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Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankasına
Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Millet
lerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 26.3.1991 Sayı : 20826)
Kanun No.
3706

Kabul Tarihi
20.3.1991

MADDE 1. — 19.2.1947 tarihli ve 5016 sayılı Kanunun eki Milletlerarası Para Fonu Ana
Sözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair ekli Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
MİLLETLERARASI PARA FONU ANA SÖZLEŞMESİNDE
ÜÇÜNCÜ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
İşbu Anlaşmanın kendileri adına imzalanmış bulunduğu Hükümetler aşağıdaki gibi mutabaka varmışlardır :
1. Madde XXVI, Kısım 2 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir :
"(a) Herhangi bir üye bu Anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediği
takdirde, Fon, o üyenin Fonun genel kaynaklarını kullanamayacağını açıklayabilir. Bu kısım
daki hiçbir hükmün Madde V, Kısım 5 veya Madde VI, Kısım l'deki hükümleri kısıtlayacağı
varsayılamaz.
(b) Eğer, yukarıda (a)'da belirtilen açıklamayı takip eden makul bir süre sonunda, üye
bu Anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olmaya devam ederse,
Fon, toplam oy gücünün yüzde yetmiş çoğunluğu ile o üyenin oy hakkını askıya alabilir. Askı
ya alınma döneminde L Çizelgesinde yer alan hükümler uygulanır. Fon, toplam oy gücünün
yüzde yetmiş çoğunluğu ile askıya alma işlemini her zaman sona erdirebilir.
(c) Eğer, yukarıda (b)'de belirtilen askıya alma kararını takip eden makul bir süre so
nunda, üye bu Anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olmayE
devam ederse, o üyenin, toplam oy gücünün yüzde seksenbeşini oluşturan Guvernörler çoğun
luğu tarafından alınan Guvernörler Kurulu kararıyla üyelikten çekilmesi istenebilir.
(d) Herhangi bir üyeye karşı yukarıda (a), (b) veya (c)'de belirtilen şekilde harekete ge
çilmeden makul bir süre önce, üyeye yazılı ve sözlü olarak hakkındaki şikâyet bildirilecek ve
durumunu iyileştirmesi için yeterli fırsat verilecektir."
2.

Aşağıda yer alan L Çizelgesi Anlaşmaya ilave edilecektir :
Çizelge L
Oy Haklarının Askıya Alınması

Madde XXVI, Kısım 2 (b) çerçevesinde üyenin oy haklarının askıya alınması halinde, aşa
ğıdaki hükümler uygulanacaktır.
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1. Üye:
(a) Madde XXVIII (b) uyarınca tüm üyelerin kabul etmesi gereken veya münhasıran özel
Çekme Hakları Dairesi ile ilgili bulunan Anlaşma değişikliği haricinde bu Anlaşmaya ilişkin
değişiklik teklifinin kabulüne iştirak edemeyecek veya bu amaç için toplam üye sayısı içinde
dikkate alınmayacaktır;
(b) Guvernör veya Guvernör Vekili atayamayacak, Danışman veya Danışman Vekili atayamayacak veya atanmasına iştirak edemeyecek, tcra Direktörü atayamayacak, seçemeyecek
veya seçimine iştirak edemeyecektir.
2. Üyeye tahsis edilmiş bulunan oy sayısı Fonun hiçbir bölümünde hesaba alınmayacak
tır. Münhasıran Özel Çekme Haklan Dairesi ile ilgili değişiklik teklifinin kabulüne ilişkin amaçlar
dışında üyenin oy sayısı toplam oy gücünün hesaplanmasına dahil edilmeyecektir.
3. (a) Üye Tarafından atanmış bulunan Guvernör ve Guvernör Vekili görevinden ayrı
lacaktır.
^
(b) Üye tarafından atanmış bulunan veya üyenin katılımı ile ataması yapılmış olan Da
nışman ve Danışman Vekili görevinden ayrılacaktır, ancak, söz konusu Danışmanın oy hakkı
askıya alınmamış olan diğer üyelere tahsis edilmiş oylan kullanma yetkisi bulunuyorsa, bu üyeler
tarafından D Çizelgesi çerçevesinde bir başka Danışman ve Danışman Vekili atanacaktır, söz
konusu atamanın ertelenmesi halinde, Danışman ve Danışman Vekili askıya alma tarihinden
itibaren en fazla otuz gün daha görevine devam edecektir.
(c) Üye tarafından atanmış veya seçilmiş bulunan veya üyenin katılımı ile seçimi yapıl
mış olan tcra Direktörü görevinden ayrılacaktır, ancak, söz konusu icra Direktörünün oy hak
kı askıya alınmamış olan diğer üyelere tahsis edilmiş oyları kullanma yetkisi bulunuyorsa bu
durumda :
i) müteakip olağan tcra Direktörü seçimine doksan günden fazla bir süre varsa, söz ko
nusu diğer üyeler tarafından oy çoğunluğu ile, hizmet süresinin geri kalan bölümü için bir baş
ka tcra Direktörü seçilecektir, bu seçimin ertelenmesi halinde, tcra Direktörü askıya alma tari
hinden itibaren en fazla otuz gün daha görevine devam edecektir.
ii) müteakip olağan tcra Direktörü seçimine doksan günden fazla bir süre yoksa, tcra
Direktörü hizmet süresinin geri kalan bölümünde görevine devam edecektir.
4. Üye, Guvernörler Kurulunun, Konseyin veya Yönetim Kurulunun herhangi bir top
lantısına iştirak etmek üzere temsilci göndermeye yetkili kılınacaktır, ancak tetkik edilen üyeyi
özellikle etkileyen bir husus bulunması veya üyenin talebi üzerine söz konusu Kurulların komi
te toplantılarına katılmak üzere temsilci gönderilmeyecektir."
3. Aşağıda yer alan pragraf madde XII, Kısım 3 (i)'e ilave edilecektir :
' '(v) Madde XXVI, Kısım 2 (b) uyarınca üyenin oy haklarının askıya alınmasının sona
ermesi ve üyenin tcra Direktörü atamaya yetkili kılınmaması halinde, askıya alınma dönemin
de olağan tcra Direktörü seçimi yapılmamış olması, askıya alma kararından önce üyenin tcra
Direktörü seçimine katılmış olması veya halefinin L Çizelgesinin 3 (c) (i) veya yukarıdaki (f)
paragrafı uyarınca seçilmiş olması kaydıyla, üye, kendisine tahsis edilmiş oyların bu İcra Direk-
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törü tarafından kullanılması hususunda tcra Direktörü seçmiş bulunan tüm üyelerle mutabık
kalabilir. Üyenin, kendisine tahsis edilmiş oyları kullanmaya yetkili tcra Direktörünün seçimi
ne katıldığı varsayılacaktır."
4. Aşağıda yer alan paragraf, D Çizelgesinin 5 inci paragrafına ilave edilecektir :
• "(0 tcra Direktörü, Madde XII, Kısım 3 (i) (v) uyarınca üyeye tahsis olunan oyları kul
lanmaya yetkili kılındığı takdirde bu icra Direktörünü seçmiş bulunan üyelerin oluşturduğu
grup tarafından atanan Danışman, bu üyeye tahsis olunan oyları kullanmaya yetkili kılınacak
tır. Üyenin, kendisine tahsis edilmiş oyları kullanmaya.yetkili Danışmanın atanmasına katıldı
ğı varsayılacaktır.
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