
Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İzlanda, 
İtalya, Lüksemburg, Norveç, Holânda, Portekiz, Birleşik Kırallık, İsveç, İsviçre 
ve Almanya'nın Fransa, Birleşik Kırallık ve Amerika Birleşik Devletleri işgali al
tındaki bölgeler Başkomutanları ve serbest Triyeste Ülkesi İngiliz ve Amerikan 
Bölgesi Komutanı arasında Paris'te 16 Skim 1948 tarihinde imzalanan «Avrupa 
Memleketleri arasında Ödeme ve Takas Anlaşması» ve eklerinin ve bu Anlaşmanın 
geçici olarak uygulanmasına dair olan protokolür ve mezkûr Anlaşmaya ek olarak 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Birleşik Kırallık Hükümeti arasında 25 Ocak 
1949 tarihinde Ankara'da imzalanan Anlaşma ve eki mektupların onanması hak

kında Kanun 

" / '•>*'; (Uesmî Gazete ile ilâm : 30 . III. 1949 - Sayı: 7169) 

No. Kabul tarihi 
5358 . - : ' * " " ' " "" ' , 25.III.1949 

BİRİN"Cİ MADDE — Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yuna
nistan, İrlanda, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Holânda, Portekiz, Bir
leşik Kırallık, Tsveç, İsviçre ve Almanya'nın Fransa, Birleşik Kırallık ve Amerika 
Birleşik Devletleri işgali altındaki bölgeler Başkomutanları ve Serbest Triyeste 
Ülkesi İngiliz ve Amerikan bölgesi Komutanı arasında Paris'te 16 Ekim 1948 ta
rihinde imzalanan «Avrupa memleketleri arasında Ödeme ve Takas Anlaşması» ve 
ekleriyle bu Anlaşmanın geçici olarak uygulanmasına dai** olan Protokol onanmış
tır. 

İKİNCİ MADDE — Bu Anlaşmanın ieabe* tirdiği karşılıklı ödemeler Mali
ye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 17 . AT . 1948 tari
hinde akdedilen ve 5256 sayılı Kanımla onanan Sözleşme gereğince yapılır ve Ha
zinenin bordu kalacağı safi bakiyeler m'ılaakıp yıl bütçelerine konulacak ödenek
lerle tediye olunur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Paris'te 16 Ekim 1948 tarihinde imza edilen «Avrupa-
hlavarası Ödeme ve Takas Anlaşması» ııa ek olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Birleşik Kırallık Hükümeti arasında 25 Ocak 1949 tarihinde Ankara'da 
imzalanan ve mezkûr Hükümetin 1 Temmuz 1948 - 30 Haziran 1949 devresi için 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti lehine sekiz milyon Birleşik Amerika Devletleri 
Doları tutarında bir tiraj hakkı tanıyacağına dair olan Anlaşma ve Ekleri onan
mıştır. 

DÖBDFNCÜ MADDE — Bu kanun ya) ımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

26 Mart 1949-

! « * 
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AVRUPA MEMLEKETLERİ ARASINDA ÖDEME VE TAKAS ANLAŞMASI 

Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan İrlanda, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, 
Norveç, Felemenk, Portekiz, Birleşik Krallık, İsveç, İsviçre,, Türkiye, Fransa. Birleşik Krallık 
ve Birleşik Amerika devletlerinin Almanya'daki işgal bölgeleri Baş Komutanları ve Triyeste ser
best ülkesi İngiliz - Amerikan Bölge Komutanı; 

16 Nisan 1948 tarihinde Paris'te imzalanan Avrupa İktisadi İşbirliği Sözleşmesinin 4 ncü mad
desinde derpiş edildiği veçhile, Avrupalılararası 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) 16 Ekim 1948 

de işbu metni tasdik eden kararını ve Amerikan yardımının tevzi tarzını tavsiye eden kararın 16 
Ekim 1948 tarihinde ka^ul edilmiş 'olduğunu, 

Konsey tarafından Ticaret politikası hakkında alman 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 madde medlûlünce birinci ve ikinci kategori takaslardır. Bu takasların 
gayeleri âkıd tarafların kendi döviz transfer politikaları ve ödeme anlaşmaları gereğince her za
man müsaade 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 göre 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 lnternationaux (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 eder. 

Madde — 4 

a) Birinci kategori takslar, âkıd tarafların önceden muvafakati alınmaksızın icra olunur. 
b) İkinci kategori takaslar, 'her ikinci kategori takasla doğrudan doğruya alâkalı olan âkıd ta

rafların önceden muvafakatine bağlıdır. 
c) Âkıd taraflar, ikinci katagori takasları kabulü taahhüt etmemekle beraber, ajan tarafından 

bu takaslara nıütaallik bütün şartlar göz önüne alınarak yapılan mâkul ber teklifin g«rçekle§ınesi-
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Bİ kolaylaştırmak üzere tam bir işbirliğine amade olduklarını beyan ederler. 

d) Ajan ikinci kategori takasları icra ederken bilhassa Âkıd Taraflar arasında altın veya dÖMz 
tediyesinden ve mübadele veya ödemelerde inkitalardan içtinap olunmasının arzu edildiğini göz 
önüne alarak, alacaklı ve borçlu arasında en fazla güçlük arzeden münasebetleri daha kolay bir hale 
getirmeye yarıyan takasları teshile gayret edecektir. 

e) îşbu maddenin hiçbir hükmü, bir âkıd tarafın, ajan tarafından tesis edilebilecek ikinci katego
ri takasların tamamını veya bir kısmını, önceden muvafakati alınmaksızın kabule amade olduğuna 
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 kategorilerini takas dışı bırakabilir. Takas dışı bırakı
labilecek bakiye kategorileri ve bunların takas dışı bırakılması talebinde takip edilecek usul, işbu 
anlaşmanın mütemmim cüz'ünü teşkil eden A lahikasında gösterilmiştir. 

b) îşbu 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 paralarmdaa 
anormal bakiyeler bulundurulmasına yol açacak şekilde hareket etmemeyi ve umumi olarak bu ba 
kıyeleri takasa gayrimüsait şekilde plase etmemeyi taahhüt eder. 

Madde — 7 

a) tki Âkıd Tarafça, işbu anlaşmanın imzasından öne© akdedilen bir tedibe anlaşmasına tevfi
kan, muayyen bir ay zarfında altın veya dövizle bir tesviye kabili talep oldukça bu tesviye, mez
kûr 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 borçlu tarafından ajan ve teşkilâta bildiril
mesi lâzımdır. 

c) îşbu maddenin uygulanması neticesinde bir Âkıd Tarafça diğer Âkıd 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. 

&) Her Âkıd Tarafın ajana aşağıdaki hususatı bildirmesi lâzımdır: 
1. Ajanın diğer Âkıd Taraflarla mevcut ödeme Anlaşmalarmn 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 tatbikim 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. işbu Anlaşmanın 2 nci faslına göre istimal edilebilecek para miktarlarının ajan tarafından 

tâyinine imkân verecek olan bütün malûmat; 
6. Ajanın vazifesini görmeye faydalı olduğu Âkıd Tarafça tahmin edilen diğer bütün malûmat. 
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b) Kambiyo paritesi mütecanis olmıyan Âkıd Tarafların işbu maddenin a paragrafının 2 ve 3 

/ıcü tâli paragrafları uyarınca bildirilen kambiyo kurları ve bakiyeler bu Anlaşmanın cüz'ü mütem-
minini teşkil eden B lâhikasradaki hükümlere tevfikan tâyin olunurlar. 

Fasıl : II -
•*• , » . i ' ı • -f 

Madde — 9 r • , , 

a; Bu anlaşmaya tevfikan 30 Haziran 1949 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 iktisadi işbirliği idaresi tarafından 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 C lahikasında gösterilmiştir. 

e) Şayet alacaklı Birleşik Devletler iktisadi İşbirliği idaresinden 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) Her hangi iki âkıd tarafın münasebetlerinde bu fasılda geçen «Alacaklı» ve «Borçlu» tâbir
leri, âkıd taraflardan yekdiğerine karşı C lahikasının 3 numaralı tablosunda alacaklı ve borçlu 
göçül eni eri ifade eder. * 

'* > * ' » , " * 
Madde — 10 " 

Tiraj hakları ancak işbu anlaşma ahkâmına göre emre amade kılınır ve istimal olunur. Emre 
amade kılınacak ve istimal olunacak mebaliğ B lahikası hükümlerine göre hesap edilirler. 

Madde — 11 

a) 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 jüiğer para mutaden kullanılıyorsa bu para ile emre amade kılınır. Âkıd taraflardan her biri 
en geç 31 Ekim 1948 tarihinde, tiraj haklarını bu paragrafa uygun olarak hangi para ile emre 
amade kılınacağını ajana bildirecektir. 

b) iki Âkıd 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 31 Ekim 1948 tarihinde mutabık kalabilirler. 

iki Âkıd Taraf bu mahiyetteki bütün mutabakatlar hakkında en geç 31NEkim 1948 tarihinde 
ajana bir rapor göndereceklerdir. 

c) işbu maddenin (b) paragrafı hükümleri dairesinde iki Âkıd Taraf arasında yapılan Anlaş
ma, bu Âkıd Tarafları bilâhara birinin diğeri lehine tesis ettiği tiraj haklarının gerek ikisinden 
birinin parasında gerek muahhar Anlaşma sırasında mütekabil ödemelerinde mûtaden kullanı
lan bir para da emre amade kılınmasını derpiş eden bir Anlaşma akdinden men'ederaez. 

iki Âkıd Taraf bu mahiyetteki muahhar Anlaşmalarını mütaakıp ajana bu hususta bir rapor gön
dereceklerdir. 

Madde — 12. ' ' ' 

Tiraj haklarına tekabül eden meblâğlar, ajan istediği zaman derhal ajanın emrine amade kılı
nacaktır. Şu kadar ki, bir Âkit Taraf, şartlı yardımdan muadil miktarlar katı olarak kendisine 
tefviz olunmadıkça, mezkûr me'baliği ajan emrine koymaya mecbur tutulamaz. • * .ı 
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Madde — 13 """" 

Bir Âkıd Taraf lehine her hangi bir para ile tesis edilen tiraj haklaıma tekabül eden ve 
12 nci maddede derpiş olunan talepler bu Âkıd Tarafın (C) lahikasında yazılı olduğu veçhile 
mezkûr para ile olan takarrür etmiş mevcut menabii tükenmedikçe dermeyan edilemez. 

. -.r, • * • , , , Madde — 14 -

Ajan, işbu anlaşmada derpiş edilen takaslarda bu fasıl mucibince emre amade kılman mebaliği 
aşağıdaki hükümlere tevfikan istimal etmelidir: 

a. 1. Ajan muayyen bir ay içinde, herhangi bir paradan olan bir meblâğı, her alacaklı ve 
boıçlu arasında bahis mevzuu aya ait açığın yekûnunu geçmiyeeek surette ve borçlunun mevzuu-
bahis para ile olan mukarrer mevcut menabi bakiyesinin bu açığı kapatmağa kifayet etin iyen 
kısmı miktarmca kullanmağa yetkilidir. 

2. Herhangi bir ay zarfında böyle bir para ile olan bir meblâğ 12 nci maddenin tatbiki neti
cesi olarak emre amade 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 borçlunun aşağıdaki şartlar dairesinde yapacağı talep üzerine bu maddenin a 
paragrafı mucibince istimal edebileceği meblağlardan fayla olarak, muayyen bir paranın bir kıs
mım veya tamamım kullanabilir; 

1. Borçlu lehine tiraj hakkı tesis eden her âkıd tarafa karşı aylık açığı işbu meblâğın is
timali ile azalması iktiza eden her âkıcl tarafın tiraj hakkı tesis eden âkıd tarafa kaışı biı ala
caklı bakiyesi bulunmamak, veya 

2. Tiraj hakkı tesis eden âkıcl tarafın önceden muvafakati alınmış olmak. 
c) 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 zarfında açığı olan âkıd taraflar arasında 
prensip itibariyle, açıklariyle mütenasip olarak tevzi eder. Mamafih bu mütenasip tevzide, müba
dele ve tediyelerin inkıtamdan ve mümkün mertebe altın ve döviz tediyesinden çekin ilmenin ar
zu edildiğini göz önüne alarak mutedil bâzı düzeltme]er yapabilir. 

Madde — 15 

31 Mart 1949 tarihinde sona eren 9 aya ait takaslarda âkıdlerden biri tarafından diğer âkıd 
taraf lehine tesis edilen ve (C) lahikasında gösterilen tiraj hakları baliğinden % 75 ten fazlası 
emre 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 âkide 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 edilemiyorsa, ajan 
tediyeyi yapan âkıd tarafın talebi üzerine ve mezkûr 12 ve 15 nci maddeler tiraj haklarının isti
maline artık mâni bulunmamak kaydiyle bu tiraj haklarının zikri geçen şerait dairesinde ödenmiş 
olan altın 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. 
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c) Ajanın işbu madde hükmüne tevfikan her hangi bir ayda kullanabileceği meblâğ, 14 aeü 

madde gereğince mezkûr ay için istimal edebileceği meblâğlara ilâve olunur. 

Madde — 17 ' i 

a) Tiraj haklarının işbu anlaşmanın 9 neu maddesi mucibince tesis olundukları veçhile no?» 
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 hudıısunda tevessül olunabilir : 

1. Mücbir sebep veya âfet hali 
2. Borçlunun, kâfi surette gayret sarfetmesine rağmen kendisine bahşedilen tiraj haklanma 

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. 
e) Konsey işbu madde mucibince tahaddüs edebilecek olan hallerle iştigal etmek üzere mtina 

sip teşekküller meydana getirecektir. 
d) Konsey, tiraj hakları baliğlerinin revizyonu ve tekrar tevzii hakkında Birleşik Devletler 

İktisadi İşbirliği İdaresine sunulacak tavsiyeleri kararlaştıracaktır. 

Fasıl : III 

Madde — 18 

a) «Birinci katagori takas» bir âkıd taraf için aşağıdaki neticelerin bir kısmını veya tamamını 
tevlit eden ameliyeye denilir : 

1. Bir veya mütaaddit alacaklı bakiyelerinin eşit değerde azalışına mukabil bir veya mütaad-
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, geçmişi bir veya mütaaddit 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) «İkinci 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. 

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. 

Madde — 20. 

a) Portekiz veya İsviçre Merkez Bankalarınca veya namlarına tutulan bir hesap bakiye
sinin istimalini gerektiren her takas İsviçre veya Portekiz'in ve ayni zamanda mütekabilen ala» 
caklı veya borçlu olanın önceden muvafakatini istilzam eder. 



. N o . 5358 • - „ ™ ~ r „ . , ~ _ 5 8 1 _ 30. I I I . 1949 

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 isviçre'ye 
ve ayni zamanda karşılıklı, alacaklı ve borçlularına uygulanması sona erer. 

c) Bu Anlaşmanın 11 nci faslı Portekiz ve Tŝ  içi e 'ye tatbik edilmez. 

Madde — 21. 

İşbu 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-
tır. x . u v v 

Madde — 22. 

a) İşbu Anlaşma tatbikatına nezaret teşkilât tarafından deruhde edilecektir. 
b) İşbu Anlaşmanın tatbiki veya tefsirinde bir mesele zuhur ettiği takdirde bu konu her 

Âkıd Tarafça gerekli kararları alabilecek olan Konsey huzuruna götürülebilir. 

Madde — 23. 

a) İşbu Anlaşma tasdik edilecektir. * 
b) Tasdiknameler, her tevdii bütün imza edenlere tebliğ edecek olan Teşkilât Umumi Kâtibi

ne tevdi olunacaktır. 
e) İşbu Anlaşma tasdiknamelerinin bütün imza edenleıce tevdiinden itibaren yürüılüğe gi

recektir. 

Madde — 24. 

a) İşbu Anlaşma sona ermeden Önce kullanılmamış olan tiraj hakları 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 devi e zarfında istimal 
usulü teşkilâtın zamanında yapacağı görüşmelerin konusunu teşkil edecektir. 

, , » . . » . • . - . . . , ^ Madde —25. 

a) İşbu anlaşma, 24 neü madde müstesna, 1949 Haziran ayma ait takasların tamamlanmasına 
kadar yürürlükte kalacaktır; işbu anlaşma bundan sonra da âkıd tarafların mutabık kalacağı şartlar 
dairesinde yürürlükte kalabilecektir. - * - - - ' , 

24 ncü madde, istimal edilmiyen tiraj hakları katî olarak tüketilinceye kadar yürürlükte kala
caktır. - ' ' . - * ı • - - * î ' 

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, ' ' 
% Altıa veya âöm tediyelerini, 
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3. îşbu anlaşma hükümleri gereğince mümkün olabilecek olan altın ve dövizin tekrar mubayaa

larını icradaki imkânsızlığı, 
4. İşbu anlaşmaya tevfikan icra edilen takaslardan mütahassıl bakiye değişiklikleri netice n 

olarak anlaşmanın hitama ermesinden itibaren mâkul bir müddet içinde husule gelebilecek olan diğer 
mümasil neticeleri. 

w' " v ' Madde — 26. 

îşbu anlaşma 18 Kasım 1947 tarihinde Paris'te imzalanan birinci çok taraflı para takası anlaşma
sına Eylül 1948 ayma tekabül eden takasların tamamlanmasından itibaren nihayet verir. 

Lahika - (A) ^ 

" * ' ' ' Takas dişi 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 câri ödeme emirlerini karşılamaya ve 

normal banka münasebetlerini muhafazaya kifayet eden akçalar, 
2. Vadeli kambiyo muamelelerinden husule gelen açıkları karşılamaya muhassas bakiyeler, 
o. K-ısa 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 dolayısiyle 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 bakiyelerinin 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. 

II -
a) 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 istiyebiür. 

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. *•' j" , 
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Lahika - (B) 

I. - Mütecanis şanj paritesi bulunmıyan Âkıd Taraflarca 8 nci maddede derpiş edilmiş olan ra
porlar hususunda bakiyelerin ve kambiyo rayiçlerinin -tâyini için aşağıdaki usulün tatbiki lâzımdır. 

a) Mütecanis şanj paritelerine malik olan Âkıd Taraflara karşı mütecanis şanj pariteleri olmı-
yan Âkıd Taraf parasiyle olan borçlu ve alacaklı bakiyeler ajana, parası mütecanis olan tarafla
rın parasiyle ve iki alâkalı Âkıd Taraf arasında mukarrer kambiyo rayicinin tatbiki ile hesaplan
dıktan sonra bildirilir. 

Bu suretle takarrür eden kambiyo rayicinin taraflar arasındaki cari muamelelerde hakikaten 
istimal edilen rayiçler olması lâzımdır. Eayiçler değişik veya birden fazla ise mukarrer rayiç bu 
rayiçlerin tevzin edilmiş vasatisine göre tesis edilmek lâzımgelir. 

b) Mütecanis şanj paritesi olmıyan iki Âkıd Taraf arasındaki borçlu ve alacaklı bakiyeler, mü
tecanis şanj pariteleri olan bir Âkıd Tarafın parasiyle ifade edilmemişlerse iki Âkıd Taraf arasın
da mukarrer kambiyo rayiçleri hesaplandıktan sonra takaslar için ajan tarafından istimal edilen 
hesap vahidi i] e ajana bildirilir. N 

e) Âkıd Taraf bildirdiği bakiyelerin hesap usulünü ve kambiyo kurlarının hesaplarda ne 
veçhile tâyin edilmiş olduğunu göstermiye lüzumlu anasırı keza ajana bildirir. 

I I . - Aylık açıkların hesaplanması ve her ay ömre amade kılınması ve istimal edilmesi lâzımge-
len tiraj haklarına tekabül eden meblâğların tâyin edilmesi için aşağıdaki usulün kullanılması lâ
zımdır: . -

a) Ajan Âkıdler 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 Âkıd Tarafın parasının kambiyo rayici değiştiği takdirde alâkalı Âkıd 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 
Âkıd 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 kılınacak tiraj hakları baliğlerinin he
sabında kambiyo rayici değişikliklerini göz önünde bulundurmak imkânını verir. 

I I I - Her hangi bir aya ait takasların icrası zımnında tiraj haklarına tekabül eden meblâğların 
istimali de dâhil olmak üzere ajan tarafından Âkıd Taraflara hesap parasiyle veya mütecanis şanj 
paritesi olan Âkıd Taraflar parasiyle bildirilen rakamlar, lüzum görülürse Âkıd Taraflarca işbu 
lahikanın I nci paragrafına tevfikan takarrür eden rayiçler esası üzerinden mütecanis şanj paritesi 
olmıyan Âkıd Tarafların parasına tahvil olunur. 
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Lahika - (C) 

Tablo : 1 

Mukarrer mevcut membalar 

Aşağıdaki tablo işbu Anlaşmanın 13 ncü maddesinde zikri geçen mukarrer meveut membalarm 
baliğini gösterir 

işbu Anlaşmanın imzasından ev-
Mukarrer mevcut membala- vel hesaplanan mukarrer mevcut 

Mukarrer mevcut rın parasiyle tesahup edildiği membalarm baliğinin Dola ila mu-
Âkıd taraflar membalarm baliği Âkıd Taraflar adili (milyonla) 

Yunanistan 
İtalya 
Bizon 

Yekûn 
Yekûn 
Umumi yekûn 
Büyük yekûn 

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

13 
45 
9,8 

14,39 £ Sterling 
35,22 isveç K 

58 
9,8 

67,8 

Tablo : II 

Tiraj hakları 

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 işbu anlaşmanın 9 ncu maddesi mucibince tesıı? 
ettiği tiraj hakları yekûnunun baliğini gösterir 

b) 3 numaralı sütun âkıd taraflardan her biri lehine tesis edilen tiraj haklarına tekabül eden 
umumi yekûnu gösterir. 

c) işbu 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 âkıd-
lerden diğer her hangi birine yapılmış olan satışlardan mütevellit tediyeler için Birleşik Devletler 
iktisadi işbirliği idaresi tarafından 1948 tarihli iktisadî işbirliği Kanunu gereğince 1948 üçüncü 
üç aylık devresine mahsus olarak kabul edilen avansların baliği tenzil olunur. 

2. Âkıd taraflardan her hangi biri lehine te^is edilen tiraj hakları baliğinden bu âkıdce diğer 
her hangi bir âkıd tarafından satın almanjnahsalâtm 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 idaresinden istiyecektir Umumi 
Kâtip işbu paragrafın 1 ve 2 numaralı tâli paragraflarına 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. 
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d) Tiraj haklarının mütekabil baliğleri, Birleşik Devletler iktisadi İşbirliği İdaresiyle Konseyin 

tasvibi şartiyle, bir âkıd tarafın istimal edemediği her avans miktarına kadar mütaakıp düzeltmelere 
mevzu teşkil eder. 

Tablo : (II) 

Tiraj hakları 

Sütün II 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 1ar lehine tesis edilen tiraj hak-

Sütün I hakları baliğleri yekûnu lan baliğleri yekûnu 

Avusturya 
Belçika - Lüksemburg 
Danimarka 
Fransa 
Yunanistan 
İtalya 
Holânda 
Norveç 
İsveç 
Türkiye 
Birleşik Kırallık 
Bizon 
Z. F. O. A. 

Birleşik Milletler Dolâriyle 
muadilleri 

(Milyon olarak) 
3,1 

218,5 
5,1 
9,7 
' — 
47,3 
11,3 
16,5 
34,8 
28,5 

312,-
108,8 
14,8 • . 

Birleşik Devletler Dolâriyle mu
adilleri 

(Milyon olarak) 
66,6 
11,0 
11,9 * 

333,-
66,8 
27,-
83,-
48,3 
9,8 
8,8 

30,-
98,6 
15,6 

810,4 810,4 

Not: Birleşik Kırallık için yazılan rakamlar (İrlanda ve İzlanda dâhil) sterlin sahasında bulu
nan memleketleri yani kambiyo murakabesi hakkındaki ingiliz mevzuatına göre « Sch.edu-

* led Territories » leri de ihtiva etmektedir. 

Tablo i III 

Tiraj haklarının tafsilâtı 

a) Aşağıdaki tabloJiikişer 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
ların irae ettiği veçhile işbu anlaşmanın II nci faslına göre yekdiğerine karşı alacaklı ve borçlu 
olan âkıd tarafları da gö»terme*ktedir. 

http://Sch.edu-
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işbu 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 ANLAŞ
MANIN GEÇİCİ OLARAK UYGULANMASINA DAlR 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. P>u protokolde taraf olanlar, anlaşma 1 Elim. 1948 tarihinden itibaren neticelerini ver
miş gibi işbu anlaşma 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 İşbirliği 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. 

c) Umumi Kâtip işbu paragraf mucibince tevdi edilmiş olan her ihbarı bu protokol taraf
larının kâffesine ve ajana bildirecektir. 

4. 3 ncü paragraf mucibince bir çekilme ihbarı yapıldığında bu protokolde taraf olanlar 
Teşkilât vasıl asiyle harekete geçerek taraflardan birinin talebi üzerine aşağıdaki hususları önle
mek için lüzum göıülebilecek olan tedbirler hakkında tavsiyeler hazırlamaya hu veya mütaadclit 
komiteler tavzif edeceklerdir. 

I - Mübadele ve tediyelerde inkitalari; 
II - Altın veya dövizle ödemeleri; 

I I I - Anlaşma mucibince bu halin haricinde mümkün olabilecek olan altın veya döviz raşaları 
ierasındaki imkânsızlığı veya; 

IV - Anlaşmaya tevfikan icra edilen takablaıdan mütehassıl bakiye değişiklikleri neticesi ola
rak çekilme ihbarının hüküm ifade edeceği tarihten itibaren mâkul bir müddet zarfında tahassül 
edebilecek olan. diğer mümasil neticeleri. 

Komite veya komiteler çekilme ihbarının hüküm ifade edeceği tarihte istimal edilmemiş ola
rak kalabilecek olan tiraj hakları vaziyetini detetkik 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 Pa
ris'te 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 kalmışlardır : 

Madde — 1. * 

a) Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtının (bundan sonra Teşkilât diye anılacaktır) tasvibin* 
muallâk olmak üzere, Birleşik Krallık Hükümeti, 16 Kasım 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 tarafından Avrupa Tediye Anlaşmasının «c» ekinin üçüncü tablosunda Türkiye lehine 
tesis edilmişcesine, emre hazır bulundurulacaktır. 

Madde — 2. 

a) İşbu Anlaşma onanacaktır. 
b) Tasdiknameler Teşkilât Genel Sekreterine tevdi edilecektir. 
c) İşbu 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 İngilizce olarak iki nüsha tanzim edilmiştir. İki 
metinde her hususta aynı derecede muteber telâkki edilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına " Birleşik Krallık Hükümeti adına 
Fuad Carım David Victor Kelly 

İngiltere BüyükeDçiUği Ankara: 25 Ocak 1949 

Ekselans, 

16 Ekim 1948 de Paris 'te imza edilen Avrupalılararası 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 kazanırım. 

İşbu Ek Anlaşmaya derhal ve muvakkat bir mer'iyet temini arzu edildiğinden, aşağıdaki husus
ları teklif etmekle şeref duyarım : 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşik Krallık Hükümeti, Ek Anlaşmanın tasvip edil
mesi için, mümkün olan süratle Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtına müracaatta bulunacaklar
dır. 

2, Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı tarafından Ek Anlaşmanın tasvibi üzerine, bu Anlaş
ma, 1 Şubat 1949 tarihinden itibaren yürürlükte bulunuyormuşcasma muvakkaten tatbik mevkii
ne konulacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mutabık kaldığı takdirde, işbu takrir ile Ekselansınızın bu hu-
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sustaki cevabının Hükümetlerimiz arasında bir Anlaşma olarak telâkki edilmesini teklif etmekle 
şeref kazanırım. 

Bu frrsattan bilistifade en derin saygılarımın kabulünü rica ederim. 

Ekselans, 
Fuad Carım 

Umumi Kâtip 
Dışişleri Bakanlığı 

Ankara 

Dışişleri Bakanlığı • Ankara, 25 Ocak 1949 

Ekselans, 

Bugünkü tarihle göndermek lûtfunda bulunduğunuz meali aşağıda yazılı takriri aldığımı bil
dirmekle şeref duyarım : 

«16 Ekim 1948 de Paris'te imza edilen Avrupalılararası Tediye ve Takas Anlaşmasına ek ola
rak Türkiye Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey irlanda 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 müracatta 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 ile Ekselansınızın bu 

husustaki cevabının Hükümetlerimiz arasında bir anlaşma olarak telâkki edilmesini teklif etmekle 
şeref kazanırım. 

Bu fırsattan bilistifade en derin saygılarımın kabulünü rica ederim.» 
Yukardaki 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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Sir David Kelly, 

Fuad Carım 


