bir tiraj # hakkı tanıyacağımız Paris'teki Teşkilâta ve Yunan Hükümetine
lebliğ olunnraştur.
Bu vaziyet muvacehesinde, «Avrupa Memleketleri Arasında Ödeme ve Takas Anlaşmasına ko
nulan kaydı ihtiraziniu de kaldırılması için Paris'teki Delegasyon Başkanlığına talimat verilmişth\.
Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı Konseyi İngiltere ile yapılan Aıüaşmayı tasdik eylemiş ve
Birleşik Kırallığın lehimize 8 milyon dolar karşılığı İngliz Lirasiyle tanıdığı tiraj hakkı «Avrupa
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Memleketleri arasında Ödeme ve Takas Anlaşması» nâ ek (C) lahikasının' 3 ncü tablosunda mevcut
imiş gibi muamele yapılacağını açıklıyarak Anlaşmaya koyduğumuz ihtirazi kaydı da kaldırmıştır.
Bütün bu meselelerin hallini mütaakip, bu kere hazırlanan bağlı kanun tasarısının birinci madde
si : yukarda sözü geçen «Avrupa memleketleri arasında Ödeme ve Takas Anlaşması» nın onanma
sına mütaallik bulunmaktadır.
İkinci maddesi ise anlaşmıya tevfikan karşılıklı olarak yapılan tediyelerin, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasınca, Maliye Bakanlığı ile mezkûr banka arasında 17. V I . 1948 tarihinde akit ve
">256 sayılı Kanunla onanmış bulunan Sözleşme gereğince yapılacağı ve bu tediyeler neticesinde
hâsıl olacak safi Hazine borcunun mütaakip yıl bütçelerine konulacak ödeneklerle tediye oluna
cağı hükmünü ihtiva eylemektedir.
Üçüncü maddede de, İngiltere Hükümetinin lehimize tanıdığı 8 milyon dolar tutarındaki tiraj
hakkına mütedair Anlaşma ve eklerinin onanmasına aitti?.
Her bakımdan menfaatimize uygun görüldüğü,için imzalanmış bulunan «Avrupa Memleketleri
arasında Ödeme ve Takas Anlaşması ile bu Anlaşmaya ek olarak» Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Birleşik Kırallık Hükümeti arasında yapılan Anlaşma» ve «ki mektupların onanması, Türkiye
Büyük Milllet Meclisinin tasvibine arzolunmuştur.

Bütçe, Dışişleri, Maliye ve TiMrtt Komisyonlarından »eçilfrn üç«r üyedsn k u r a k » Geçici Komis
yon raporu
T. ti. SI. M.
Kanna Konıisı/oıi
Esas No. 1:521
Karar No. 2
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Yüksek Başkanlığa1
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 14 . fil . 1949 tarihinde Yüksek
Meclise sunulması
kararlaştırılan
Avrupa
Memleketleri arasında Ödeme ve Takas Anlaş
ması ile Eklerinin ve bu Anlaşmanın Geçici ola
rak uygulanmasına dair olan protokolün ve
mezkûr Anlaşmaya ek olarak Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Birleşik Kırallık Hükünıe1i arasında Ankara'da imzalanan Anlaşma ve
eki mektupların onanması hakkındaki kanun
tasarısı Kamutayın 2'.\ . III . 1949 tarihli top
lantısında Flütçe, Maliye. Dışişleri ve Ticaret
Komisyonlarından seçilen üçer üyeden kurulan
Komisyonumuza havale edilmekle Devlet Ba
kanı Nuru Hah Esat Sümer ve Dışişleri Bakanı
Necmettin Sadak'in huzıırlariyle görüşülüp in
celendi.
Hükümet gerekçesinin tetkikinden ve veri
len izahlardan anlaşıldığına, nazaran Avrupa
İktisadi İşbirliğine katılan Türkiye. Avustur
ya, Belçika, Danimarka, Frausa. Yunanistan,
Trlanda, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Norveç,

Dolanda Portekiz, Birleşmiş Kırallık, İsveç,
İsviçre, ve Almanya'nın Fransa, Birleşik Kı
rallık ve Amerika Birleşik Devletleri işgali al
ımdaki mmtakalar Başkomutanları ve Serbesl
Triyeste ülkesi, İngiliz ve Amerikan Mıntaka
sı Komutanları arasında Pariste, lfi Ekim 1948
de imzalanan (Avrupa Memleketleri Arasında
Ödeme ve Takas Anlaşması), üye memleketler
arasında mevcut tediye zorluklarını imkân da
iresinde azaltmak ve bu suretle ticari mübade
leleri artırarak müşterek iktisadi kalkınmaya
yardım etmek amacını gütmektedir. Bu anlaş
ma, üye devletler arasında imzalanmış iki ta
raflı ödeme anlaşmalariyle müesses karşılıklı
tediyeler arasında çok taraflı tediyelere mahal
lî bir yol açmaktadır. Böylece tıkanmış bulu
nan veya böyle bir duruma girmeye müstaii
olan iki taraflı tediye ve mübadele mekanizma
larının işlemeye devam etmeleri sağlanmak is
tenmiştir.
Vazolunan usulün esas prensipi üye memle
ketlerin aralarında mevcut iki taraflı hesapla-
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rın "bakiyeleri arasında takas ve mahsup mua-meleleri yapmaktır.
Bu maksadı tahakkuk ettirmek için işbirli
ğine katılan devletler arasında, yapılan görüş
meler Paris'te 16 Ekim 1948 tarihinde Avrupalılararası ödeme ve takas anlaşmasının akdine
müncer olmuştur. Bu görüşmeler sırasında adı
geçen anlaşmanın (C) işaretli ekinin TU numa
ralı tablosuna vazolıınan rakamlar arasında
Türkiye'nin 28.5 milyon dolarlık bir keşide hak
kı tanımasına mukabil 8,8 milyon lolârhk bir
keşide hakkından istifade etmesi derpiş olun
ması, bunun ise Türkiye'nin İngiltere ile olan
ticaret ve tediye münasebetlerinin fiilî duru
muna uygun olmaması mülâhazası ile tarafımız
dan itirazı mucip olmuş ve bu yüzden Hüküme
tlimiz bir kaydı itirazı serdetmiş idi. Bu konu
da bilâhara Hükümetimizle Birleşik Kırallık
Hükümeti arasında cereyan etmiş olan müza
kereler sonunda İngiltere ile ticaret ve tediye
muamelelerimizin hacmi bir yıl zarfında aley
himize 8 milyon dolarlık bir açık arzedeeeği ka
bul olunmuş ve bu açığı karşılamak üzere Bir
leşik Kırallık Hükümetinin Türkiye Hükümeti
ne 8 milyon dolarlık bir keşide hakkı tanıması
gerektiği neticesine varılmıştır. Komisyonumu
zun tetkik konusunu teşkil eden Anlaşma bu

kayıttan sonra akdolunmuştıvr.
Bu iki anlaşma ile Hükümetimiz bir yandan
Avrupa memleketlerinden yapmak zorunda ka
lacağı ithalâtı karşılamak için gerekli imkân
ları'elde etmiş ve aynı zamanda diğer üye mem
leketlere tanımış olduğumuz keşide hakları dolayısiyle ihracatını da artırmış ve mukabilinde
iktisadi kalkınmasında ilgili program ve proje
leri için dolar sağlamış olacaktır.
Komisyonumuz, izah olunduğu veçhile çeşit
li yönlerden faidesi ve amelî değeri bulunan İm
iki anlaşma ile eklerinin onanması hakkındaki
tasarı maddelerini, Hükümet teklifi veçhile ay
nen ve oybirliği ile kabul etmiştir. Kamutayın
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulıu'.
Sözcü
Kâtip
Geçici Komisyon Başkanı
Ankara
îzmir
Samsun
M. Eriş
S. (hlyah
T. Bihrl
Aydın
Ankara
Dr. #.' Ahn
-1. Çıtlml-cıı.
Ciazia.nteb
Edirne
Dr. A. Melek
.»/. X. (Iiiıtrfiizdlp
istanbul
Kocaeli
Malatya
S. A,la (o
İ. S. Yiğit
Dr. E. Fırat
Trabzon
.Toka d
A.H. Işıl
{'. Kovalı
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llOKİTJVlETtK T K K L Î E İ
Türkiıp,
A vııslurya,
fi ele i ket,
Danimarka*
Fransa, Yunanistan,
İrlanda, İzlanda,
İtalya-,
L'ûksemhurg,
Xorvee, f[olanda, Portekiz,
Birle
şik Kıratlık, İsveç, İsviçre ve Almanya'nın
Fran
sa, Birleşik Kıratlık ve Amerika
Birleşik
Dev
letleri işgali altındaki bölgeler flaş
Komutanları
re, serbest Triyesh
İlkesi İngiliz ve
Amerikan
bölgesi komutanı
arasında
Paris'te
16 tikini
1.9İS de imzalanan
«Avrupa
Memleketleri
a va
nan el u Ödeme ve Takas Anlaşması»
re eklerinin
ve bu Anlaşmanın
geçici olarak
uyguhtnmetsınn
dair olan l>rolokoiün
ve mezkûr Anletşmeıyu ek
utarak Türkiye
Cumhuriyeti
Jf ük irmeliyle
Bir
leşik Kırallık Hükümeti
arasvnda :j.~> Ocak 1949
da Ankara'da
imzalanan
Anlaşma
ve eki mek
tupların
onanması baklanda- Kanun
Tasarısı
11 ADİ)K 1. --• T ü r k i y e , A v u s t u r y a , lieleika,
D a n i m a r k a . Fransa, Y u n a n i s t a n , İ r l a n d a , l/lan
da, İtalya. Lüksenıburg. \ o r v e c , Molanda. Por
tekiz, Birleşik Kırallık, İsveç;, İsviçre ve Alman
ya'nın. F r a n s a , Birleşik K ı r a l l ı k ve A m e r i k a Bir
leşik Devletleri işgali altılıdaki hülleler
Baş
Komut a n l a r ı ve Serbest Triyesle İ'lkesi İngiliz
ve A m e r i k a n bölgesi komutanı arasında Paris,te l() p]kim 1948 de imzalanan «Avrupa memle
ketleri a r a s ı n d a Ödeme ve T a k a s Anlaşması»
ve ekleriyle İni A n l a ş m a n ı n geçici olarak uygu
lanmasına d a i r olan Protokol onanmıştır.
M A D D E 2. -•• Bu Anlaşmanın, icap ettirdiği
karşılıklı ödemeler Maliye B a k a n l ı ğ ı ile T ü r k i 
ye Cumhuriyet,
Merkez Bankası
arasında
17 . (i . 1948 t a r i h i n d e akdedilen ve 525(> sayılı
Kanunla o n a n a n Sözleşme gereğince yapılır ve
Hazinenin borçlu kalacağı safi bakiyeler müte
a k i p yıl bütçelerine konulacak ödeneklerle te
diye olunur.
MA DDK 8. — Paris'te 16 Kkim 1948 tari
hinde imza edilen «Avrupalıla»'arası Ödeme ve
Takas Anlaşması* na ek olarak Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Birleşik Kırallık Hükümeti
arasında 25 Ocak 1949 da A n k a r a ' d a imzalanan
ve mezkûr H ü k ü m e t i n 1 Temmuz 1948 - 30 Hazi

ran 1949 devresi için Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti lehine sekiz milyon
Birleşik
Amerika
Devletleri Doları t u t a r ı n d a bir tiraj hakkı tanı
yacağına dair b u l u n a n Anlaşma ve Ekleri onalım
m ıstır.
M A DDK 4.
y ü r ü r l ü ğ e girer.

Bu kanun

vavmu

M A D D E 5.
yürütür.
Başbakan
8.
(rünaltay

Bu kanunu

Bakanlar K u r u l u

tarihindi

Devlet Bakanı
Rasb. Yardımcısı
Nihat Erim
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
İV. E. Sümer
Fuad
Sirmen
Millî Savunma. Bakanı
İçişleri B a k a m
/ / . Çakır
E.
Erişirgil
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
Ar. Hadeık
/ . R. Aksal
Millî E ğ i t i m Bakanı
Bayındırlık Bakanı
T.
Banguoğlu
S. Adalan
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı*
(\ .S'. Barla*
Dr. K. Bayizit
fiüınrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
Dr. F. S. Bürge
Cavid O rai
Ulaştırma B a k a n ı
Çalışma B a k a n ı
Dr. Kemal Hatır
Reşat Ş. Sirer
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AVRUPA MEMLEKETLERİ ARASINDA ÖDEME VE TAKAS ANLAŞMASI
Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan Irkında, İzlanda, İtalya, Lükseınburg,
Norveç, Felemenk, Portekiz, Birleşik Krallık, İsveç. İsviçre, Türkiye, Fransa. Birleşik Krallık
ve Birleşik Amerika devletlerinin Almanya'daki işgal bölgeleri Baş Komutanları ve Tiryeste ser
best ülkesi İngiliz - Amerikan Bölge Komutanı;
16 Nisan 1948 tarihinde Paris'te imzalanan Avrupa İktisadi İşbirliği Sözleşmesinin 4 neü mad
desinde derpiş edildiği veçhile, Avrııpahlararası ödemelerin daha büyük bir serbestiden istifadesi
yolunda ilerlemek,
Aralarında tamamen çok taraflı bir ödeme sistemi tesisi maksadiyle yeni tedbirler ittihazı müm
kün oluncaya kadar tatbik edilmek üzere derhal mahdut bir takas plânı kabul etmek,
Arzusiyle ve
Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Konseyinin (Aşağıda Konsey denilmektedir) (x) kararını ve
Amerikan yardımının tevzi tarzını tavsiye eden kararın 16 Ekim 1948 tarihinde kabul edilmiş oldu
ğunu,
Konsey tarafından Ticaret politikası hakkında alınan 16 Ekim 1948 tarihli kararı.
Göz önüne alarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır :
Fasıl : I
Madde — 1
a) Âkid taraflar işbu anlaşmada derpiş edilen şartlar dairesinde para takasları icra edecek
lerdir. Bu takaslar 18 nci (x) 16 Ekim 1948 de işbu metni tasdik eden madde medlûlünce birinci
ve ikinci katagori takaslardır. Bu takasların gayeleri akıd tarafların kendi döviz transfer politikaları
ve ödeme anlaşmaları gereğince her zaman müsaide edebilecekleri muameleleri kolaylaştırmaktır.
b) Takas edilmesi mümkün olan bakiyeler, 5 nci madde hükümleri mahfuz olmak kaydıyle,
Merkez bankalarından biri tarafından diğer Merkez bankaları namına tutulan hesapların bakiyele
ridir. Bu anlaşmaya j>öre Merkez bankaları, Merkez bankaları, veya âkıd taraflarca gösterilen diğer
para mercileridir.
Madde — 2
Konseyin 10 Eylül 1948 tarihli kararı tatbikatından olarak Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı
ile (aşağıda teşkilât denilmektedir) aralarında akdedilen anlaşma mucibince hareket eden Milletler
arası Tediyat Bankası «Banque des Reglements Internationaııx (aşağıda ajan denilmektedir) işbu
anlaşmada derpiş edilen takas ajanı olarak tavzif edilmiştir.
Madde — 3
a) İşbu anlaşmada derpiş edilen takaslar teşkilât tarafından ajana verilen direktiflere göre her
ay icra olunur.
b) Ajan her ay, teşkilâta bir ay zarfında icra edilen takaslar hakkında raporlar ita edor.
Madde — 4
a) Birinci katagori takaslar, akıd tarafların önceden muvafakati alınmaksızın icra olunur.
b) İkinci katagori takaslar, her ikinci katagori takasla doğrudan doğruya alâkalı olan âkıd ta
rafların önceden muvafakatine bağlıdır.
•* V * V ** v""
c) Âkıd taraflar, ikinci katagori takasları kabulü taahhüt etmemekle beraber, ajan tarafındatı
bu takaslara mütaallik bütün şartlar göz önüne alınarak yapılan mâkul her teklifin gerçekleşmesi( S. Sayısı : 148 )

— 7—
ni kolaylaştırmak üzere tam bir işbirliğine amade olduklarını beyan ederler.
d) Ajan ikinci kategori takasları icra ederken bilhassa Akıd Taraflar arasında altın veya dö-viz
tediyesinden ve mübadele veya ödemelerde inkıta lardan içtinap olunmasının arzu edildiğini göz
önüne alarak, "alacaklı ve borçlu arasında en fazla güçlük arzeden münasebetleri daha kolay bir haie
getirmeye yarıyan takasları teshile gayret edecektir.
e) işbu maddenin hiçbir hükmü, bir âkıd tarafın, ajan tarafından tesis edilebilecek ikinci katego
ri takasların tamamını veya bir kısmını, önceden muvafakati alınmaksızın kabule amade olduğunu
ajana bildirmesine mâni değildir.
Madde — 5

:

a) Ajan, âkıd taraflardan birinin talebi üzerine, muayyen bir ayın takas edilebilir bakiyeleri
nin hesabında işbu âkıd tarafa ait bâzı bakiye katagorilerini takas dışı bırakabilir. Takas dışı bırakı
labilecek bakiye katagorileri ve bunların tajuıs dışı bırakılması talebinde takip edilecek usul, işbu
anlaşmanın mütemmim cüz'ünü teşkil eden A lahikasında gösterilmiştir.
b) İşbu maddenin a paragrafı mucibince muayyen bir aya ait takaslar dışında bırakılan hiç
bir bakiye, takas dışı bırakılması talebinde bulunan âkıd tarafça, işbu anlaşmanın imzasından önce
akdettiği her hangi bir ödeme anlaşmasına tevfikan talep edilecek ve bahis mevzuu aya ait takaslar
dan hemen sonra yapılabilecek olan altın ve dövizle tesviyelere; mütaallik hesaplara ithal olunamaz.
Madde — 6
Her âkıd taraf, Merkez bankalarından gayri bankaların, diğer âkıd taraflar paralarından
anormal bakiyeler bulundurulmasına yol açacak şekilde hareket etmemeyi ve umumi olarak bu ba
kıyeleri takasa gayrimüsait şekilde plase etmemeyi taahhüt eder.
Madde — 7
a) iki Âkıd Tarafça, işbu anlaşmanın imzasından önce akdedilen bir tediye anlaşmasına tevfi
kan, muayyen bir ay zarfında altın veya dövizle bir tesviye kabili talep oldukça bu tesviye, mez* kür aya ait takasların icrasına kadar tehir olunur.
b) Mezkûr aya ait takaslardan sonra yapılması gereken altın veya
döviz ile tesviyenin der
hal icrası iktiza eder, bu mahiyetteki her tesviyenin barçlu tarafından ajan ve teşkilâta bildiril
mesi lâzımdır.
e) İşbu maddenin uygulanması neticesinde bir Âkıd Tarafça diğer Akıd Tarafa kabul edilen
kredi marjının devamlı surette tecavüzü halinde alacaklı tarafın diğer Âkıd Tarafla mutabık
olarak muhtelif tedbirler kabul etmesine bu maddenin hiçbir hükmü mâni değildir.
Madde — 8.
a ) Her Âkıd Tarafın ajana aşağıdaki hususatı bildirmesi lâzımdır:
1. Ajanın diğer Âkıd Taraflarla mevcut ödeme Anlaşmalarımı mahiyet ve tatbikatını bilmesi
ne lüzumlu bütün malûmatı;
2. Takaslara müsait hale getirilmiş olan hesap veya hesapların ve Âkıd Tarafça 5 nci maddeye
göre takas dışı bırakılmak istenilen bakiyelerin aylık bir cetveli;
3. Raporu tevdi eden tarafın takasların icrasında tatbikini kabule Amade bulunduğu, kendi
siyle her Âkıd Taraf arasında kararlaştırılmış tek kambiyo kurunu gösterir aylık bir rapor;
4. Alâkalı Âkıd Tarafça diğer Âkıd Taraflara mezkûr ay zarfında altın veya döviz ile icra
edilen tediyata ait bir .cetvel;
5. İşbu Anlaşmanın 2 nci faslına göre istimal edilebilecek para miktarlarının ajan tarafından
tâyinine imkân verecek olan bütün malûmat;
o. Ajanın vazifesini görmeye faydalı olduğu Âkıd Tarafça tahmin edilen diğer bütün malûmat.
( S. Sayısı : 148 )

b) . Kambiyo paritesi mütecanis olnnyaıı Âkıd Tarafların işbu maddenin a paragrafının 2 ve 3
neü tâli paragrafları uyarınca bildirilen kambiyo kurları ye bakiyeler İm Anlaşmanın cüz'ü ünitemminini teşkil, eden B lâhikasmdaki hükümlere tevfikan tâyin olunurlar.
Fosil : II
Madde ~- 9
a) Bu anlaşmaya tevfikan l>() Haziran 1.949 tarihinde sona eren yıla ait tediye muvazenesinin
diğer âkıd bir tarafa karşı, bu son âkıd tarafın mutabık kalınmış mevcut menabii de hesaba katıl
mak şartiyle, alacaklı olacağı tahmin edilmiş bulunan her âkıd taraf, diğeri lehine tiraj hakları
tesis eder.
b) Birleşik Devletler İktisadi İşbirliği İdaresi ta rafından, alacaklıya temin edilecek mal ve
hizmetlerin (aşağıda şartlı yardım denilecektir) Birleşik Amerika doları ile olan kıymetine teka
bül etmek üzere, her alacaklı tarafından, bu anlaşmaya tevfikan her borçlu lehine tesis edilen tiraj
hakları işbu anlaşmanın mütemmim cüz'ünü teşkil eden (.' lahikasında gösterilmiştir.
e) Şayet alacaklı Birleşik Devletler İktisadi İşbirliği İdaresinden bir gûna tediye vecibesi ol
maksızın muadil meblâğda bir şartlı yardım görmüşse hiçbir borçlu alacaklı tarafından lehinde
tesis edilmiş olan tiraj haklarına mukabil her hangi bir meblâğ tediyesine mecbur değildir.
d) llrv hangi iki âkıd tarafın münasebetlerinde bu fasılda geçen «Alacaklı» ve «Borçlu» tâbir
leri, âkıd taraflardan yekdiğerine karşı O lahikasının 3 numaralı tablosunda alacaklı ve borçlu
görülenleri ifade eder.
11

Madde — 10

Tiraj hakları ancak işbu anlaşma ahkâmına güre emre Amade kılınır ve istimal olunur. Emre
âHinde kılınacak ve istimal olunacak mebaliğ B Jâ'ıikası hükümlerine göre hesap edilirler.
Madde — 11
a w Tiraj hakları işbu maddenin b paragrafı hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle. bunları emre
amade kılan âkıd tarafın parasiyle veya bu âkıd tarafla diğer bir âkıd taraf arasındaki ödemeler
de bir diğer para mutaden kullanılıyorsa bu para ile enire amade kılınır. Akıd taraflardan her biri
en geç '1\ Ekim 1948 tarihinde, tiraj haklarını bu paragrafa uygun olarak hangi para ile emre
amade kılınacağını ajana bildirecektir.
I.)') İki Akıd Taraf, biri tarafından diğeri lehine tesis edilen tiraj haklarının bu maddenin
(a) paragrafı uyarınca emre amade kılınması gereken paradan başka bir para ile emre amade
kılınmasında en geç :>1 Ekini 1948 tarihinde mutabık kalabilirler.
İki Âkıd Taraf bu mahiyetteki bütün mutabakatlar hakkında en geç :>1 Ulum 1948 tarihinde
ajana bir rapor göndereceklerdir.
el işbu maddenin (b) paragrafı hükümleri dairesinde İki Âkıd Taraf arasında yapılan Anlaş
ma. bu Akıd Tarafları bilâhara birinin diğeri lehine tesis ettiği tiraj haklarının gerek ikisinden
birinin parasında gerek muahhar Anlaşma sırasında mütekabil ödemelerinde mııtâdeu kullanı
lan bir para da emre amade kılınmasını derpiş eden bir Anlaşma akdinden-men'edemez.
İki Âkıd Taraf bu mahiyetteki muahhar Anlaşmalarını ınütaakıp ajana bu hususta bir rapor gön
dereceklerdir.
Madde — 12.
Tiraj haklarına tekabül eden meblâğlar, ajan istediği zaman derhal ajanın emrine ânıade kılı
nacaktır. Şu kadar ki. bir Âkit Taraf, şartlı yardımdan muadil miktarlar kati olarak kendisine
tfffiz olunmadıkça, mezkûr mebaliği ajan emrine koymaya mecbur tutulamaz.
( S. Sayısı : UH )

- 0 Madde — 13
Bir Âkıd Taraf tehüVher hangi bir para ile tesis edilen tiraj haklarına tekabül eden ve
12 nci maddede derpiş olunan talepler bu Âkıd Tarafın (C) lahikasında yazılı olduğu veçhile
mezkur para ile olan takarrür etmiş mevcut menabü tükenmedikçe dermeyan edilemez.
•7""»
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Madde — 14
Ajan, işbu anraşmıada derpiş edilen takaslarda bu fasıl mucibince emre amade kılman mebaMği
a^ğtdftkî hükümlere tevfikan istimal etmelidir:
a. 1. Ajan muayyen bir ay içinde, herhangi bir paradan olan bir meblâğı, her alacaklı ve
borçlu arasında bahis mevzuu aya ait açığın yekûnunu ge^miyecek surette ve borçlunun mevzuubaMa para ile olan mukarrer mevcut menabi bakiyesinin bu açığı kapatmağa kifayet etmiyen
kısmı miktarınca kullanmağa yetkilidir.
2. HeAangi bir ay zarfında böyle bir para ile olan bir meblâğ 12 nci maddenin tatbiki neti
cesi olarak emre fcmade bulunmıyorsa, bu meblâğın tamamı veya bir kısmı emre amade oldukça
ajan tarafından, işbu paragrafın birinci tâli paragrafı hükmünce istimal edilebilecek, meblâğdan
fazla olarak muahhar bir ay zarfında kullanılabilir.
b) Ajan, bir borjglunun aşağıdaki şartlar dairesinde yapacağı talep üzerine bu maddenin a
paragrafı mucibince istimal edebileceği meblağlardan fazla olarak, muayyen bir paranın bir kıs
mını veya tamamını kullanabilir;
1. Borçlu lehine tiraj hakkı tesis eden her âkıd tarafa karşı aylık açığı işbu meblâğın is
timali ile azalması iktiza eden her âkıd tarafın tiraj hakkı tesis eden âkıd tarafa karşı bir ala
caklı bakiyesi bulunmamak, veya
2. Tiraj hakkı tesis eden âkıd tarafın önceden muvafakati alınmış olmak.
•e) -Ajanın bu maddenin a paragrafı mucibince kullanmağa mezun olduğu muayyen bir para
yekûnu her hangi bir ay zarfında işbu fasıl mucibince emre amade olan para miktarını tecavüz
ettiği takdirde, ajan mezkûr parayı bu parada aynı ay zrfmda açığı olan âkıd taraflar arasında
prensip itibariyle, açıklariyle mütenasip olarak tevzi eder. Mamafih bu mütenasip tevzide, müba
dele ve,tediyelerin mkıtaından ve mümkün mertebe altın ve döviz tediyesinden çekinilmenin ar
zu edildiğini .göz önüne alarak mutedil bâzı düzeltmeler yapabilir.
Madde— 15
31 Mart 1949 tarihinde sona eren 9 aya ait takaslarda âkıdlerden biri tarafından diğer âkıd
taraf lehine tesis edilen ve (O) lâhikasmda gösterilen tiraj hakları baliğmden % 75 ten fazlası
elnre amade kılınamaz ve istimal olunamaz. Bu nispet hususi hallerde teşkilât kararı ile artırıla
bilir.
Madde —16
a) Bir âkıd taraf gerek bir Tediye Anlaşması mucibince gerek diğer âkıd tarafın parasından
bir alacaklı bakiyesi olmaması dolayısiyle, bu âkıd 1 Ekim 1948 tarihinden itibaren kabili talep olan,
bir altın veya döviz tediyesi yapmış ise ve eğer bu tediye sırasında lehine bu diğer âkid tarafça te
sis edilen tiraj hakları ajan tarafından 12 ve 15 nci maddeler sebebiyle istimal edüemiyorsa, ajan
tediyeyi yapan âkid tarafm talebi üzerine ve mezkûr 12 ve 15 nci maddeler tiraj haMarmm isömaline artık mâni bulunmamak kaydiyle bu tiraj haklarının zikri geçen şerait dairesinde ödenmiş
olan altm ve döviz baliğlerinin kısmen veya tamamen tekrar iştirasına tahsis edilmesine imkân
vermek üzere gerekli tedbirleri alacaktır.
b) İşbu maddenin (a) paragrafında derpiş edilen talep ve tedbirler hale göre 12 veya 15 nci
madde hükümlerinin, tiraj haklarının istimaline mâni teşkil etmekten hâli kalacağı aya ait takaslar
da icra ve tatbik olunur.
(S, Say«a; 148)

— lö —
c) Ajanın işbu madde hükmüne tevfikan her hangi bir ayda kullanabileceği meblâğ, 14 ncü
madde gereğince mezkûr ay için istimal edebileceği meblâğlara ilâve olunur.
Madde —17
a) Tiraj haklarının işbu anlaşmanın 9 ncu maddesi mucibince tesis olundukları veçhile nor
mal olarak istimal edileceği derpiş edilmektedir. İşbu maddenin b, c ve d paragraflarında derpiş
edilen revizyonlara tevessül mevzuubahis olduğu zaman bu cihetin nazara alınması iktiza eder.
b) Bir âkıd tarafın talebi üzerine tiraj haklarının baliği ve tarzı tevziinin revizyonuna an
cak aşağıdaki hallerin hududunda tevessül olunabilir :
1. Mücbir sebep veya âfet hali
2. Borçlunun, kâfi surette gayret sarfetmesine rağmen kendisine bahşedilen tiraj haklarının
tamamını veya bir kısmını istimal etmeye imkân bulamadığına Konseyi ikna eylemesi
3. Alacaklının, bir borçlu lehine tesis eylediği tiraj hakları tamamı veya bir kısmının tesis
maksatları için artık bu borçluya lüzumu kalmamış olduğuna Konseyi ikna eylemesi.
c) Konsey işbu madde mucibince tahaddüs edebilecek olan hallerle iştigal etmek üzere müna
sip teşekküller meydana getirecektir.
d) Konsey, tiraj hakları baliğlerinin revizyonu ve tekrar tevzii hakkında Birleşik Devletler
tktisadi İşbirliği İdaresine sunulacak tavsiyeleri kararlaştıracaktır.

Fasıl ; m
Madde — 18
a) -«Birinci katagori takas» bir âkıd taraf için aşağıdaki neticelerin bir kısmını veya tamamını
tevlit eden ameliyeye denilir :
1. Bir veya mûtaaddit alacaklı bakiyelerinin eşit değerde azalışına mukabil bir veya mûtaad
dit borçlu bakiyelerinin azalışı, veya,
2. Kendi lehine tesis edilmiş tiraj haklarına tekabül eden mebaliğin istimali suretiyle, tiraj
haklarını tesis eden âkıd tarafa karşı olan mezkûr ay açığının bir kısmı veya tamamının mahsubu,
14 ncü madde a. 2 paragrafının tatbiki ile istimali mümkün bulunan mebaliğ mevzuubahis oldu
ğu ahvalde, bu âkıd tarafa karşı, geçmiş bir veya mûtaaddit ayların kapanmamış açığının tamamı
veya bir kısmının mahsubu,
Şu cihet de mukarrerdir ki tiraj haklarına tekabül eden meblâğlar, işbu paragrafın 2 nci tâli
paragrafı mucibince açıkları takas etmek hususunda istimal edilmedikleri nispette, 1 numaralı
tâli paragraf ahkâmınca alacaklı bakiyeler mevzuubahis imiş gibi muameleye tâbi tutulurlar.
b) «ikinci kategori takas» işbu maddenin (a) paragrafında mevzuubahis edilen muameleler
den gayri olarak ameliyeden önce mevcut olan vaziyete nispetle yeni bir bakiyenin artması veya
yeni bir bakiyenin meydana gelmesi neticesini tevlit eden ameliyeye denir.
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Madde — 19.
Bir Âkıd Taraf bu Anlaşmaya göre ajana bir malûmat verirken, bu malûmatın neşir ve ilân
edilmemiş olması dolayısiyle mahrem telâkki olunmasını arzu ettiğini bildirdiği takdirde, ajan
bu malûmatı kullanırken vâki iş'arı göz önünde bulundurmaya mecburdur.
"f

Madde — 20.

a) Portekiz veya İsviçre Merkez Bankalarınca veya namlarına tutulan bir hesap bakiye
sinin istimalini gerektiren her takas îsviçre veya Portekiz'in ve ayni zamanda raütekabilen ala
caklı veya borçlu olanın önceden muvafakatini istilzam eder,
( S. Sayısı ; 148 ,

il
b) Portekiz veya İsviçre Hükümetleri Konseyin tasvibine iktiran etmek kaydiyle her an bi
rinci kategori takasların kâffesini, önceden muvafakatleri alınmaksızın kabule karar verebilirler.
Bu tasvipten itibaren işbu maddenin (a) paragrafı ahkâmının hale göre Portekiz veya İsviçre'ye
ve ayni zamanda karşılık, alacaklı ve borçlularına uygulanması sona erer.
c) Bu Anlaşmanın 11 nci faslı Portekiz ve İsviçre'ye tatbik edilmez.
Madde — 21.
îşbu Anlaşma maksatları zımnında, her hangi bir Âkıd Tarafla Birleşik Devletler İktisadi İş
birliği İdaresi arasında bu Âkıd Tarafa Amerika Birleşik Devletleri doları tediye ve ikrazı için
hususi bir Anlaşma akdedilmiş ise işbu Anlaşmanın 11 nci faslı; mezkûr hususi Anlaşmanın iş
bu Anlaşma maksatları için tatbikma mütedair Âkıd Tarafça Birleşik Devletler İktisadi İşbir
liği İdaresiyle mutabık kalınarak teklif ve Konseyce tasdik edilmiş şartlar altında uygulanacaktır.
Bu şartlar Konseyce tasvip edilmelerini mütaakıp umumi kâtip marifetiyle ajana bildirilecek
tir.
Madde — 22.
a) İşbu Anlaşma tatbikatına nezaret teşkilât tarafından deruhde edilecektir.
b) İşbu Anlaşmanın tatbiki veya tefsirinde bir mesele zuhur ettiği takdirde
Âkıd Tarafça gerekli kararları alabilecek olan Konsey huzuruna götürülebilir.

bu konu her

Madde — 23.
a) İşbu Anlaşma tasdik edilecektir.
b) Tasdiknameler, her tevdii bütün imza edenlere tebliğ edecek olan Teşkilât Umumi Kâtibi
ne tevdi olunacaktır.
c) İşbu Anlaşma tasdiknamelerinin bütün imza cdenlerce tevdiinden itibaren yürürlüğe girecktir.
Madde — 24.
a) İşbu Anlaşma sona ermeden önce kullanılmamış olan tiraj hakkını iptal edilmeyip mebdeinde
bahşettikleri şartlardan daha az müsait olmıyan şartlarla lehlerinde tesis olundukları Âkıd Taraf*
ların emirlerinde kalmakta devam edeceklerdir.
b) Kullanılmamış olan tiraj haklarının anlaşmanın hitamını takip eden devre zarfında istimali
usulü teşkilâtın zamanında yapacağı görüşmelerin konusunu teşkil edecektir.
'••-"
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Madde — 25.

a) İşbu anlaşma, 24 ncü madde müstesna, 1949 Haziran ayma ait takasların tamamlanmasına
kadar yürürlükte kalacaktır; işbu anlaşma bundan sonra da âkıd taraflarm mutabık kalacağı şartlar
dairesinde yürürlükte kalabilecektir.
24 ncü madde, istimal edilmiyen tiraj hakları katı olarak tüketilinceye kadar yürürlükte kala
caktır.
b) Âkıd taraflar en geç 1 Mayıs 1949 tarihinde, teşkilât delaletiyle harekete geçerek işbu anlaş
manın ne şekilde işliyeceğini ve lüzum mevcut ise yürürlükte kalmasını tetkik edeceklerdir.
c) Bu anlaşmanın meriyette tutulmaması lâzımgeldiği tezahür ettiği takdirde âkıd taraflar ara
larında birinin talebi üzerine aşağıdaki hususları önlemek için gerekli tedbirler hakkında tavsiyeler
hazırlamak üzere bir veya mütaaddit komiteyi tavzif edebilirler
1. Mübadele veya tediyelerde inkıtaları.
2. Altın veya döviz tediyelerini.
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- i â 3. îşbu anlaşma hükümleri gereğince mümkün olabilecek olan altın ve döviz tek*** mubayaa*
lârını icradaki imkânsızlığı,
4. işbu anlaşmaya tevfikan icra edilen takaslardan mütahassıl bakiye değişiklikleri neticesi
olarak anlaşmanın hitama ermesinden itibaren mâkul bir müddet içinde husule gelebilecek olan diğer
mümasil neticeleri.
Madde — 26.
îşbu anlaşma 18 Kasım 1947 tarihinde Paris'te imzalanan birinci çok taraflı para takası anlaşma
sına Eylül 1948 ayına tekabül eden takasların tamamlanmasından itibaren nihayet verir.

Lahika . (A)
Takas dışı bırakılan bakiyeler
I - işbu Anlaşmanın 5 nci maddesi mucibince aşağıdaki bakiyeler takas dışı bırakılabilir:
a) Aşağıdaki kategorilerden bir veya diğerine normal olarak giren işletme akçeleri;
1. Merkez Bankalarının normal işletme akçaları yani cari ödeme emirlerini karşılamaya ve
normal banka münasebetlerini muhafazaya kifayet eden akçalar,
2. Vadeli kambiyo muamelelerinden husule gelen açıkları karşılamaya muhassas bakiyeler,
3. Kısa bir müddet sonunda vâdesi gelecek olan banka kredilerine kuvertürlük etmeye mu
hassas bakiyeler,
b) Spesifik sermaye masraflarının finansmanı için sarahaten icra edilen sermaye muame
leleri hâsılını teşkil eden bakiyeler,
c) Altına yahut Birleşik Devletler dolarına serbestçe tahvili kabil olan ve cari ticaret mua
melelerinden veya ödeme Anlaşmalarından tahassül etmiyen bakiyeler.
d) îşbu Anlaşmanın imzası tarihinde yürürlükte bulunan ödeme Anlaşmalarında mevcut hu
susi hükümler dölayısiyle borçların mürettebatına veya diğer ahdî vecibelerin icrasına tahsis
edilen bâzı ihracatın hâsılını teşkil eden diğer bakiyeler,
e) Ekonomilerinin hassaten zirai olan bünyesi itibariyle Türkiye ve Yunanistan'ın kendi
lerine kredi marjı bahşeden ödeme Anlaşmaları akdetmemiş oldukları diğer Âkıd Tarafla para
sından olan bakiyelerini» mâkul bir kısmı,
Şu cihet de kaydolunur ki, bu bakiyeler, birinci defa olarak takas dışı bırakıldıkları tarihi ta
kip eden sene zarfında sahip olundukları memleketlerden yapılacak ithalât bedellerinin tediyesinde
kullanılacaktır.

na) Sahip olduğu bir bakiyenin, bu lahikanın yukarda yazılı hükümlerinden birinin tatbiki ile
takas dışı bırakılmasını istiyen her Âkıd Taraf ajana bu dışarda bırakılma hususunu hangi hük
me tevfikan arzu ettiğini işaret etmeli ve bu konuda kâfi derecede tafsilâtlı malûmat vermelidir.
b) Ajan istenilen dışarı bırakma konusunda verilen malûmatın kendisini tatmin etmediğine
kaani olduğu takdirde tamamlayıcı malûmat istiyebilir.
c) Ajan bu tamamlayıcı malûmat ile tatmin edildiğine kaani olmadığı takdirde bu konuda
teşkilâta bir rapor sunmaya ve bu raporun bir nüshasını talebi yapan Âkıd Tarafa göndermeye
mecburdur.
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Lâhikft.(B)
I. - Mütecanis şanj paritesi bulunmıyan Akıd Taraflarca 8 nci maddede derpiş edilmiş olan ra
porlar hususunda bakiyelerin ve kambiyo rayiçlerinin tâyini için aşağıdaki usulün tatbiki lâzımdır.
a) Mütecanis şanj parkelerine malik olan Akıd Taraflara karşı mütecanis şanj pariteleri olma
yan Akıd Taraf parasiyle olan borçlu ve alacaklı bakiyeler ajana, parası mütecanis olan tarafla*
rm parasiyle ve iki alâkalı Akıd Taraf arasında mukarrer kambiyo rayicinin tatbiki ite;, heaaplandıktan sonra bildirilir.
Bu suretle takarrür eden kambiyo rayicinin taraflar arasındaki cari muamelelerde hakikaten
istimal edilen rayiçler olması lâzımdır. Rayiçler değişik veya birden fazla ise mukarrer rayiç bu
rayiçlerin tevzin edilmiş vasatisine göre tesis edilmek lâzımgelir.
b) Mütecanis şanj paritesi olmıyan iki Akıd Taraf arasındaki borçlu ve alacaklı bakiyeler, mü
tecanis şanj pariteleri olan bir Akıd Tarafın parasiyle ifade edilmemişler*» iki Akıd Taraf asasın
da mukarrer kambiyo rayiçleri hesaplandıktan sonra takaslar için 'ajan tarafından istimal edilen
hesap vahidi ile ajana bildirilir.
c) Akıd Taraf bildirdiği bakiyelerin hesap usulünü,ve kambiyo kurlarıma hesaplarda ne
veçhile tâyin edilmiş olduğunu göstermiye lüzumlu anasırı keza ajana bildirir.
II. - Aylık açıkların hesaplanması ve her ay ömre amade kılınması ve istimal: edilmesi lâamgelen tiraj haklarına tekabül eden meblâğların tâyin edilmesi için aşağıdaki usulün kullanılması lâ
zımdır:
a) Ajan Akıdler arasındaki net bakiyeleri tâyin ve bu net bakiyeleri kendisine bildirilen rayiç
ler esası üzerinden hesap vahidine tahvil eder, bu suretle ajan aylık açık ve fazlaları, her ay istimal
edilmek üzere emre amade kılınacak ve istimal edilecek tiraj hakları baliğlerini tâyin etmeye muk
tedir olur.
b) Bir Akıd Taraf m parasının kambiyo rayici değiştiği takdirde alâkalı Akıd Taraflar bu parite
değişikliğine takaddüm eden tarihte aralarında kapanışta mevcut bakiyeleri ve şanj garantisine
mütaallik hükümlerin uygulanması ile icra edilen düzeltmelerin tafsilâtını ajana bildirirler. Alâkalı
Akıd Taraflar keza işbu Anlaşmanın 8 nci madde a. 3 paragrafı mucibince ajana yeni kambiyo ra
yiçlerini gösterir bir rapor gönderirler.
Bu malûmat ajana aylık açık ve fazlaların ve emre amade kıl maca k tiraj haklan baliğlerinin ?tesabmda kambiyo rayici değişikliklerini göz önünde bulundurmak imkânını verir.
III - Her hangi bir aya ait takasların icrası zımnında tiraj haklarma tekabül «den meblâğların
istimali de dâhil olmak üzere ajan tarafından Akıd Taraflara hesap parasiyle veya mütecanis şemj
paritesi olan Akıd Taraflar parasiyle bildirilen kamlar, lüzum görülürse Akıd Taraflarca işba
lahikanın I nci paragrafına tevfikan takarrür eden rayiçler esası üzerinden mütecinia şanj paritesi
olmıyan Akıd Tarafların parasına tahvil olunur.
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Lahika-(O)
Tablo : 1
Mukarrer mevcut membalar
Aşeğıcfcki tablo işbu Anlaşmanın 13 ncü maddesinde zikri geçen mukarrer mevcut membalarm
baliğini gösterir
, '
îşbu Anlaşmanın imzasından evMukarrer mevcut membala- vel hesaplanan mukarrer mevcut
Mukarrer mevcut nn parasiyle tesahup edildiği membalarm baliğinin Dolarla muÂkıd taraflar membalarm baliği
Âkıd Taraflar
adili (milyonla)
Yunanistan
italya
Bizon

3.23 £ Sterling Birleşik Krallık
11,17 £ Sterling Birleşik Krallık
35,22 isveç K. İsveç,

Yekûn
Yekûn
Umumi yekûn

14,39 £ Sterling
35,32 isveç K,

13
45
9,8
.

58
9,8
67,8

Tablo : H
Tiraj haklan
a) Tablonun 2 numaralı sütunu 30 Haziran 1949 tarihinde sona eren yıla ait cari tediye muva
zenesi, mukarrer mevcut membalar nazara alındıktan sonra, diğer bir âkıd tarafa karşı alacaklı ol
duğunu tahmin eden âkıd taraflardan her birinin îşbu anlaşmanın 9 ncu maddesi mucibince tesis
ettiği "tiraj haklan yekûnunun baliğini gösterir
b) 3 numaralı sütun âkıd taraflardan her biri lehine tesis edilen tiraj haklarına tekabül eden
umumi yekûnu gösterir.
e) îşbu tabloda ve III numaralı tabloda yazılı olan meblâğlar aşağıda yazılı şartlar dairesinde
düzeltme konusu olacaktır:
1. Âkıd taraflardan her hangi biri tarafından verilen tiraj hakları yekûnundan, bu akitçe âkıdlerden diğer her hangi birine yapılmış olan satışlardan mütevellit tediyeler için Birleşik Devletler
tktisadi İşbirliği İdaresi tarafından 1948 tarihli İktisadî İşbirliği Kanunu gereğince 1948 üçüncü
üç aylık devresine mahsus olarak kabul edilen avansların baliği tenzil olunur.
2. Âkıd taraflardan her hangi biri lehine tesis edilen tiraj hakları baliğinden bu âkıdce diğer
her hangi bir âkıd tarafından satın alınan mahsulâtın tediyesi zamanında 1948 yılı 3 ncü 3 aylık dev
resi için zikri geçen kabul edilmiş avanslar baliği düşülecektir.
Teşkilâtın Umumi Kâtibi işbu paragrafın 1 ve 2 numaralı tâli paragraflarında zikri geçen avans
lar baliğlerinin bildirilmesini Birleşik Devletler Ekonomik tşbirliği İdaresinden istiyecektir. Umumi
Kâtip işbu paragrafın 1 ve 2 numaralı tâli paragraflanna tevfikan düzelttiği baliğleri konseyin tas
vibine arzedecektir.
Konseyin tasvibini mütaakıp bahis mevzuu baliğler işbu tablo ile III ncü tabloda gösterilmiş olan
baliğler yerine ikame edilecek ve Umumi Kâtip tarafından en geç 31 Ekim 1948 tarihinden ajana bil»
dirilecektir.
i S. Sayısı : 148 )
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d) Tiraj haklarının mütekabil baliğleri, Birleşik Devletler İktisadi İşbirliği İdaresiyle Konseyin
tasvibi şartiyle, bir âkıd tarafın istimal edemediği her avans miktarına kadar mütaakıp düzeltmelere
mevzu teşkil eder.

Tablo : (II)
Tiraj hakları
Sütün 11
Sütün III
1 numaralı sütunda gösterilen Diğer Âkıd Taraflarca 1 numara
Âkıd Taraflarca diğer Âkıd Ta lı sütunda gösterilen Âkıd Taraf
raflar lehine tesis edilen tiraj lar lehine tesis edilen tiraj hak
hakları baliğleri yekûnu
ları baliğleri yekûnu

Sütün I

Birleşik
.
• • *

•• £ • •

üt''

Avusturya
Belçika . Lüksemburg
Danimarka
Fransa
Yunanistan
İtalya
Holânda
Norveç
İsveç
Türkiye
Birleşik Kıralbk
Bizon
Z. F. 0. A.

•*;

'

^ fc

Milletler Dolâriyle Birleşik Devletler Dolâriylç mu
muadilleri
adilleri
{Milyon olarak)
(Milyon olarak)
3,1
66,6
218,5
11,0
5,1
11,9
9,7
333,. — '
66,8
47,3
27,~
83,-.
11,3
16,5
48,3
34,8
9,8
28,5
8,8
312,..
30,~
108,8
983
15,6
14,8
810,4

810,4

Not: Birleşik Kıralbk için yazılan rakamlar (İrlanda ve İzlanda dâhil) isterlin sahasında bulu
nan memleketleri yani kambiyo murakabesi hakkındaki İngiliz mevzuatına göre « Scheduled Territorie» » leri de ihtiva etmektedir.

Tablo : m
Tiraj haklarının tafsilâtı
a) Aşağıdaki tablo ikişer ikişer alman âkıd taraflar arasında II numaralı tabloda gösterilen
tiraj hakları baliğlerinin mufassal tevezzü şeklini gösterir.
b) Aşağıdaki tablo keza isimleri hizasında ve isimleri altındaki sütunlarda görülen rakam*
lann irae ettiği veçhile işbu anlaşmanın II nci faslına göre yekdiğerine karşı alacaklı ve borçlu
olan âkıd tarafları da göstermektedir,
t a Sa*î»ı -: UB)

ilen tî
ğlerh
aflar
ılar)

Bütün rakamlar milyon olarak gösterilmiştir..
işaret edilen tiraj hakları baliğlerinin lehlerinde tesİB edilmi
(Borçlular)

&
a

J*St3

<

Avusturya
Belçika
Lüksemburg
Danimarka
Fransa
Yunanistan
İtalya
Holânda
Norvç
İsveç
Türkiye
Birleşik Krallık
Bizon
Z. F . 0. A.
Âkıd Taraflar le
hine tesis edilen
tiraj haklan ba
ligleri yekûnu

I

il
2^3

s

aâ

—

0,4

2,0

40,0

13,0
2,0
5,0

-

6,5

11,0

7,0
5,0
2,0
5,0
13,0
10,0
4,3
0,1

2,7

11,0

"S

G

—
4,5
0,1
2,0
—
—
1,0
1,5
—
-—
25,0
32,0
0,5

§
§

St*

-

5,0

1,5
1,0
0,2

200,0
63,0
14,0

S?

1 j

a?
72,5

2,0

23,0

6,0
3,0

0,5
2,5

0,1

21,8
0,5

—

25,0

8,5

66,6 11,0 11,9
333,0 66,8 27,0 83,0 48,3 9,8
Not : (1) Yukarıda yazılı olan tiraj haklan baliği kısmen Biz

catı tahminlerine müstenittir. Bu rakamlar 30 Ekim 1948 tarihi
değişecek olursa doğrudan doğruya yardım tahsisiilo tiraj hakları
eden 11 Eylül 1948 tarihli Konsey kararının 7 nci paragrafından
zumlu olabilir (Doe. n. C. «48» 158).
(2) Birleşik Krallık için verilen bu rakamlaıa (irlanda ve izl
yani kambiyo murakabesi hakkındaki ingiliz mevzuatına göre «S
leri de dâhildir.

- İ T îşbu anlaşmanın altına gereği veçhile yetkilendirilmiş olan tam salahiyetli temsilciler mealini
tasdikan imzalarını koymuşlardır.
Tasdikli bir sureti Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Umumi Kâtibi tarafından bütün imza
edenlere gönderilmek üzere bu umumi kâtip nezdinde kalacak olan tek nüshalı bu anlaşma Paris'
te 16 Ekim 1948 tarihinde her ikisi de aynı veçhile muteber olmak üzere Fransızca ve İngilizce
olarak tanzim edilmiştir.

AVRUPA MEMLEKETLERİ ARASINDA TAKAS VE ÖDEMELERE AİT ANLAŞMANIN MUVAKKATEN TATBİKINA DAİR PROTOKOL
Bugün imza edilen Avrupa memleketleri arasında ödeme ve takaslara ait anlaşmayı (Aşa
ğıda anlaşma denilmektedir) imza edenler anlaşmaya muvakkat olarak derhal yürürlük ver
mek arzusiyle aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır :
1. Bu protokolde taraf olanlar, anlaşma 1 Ekini 1948 tarihinden itibaren neticelerini ver
miş gibi işbu anlaşına hükümlerini muvakkat olarak tatbik edeceklerdir.
2. İşbu protokol bugünden itibaren yürürlüğe girecek ve anlaşmanın yürürlüğe girmesine
kadar yürürlükte kalacaktır.
3. a) Bu protokolde her âkıd taraf Avrupa İktisadi işbirliği Teşkilâtı Umumi Kâtibine en
az 3 ay evvel yazılı bir çekilme ihbarı tevdii suretiyle bu protokolden çıkabilir.
b) Bu ihbarın tevdii tarihinden 3 ay sonra veya bu ihbarda tesbit edilebilecek olan her hangi
bir muahhar tarihte ihbarı yapan taraf bu protokole taraf olmaktan çıkar.
e) Umumi Kâtip işbu paragraf mucibince tevdi edilmiş olan her ihbarı bu protokol taraf
larının kâffesine ve ajana bildirecektir.
4. 3 ncü paragraf mucibinee bir çekilme ihbarı yapıldığında bu protokolde taraf olanlar
teşkilât vasıtasiyle harekete geçerek taraflardan birinin talebi üzerine aşağıdaki hususları önle
mek için lüzum görülebilecek olan tedbirler hakkında tavsiyeler hazırlamaya bir veya mütaaddit
komiteler tavzif edeceklerdir.
I - Mübadele ve tediyelerde inkitaları;
II - Altın veya dövizle Ödemeleri;
III - Anlaşma mucibince bu halin haricinde mümkün olabilecek olan altın veya döviz raşaları
icrasmdaki imkânsızlığı veya;
IV - Anlaşmaya tevfikan icra edilen takaslardan müteşekkil bakiye değişiklikleri neticesi ola
rak çekilme ihbarının hüküm ifade edeceği tarihten itibaren mâkul bir müddet zarfında tahassüî
edebilecek olan diğer mümasil neticeleri.
Komite veya komiteler çekilme ihbarının hüküm ifade edeceği tarihte istimal edilmemiş ola
rak kalabilecek olan tiraj haklan vaziyetini de tetkik edeceklerdir.
Aşağıda imzaları bulunan salahiyetli temsilciler işbu anlaşmanın altına mealini tasdikan im
zalarını koymuşlardır.
Tasdikli bir sureti Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Umumî Kâtibi tarafından bütün imza
edenlere gönderilmek üzere bu Umumi Kâtip nezdinde kalacak olan tek nüshalı bu anlaşma ParVte 16 Ekim 1948 tarihinde her ikisi de aynı veçhile muteber olmak üzere Fransızca ve İngiliz
ce olarak tanzim edilmiştir.
'
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PARİS'TE 16 EKİM 1948 DE İMZA EDİLEN AVRUPALILAR ARASI TEDİYE VE TAKAS
ANLAŞMASINA EK OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞİK
KRALLIK HÜKÜMETİ ARASINDA YAPILAN ANLAŞMA
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallık Hükümeti
aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışiardu" :
Madde — 1.
a) Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtının (bundan sonra Teşkilât diye anılacaktır) tasvibine
muallâk olmak üzere, Birleşik Krallık Hükümeti, 16 Kasını 1948 de imzalanan Avrupalılar Arası
Tediye ve Takas Anlaşmasının (bundan sonra Avrupa Tediye Anlaşması diye anılacaktır) maksa
dına uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti lehine sekiz milyon Amerika Birleşik Devletleri
Dolarına tekabül eden bir tiraj hakkı tesis edecektir.
b) Tiraj hakkına tekabül edip bu maddenin (a) fıkrasında mezkûr meblâğ, Birleşik Krallık
Hükümeti tarafuıdan Avrupa Tediye Anlaşmasının krokinin üçüncü tablosunda Türkiye lehine
tesis edilmişcesine, emre hazır bulundurulacaktır.
Madde — 2.
a) İşbu Anlaşma onanacaktır.
b) Tasdiknameler Teşkilât Genel Sekreterine tevdi edilecektir.
c) işbu Anlaşma, tasdiknamelerin imza sahiplerince tevdiinden itibaren yürürlüğe girecektir.
Yukardaki hususlar üzerinde mutabık kalan, bu maksatla yetkilendirilmiş imza sahipleri, işbu
Anlaşmayı imzalayıp mühürlerini koymuşlardır.
Ankara'da 25 Ocak 1949 tarihinde Türkçe ve ingilizce olarak iki nüsha tanzim edilmiştir, iki
metinde her hususta aynı derecede muteber telâkki edilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına
Fuad Canm

Birleşik Krallık Hükümeti adına
David Victor Ktlhj

îngütere Büyükelçiliği

Ankara: 25 Ooak 1949

Ekselans,
16 Ekim 1948 de Paris'te imza edilen Avrupalüararası Tediye ve Takas Anlaşmasına ek olarak
Türkiye Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti arasında bu
gün imzalanan Anlaşmaya temas etmekle şeref kazanırını.
İşbu Ek Anlaşmaya derhal ve muvakkat bir mer'iyet temini aran edildiğinden, aşağıdaki husus
ları teklif etmekle şeref duyarım :
1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşik Krallık Hükümeti, Ek Anlaşmanın tasvip edilmesi için, mümkün olan süratle Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtına müracaatta bulunacaklar
dır.
2. Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı tarafuıdan Ek Anlaşmanın tasvibi üzerine, bu Anlaş
ma, 1 Şubat 1949 tarihinden itibaren yürürlükte balunnyormuşoasına muvakkaten tatbik mevkii
ne konulacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mutabık kaldığı takdirde, işbu takrir ile Ekselansınızın bu hu( S. S&ym : 148)

sostaki cevabının HükÜmetkrimis arasında bir Anlaşma olarak telâkki edilmesini teklif
şeref kaşanırım.
Bu fırsattan bilistifade en derin saygılarımın kabulünü rica ederim.
Ekselans,
Puad Carım
Umumi Kâtip
Dışişleri Bakanağı
Ankara

etmekle

Sir D*vid Kdfy,

""'"'

Dı§i§leH Bakanli&ı

Ankara, 26 Ocak 1949

Ekselans,
Bugünkü tarihle göndermek iûtfunda bulunduğunuz meali aşağıda yazılı takriri aldığımı bil
dirmekle şeref duyarım :
«16 Ekim 1948 de Paris'te imza edilen Avrapahlararası Tediye ve Takas Anlaşmasına ek ola
rak Türkiye Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti arasında
bugün imzalanan anlaşmaya temas etmekle şeref kazanırım.
işbu ek anlaşmaya derhal ve muvakkat bir meriyet temini arzu edildiğinden, aşağıdaki hu
susları teklif etmekle şeref duyarım.
1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşik Kırallık Hükümeti, ek anlaşmanın tasvip edil
mesi için, mümkün olan süratle Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtına müraeatta bulunacaklardır.
2. Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı tarafından ek anlaşmanın tasvibi üzerine, bu anlaşma,
1 Şubat 1949 tarihinden itibaren yürürlükte bulunuyormuşcasma muvakkaten tatbik mevkiine
konulacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mutabık kaldığı takdirde, işbu takrir ite Ekselansınızın bu
husustaki cevabının Hükümetlerimiz arasında bir anlaşma olarak telâkki edilmesini teklif etmekle
şeref kazanırım.
Bu fırsattan bilistifade en derin saygılarımın kabulünü rica ederim.»
Yakardaki metin muhteviyatından tamamen bilgi edindim ve Hükümetimin bu hususlar hakkında
ki mutabakatını teyit etmekle memnuniyet duymaktayım. Bu fırsattan bilistifade en derin saygı
larımın kabulünü rica ederim.
Ekselans,
Sir David Kelly
K. C. M. G. M. C.
İngiltere Büyük Elçisi
Ankara.
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