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«Türkiye'de mukim şahısların ticari borçlarına mütaallik Atıl açma» İle
«Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın
muvakkat tatbikına mütaallik Protokol» ün onaylanması
hakkında Kanun

(Resmî Gazete ile İlânı : 9.9.1961 - Sayı : 10902)
No.
362

Kabul tarihi
3.9.1961

MADDE 1. — 11 Mayıs 1959 tarihinde imzalanan «Türkiye'de mukim şahısların ticari borçla
rına mütaallik Anlaşma» ile «Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın
muvakkat tatbikine mütaallik Protokol» kabul edilmiş ve onaylanmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
8 Eylül 1961
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TÜRKİYE'DE MUKÎM ŞAHISLARIN TİCARİ BORÇLARINA MÜTEÂLLİK ANLAŞMA
Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Kırallığı, Danimarka Kıralhğı, Fransa Cumhuriyeti, İtalya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Norveç Kırallığı,
Holânda Kırallığı, Portekiz Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Şimali irlanda Birleşik Kırallı
ğı, İsveç Kırallığı, İsviçre Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti (aşağıda «Türk Hüküme
ti» olarak anılacaktır)
Hükümetleri;
Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtının

(aşağıda

«Teşkilât» olarak anılacaktır)

âzası bulun

duklarını nazarı itibara alarak;
Teşkilât Konseyinin 29 Temmuz 1958 tarihinde Türkiye'nin istikrar programına mütedair
bir karar aldığını (aşağıda «Karar» olarak anılacaktır)
ve bu Kararda; Türk Hükümetinin,
Türkiye'de mukim şahısların diğer Âkıd Taraflar memleketlerinde mukim şahıslara olan borçları
nın tesviyesinin yeni bir hâl şekline bağlanmas gerektiğine işaret eden bir beyanını not ettiğiui
nazarı itibara alarak;
Türk Hükümetinin, Teşkilâtça kararda not edilen transfer tatilinin hitamında, Türkiye'de
mukim şahıslara ait bâzı borç kategorileri transferini, işbu Anlaşma çerçevesinde ve bunda der
piş edilen tarihlerde icraya başlıyabileeeğini müşahade ederek;
Bu hususu temin için müşterek bir gayretin lüzumlu olduğunu kabul ederek;
Kararda, Teşkilâtın ilgili
hükümetlerden, muacceliyet kesbetmiş veya gelecek senelerde
kcsbedecek bu nevi borçların tediyesine ve Türkiye'nin istikrar programının istilzam ettirdiği
ihtiyaçları ve bu programdan beklenen neticelere göre taayyün edecek tediye kabiliyeti göc
önünde tutulmak suretiyle bu 'borçların tesviyesinin zaman içine yayümasına mâtüf anlaşmalar
yapılmasını talebetmiş olduğunu nazarı itibara alarak;
Bu prensipleri işbu Anlaşma hükümleriyle fiiliyata intikal ettirmeyi arzu ederek;
Teşkilât Konseyini 30 Ocak 1959 tarihinde
Türk İstikrar
Programının mevkii tatbike
konması ve inkişafı hakkında ve bu memlekete Avrupa Fonundan bir kredi verilmesi hususun-'
da bir karar kabul ettiğini ve bu karar ahkamiyle, âza memleketler hükümetlerine ülkelerinde
mukim olup Türkiye'de mukim şahıslarla, icrasına 5 Ağustos 1958 den evvel başlamış muka
veleler akdetmiş olan şahısları, hu mukavelelerin 5 Ağustos 1958 tarihinde henüz infaz edil
memiş olup tediye vâdeleri 1 Ocak 1964 den evvel gelecek kısımlarım, istikrar programım gö?,
önünde bulundurarak, Türkiye'de mukim şahıs"ar lehine daha müsait şartlar ihtiVa edecek şe
kilde tâdil maksadiyle Türkiye'de mukim şahıslarla müzakereye teşvik etmelerini tavsiye eyle
diğini (tabiatiyle bu yeni şartlar 'borçlular için, işbu Anlaşma ile istihdaf olunan bâzı kategori
borçların tesviyesi zımnında ihzar olunan zaman içinde yayılma plânı ile teslbit edilmiş şart
lardan daha müsait olmıyacaktır) nazarı itibara alarak;
Türkiye'ye malî. yardım ve Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları mevzularını müza
kere için bir konferansın, Teşkilât çerçevesinde, 22 Eylül 1958 den 6 Mayıs 1959 tarihine kadar
içtima ettiğini ve Âkıd Taraflarla Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin katıldığı bu konfe
ransta işbu Anlaşmanın hazırlanmış olduğunu nazarı itibara alarak;
Bu konferans esnasında Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, Tür
kiye'de mukim şahısların Amerika Birleşik Devletlerindeki alacaklılara olan ticari borçlan husu
sunda bîr nota teatisinde bulunmak niyetlerini beyan eylediklerini kaydederek;
Gerek bu nota teatisinin, gerek bahse konu borçlann tesviyesinin zaman içinde yayılmasiyie fi
ğdi bâzı teknik hususlann tesbiti için alâkalı hükümetlerin Türk Hükümeti ile akdedecekleri İM
taraflı anlaşmalara, Türkiye Hükümetiyle birlikte konferansa katılan devletlere takribi bir mü
savi muamele yapılması prensibinden mülhem olması gerektiğini nazan itibare alarak;
Aşağıdaki hususlan kararlaştırmışlardır :
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Madde — 1.
Anlaşmanın şümulü
a. Âkıd Taraflar, Türkiye'de mukim şahısların diğer Âkıd Tarafların memleketlerinde mukim
şahıslara olan borçlarının tediyesinin zaman içinde yayılması plânının işbu Anlaşma ile tesbitinin
ve bunun tatbik mevkiine konulmasının, alâkalı olan muhtelif alacaklı, borçlu veya kefillerin hak
ve vecibelerini haleldar etmiyeceğini kabul ederler.
b. Âkıd Taraflar, keza, Türk Hükümetinin, Türkiye'de mukim şahısların işbu Anlaşmada
derpiş edilmiş kategorilere dâhil bulunan borçlarının tesviyesini temin için deruhde edeceği veci
belerin, işbu Anlaşmada ve 13 ncü maddenin tatbikatından olarak akdedüen ikili anlaşmalarda
ifade edilen vecibelerden ibaret olacağını kabul ederler.
Madde — 2.
Tarifler
Bu Anlaşmada ve 1 sayılı ekinde :
1. «ikili Anlaşma» tâbiri, aşağıda, 13 üncü madde tatbikatından olarak akdedilmiş anlaşma
mânasını taşır;
2. «Transfer edüen yıllık taksit» tâbiri 7 nci maddenin a. fıkrasında tarif edilen mânayı ifade
eder;
••
;
3. «Alacaklı» tâbiri 3 ncü maddenin a. fıkrasında tarif edilen mânayı taşır;
4. «Borçlu» tâbiri 3 ncü maddenin a. fıkrasında tarif edilen mânayı ifade eder;
5. «Borç» tâbiri 3 ncü maddede derpiş edilen şartları haiz olup işbu Anlaşmaya göre tesviye
edilecek her türlü borcu ifade eder;
j 6. «Amerika Birleşik Devletlerindeki alacaklılara olan borçlar» ibaresi 3 ncü maddede tarif edi
len kategorilerden her hangi birine ait her türlü borcu ifade eder, şu kadar ki, mezkûr borcun Ameri
ka Birleşik Devletlerinde mukim bir şahsa karşı olması lâzımdır;
7. «Türk makamları tarafından usulüne uygun olarak müsaadeye bağlanmış» ibaresi, salahiyetli
Türk makamlarının, Türk kanun ve nizamatma ve bunların mezkûr makamlarca, müsaade ve lisans
ların itası sırasında tefsir ediliş şekillerine uygun olarak müsaade vermiş oldukları mânasını taşır;
8. Âkıd Taraflardan birinin «vazifeli müessese» si tâbiri, Merkez Bankasını veya işbu Anlaşma
dolayısiyle ikili bir Anlaşma ile tavzif edilen her hangi bir diğer müesseseyi ifade eder;
9. «Gecikme faizi» tâbiri, 10 ncu maddenin a. fıkrasında tarif olunan mânayı taşır;
10. «Mukaveleden mütevellit gecikme faizi» tâbiri, 10 ncu maddenin b. fıkrasında tarif edi
len mânayı taşır;
11. «Transferin yapılacağı para» tâbiri, 5 nci maddenin d. fıkrasında tarif edilen mânayı
taşır;
12. «Transfer edilecek yıllık taksitler yekûnu» ibaresi 7 nci maddenin b. fıkrasında tesbit
edilen mânayı haizdir:
.13. «Parite» tâbiri, 7 nci maddenin d. fıkrasında tasrih edilen mânayı taşır;
14. «Alacaklı memleketler» tâbiri, Türkiye Cumhuriyeti haricolmak üzere iş'bu Anlaşmaya
taraf olan her memleketi ve milletlerarası temsil vazifesi Âkıd taraflarca deruhde edilmiş bütün
ülkeleri ifade eder; «bütün alacaklı memleketler» tâbiri de, Türkiye Cumhuriyeti haricolmak üze
re bütün Âkid tarafları ve Amerika Birleşik Devletlerini ifade eder;
15. «Zaman içinde yayılma plânı» tâbiri, işbu Anlaşma ile tesbit edilen tedbirleri ifade ©der;
16. «Transfer bekliyen tediyeler» tâbiri, Türk Hükümetinim 6 nci maddeye tevfikan, trans
feri yapılmadığı nispette transferini temin edeceği, transferin yapılacağı para ile ifade edilmiş
tediyelere tallûk eder; bununla beraber 9 ncu madde gereğince karşılığı Türkiye'de kullanılmış
olan bilcümle tediyelerde, 8 nci maddeye uygun olarak transfer edilmiş olması gerekeceği âna
kadar bu tâbir şümulüne girer;
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17. Referans tarihi olarak kullanılan «31 Aralık» tâbiri, her sene bu tarihte
kapanması sırasında hesapların durumuna taallûk eder.

9.9.1961
muamelelerin

Madde - 3.
Borçlar
a. 4 ncü madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, işbu Anlaşma hükümleri,
Türkiye'de
mukim bir şahsın asıl borçlu veya kefil sıfatiyle, bir alacaklı memlekette mukim bir şahsa (bu
şahıslar aşağıda yerine göre «alacaklı» veya «borçlu» olarak anılacaktır) olan her türlü borcuna
tatbik edilecektir, şu kadar ki :
i. Borcun Türk makamlarınca usulüne uygun olarak müsaadeye bağlanmış, mal ithaline veya
hizmet ifasına mütaalli'k bir mukaveleden tevellüddetmiş olması,
ii. 5 Ağustos 1958 tarihinden evvel malın teslim veya hizmetin ifa edilmiş bulunması,
iii. Borca mütaalik tediyenin muacceliyet kesbetmiş veya 1 Ocak 1964 den evvel kesbedecek
olması şarttır.
•b. «Borç» tâbiri, aynı zamanda, muacceliyet kesbetmiş veya 1 Ocak 1964 e kadar 'kesbedecek
her türlü mukavele faizi ile işbu Anlaşmanın imzasına kadar muacceliyet kesbetmiş mukaveleden
mütevellit gecikme faizlerini de ihtiva eder.
Madde — 4.
istisnalar
işbu Anlaşma hükümleri :
i. 5 Ağustos 1958 den evvel akdedilmiş ve Türk makamlarınca usulüne uygun olarak müsaa
deye bağlanmış olup bir ikili- anlaşmaya merbut bir listede münderiç bulunan bir hususi mukavele
nin tatbikatı gereğince tesviye şekli Türk ihracat gelirlerinden kesinti yapılmasını gerektiren her
türlü vecibenin,
ii. 3 ncü maddenin b. fıkrasında derpiş edildiği üzere her türlü mukavele faizi haricolmak
üzere cari görünmiyen muameleler dolayısiyle, 5 Ağustos 1958 tarihinden itibaren vâdesi hulul eden
borçların tediyesinin,
iii. Rehin mukabili borçların ve bunlarla ilgili faiz, banka komüsyon» veya sair muhtelif
masrafların ödenmesinin,
iv. Diğer bir Âkıd Tarafça Türk Hükümetine yapılan ikrazla bunlara müteferri faizlerin tedi
yesinin,
v. 5 Ağustos 1958 den evvel akdedilmiş bulunan ve bâzı ikili anlaşmalarda tasrih edilmiş olan
bir beynelmilel anlaşma çerçevesinde teslim edilmiş mal veya ifa olunmuş hizmetlere mütaallik her
türlü tediyatm, icrasına tatbik edilmez.
Madde — 5.
Tediyeler
a. Borçlar dolayısiyle Türk lirası tediyeleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yapıla
caktır. Mezkûr banka bunları Türk makamlarınca usulüne uygun olarak müsaadeye bağlanmış
vâdelerde kabul edecektir, şu kadar ki :
i. Mezkûr tediyeleri icra vecibesi münhasıran borçluya terettübetmekte devam eyliyecektir.
ii. Türk makamlarınca usulüne uygun olarak müsaadeye bağlanmış tediyeyle ilgili transfer
talebinin mezkûr Merkez Bankasına yapılmış olması veya yapılması,
iii. Türk parasmdan gayrı bir para ile ifade edilmiş bir borç mevzuubahsolduğu takdirde tediye
baliğinin, tediyenin yapıldığı veya b. fıkrası gereğince yapılmış addolunduğu tarihte mer'i Türk
mevzuatına tevfikan Türkiye'de tatbik edilen fiilî kur üzerinden hesaplanması şarttır.
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b. Türk kanun ve nizamatmm kendisine bahşettiği hususi bir rejim gereğince borçlu, tediyeyi
vacibüttediye olduğu tarihten sonra yapmaya Türk makamlarınca usulüne uygun olarak mezun
kılınmış ise, mezkûr tediye, işbu Anlaşma muvacehesinde, 6 nci maddenin a. ii fıkrası hükmü mah
fuz kalmak şartiyle, vacibüttediye olduğu tarihte icra edilmiş addolunur.
c. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilgili alacaklı memleketin vazifeli müessesesine müm
kün olan en kısa zamanda :
i. İşbu Anlaşmanın meriyete giriş tarihinden evvel, bir borç dolayısiyle mezkûr Merkez Ban
kasına yapılan veya b. fıkrası hükmünce yapılmış addolunan bilcümle tediyeleri,
ii. Bu tarihten itibaren Merkez Bankasına a. fıkrası gereğince yapılacak veya b. fıkrası ge
reğince yapılmış addolunacak hilcümle tediyeleri bildirecektir.
d. Bu tebligatta :
i. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Türk lirası olarak yapılan tediyenin baliği,
ii. Mezkûr tediyenin, Türk makamlarınca usulüne uygun olarak müsaadeye bağlanmış esas
taahhüdün ifade edildiği para ile veya Türk lirasiyle muharrer bir borç mevzuübahsolduğu tak
dirde, alacaklının mukim bulunduğu alacaklı memleket parası ile karşılığı (her iki chıs para
da aşağıda «transferin yapılacağı para» olarak arılacaktır) gösterilecektir. Bu hesaplamada kul
lanılacak kur, tediyenin yapıldığı veya b. fıkrası gereğince yapılmış addolunduğu tarihte Türk
mevzuatına tevfikan Türkiye'de tatbik edilen fiilî kur olacaktır.

Madde — 6.
Besinci maddenin tatbikmdan mütevellit
Türk Hükümeti aşağıdaki

vecibeler

hususların gerçekleşmesini sağlıyacaktır.

a. 5 nci madde gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yapılan her tediye :
i. 9 ncu madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, transfer anma kadar mezkûr Bankada
kalacak,
ii. Tediyenin yapıldığı veya 5 nci maddenin b. fıkrasına tevfikan yapılmış addedildiği ta
rihte mer'i Türk mevzuatına göre Türkiye'de tatbik edilen kur üzerinden hesaplanacak ve trans
ferin yapılacağı para ile, 7 nci madde hükmüne tevfikan ilgili alacaklıya transfer edilecektir,
şu kadar ki 5 nci maddenin b. fıkrası gereğince yapılmış addolunan her tediye, en geç transfer
anma kadar mezkûr Merkez Bankasınca fiilen tahsil edildiği takdirde transfer olunacaktır.
b. Transfer bekliyen tediyeler 10 ncu maddeye tevfikan bir gecikme faizine tâbi olacak ve
bu faiz mezkûr madde hükümlerine göre transfer edilecektir.
Madde

7.

Transfer plânı
a. işbu Anlaşma ile istihdaf olunan borçların tesviyesini teminen Türk Hükümeti, mezkûr
Anlaşmanın imzasını takibeden 12 yıl içinde, her sene, her alacaklı memlekette mukim alacaklılara,
işbu madde hükümlerine göre tesbit edilecek bir meblâğın (aşağıda «yıllık taksit» olarak anıla
caktır), transferin yapılacağı para üzerinden, yine işbu madde hükümlerine göre transferini sağ
lıyacaktır. Buna zamimeten Türk Hükümeti, yerine göre, gecikme faizlerinin veya mukavele
den mütevellit gecikme faizlerinin 10 ncu maddede derpiş edildiği şekilde transferini de temin
eyliyecektir.
b. Bu devrenin ilk altı yılı esnasında, Amerika Birleşik Devletlerindeki alacaklılara olan
borçlarla ilgili transferler de dâhil bulunmak üzere, transfer edilecek yıllık taksitlerin mecmuu
(aşağıda «yıllık taksitler mecmuu» olarak anılacaktır) :
i. Bu devrenin ilk beş senesi için sırasiyle 15 milyon, 20 milyon, 25 milyon, 30 milyon ve 35
milyon Amerika Birleşik Devletleri dolarına;
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ii. Bu devrenin altıncı senesi için, 31 Aralık 1963 te bütün alacaklı memleketlere ait transfer
bekliyen tediyeler yekûnunun yedide birine muadil olacaktır.
c. e. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, bu devrenin ilk altı senesinin her birinde
transfer edilecek yıllık taksitler mecmuu, alacaklı memleketler arasında, referans tarihinde her
alacaklı memlekete ait transfer bekliyen tediyeler yekûnunun, aynı tarihte bütün alacaklı mem
leketlere ait transfer bekliyen tediyeler yekûnuna olan nispetine göre tevzi olunacaktır, şu kadar
ki :
i. Referans tarihi bu devrenin ilk iki yılı içm 5 Ağustos 1958, üçüncü ve dördüncü yılları için
31 Aralık 1960, beşinci ve altıncı yılları için 31 Aralık 1962 olacaktır.
ii. Transfer edilecek yıllık taksitler, bu devrenin ilk iki senesi için işbu Anlaşmaya merbut
1 sayılı ekin mevzuunu teşkil eden tabloya göre hesaplanacaktır;
iii. Alacaklı memleketler arasındaki tevzi esasına istinaden Amerika Birleşik Devletlerinde
mukim alacaklılara üçüncü, dördüncü ve beşinci yıllar için yapılacak tediyeler, bütün alacaklı
memleketlere transfer edilecek yıllık taksitler meemuunun, sırasiyle, % 13,939 u, % 14,206 sı
ve % 14,314 ü ve altıncı sene için de 31 Aralık 1963 te Amerika Birleşik Devletlerindeki alacak
lılara ait transfer bekliyen tediyeler yekûnunun yedide birine müsavi olacaktır. Bu tediye şekli,
b. fıkrasında derpiş olunan transfer edilecek yıllık taksitler mecmuunu haleldar etmiyeeektir.
d. i. Mezkûr referans tarihlerinin her birinde transfer bekliyen tediyeler yekûnu, mevzuubalıis referans tarihinde transferin yapılacağı paralar ile Amerika Birleşik Devletleri doları ara
sında cari parité üzerinden Amerika Birleşik Devletleri doları olarak hesaplanacaktır. Her alacaklı
memlekete transfer edilecek yıllık taksit, transfer bekliyen tediyeler yekûnunun hesaplanmasına
mütaallik evvelki ameliyede kullanılmış olan pariteler üzerinden transferin yapılacağı para ile
ifade edilecektir. Maahaza, ilk iki yıllık taksitlere mütaallik hesaplar, işbu Anlaşmanın imzası
tarihinde cari paritelere göre yapılacaktır.
ii. işbu Anlaşma muvacehesinde, transferin yapılacağı para ile Amerika Birleşik Devletleri
dolan arasındaki parité, mevzuubahis referans tarihinde Milletlerarası Para Fonu'na bildirilen
parité olacaktır. Böyle bir parité mevcut, değilse, alâkalı memleketteki Amerika Birleşik Devlet
leri dolânnın resmî paritesi veya transferin yapılacağı paranın kanunen tekabül ettiği sâf altın
miktarı ile mezkûr referans tarihinde Amerika Birleşik Devletleri dolarının ihtiva ettiği, Beynel
milel Para Fonu'na bildirilen altın miktarı arasındaki parité kullanılacaktır.
e. Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'de ve devrenin üçüncü senesinde transfer edilecek yıllık
taksitler iein Danimarka'da mukim alacaklılara olan borçların tesviyesinin icabettirdiği nispette,
Türk Hükümeti, devrenin ilk üç senesi zarfında bu alacaklı memleketlere, yekûnu o yıl transfer
edilecek senelik taksitler meemuunun % 2 sine baliğ olan yıllık transferler yapacaktır.
f. Bu devrenin son altı senesi için, her alacaklı memlekete transfer edilecek yıllık taksitler, o
memlekete bir evvelki senenin 31 Aralık tarihinde transfer bekliyen tediyeler yekûnunun, sırasiyle
altıda biri, beşte biri, dörtte biri, üçte biri, yansı ve kalan bakiyeye tekabül edecektir.
g . Türk Hükümeti, her yıllık taksiti 8 nci maddenin a. fıkrasında derpiş edilen listeler gere
ğince, 4 müsavi tranş halinde, her senenin 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık ve 31 Mart tarihlerinde
transfer edecektir, şu kadar ki :
i. İlk yıl zarfında tranşlar, sırasiyle en geç 31 Temmuz, 31 Ekim, 31 Aralık 1959 ve 31 Mart
1960 tarihine kadar transfer edilecektir.
ii. işbu fıkra gereğince transfer edilecek yıllık taksitlerden, o yıl zarfında transferi gerektiği
halde, karşılığı 9 ncu madde hükümlerine göre Türkiye'de kullanılmış tediyeler tenzil olunacak
tır.
Madde — 8.
Transfer plânının tatbiki
a.

Türkiye'nin vazifeli müessesesinin tediyeleri transfer edeceği alacaklılan tesbit etmek üze-
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re, salahiyetli Türk makamları, her alacaklı memleketin vazifeli müessesesiyle istişare suretiyle
muayyen zamanlarda listeler tanzim edeceklerdir.
b. Evvelki fıkrada zikrolunan listeler, Türk Hükümeti ile ilgili Âkıd Taraf arasında karşılıklı
mutabakatla tesbit edilecek tediye sırasına göre tanzim olunacak ve alacaklarının yekûnu, yine
karşılıklı mutabakatla tâyin olunacak bir miktarı tecavüz etmiyen alacaklılara rüçhan tanıyacak
tır. Tediye sırası, bilâhara karşılıklı mutabakatla değiştirilebilecektir.
c. Evvelki fıkralarda zikrolunan listelerde yer alan alacaklılara transfer yapılmasını teminen,
Türkiye'nin vazifeli müessesesi, ilgili alacaklı memleketin vazifeli müessesesi vasıtasiyle, 10 ncu
madde hükümleri nazarı itibara alınmak ve 5 nei maddenin c. ve d. fıkraları gereğince yapılmış
tebligata uygun olmak şartiyle, alacalılardan her biri lehine tanzim kılınmış tediye emirleri gön
derecektir.
Madde — 9.
Alacak karşılığının Türkiye'de kullanılması
a. Bu bapta Türk makamları tarafından usulüne uygun olarak mezun kılınmak ve lüzumu ha
linde, ilgili alacaklı memleketin kambiyo nizamatı hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, alacaklı,
kendine aidolarak transfer bekliyen tediyenin tamamını veya bir kısmını Türkiye'de kendi hesa
bına yatırımlar veya her türlü sair masraflar yapmak üzere, Türk lirası olarak kullanabilir.
b. Evvelki fıkra hükümleri gereğince kullanıldıkları nispette transfer bekliyen tediyeler,
Türkiye'de tahvil tarihinde yeni döviz mevduatı şeklinde olan aynı mahiyetteki ameliyelere tatbik
edilen mer'i fiilî kur üzerinden, yeniden Türk parasına tahvil olunur.

Madde — 10.
Gecikme faizleri
a. Türk Hükümeti alacaklıya, transfer bekliyen tediyeler üzerinden, mezkûr tediyelerin 9 ncu
madde gereğince Türkiye'de kullanılmamış olması kaydıyla, senede % 3 gecikme faizi ödiyecektir.
b. iBir mukavelenin, Türk makamlarınca usulüne uygun olarak müsaadeye bağlanmış ahkâmına
tevfikan borçlu, bore muaccel hale geldiği tarihten itibaren transferin icrasına kadar alacaklıya bir
faiz (işbu Anlaşmada «mukaveleden mütevellit gecikme faizi» diye anılacaktır) ödemeyi taahhüt et
mişse, evvelki fıkra hükümlerine bakılmaksızın, her hangi bir gecikme faizi ödenmez. Mukaveleden mü
tevellit gecikme faizi olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yapılacak tediyeler :
i. 5 nci maddenin a. iii. fıkrasında derpiş olunan esaslara tevfikan hesaplanacak ve bu madde ile
6 ncı maddenin a. ii. fıkrasında izah edilen esaslar dairesinde ilgili alacaklıya transfer olunacaktır.
ii. d. ve e. fıkralarında derpiş edilen transfer usulü bakımından gecikme faizi addedilecektir.
c. Gecikme faizinin, işbu Anlaşmanın imzası tarihinde, veya şayet borç bu tarihten sonra muacceliyet kesbediyorsa muacceliyet tarihinden itibaren, transferin icrasına veya tediyelerin 9 ncu madde
hükümlerine göre istimâline kadar tediyesi lâzımgelir. Gecikme faizi transferin yapılacağı para üzerin
den tesbit ve transfer edilir.
d. e. fıkrası hükmü mahfuz kalmak şartiyle, gecikme faizi her sene 31 Aralıkta ilgili alacaklıya te
diye ve transfer edilecektir, şu kadar ki, her borç resiilmali transferinde buna isaıbet eden gecikme
faizi de aynı zamanda transfer edilecektir.
e. Transfer bekliyen tediyelere aidolup d. fıkrası gereğince 31 Aralık 1959 tarihinde ödenmesi
gereken gecikme faizleri, mezkûr fıkra hükmüne bakılmaksızın, her halükârda 1 Ocak 1961 den evvel
olmak şartiyle, daha sonra transfer edilebilir. Bu transferin 31 Aralık 1959 dan sonra yapılması ha
linde c. fıkrası gereğince bu tarihe kadar ödenmesi gereken faiz tutan toptan tediye ve transfer edilir.
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Madde — 11.
Eski tasfiye anlaşmaları
a. Türk Hükümetiyle Âkıd Taraflardan her hangi biri arasında Türk ticari dış borçlarının tas
fiyesi mevzuunda evvelce akdedilmiş bulunan iki taraflı anlaşmalar ile, akdedilmiş diğer anlaşmaların
bu 'aynı hususa mütaallik hükümleri, işbu Anlaşmanın imzası tarihinden itibaren tatbik mevkiinden
kaldırılacak ve işbu Anlaşmanın 13 neü maddesine tevfikan 'akdedilecek ikili anlaşmalarla, işbu Anlaş
manın meriyete giriş tarihinden itibaren hüküm ifade etmek kaydiyle, fesholunacaktır.
b. Mezkûr iki taraflı anlaşmalar ile diğer anlaşmaların borç tasfiyesine mütaallik hükümleri ilga
olunurken, ilgili taraflar, mevzuubahis anlaşmalar ve hükümler gereğince alacaklı memleketin sala
hiyetli müessesesi .tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası namına açılan hesaplara mütaallik
olmak üzere şu esasları vaz'edeceklerdir :
i. 5 Ağustos 1958 den evvel mezkûr Merkez Bankası matlûbuna geçirilen meblâğlar, mevzuubahis
iki taraflı anlaşmalar veya hükümler gereğince istimal olunacaktır.
ii. Bu tarihten sonra mezkûr Merkez Bankası matlubuna kaydedilen meblâğlar mezkûr
Merkez Bankası emrine verilecektir.

Madde — 12.
Türkiye

Cumhuriyet

Merkez

Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, işbu Anlaşma hükümlerinin tatbikinde Türk Hükü
metinin ajanı sıfatiyle hareket edecek ve hiçbir halde, işbu Anlaşma dolayısiyle vecibeye tâbi
olmıyacaktır.
Madde — 13.
îkili anlaşmalar
a. işbu Anlaşmanın tatbikatiyle ilgili teknik hususları tcsbit için Türk Hükümeti ile di
ğer Âkıd Taraflardan her biri arasında ikili anlaşmalar akdedilecektir. Bu ikili anlaşmalar ay
nı zamanda, işbu Anlaşmanın 11 nci maddesi gereğince, evvelce akdedilmiş bulunan her türlü
tasfiye anlaşmalarının ve mürtafbit hükümlerin feshine mütaallik ahkâmı da ihtiva edecektir.
b. ikili anlaşmaların işbu Anlaşma hükümleriyle kabili telif olması lâzımdır, işbu Anlaş
ma ile bir ikili Anlaşmanın hükümleri arasında mübayenet görüldüğü takdirde işbu Anlaşma
hükümleri muteber addolunacaktır. Bununla beraber, işbu Anlaşma hükümlerinin italya'da mu
kim alacaklılara tatbiki zımnında italyan makamları tarafından derpiş olunan ve mezkûr ma
kamlarca tâyin ve ikili Anlaşmada tasrih edilecek bir müessesenin adı geçen alacaklılara halef
olması halinden tevellüdeden hususi usullerle ilgili olarak, Türk ve italyan hükümetleri arasın
daki ikili Anlaşmaya dercolunacak hükümler işbu Anlaşma ahkâmına aykırı telâkki edilmiyecektir.
Madde — 14.
Malûmat teatisi
a. Âkıd Taraflar, ikili Anlaşma metinlerini ve işbu Anlaşmanın hüsnü tatbiki için lüzumlu
bilcümle malûmatı
aralarında teati edeceklerdir. Bu malûmat, bilhassa aşağıda zikredilen hu
suslara taallûk edecektir :
i. Mümkün olan en kısa zamanda ve her halükârda 1 Ocak 1961 den evvel tanzim edilecek
olan ve 5 Ağustos 1958 tarihi ile işbu Anlaşmanın imzası tarihinde transfer bekliyen tediyele
rin yekûnunu gösteren cetveller;
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ii. Mütaakıp her takvim yılı bidayetinde hazırlanacak olan ve bir evvelki yılın 31 Aralık;
tarihinde transfer bekliyen tediyelerin yekûnunu gösteren cetveller;
iii. Her takvim yılı başında hazırlanacak olan ve bir evvelki yıl zarfında karşılıkları 9 ncu
madde gereğince Türkiye'de kullanılan transfer bekliyen tediyeler yekûnunu ve aynı zamanda
bir evvelki yıl esnasında transferi gerektiği halde mezkûr madde gereğince evvelce kullanılmış
bulunan transfer bekliyen tediyelerin yekûnunu gösteren cetveller;

1

iv. Her takvim yılı bidayetinde hazırlanacak olan ve bir evvelki sene esnasında borç resülmali, gecikme faizi ve mukaveleden mütevellit gecikme faizi olarak ödenen meblâğların yekû
nunu gösterir cetveller.
b. Bir evvelki fıkrada mezkûr cetvellerde gösterilen meblâğlar, her alacaklı memleket için,
transferin yapılacağı para ile ve keza, 7 nei maddenin d. fıkrasında tasrih edilen parité üzerin
den hesaplanmak suretiyle, Amerika Birleşik Devletleri dolan ile ifade edilecektir.
c. a. fıkrasının i. ve ü. nci bendlerinde mezkûr cetveller, Türk Hükümeti tarafından tâyin
edilen vazifeli müessese tarafından evvelemirde, kontrol maksadiyle, Âkıd Taraflardan her biri
nin bu maksatla tâyin ettiği vazifeli müessesesine tevdi edilecek ve mezkûr müesseseler kontrol
maksadiyle icra edecekleri araştırmaların neticesini vazifeli Türk müessesesine bildireceklerdir,
a. fıkrasının iii. ve iv. üncü bendlerinde zikrolunan cetveler Türk Hükümeti tarafından tâyin
edilen vazifeli müessese ile Âkıd Taraflardaki her birinin bu maksatla tâyin ettiği vazifeli mü
essese arasında karşılaştınlacaktır.
d. İkili anlaşmalann metinleri ilgili Âkıd Taraflarca teşkilâta tebliğ olunacaktır, a. fıkrası ge
reğince tanzim olunan cetveller için de, c. fıkrası hükümlerine tevfikan yerine göre kontrol veya
karşılaştırmalar yapıldıktan sonra, aynı şekilde hareket edilecektir. Mezkûr Âkıd Taraflar teşki
lâttan, bu metin ve cetvelleri diğer Âkıd Taraflarla Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine tehliğ
etmesini istiyeceklerdir.

Madde — 15.
Konferansa davet
r

Âkıd Taraflar ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin iştirake dâA et edilecekleri bir
konferans, bu Hükümetlerden her hangi birinin daveti üzerine toplanabilecektir. Bu davette
konferans içtimai sebepleri ve görüşülecek mevzular belirtilecektir.

Madde — 16.
Tasdik, Meriyete giriş, hitam bulma
a. işbu Anlaşma tasdik olunacaktır. Âkıd Taraflar altı ay içinde işbu Anlaşmanın tasdiki
zımnında teşkilâtı esasiyelerinin lüzum gösterdiği formalitelere iptidar edeceklerdir.
b. Tasdiknameler Teşkilât Genel Sekreterliğine tevdi edilecektir. Genel Sekreterlik tevdi key
fiyetinden bütün mümzileri
haberdar eyliyecektir.
c. l§bu Anlaşnıa, bütün mümzilerin tasdiknameleri tevdi etmelerinden itibaren meriyete gire
cektir.
d. işbu Anlaşma, Âkıd Taraflardan biri için, işbu Âkıd Taraf memleketinde mukim bir alacak
lıya ait transfer bekleyen hiçbir tediye ve işbu Anlaşma gereğince tesviye edilecek hiçbir borç kal
madığı anda hitama erecektir.
Bu hususlan tasdik zımnında usulüne uygun olarak salâhiyettar kılınmış mümziler işbu Anlaş
mayı imzalamışlardır.
Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere ingilizce ve Fransızca iki nüsha halinde
on bir Mayıs bin dokuz yüz elli dokuz tarihinde Paris'te tanzim kılınmıştır. Metinlerden biri Türk

No. 362

9.9.1961

— 1061

Hükümetine, diğeri Avrupa iktisadi İş Birliği Teşkilâtı Genel Sekreterliğine tevdi olunacak
Genel Sekreter Anlaşmanın tasdikli birer suretini diğer bütün mümzilere gönderecektir.
Norveç Kırallığı adına :
Jens Boyesen
Hol ân d a Kırallığı adına :
Strengers
Portekiz Cumhuriyeti adına :
J. Calvet De Magalhaes
Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik
Kırallığı adına :
Hugh Elhs-Rees
İsveç Kırallığı adına :
Ingemar Hâgglöf
İsviçre Konfederasyonu adına :
Agostino Soldatı
Türkiye Cumhuriyeti adına :
Oğuz Gökmen

Federal Almanya Cumhuriyeti adına :
Karl Werkmeister
Dr. Kurt Daniel
Avusturya Cumhuriyeti adına :
Hans Kloss
Belçika Kırallığı adına :
R. Ockrent
Danimarka Kırallığı adına :
E. Bartels
Fransa Cumhuriyeti adına :
François Valery
İtalya Cumhuriyeti adına ;
G. Gosmelh
Lüksemburg Büyük Dukalığı adına
Paul Reuter

EK

- I

îlk İM yıllık taksitlerin sureti taksimi
(Bin

A. B. D. doları hesabiyle)
ı

Yıllık taksitler
Kendilerine 7 nci maddenin
e. fıkrası gereğince tediyede
bulunulacak olan 'alacaklı
memleketler : ( • )
Lüksemburg
Norveç
Portekiz

Bakiye

(*) Danimarka,
üçüncü
iştirak
edecektir.

1 nci
sene
15.000

125
43
132

2 nci
sene
20.00ü

194
206

300
14.700

400
19.600

yıla ait taksit

yekûnuna

ve

No. 362

— 1062
Yekûna
Diğer alacaklı
memleketler

Tevzi
edilecek
mebaliğ

Tevzi
edilecek
mebaliğ

22,635
2,077
5,373
8,732
7,175
4,321
28,294
2,111
1,261
18,021

3.327
305
791
1.284
1.055
635
4.159
310
185
2,649

4.436
407
1.054
1.711
1.406
847
5.546
414
247
3.532

100,000

14.700

19.600

gore
°/c nispeti

Almanya
Avusturya
Belçika
Fransa
İtalya
Holânda
ingiltere
isveç
isviçre
Amerika Birleşik D.
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TÜRKİYE'DE MUKİM ŞAHISLARIN T l C A R t BORÇLARI H A K K I N D A K İ ANLAŞMANIN
MUVAKKAT TATBÎKINA MÜTAALLİK PROTOKOL
Bugün imzalanan, Türkiye'de mukim şahısların Ticari Borçları hakkındaki Anlaşmanın (aşağıda
«Borçlara mütaallik Anlaşma» olarak anılacaktır) mümzileri :
Borçlara mütaallik Anlaşmayı vakit geçirmeksizin tatbik mevkiine koymayı arzu ederek;
Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır :
1. Aşağıdaki 4 ncü madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle işbu Protokolün Âkıd
Tarafları
borçlara mütaallik Anlaşmanın hükümlerini, mezkûr Anlaşma, imzası tarihinde meriyete girmiş gibi,
muvakkat olarak tatbik edeceklerdir.
2. Aşağıdaki 4 ncü madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Türk Hükümeti ve işbu Protokolün
diğer Âkıd Tarafları, Türk ticari dış borçlarının itfası mevzuunda evvelce akdedilmiş bilcümle iki ta
raflı anlaşma ile, diğer anlaşmaların aynı mevzua mütaallik hükümlerini, mezkûr iki taraflı anlaşma
veya hükümler Borçlara mütaallik Anlaşmanın 11 nci maddesinin (;b) fıkrasında derpiş olunan şart
larla, mezkûr Anlaşmanın imzası tarihinde feshedilmiş gibi, muvakkaten meriyetten kaldıracaklardır.
3. Aşağıdaki 4 ncü madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, işbu Protokol bugünkü tarihte meri
yete girecek ve Borçlara mütaallik Anlaşmanın yürürlüğe girmesine kadar meriyette kalacaktır.
4. işbu Protokolün Âkıd Taraflarından biri, Protokolün imzası sırasında, Borçlara mütaallik An
laşmanın kendisi bakımından, ancak Teşkilâtı Esasiyesi bükümlerine uygun olarak tasdikini mütaakıp,
mevkii tatıbika konulabileceğini beyan ettiği takdirde;
i. işbu Protokol, bu taraf için, tasdiknamenin Borçlara Mütaallik Anlaşmanın 16 ncı mad
desi hükümlerine tevfikan tevdi edildiği tarihte meriyete girecektir,
ii. Bu takdirde, Borçlara Mütaallik Anlaşmanın hükümleri, bu taraf için, Anlaşma, yukarı
da 1 nci maddede mezkûr tarihte meriyete girmiş gibi, muvakkat olarak tatbik edilecektir.
Bu hususları tasdik zımmmda, usulüne uygun olarak yetkili kılınmış mümziler, işbu proto
kolü imzalamışlardır.
Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere ingilizce ve Fransızca iki nüsha halinde,
on bir Mayıs bin dokuz yüz elli dokuz tarihinde Paris'te tanzim kılınmıştır. Metinlerden biri
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Türk Hükümetine, diğeri Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtı Genel Sekreterliğine tevdi oluna
cak ve Genel Sekreter, Protokolün, tasdikli birer suretini bütün mümzilere gönderecektir.
Federal Almanya Cumhuriyeti adına :
Karl Werkmeister
Dr. Kurt Daniel
Avusturya Cumhuriyeti adına :
Hans- Kloss
Belçika Kırallığı adına :
R. Ockrent
Danimarka Kırallığı adına :
E. Bartels
Fransa Cumhuriyeti adına :
Françoıs Valery
îtalya Cumhuriyeti adına :
G. Cosmellı
Lüksemburg Büyük Dukalığı adına :
Paul Reuter
Norveç Kırallığı adına,:
Jens Boy esen
Holânda Kırallığı adına :
Streng ers
Portekiz Cumhuriyeti adına :
/. Calvet De Magalhaes
' Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik
Kırallığı adına :
Hugh Ellıs - Rees
İsveç Kırallığı adına :
Ingemar Hâgglöf
İsviçre Konfederasyonu adına :•
Agostıno Soldatı
Türkiye Cumhuriyeti adına :
Oğuz Gökmen

Devlet Başkanlığına yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
:
4.9.1961
1/63 .
Bu kanunun ilânının Başbakanlığa bildirildiğine
dair Devlet Başkanlığından gelen tezkerenin tarih
ve numarası
:
8 . 9 . 1961
4/346
Bu kanunun müzakerelerini gösteren tutanakların Kurucu Meclis Tutanak dergisi
cilt ve sayfa numaraları
: Cilt
Sayfa
2
317,319:329,333,336,336,338:340
[Birleşim : 25 — 61 Sıra Sayılı basmayazı Kurucu
bağlıdır.]
Bu kanunu görüşen komisyon :
Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu.

Meclis 25 nci Birleşim

Tutanak dergisine

