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Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 1 nisan 193& tari
hinde Ankarada imzalanan ticaret anlaşmasının tasdikma dair kanun
(Mest)iî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V1/1939 - Sayı : 4242)
No.
3646

Kabul tarihi
16 - VI -1939

BÎRÎNCÎ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri
arasında 1 nisan 1939 tarihinde Ankarada imzalanan Ticaret anlaşması 5 mayıs
1939 tarihinden itibaren meri olmak üzere kabul ve tasdik edilmiştir.
ÎKÎNCÎ MADDE — Bu kanun neşri talihinden muteberdir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun ahkâmının icrasına İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
20 haziran 1939

TÜRKİYE - AMERİKA

TİCARET

ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Reisi ve Amerika Birleşik Devletleri Reisi, iki memleket arasındaki ananevi
dostluk bağlarını kuvvetlendirmek ve ticarî münasebetleri, ticaretin inkişafmı teminen müşterek ve
mütekabil imtiyaz ve menfaatler bahşederek tevsi eylemek arzusile bir Ticaret Anlaşması akdetmeğe
karar vermişler ve bu maksadla;
Türkiye Cumhuriyeti Reisi,
Hariciye Vekili Bay Şükrü Saraçoğlu
ve
Hariciye Vekâleti Kâtibi Umumisi, Büyük Elçi Bay Numan Menemencioğlunu
ve
Amerika Birleşik Devletleri Reisi,
Türkiye Cumhuriyeti nezdinde Birleşik Amerika Devletleri Fevkalâde Büyük Elçisi ve Mu
rahhası Bay John V. ^. Mac Murray
ve
Birleşik Amerika Devletleri Büyük Elçiliği Başkâtibi Bay Robert F. Kelleyi
murahhas tayin eylemişlerdir.
Mezkûr murahhaslar salâhiyetnamelerini yekdiğerlerine tebliğ edib bunları usulüne muvafık bu
larak aşağıdaki maddeler üzerinde mutabık kalmışlardır :
Madde — 1
Bu anlaşmaya merbut I sayılı listede tadad ve tarif edilmiş olan, Amerika Birleşik Devletleri
menşeli tabiî veya mamul müstahsalât Türkiye Cumhuriyeti arazisine idhallerinde, mezkûr listede
derpiş edilmiş bulunan tarife tenzilâtından istifade edeceklerdir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mezkûr listede derpiş edilmiş olan resimleri arttırdığı takdirde,
bu suretle tezyid edilmiş olan resimler, neşirleri tarihinden iki ay geçmeden mezkûr müstahsal&ta
tatbik edilmeyecektir.
*, ¥«-
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SalifüzziMr iki aylık müddetin inkizasından önee, iki Hükümet arasında bu Anlaşmada münasifo
görülecek tavizi mutazammın tadilâta mütedair bir mutabakat hâsıl olmadığı takdirde Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti, bu suretle tezyid edilmiş resimlerin tatbiki tarihinden itibaren on beş
gün içinde, bu Anlaşmanın tamamın^ otuz gün evvelden tahriren ihbar etmek şartile feshetmekde
serbest olacaktır.
Madde — 2
Bu Anlaşmaya merbut II sayılı listede tarif ve tadad edilmiş olan, Türkiye Cumhuriyeti menşeli
tabiî veya mamul müstahsalât^ Amerika Birleşik Devletlerine idhallerinde, mezkûr listede beyan
olunan şartlar dahilinde, bu listede derpiş ve tesbit edilmiş olanların fevkinde alelade gümrük re
simlerinden muaf tutulacaktır. Mezkûr müstahsalât, bu Anlaşmanın imzası tarihinde mevzu olanla
rın veya bu Anlaşmanın imzası gününde meri bulunan Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına müs
teniden bilâhare vazedilmesi icab edecek olanların fevkinde idhalât üzerine mevzu veya idhalâtla
münasebettar diğer bütün vergi, rüsum, ücret, harç veya mükellefiyetlerden de muaf tutulacaktır.
Madde — 3
Bu Anlaşmanın 1 nci ve 2 nei maddeleri ahkâmı, iki memleketten birinin Hükümetini, her hangi
bir zamanda, her hangi bir müstahsalin idhaline, mümasil yerli bir müstahsale veya idhal olunan
müstahsalin tamamen veya kısmen imal veya istihsalinde kullanılan bir müstahsala mevzu da
hilî bir teklife muadil bir teklif vazetmekten menetnıiyeeektir.
Madde — 4
Türkiye Cumhuriyeti veya Amerika Birleşik Devletleri menşeli tabiî veya mamul müstahsalât,
diğer memlekete idhallerinden sonra, millî veya ecnebi menşeli mümasil müstahsaller için vacibüttediye
olanlardan gayri veya daha yüksek bütün dahilî rüsum, ücret, harç veya mükellefiyetlerden muaf
tutulacaktır.
Madde — 5
II sayılı listede tadad ve tarif edilmiş olan, Türkiye Cumhuriyeti menşeli tabiî veya mamul müs
tahsalât ile I sayılı listede tadad ve tarif edilmiş olan, Amerika Birleşik Devlteleri menşeli tabiî veya
mamul müstahsalâtın, diğer memlekete, her hangi bir memnuiyet veya tahdide tâbi olmaksızın idha
line müsaade edilecektir.
Bununla beraber, her iki Hükümet, Hükümetlerce müttehaz:
a) Mümasil yerli müstahsalâtın istihsalini veya piyasa mevcudunu tanzim veya fiatlarını kontrol
etmeği istihdaf eden veya
b) Bu kabîl müstahsalâtın istihsaline müteallik işçilik maliyetini yükseltmeğe müncer olabilecek
tedbirler ile müterafik olarak, mezkûr listelerde tadad ve tarif edilmiş olan müstahsalâtın idhaline
mikdar tahdidleri vazetmek hakkını muhafaza eder. Bununla beraber, bu kabîl mikdar tahdidi vazet
meği düşünen Hükümetin, bu fıkranın (a) bendinde tasrih olunan tedabirin mevzubahs olması ha
linde bu kabîl mikdar tahdidinin bu gibi tedbirlerin müessir bir surette tatbikini temin için lüzumlu
olduğuna ve (b) bendinde tasrih olunan tedabirin mevzubahs olması malinde de, bu kabîl tedbirlerin,
mevzubahs müstahsalin dahilî istihsaline, bu müstahsalin umumî istihlâkinin evvelce ecnebî memle
ketler tarafmdan temin olunan nisbetine nazaran gayri tabiî bir nisbetini teşkil eden idhalât dolayısile muzır bir şekilde icrayi tesir edeceğine kanaat getirmiş olması meşruttur.
Her iki memleketten birinin Hükümeti, bu kabîl idhalât tahdidatını tesis veya tadil etmeği düşün
düğü takdiıde bu tahdidatın meriyete konmasından en az iki ay evvel keyfiyeti diğer Hükümete
tahriren ihbar edecektir. Mezkûr iki aylık müddetin inkizasından önce, iki Hükümet arasında, düşü
nülen tedbirlere müteallik bir mutabakat hâsıl olmadığı takdirde, diğer Hükümet, bu kabîl tah-
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did veya tadilin tatbikini müteakib on beş gün içinde, bu anlaşmanın tamamını, 30 gün evvelden
tahriren ihbar etmek şartile feshetmekte serbest olacaktır.
Madde — 6
iki Memleketten her birinin Hükümeti tarafından diğer memleketin ticaretine, idhalât veya
ihracata mevzu veya bunlarla münasebettar olarak vazedilmiş olan gümrük resimleri veya harç
lar ve bu kabil rüsum veya harçların istifa tarzı ve idhalât veya ihracata müteallik bütün nizamat ve merasim, memlekete idhal edilmiş olan müstahsalâtm satış veya istimali, emtianın tran
siti, antrepolara vazı, aktarması, emtianın tekrar ihracı ve bu muhtelif ameliyelerin tabi olduğu
resmî masarif hususunda şartsız en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi bahşedilecektir. <
iki memleketten her birinin Hükümeti tarafından diğer memleketin ticaretine, idhalât veya *
ihracata mevzu veya bunlarla münasebettar olarak vazedilmiş olan gümrük rüsumundan gayri
bilûmum vergi, harç veya mükellefiyetler Hususunda dahi şartsız en ziyade müsaadeye mazhar
millet muamelesi bahşedilecektir.
<•
Nafia işlerine müteallik mukavelelerin akdi ve gayriaskerî malzeme mubayaası hususunda iki
memleketten her birinin Hükümeti diğer memlekete üçüncü bir memleket nefine olarak farklı bir
muamele tatbik etmiyecektir.
Madde — 7

"

iki memleketten her birinin Hükümeti tarafından, diğer memleket menşeli tabiî veya mamul müstahsilât idhalâtı veya diğer memlekete tabiî veya mamul müstahsalât ihracatı üzerine, aşağıdaki
hususat müstesna, hiç bir nevi memnuiyet, takyid veya tahdid vazedilmeyecektir.
işbu Anlaşmanın 5 nci maddesi ahkâmı mahfuz kalmak şartile, iki Hükümetten her biri, diğer
memleket menşeli müstahsalât idhalâtı üzerine olduğu gibi diğer memlekete müstahsalât ihracatı üze
rine de memnuiyet veya mikdar tahdiadtı vazedebilir. Bean şart ki bütün üçüncü memleketler men
şeli mümasil müstahsalât idhalâtı veya ayni müstahsalâtm bütün üçüncü memleketlere ihracatı,
mütenazıran, müşabih surette men veya tahdid edilmiş olsun, iki memleketten her birinin Hükü
meti, diğer memleketin alâkadar bulunduğu her hangi bir müstahsal idhalâtı üzerine
mikdar
tahdidatı vazettiği ve bu tahdidler muhtelif ihracatçı memleketler arasında mikdar tahsisatı verilmek
suretile tatbik edildiği takdirde, diğer memlekete umumî idhalâtın, mevzubahs tahdidatın tesisine
tekaddüm eden temsilî bir devre zarfında diğer memleket tarafından temin olunan bu kabîl müstahsal
idhalâtı nisbetine muadil bir nisbeti tahsis edilecektir.
Madde — 8
I'ki memleketten her birinin Hükümeti, beynelmilel tediye vasıtaları üzerinde, doğrudan doğruya
veya bilvasıta, her hangi bir kontrol tesis veya idame ettiği takdirde, bu kabîl kontrolün tedvirinde
her cebheden diğer memlekete aşrtsız en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi bahşedecektir.
Şurası mukarrerdir ki bu hüküm, 9 ncu madde ahkâmını ihlâl etmeyecektir.
Madde —- 9
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, beynelmilel tediye vasıtaları kontrolünü her hangi bir şekilde,
doğrudan doğruya veya bilvasıta idame ettiği müddetçe, her bir takvim yılında, mevzubahs takvim
yıhnda Türkiye Cumhuriyeti arazisine idhal edilen Amerika Birleşik Devletleri menşeli tabiî veya
mamul müstahsalâtm ticarî idhalâtına müteallik tediyatın transferi için, mezkûr takvim yılı zar
fında Türkiye Cumhuriyetinin ticarî idhalâtmm mecmu kiymetine nisbetle, Amerika Birleşik Dev
letlerinden 1 kânunusani 1935 den 31 kânunuevvel 1937 ye kadar olan müddet zarfında yapılmış
olan ticarî idhalât mecmuu nisbetine tekabül eden meblâğdan dun olmayacak bir serbest döviz meb
lâğı temin edeceğini teahhüd eder.
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Madde — 10
Bu Anlaşmanın, Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından, mütenazıran,
diğer memleket ticaretine bahşedilecek muameleye müteallik hükümleri, Amerika Birleşik Devletleri
cihetinden, Amerika Birleşik Devletlerinin kıta arazisine ve bu Anlaşmanın imzası gününde Amerika
Birleşik Devletleri gümrük arazisine dahil bulunan arazi ve mutasarrıfata tatbik edilecektir. Maamafih, bu Anlaşmanın en ziyade müsaadeye mezhar millet muamelesine müteallik hükümleri, Pa
nama kanalı mıntakasmdan gayri, Amerika Birleşik Devletlerinin hakimiyeti veya sultası altındaki
bütün araziye tatbik edilecektir.
Madde — 11
Bu Anlaşma hükümleri:
a) İki memleketten biıi tarafından hemhudud memleketlere hududun her iki tarafında on beşer
kilometreyi tecavüz etmiyen bir mıntaka dahilinde lıudud ticaretini kolaylaştırmak için bahşedilmiş
veya ileride bahşedilecek olan menfaatlere,
b) Türkiye Cumhuriyeti veya Amerika Birleşik Devletlerinin biri tarafından akdedilecek bir
gümrük ittihadından mütevellid menfaatlere, bu menfaatler her hangi üçüncü bir memlekete bahse
dilmediği müddetçe,
c) Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1923 de Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan arazi menşeli
müstahsalata gümrük tarifesi bakımından bahşedilmiş veya ileride bahşedilecek olan menfaatlere,
d) Amerika Birleşik Devletleri arazi veya mutasarrıfatından her hangi birisinin siyasî statüsünde
vukua gelecek tadilâta bakılmaksızın, Amerika Birleşik Devletleri, arazisi veya mutasarrıfatı veya
Panama kanalı mıntakasının birbirlerine veya Küba Cumhuriyetine bahşetmiş oldukları veya ileride
bahşedecekleri menfaatlere şamil olmıyaeaktır.
Madde — 12
İşbu Anlaşma hükümlerinden hiç birisi altın veya güm İş ihracat \eya idhalâtını men veya tahdid eden tedabir alınmasını veya iki Hükümetten her hangi birinin silâh, cephane veya harb malze
mesinin ve istisnaî ahvalde diğer bilcümle harb levazımının ihracının veya ihraç için satışının kontrolü
hususunda münasîb göreceği tedbirlerin ittihazınım - a d n cok m ah i} ette tefsir edilmiyecektir. îşbu An
laşma hükümlerinin hiç birisi bitaraflığa müteallik tedabir ittihaz ve tatbikin a mâni teşkil etmiyecektir.
Mümasil ahval ve şerait altında, iki memleketten her hangi biri tarafından üçüncü bir memleket
nefıııe olarak diğeri aleyhine indî surette farklı bir muamele tatbik edilmemek şartile bu Anlatmanın
hükümleri :
a) Amme emniyetine müteallik,
b) Ahlâkî veya insanî maksadlarla mevzu,
c) Amme sıhhatini ve yahud hayvan veya nebat ha> atını himayeye matuf,
d) Hapishanelerde imal edilmiş eşyaya müteallik veya,
e) Asayiş veya varidat kanunlarının tatbiki için alınmış tedabire müteallik memnuiyet veya
takyidlere şamil değildir.
Madde — 13
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veya Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti işbu anlaşma ah
kâmına mugayir olmamakla beraber, diğer memleket Hükümetince anlaşmanın müessiriyetini ih
lâl edici mahiyette telâkki edilecek her hangi bir tedbir ittihaz ettiği takdirde, bu gibi tedabiri
ittihaz eden Hükümet, meselenin Tarafeynce mucibi memnuniyet şekilde halli hususunda diğer
Taraf Hükümetince yapılabilecek teşebbüs ve teklifleri nazarı itibara alacaktır. Bu gibi teşebbüs ve
tekliflerin tebellüğü tarihinden itibaren otuz gün içinde bunlara müteallik bir mutabakat hâsıl ol-
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madiği takdirde, teşebbüs ve teklifleri ya'pan Hükümet, salifüzzikir otuz günlük müddetin hitamın
dan itibaren on beş gün içinde, işbu Anlaşmanın tamammı altmış gün evvelden tahriren ihbar et
mek şartile feshetmekte serbest olacaktır.
Madde — 14
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birledik Devletleri paraları arasındaki kambiyo kurunun, nbu
Anlaşmanın imzası tarihindeki kura nazaran ehemmiyetli derecede taha'wul etmesi halinde, iki mem
leketten her birinin Hükümeti, kurdaki değişikliği memleketin sanayi veya ticaretini zarardide ede
cek derecede ehemmiyetli telâkki ettiği takdirde, bu Anlaşmanın tadili için müzakere teklifinde bu
lunmakta serbest olacaktır. Bu müzakereler otuz günlük bir müddet içinde bir mutabakata varmadı
ğı takdirde, müzakere teklifinde bulunmuş olan Hükümet işbu Anlaşmanın tamamını otuz gün ev
velden tahriren ihbar etmek şartile fesihde serbest olacaktır.
Madde — 15
Bu anlaşmanın hiç bir hükmü, 1 teşrinievvel 1929 da Ankarada imza edilmiş olan Türkiye Cum
huriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ticaret ve seyrisefain muahedenamesinden mütevellid hukuk ve vecaibi ihlâl eder mahiyette telâkki edilmeyecektir.
Madde — 16
Bu anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tasdik ve Amerika
Heisi tarafından ilân olunacaktır.

Birleşik Devletleri

Bu Anlaşma 5 mayıs 1939 tarihinden itibaren muvakkaten meriyet mevkiine girecektir. Anlaş
ma Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Anlaşmanın tasdik
edildiğini Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine bildireceği ve diğer taraftan da Amerika Birleşik
Devletleri Hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri Reisi tarafından yapılan ilânı Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetine resmen işar edeceği gün katği olarak meriyet mevkiine girecektir.
Anlaşma, 1, 5, 13 ve 14 ncü maddeler ahkâmı mahfuz kalmak şartile aşağıda tasrih olunan hüküm
ler dairesinde feshedilinceye kadar meriyet mevkiinde kalacaktır, iki memleketten her birinin Hü
kümeti Anlaşmayı 31 kânunuetvel 1939, 31 kânunuevvel 1940 veya 31 kânunuevvel 1941 tarihle
rinde ve her defasında iki ay evvelden tahriren ihbar etmek şartile feshedebilir. 31 birinci kânun
1941 den sonra, Anlaşma, daha evvel feshedilmemiş olduğu takdirde 1, 5, 13 ve 14 ncü maddeler hü
kümleri mahfuz kalmak şartile iki memleketten biri veya diğerinin Hükümeti tarafından Anlaşmaya
nihayet vermek niyetinin diğer Hükümete bildirildği tarihten itibaren daha altı ay müddetle meri
yet mevkiinde kalmakta devam edecektir.
YukandaM maddelerle vazolunan hükümleri tasdik etmek için her iki Taraf Murahhasları bu An
laşmayı imza etmişler ve mühürlemişlerdir.
Her ikisi de muteber olmak üzere türkee ve ingilizce İM nüsha olarak Ankarada 1 nisan 1939 da
tanzim edilmiştir.
Ş. Saraçoğlu
N. Menemencioğlu

Lohn Y.A.Mac Murray
Robert F. Kelley
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No. 3648
Liste - 1

Not. Bu listenin dördüncü sütununda tesbit olunan tenzilât yüzdeleri, listenin üçüncü sütununda
gösterilen rüsum hadlerine veya bunların muahharan muaddel şekillerine tatbik olunacaktır.

Türk tarife
No.
72 C 3 den

75 C den

176 B den
195 den

201 B den
442
477'den

523 den

537 den

617 B den
619 dan
519 dan
660 dan

Eşyanın cinsi
öküz veya inek derileri:
Yaş, tüylü veya tüysüz, işlenmemiş, tuzlu veya kirece batı
rılmış, 18 kilo (18 dahil) ve ondan yukarı olanlar
İşlenmiş deriler:
Beher desimetre murabbaı 4.5 gramdan yukarı olan keçi
glaseleri (Maroken hariç)
(Beher desimetre murabbaı 4.5 gramdan yukarı olan oğlak
glaseleri de bu numaraya göre tarif elenir).
Erik, kuru (kilosunda 110 tane veya daha az tane bulu
nanlar)
Erik konserveleri ve erik usareleri:
A - Şekersiz
B - Şekerli
Kuş konmaz konserveleri
Tel (Kauçuktan)
Asbestos (amyant) bitümen ve müşabihleri ve bunların mamulâtı (terkibinde veya nesicinde kauçuk veya elyaf veyahud maadini adiye
bulunanlar ve kâğıd, mukavva,
alçı, çimento ve boya gibi mevaddı adiye
ile mahlûtan
mamul olanlar da dahildir) (Mevaddı saire ile müretteb ve
ya gayri müretteb) :
C den - Hamur halinde her türlü malzemei inaşiye
D den - Şeritler (Otomobil fren şeritleri dahildir)
Demir veya çelik saç ve levhalar (düz veya oluklu) ve
çemberlik veya şerit :
B 2 den - Çinko galvanizli ve kalınlığı üç milimetreye
kadar olanlar
Demir mobilye ve bunların aksamı :
A dan - Yalnız dolap, kutu, çekmecelerden dosya tasni
fine mahsus, görünür endeksli olanlar -veya ol
mayanlar
1 - Sade ve boyalı
2 - Yaldızlı, sırlı ve saireli (Mevaddı saire ile nmteretteb olsun olmasın)
Sinematograf filimleri
Radyo ahize cihazları tamam veya natamam lâmbalar ve
oparlörler dahildir.
Radyo için birleştirilmemiş müteferrik parçalar
Dikiş makineleri, işleme ve tül makineleri ve bunların
makine aksamı ve yedek parçaları (İğneleri müstesnadır)
^Elektrikli olanlar dahil^

Resim haddi
yüz kilodan
Türk lirası

Tenzilât
nisbeti

6.00

% 5

1000.00

% 40

48.00

% 75

70.00
112.50
120.00
62.50

% 75
% 75
% 75
% 5

6.00
37.50

%
%

5
5

3.75

%

5

30.00

%

20

37.50
3.75
Bir kilodan

% 20
% 5

500.00
500.00

% 75
% 88

17.50

&

&
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Türk tarife
No.
662

663
666 dan

667

Eşyanın cinsi
Yazı, hesab, kayid makineleri ve tadad, tefrik ve tasnife
mahsus makineler ve bunların aksamı (Elektrikli olanlar
da dahildir)
A - Sıkleti 5 kiloya kadar olanlar
B - Sıkleti 5 kilo ve ondan yukarı
Dikiş ve yazı makinelerine aid masa, tabla, kapak ve
ayaklan
Her nevi elektrikli tebrid makine ve cihazları (kurulmuş,
kurulmamış)
A - Tamamının sıkleti 50 kiloya kadar
B - Tamamının sıkleti 50 kilo ve ondan yukarı 150 ki
loya kadar
C - Tamamının sıkleti 150 kilo ve ondan yukarı 500 ki
loya kadar
D - Tamamının sıkleti 500 kilo ve ondan yukarı 2.000
kiloya kadar
H - Tamamının sıkleti 2.000 kilo ve ondan
yukarı
10.000 kiloya kadar
V - Tamamının sıkleti 10.000 kilo ve ondan yukarı
Zatülhareke arabalar :
A - Binek otomobilleri
1. Sıkleti 900 kiloya kadar
2. Sıkleti 900 kilo ve ondan yukarı 1300 kiloya kadar
3. Sıkleti 1300 kilo ve ondan yukarı 1750 kiloya kadar
4. Sıkleti 1750 kilo \ e ondan yukarı 2000 kiloya kadar
5. Sıkleti 2000 kilo ve ondan yukarı
B - Her nevi otomobil arabalarının şasisi, motorlu, mo
torsuz (tekerlerleri lastikli olsun olmasın)
1. Sıkleti 750 kiloya kadar
2. Sıkleti 750 kilo ve ondan yukarı 1100 kiloya kadar
3. Sıkleti 1100 kilo ve ondan yukarı 1500 kiloya kadar
4. Sıkleti 1500 kilo ve ondan yukarı 1750 kiloya kadar
5. Sıkleti 1750 kilo ve ondan yukarı
C - Binek otomobillerinin karoseri kısmı
D - Karoserinin başka yerde zikrolunmayan parçaları

1) İşbu rü)sum Sif kıymetin
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Resim haddi
yüz kilodan
Türk lirası

Tenzilât
nisbeti

60.00
30.00

% 12
% 12

12.00

%

15.00

% 12

12.00

% 12

10.00

% 12

9.00

% 12

8.00
7.00

% 12
% 12

5

75.00
35.00
45.00
175.00
250.00

%
%
%
%
%

48.00
21.00
25.50
126.00
180.00
350.00
150.00

% 60
% 60
% 60

60
60
60
60
60

% 60

% 60
% 60
% 60

% 30 undan dun olsa dahi hu tenzilâtlı rüsum alınır.

H - Otomobil arabalarının başka yerde isimlerile zikre
dilmeyen şasi akmamı
V - Otomobil arabalarının tekerlekleri ve aksamı ve demir
veya çelik jantlar
Ağır maden yağlan ve tortulan (makine yağları, mazot,
motorin gibi mahrukat ve tortular, katranlar : 270 derece
den evvel takattur eden hafif kısmı % 10 u tecavüz etmeye
cektir)

45.00

% 60

40.00

% 60

1.00

<fe 5
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Türk tarife
No.
703 D den
709 dan

760

853 den
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Eşyanın cinsi

Hesim haddi
yüz kilodan
Türk lirası

Tenzilât
nisbeti

Yazı makinesi şeridi
45.00
Vernikler (yalnız sn geçmez hale koymağa mahsus olan ma
yi müstahzarat)
A - Bronzlu, alüminyomlu ve boyalı
24.00
Fare, pire ve emsali haşarat itlafına mahsus her nevi müs
tahzarat (toz, macun, mayi ve sair şekillerde) (iç kapların
sıkleti dahildir)
5.00
Idhaline Hükümetin müsaade etmiş olduğu müstahzarat :
B - 1 den - Birinci sınıf, yalnız diş macunlan
% 50 kıymetinden

% 10

% 20

% 5
% 50

Liste - II
Not. Bu listenin ahkâmı, tatbik imkânı nisbetinde, sanki bu listenin her bir hükmü, tarife kanunu
nun, eşyanın cinsine aid hanenin solundaki sütununda kayidli olan mukabil hükmünde mevcud imiş gi
bi tefsir edilecek ve onunla ayni hükmü haiz olacağı gibi Birleşik Amerika Devletlerinin gümıük ka
nunlarının ferî hükümlerinin bu liste hükümlerine sureti tatbiki de yine tatbik imkânı nisbetinde
sanki bu listenin her bir hükmü tarife kanununun eşyanın cinsine aid hanenin solundaki sütununda
kayidli olan mukabil hükmünde mevcud imiş gibi tayin ve tesbit olunacaktır.
Bu cedvelde tadad olunan maddelerden işbu Anlaşmanın imza edildiği gün munzam veya mütefer
rik alelade gümrük rüsumuna tâbi bulunanlar varsa bu rüsum alâkadar eşyanın cinsine aid hanenin
solundaki sütunda kayidli tarife kanunu ahkâmına tevfikan vazedilmiş olsun veya olmasın bu listede
gösterilmiş veya berveçhi ati tesis olunmuş tenzilâta tâbi olmak şartile kanunen hükümden sakıt
oluncaya kadar meri olacak fakat tezyid olunmayacaktır.
Birleşik Dev
letler 1930
tarife kanunu
paragrafı

Eşyanın cinsi

38

Palamut hulâsası, ispirto ihtiva etmeyen

47

Meyan kökü hulâsası, macun, rulo halinde veya sair şekillerde

Gümrük resmi
Kıymeti üzerin
den % 7,5
Kıymeti üzerinden
% 15
Beher libresinden
30 sent

601

Başka yerde tahsisen zikrolunmamış sigaralık yaprak tütün, saplı

740

încir, taze, kurutulmuş veya salamura halinde, libresinin kıymeti
7 sent veya daha yukarı olanlar
Beher libresinden
3 sent
Kuru üzüm, çekirdeksiz taze üzümden müstahsal
Beher libresinden
1 1/2 sent
Fındık:
Kabuksuz
Beher libresinden
8 sent

742
757

No. 3046
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Birleşik Dev
letler 1930
tarife kanunu
paragrafı
761

Eşyanın cinsi
Fıstık:
Kabuklu
Kabuksuz

762

Haşhaş tohumu

764

Kuş yemi

1116 (a)

Şark, Axmister, savonnerie, Aubusson ve sair kilim, hah ve yol
kilimleri, kuvvei muharrikeli tezgâhlarda yapılmamış, sade veya
şekilli, ya ayrı ayrı kilim, halı ve yol kilimleri halinde veyahud
da her hangi bir genişlikte top halinde dokunmuş

1541 (a)

Ziller (musiki âleti) ve bunun aksamı, başka yerde tahsisen zikrolunmamış

1552

Lüle taşı, ham veya işlenmemiş

1602

Meyan kökü, tabiî ve işlenmemiş ve ham bir halde, ufalama,
öğütme, yontma, ezme veya matluba muvafık şekilde ambalaj
lamak veya imal olununcaya kadar çürümeğe mâni olmak hu
susunda lüzumlu olanlardan gayri diğer her hangi bir usul ve
ya muamele ile kıymeti veya şeraiti tekemmül ettirilmemiş, is
pirto ihtiva etmeyen
Boraks, ham veya işlenmemiş ve borat dö şo, borat dö sud ve
diğer boratlar, ham veya işlenmemiş,
başka yerde tahsisen
zikrolunmamış
Kromit veya krom cevheri
Palamut, gerek ham ve gerek ufalama, öğütme, yontma, ezme
veya sair mümasil usullerle kıymet veya şeraiti tekemmül etti
rilmiş, ispirto ihtiva etmeyen, başka yerde tahsisen zikrolun
mamış
Zımpara cevheri
Kürk ve kürklük deriler, başka yerde tahsisen zikrolunmamış,
terbiye edilmemiş: Tavşan ve sansar
Sucukluk bağırsak, gırtlak, emâ, mesane, sinir ve zarlar, baş
ka yerde zikredilmeyenler : Koyun, kuzu ve keçilerden istihsal
olunanlar

1633

1647
1670

1672
1681
1755

Gümrük resmi

Beher libresinden
1 1/4 sent
Beher libresinden
2 1/2 sent
100 libresinden 16
sent
Beher libresinden
3/4 sent

Beher ayak murabbamdan
30
sent, fakat kıyme
ti üzerinden % 45
den aşağı olma
mak şartile
Kıymeti üzerin
den % 20
Kıymeti üzerin
den % 10

Muaf

Muaf
Muaf

Muaf
Muaf
Muaf

Muaf
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Bay Büyük Elçi,
Hükümetlerimiz arasmda bu gün imzalanan Ticaret Anlaşması hükümlerine atfen, müzakereler
esnasında 9 nen maddenin tatbiki bakımından varılan itilâfı, aşağıdaki şekilde anlamakta olduğu
mu Ekselansınıza bildirmekle kesbi şeref eylerim :
1 — Amerika Birleşik Devletlerinden Türkiye Cumhuriyeti arazisine 1 kânunusani 1935 ten
31 kânunuevvel 1937 tarihine kadar olan, 9 neu maddede mezkûr müddet zarfmda vaki ticarî
idhalâtm mecmuu kıymeti Türkiye Cumhuriyetinin ayni devre zarfmda bilûmum menabiden vaki
ticarî idhalâtmm mecmu kıymetinin % 10, 91 idir. Şurası mukarrerdir ki, her sene disponibl
olacak serbest döviz mikdarmın tayininde, bu yüzde nisbeti, Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda
Müttehid Kırallığı ile 27 mayıs 1938 tarihinde imza edilmiş olan Anlaşma ve esasları 1938 teşrini
evvelinde Ankarada tesbit elilmiş olan Alman Anlaşması ile derpiş edilmiş bulunan kredilerin isti
mali dolayısile ayni sene zarfmda yapılan Ticarî idhalât kıymeti yekûnunun o sene zarfmda mez
kûr kredi Anlaşmaları ahkâmma tevfikan yapılan tediyatı aşan kısmı mevzubahs sene zarfında
Türkiye Cumhuriyeti arazisine bilûmum menabiden vaki ticarî idhalât mecmu kıymetinden düşü
rüldükten sonra bakiye kalacak meblâğa tatbik edilecektir.
Bu tarh ameliyesinin yapılmasına karar verilmiş olmasının sebebi, Türkiye Cumhuriyetine vaki
ticarî idhalâtm mecmu kıymetini mezkûr Hükümet kredileri yolu ile yapılacak idhalât dolayısile
muvakkaten anormal derecede tezayüd edeceği keyfiyetidir.
9 ncu maddede derpiş olunan disponibl serbest döviz mikdarı Amerika Birleşik Devletlerinin ha
kimiyet veya sultası altında bulunan bütün arazi menşeli ticarî idhalât tediyatına şamil olacaktır.
2 — 9 ncu madde mucibince her sene disponibl olacak yukarıda mezkûr serbest döviz mikdarı sözü
edilen ticarî idhalâta müteallik tediyatın transferinde döviz taleblerinin yapıldığı tarih sırasına göre
kullanılacaktır.
3 — Türkiye Cumhuriyetinin esaslı serbest döviz gelirinin satışları mevsime tâbi olan müstahsalât ihracatından mütevellid olmasına binaen Amtrika Birleşik Devletleri menşeli ticarî idhalâta
müteallik tediyatın transferi için serbest döviz disponibilitesi temininde muvakkat teahhurların önü
ne geçilemiyeceği tabiidir. Şurası mukarrerdir ki 9 ncu madde ahkâmı her bir takvim yılı zarfında
mezkûr tediyat transferleri için serbest döviz disponibilitesi temini hususunda mevsim teahhurlanna
mâni teşkil etmiyeoektir.
4 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti ticaretini gayri müsaid şekilde tesiri
altında bırakan gayri memul hâdisatın neticesi olarak serbest döviz noksanlığı dolayısile 9 ncu madde
ile kabul olunan serbest döviz disponibilitesini temin edecek vaziyette bulunmadığı takdirde Amerika
Birleşik Devletleri Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti her iki Hükümet için şayanı mem
nuniyet bir Anlaşmaya varmak maksadile müzakerata g i r i ş e c e k l e r d i r .
5 — Bu mektub bn gün imzalanan Ticaret Anlaşmasının ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.
îhtiramatı faikamı lütfen kabulünü rica ederim Bay Büyük Elçi.
Bay
John V. A. Mac Murray
Türkiye Cumhuriyeti nezdinde
Birleşik Amerika Devletleri
Fevkalâde Büyük Elçisi ve
Murahhas
Ankara

Ş. Saraçoğlu
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Bay VeMl,
Bu gün imzalanan ticaret anlaşmasının 9 ncu maddesinin tatbiki bakımından, vâsıl olunan itilâfı
aşağıdaki şekilde anlamakta olduğunuzun beyanını muhtevi bu günkü tarihli mektubunuzu aldığımı
bildirmekle kesbi şeref eylerim:
1 — Amerika Birleşik Devletlerinden Türkiye Cumhuriyeti arazisine 1 kânunusani 1935 den
31 kânunuevvel 1937 tarihine kadar olan, 9 neu maddede mezkûr müddet zarfında vaki ticarî idhalâtın mecmu kıymeti Türkiye Cumhuriyetinin ayni devre zarfında bilûmum meııabiden vaki ticarî
idhalâtının mecmu kıymetinin % 10, 91 i dir. Şurası mukarrerdir ki her sene disponibl olacak
serbest döviz mikdarının tayininde, bu yüzde nisbeti, Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Müttehid
Kırallığı ile 27 mayıs 1938 tarihinde imza edilmiş olan Anlaşma ve esasları 1938 teşrinievvelinde
Ankarada tesbit edilmiş olan Alınan Anlaşması ile derpiş edilmiş bulunan kredilerin istimali dolayı•sile ayni sene zarfında yapılan ticarî idhalât kıymeti yekûnunun o sene zarfında mezkûr kredi anlaş
maları ahkâmına tevfikan yapılan tediyatı aşan kısmı mevzubahs sene zarfında Türkiye Cumhu
riyeti arazisine bilûmum menabiden vaki ticarî idhalât mecmu kıymetinden düşürüldükten sonra
bakiye kalacak meblâğa tatbik edilecektir. Bu tarh ameliyesinin yapılmasına karar verilmiş olmasının
sebebi, Türkiye Cumhuriyetine vaki ticarî idhalât in mecmu kıymetinin yukarıda mezkûr Hükümet
kredileri yolu ile yapılacak idhalât dolayısile muvakkaten anoraml derecede tezayüd edeceği keyfi
yetidir.
9 ncu maddede derpiş olunan disponibl serbest döviz mikdarı Amerika Birleşik Devletlerinin ha
kimiyet veya sultası altında bulunan bütün arazi me ışeli ticarî idhalât tediyatına şamil olacaktır:
2 — 9 ncu madde mucibince her sene disponibl olacak yukarıda mezkûr serbest döviz mikdarı
sözü edilen ticarî idhalâta müteallik tediyatm transferinde döviz taleblerinin yapıldığı tarih sırasına
göre kullanılacaktır.
3 — Türkiye Cumhuriyetinin esaslı serbest döviz gelirinin satışları mevsime tâbi olan müstahsalât ihracatından mütevellid olmasına binaen Amerika Birleşik Devletleri menşeli ticarî idhalâta mü
teallik tediyatm transferi için serbest döviz disponiblitesi temininde muvakkat toahhürlerin önüne geçilemiyeceği tabiidir. Şurası mukarrerdir ki 9 ncu madde ahkâmı her bir takvim yılı zarfında mezkûr
tediyat transferleri için serbest döviz disponiblitesi teinini hususunda mevsim teahhürlerine mâni teş
kil etmiyecektir.
4 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti ticaretini gayri müsaid şekilde tesiri
altında bırakan ç-Sijri memul hâdisatm neticesi olarak serbest döviz noksanlığı dolayısile 9 ncu madde
ile kabul olunan serbest döviz disponiblitesini temin edecek vaziyette bulunmadığı takdirde Amerika
Birleşik Devletleri Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti her iki Hükümet için şayanı mem
nuniyet bir anlaşmaya varmak maksadile müzakei'ata girişeceklerdir.
5 — Bu mektub bu gün imzalanan ticaret anlaşmasının ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.
Ekselansınızın bu suretle vâsıl olunan itilâfı anlayış tarzını teyid etmekle kesbi şeref eylerim,
thtiramatı faikamm lütfen kabulünü rice ederim Bay Vekil.
John V. A. Mac Murray
Bay
Şükrü Saraçoğlu
Türkiye Cumhuriyeti
Hariciye vekili
Ankara
Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
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