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Gerekçe
İkinci Dünya Harbinin hitanımdan sonra hara biye uğramış veya harb dolayısiyle katlandık
ları ağır mükellefiyetler yüzünden ekonomik ve malî bünyeleri bozulmuş olan Avrupa memle
ketleri, kalkınmalarının ancak aralarında tesis edecekleri bir işbirliği ile kabil olduğunu düşü
nerek ve bu sebeple Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile uzaktan yakından ilgili birtakım ekonomik
teşekküller vücuda getirmişlerdir.
Ancak halen Avrupa harabiye uğramış ve Avrupa'ya iptidai madde gönderen Şarki Avrupa ve
Avrupa dışındaki birçok memleketler de harb neticesi kaynaklarını kaybetmiş olduklarından
Avrupa devletleri istihsallerini artırmak suretiyle kalkınmalarını temin hususunda ihtiyaçları olan
pek çok tesis ve istihlâk maddesini Amerika'dan ithal mecburiyetinde kalmış ve bu yüzden
Amerika ile olan tediye muvazeneleri büyük zorluklar göstermeye başlamıştır. Bu vaziyet bu Dev
letlerin kendi kendilerine kalkınma imkânlarını selbetnıiş ve bunun ancak Amerika'nın yardımı
ile kabil olacağını meydana çıkarmıştır. Bu durumu nazarı itibara alan Amerika Hükümeti ken
disinden teker teker yapılan yardım taleplerinin muayyen bir program dâhilinde yapılmasında
lüzum ve fayda görmüş ve bunu Hariciye Nazırı General Marshall'in Harvard Üniversitesinde vâ
ki bir demeci ile açıklamıştır.
Yukarda tebarüz ettirildiği gibi zaten kalkınmalarının ancak aralarında tesis edecekleri eko
nomik bir işbirliğine ve Amerika'nın yapacağı yardıma bağlı olduğunu anlamış olan Avrupa Dev
letlerinden Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İzlanda, İtalya,
Lüksemburg, Norveç, Holânda, Portekiz, Birleşik Kıratlık, İsveç, İsviçre ve Fransa, Birleşik Kırallık, ve Amerika Birleşik Devletleri işgali altında bulunan Almanya mmtakaları Başkomutanla
rı Paris'te konferans halinde toplanarak lb' Nisan 1948 de Avrupa Ekonomik İşbirliği teşkiline
mütedair bir Sözleşme ihzar ve bunu imza etmişlerdir.
Alman Avrupa Devletleri, Avrupa ve dünya sulhunun ancak Avrupa'nın sağlam ve müreffeh
bir ekonomik rejime kavuşmasiyle idame ettirilebileceğine kani olarak böyle bir Sözleşmeyi imzalar
ken yine aynı kanaatte bulunan Amerika Birleşik Devletleri de yukarda anılan Devletlerin
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22 Eylül 1947 de Temsilcileri tarafından hazırlanan ve Avrupanm kalkınması plânlarına mütedair
olarak kendisine tevdi edilen bir raporu tetkik edip bu Devletlere yardım edilmek için bir yar
dım kanunu hazırlamaya başlamıştı. Halen meriyete konulmuş olan ve 1948 tarihli Ekonomik IşBirliği Kanunu adı ile anılan bu kanunun 115 nei maddesinin B fıkrası mucibince Amerikan
yardımından istifade etmek istiyen her Avrupa Devleti, Avrupa Ekonomik işbirliği Teşkilâtına
iltihak ve Amerika ile Ekonomok işbirliği hususunda iki taraflı bir anlaşma imza etmelidir. Bu
kanun mucibince yapılması gereken Anlaşma müzakereleri Teşkilâta dâhil bütün Devletlerle
olduğu gibi bizimle de Amerika Hükümeti arasında başlamış ve üstünde mutabık kalman ilişik
metin imzalanmıştır.
Menfaatlerimize tamamen uygun görülen bu Anlaşmanın
ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır.

kabul edilmesi ve

onanması için

Gerekçeye ek
Türkiye ile Amerika arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Ekonomik İşbirliği An
laşması özeti:
11 madde, bir lahikadan ibaret olan bu vesikanın yanında bir de Amerika ile akdedilmiş
olan en fazla müsaadeye mazhar millet şartını muhtevi 1 Nisan 1939 tarihli Ticaret Andlaşmasının mütekabiliyet şartiyle Amerikanın işgali altındaki Almanya, Triyeste, Japonya ve Cenu
bi Kore'ye teşmiline mütedair olarak teati edilen notalar vardır.
Ekonomik işbirliği Anlaşması mucibince her iki Devlet Avrupa memleketlerinde ferdi hüriyet prensiplerini, hür müesseseleri ve hakikî istiklâli iade ve idame etmenin Avrupa memle
ketlerinin haricî yardımdan vareste kuvvetli bir iktisadî bünyeye sahip olmalarına bağlı bu
lunduğunu teslim etmiş ve Amerika Hükümetinin 1948 tarihli Amerikan Ekonomik işbirliği ka
nununu isdar suretiyle Avrupa Devletlerine yardımda bulunmayı kabul etmiş olduğunu nazarı
itibara alarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin kalkınmasını temin maksadiyle bir Anlaşma
ya vardıklarını tesbit etmişlerdir.
Anlaşmanın 1 nci maddesi Amerika Hükümetinin yapacağı yardımları 1948 tarihli Ameri
kan Yardım Kanunu ve onu tadil edecek Amerikan Kanunları çerçevesi içine sokmaktadır. Bu
na mukabil Türkiye Hükümeti Avrupa Ekonomi işbirliği Sözleşmesi hükümlerine ve Amerikan
Yardım Kanununda derpiş edilen gayelere göre hareket etmeyi kabul etmektedir.
2 nci madde Türkiye Hükümetinin Amerikan Yardımını kulanmak suretiyle tam bir kal
kınmaya varmak için alacağı tedbirleri irae et-mektedir. Bu tedbirlerin alınmasında tam bir
taahhüt mevcut olmayıp âzami gayret sarfedileceği şeklinde bir vecibe kabul edilmiştir.
3 ncü madde bazı projelerin Amerikan Yardım Kanununun 111 nci maddesinin (b) (3) fas
lına tevfikan para transferi garantilerinden istifade edebileceklerine mütedairdir. Bu suretle pa
ra garantisinden istifade edecek projelerin Türkiye ve Amerika Hükümetinin tasvibini kazanmış
olmaları lâzımdır. Anılan para transferi garantisi Amerika tarafından verilmektedir. Bu madde
bazı Amerikan sermayelerinin daha fazla olarak Türkiye'ye gelmelerini sağlıyacak mahiyttedir.
4 ncü madde Amerika Hükümetinin eksilen kaynaklarının memleketimiz
maddelerinden
ihracatta bulunmak suretiyle itmamına dairdir. Ancak bu maddelerimiz ve kaynaklarımızdan
Amerika'ya kontenjan verirken bizim dahilî ihtiyaçlarımız olduğu kadar diğer memleketlere ih
racat ihtiyaçlarımız da nazarı itibara alınacaktır.
5 nci madde Amerikan vatandaşlarının seyahatlarını teshil ve teşvik için işbirliği yapılaca
ğına dairdir. Memleketimizde Amerika'lılar zaten vize bakımından tam serbestiyi haiz bulunduk
larından bu madde ancak turizmi teşvik mânasını tazammun etmektedir.
6 nci madde her iki Hükümetin anlaşmaya tevfikan yapılan işler ve tertiplere mütaâllik me
seleler hususunda istişare edeceklerine ve birbirlerine malûmat vereceklerine dairdir,
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7 nci madde de Kalkınma Programının gayelerinin yerine getirilmesi için yapılan işlemler hak*
kında malûmat verilmesine dairdir.
8 nci madde Amerika Hükümetinin Türkiye Cumhuriyetinde giriştiği taahhütleri yerine getir
mek üzere bir hususi misyon göndereceğine ve bu misyona diplomatlara bahşolunan bazı muafi
yetlerin verileceğine dairdir.
9 ncu madde Beynelmilel Adalet Divanı Statüsünün 36 nci maddesi mucibince Divanın mec
buri kazasının tanınmasına dairdir.
10 ncu madde katılan memleketler ve saire gibi kullanılan tâbirleri izah ve tâyin etmektedir.
11 nci madde Anlaşmanın 30 Haziran 1953 de nihayetleneceğini ve bundan evvel nasıl feshedi
lebileceğine mütedair hükümleri ihtiva etmektedir.
Lahika ise muhtelif maddelerin tefsirine dair hükümleri ihtiva etmekte ve Türkiye'ye hibe
suretiyle yardımda bulunmak mevzuubahis olduğu takdirde 1948 tarihli İşbirliği Kanununun ve
bunu tâdil eden kanunların hükümleri mucibince yapılması gereken Anlaşma tadilâtını muhtevi
bir hükmü de ihtiva etmektedir.
Anlaşmanın yanında teati edilen ve 1939 tarihli Türkiye - Amerika Ticaret Anlaşmasının Ame
rikan işgali altındaki Almanya, Triyeste, Japonya ve Cenubî Kore'ye de mütekabiliyet şartiyle
teşmili esasını muhtevi mektuplara gelince; bunlar da 1 Ocak 1951 senesine kadar meriyette ka
lacak ve altı ay evvel tahriren ihbar suretiyle feshedilebileceklerdir.
Malûmunuz olduğu veçhile bu suretle yukarda anılan mmtaka ve araziye teşmil olunan Andlaşma bilâkaydüşart en ziyade Müsaadeye Mazhar Millet muamelesi esasına istinat etmektedir. Bu
suretle bizim mallarımız bu mmtaka ve arazide ve bunların malları bizde en müsait tarifeden
istifade edeceklerdir.

Geçic i Zomisyoı raporu
T.B.M.M.
Geçici Komisyon
Esas No. 1/376
Karar No. 3

6 . VII. 1948

Yüksek Başkanlığa
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında 4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Eko
nomik İşbirliği Anlaşması ve eki ile aynı talih
te teati edilen mektupların incelenmesi Yüksek
Kamutayın 5 . V I I . 1948 tarihli 82 nci Birleşi
minde bir Geçici Komisyonda incelenmesi ka
rarlaştırılmış olmakla Yüksek Başkanlıktan Ko
misyonumuza sevkedilmiştir.
Dışişleri Bakanının huzuriyle Komisyonu
muzda yapılan incelemeler ve Dışişleri Bakanı
nın vermiş olduğu izahat üzerine Anlaşmanın
ve ekinin mevzuatımızla kabili telif olmıyacak
hiçbir hususu görülmemiş ve memleketimizin
menfaati bakımından faydalı olacağı anlaşıl
mış bulunmakla anlaşma ve eki ile aynı tarih

te teati edilen ilişik mektupların kabulüne ko
misyonda ititfakla karar verilmiştir.
Buna dair Hükümetten gelen kanun tasarı
sı! m başlığında ve birinci maddesinde (Türki
ye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 4
Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Ekonomik
İşbirliği Anlaşması ile eklerinin onanması hak
kında kanun tasarısı) ibaresi kaydedilmiş ise
de Komisyonumuzca bunun (Türkiye ile Ame
rika Birleşik Devletleri arasında 4 Temmuz
1948 tarihinde imzalanan Ekonomik İşbirliği
Anlaşması ve eki ile aynı tarihte teati edilen
mektupların onanması hakkında kanun tasarı
sı) şekline konması uygun görülmüştür.
Yüksek Kamutayda ivedilikle müzakere

( S. Sayısı: 207 )

4—
edilmesi dileğiyle ve saygılarımızla Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Geçici Komisyon
Başkanı
Sözcü
Kâtip
Aydın
Gazianteb
Niğde
. M. Gerinen
Dr. A. Melek
H. Vlusoy
Ankara
Gazianteb
C. Gölet
C. Alevli
îmzada bulunamadı

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Kütahya
A. Tahtakılıç
îmzada bulunamadı

Samsun
R. Isıtan

Samsun
ö. Karat aş

Sivas
R. 8. Sirer

Urfa
E. Tekeli
imzada bulunamadı

GEÇİCİ KOMİSYONUN

DEĞİŞTİRİŞİ

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında
4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Ekonomik
İşbirliği Anlaşması ile eklerinin onanması hak
kında Kanun tasarısı

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında
4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan
Ekonomik
İşbirliği Anlaşması ve Eki ile aynı tarihte teati
edilen mektupların onanması
hakkında
kanun tasarısı

MADDE 1. — Türkiye ile Amerika Birleşik
Devletleri arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde
imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşması ka
bul edilmiş ve onanmıştır.

MADDE 1. — Türkiye ile Amerika Birleşik
Devletleri arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde
imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşması ve eki
ile aynı tarihte teati edilen mektuplar kabul
edilmiş ve onanmıştır.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

tarihinde

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
H. Saka
Başb. Yardımcısı
Devlet Bakanı

MADDE 3. — Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

Adalet Bakanı

İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
M. H. Göle
H. Çakır
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ş. Adalan
• N. Sadak
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
N. Erim
T. Banguoğlu
Sa. ve So. Y. Bakanı
Ekonomi Bakanı
C. Ekin
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
C. Oral
E. Erişirgil
Ticaret Bakanı
Ulaştırma Bakanı
C. S. Barlas
Gülek
Çalışma Bakanı
T. B. Balta
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3 ncü

maddesi

TÜRKİYE

CUMHURİYETİ İLE AMERİKA BlRLEŞlK DEVLETLERİ ARASINDA
MİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

EKONO

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti:
Avrupa memleketlerinde ferdî hürriyet prensiplerini, hür müesseseleri ve hakiki istiklâli
iade ve idame etmenin, sağlam iktisadi şerait tesisine, müstakar beynelmilel iktisadi münase
betlere ve Avrupa memleketlerince, fevkalâde haricî yardımdan vareste sıhhatli bir iktisadiyat
başarılmasına geniş ölçüde bağlı bulunduğunu teslim ederek;
Kuvvetli ve müreffeh bir Avrupa iktisadiyatının Birleşmiş Milletler gayelerinin tahakkuku
için esaslı olduğunu kabul ederek;
Bu şeraiti başarmanın muteber kambiyo rayiçleri tesis ve idame ve ticaret engellerini bertaraf
etmeği sağlamak üzere mümkün olan her türlü teşebbüsler dâhil olmak üzere, kuvvetli bir is
tihsal gayretine, haricî ticaretin genişlemesine dâhilde malî istikrar tesis veya idamesine ve eko
nomik işbirliğinin geliştirilmesine dayanan ve bu hususta işbirliği eden bütün memleketlere açık
bulunan, kendi kendine yardım ve karşılıklı işbirliği gayesine matuf bir Avrupa kalkınma pua
nına lüzum gösterdiğini nazarı itibare
alarak;
işbu prensiplerin tahakkuku zımnında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, aynı şekilde düşünen
diğer milletlerle birlikte, 16 Nisan 1948 tarihindePariste imza edilen Avrupa Ekonomik işbirliği Mu
kavelesine iltihak eylediğini - ki mezkûr Mukavele gereğince mumziler ilk vazifeleri olarak bir
Müşterek Kalkınma Programı, hazırlamak ve tatbik etmek hususunda teşebbüse geçmeyi kararlaş
tırdılar ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin mezkûr Mukavelenin ahkâmı mucibince tesis edilen
Avrupa Ekonomik işbirliği Teşkilâtına dâhil bulunduğunu mütalâa ederek;
işbu prensiplerin gerçekleştirilmesi zımnında Amerika Birleşik. Devletleri Hükümetinin, mün
ferit ve müşterek gayretleriyle fevkalâde haricî ekonomik yardımdan vareste olabilmelerini müm
kün kılmak için müşterek bir Avrupa Kalkınma Programına iştirak eden Milletlere Amerika Bir
leşik Devletleri tarafından yardım teminini derpiş eden 1948 tarihli Ekonomik işbirliği Kanunu
nu kabul eylemiş olduğunu da düşünerek;
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, 1948 tarihli Ekonomik işbirliği Kanununun gayeleri ve si
yasetlerine iltihakını esasen ifade etmiş bulunduğunu nazarı itibara alarak;
1948 tarihli Ekonomik işbirliği Kanunu gereğince Amerika Birleşik Devletleri Hükümetince yar
dımın yapılmasını Türkiye Cumhuriyetince bu gibi yardımın kabulünü ve Müşterek Avrupa Kal
kınma Programının ayrılmaz bir cüzü olarak Türkiye Cumhuriyeti kalkınmasını temin maksadiyle
iki Hükümetin münferiden ve birlikte alacakları tedbirleri tanzim eden anlaşmaların tesbiti arzu
eylediklerinden;
Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.
Madde — I.
1. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin veya Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetince gösterilen herhangi bir şahsın müessesenin veya teşekkülün emrine, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından istenebilen ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tara
fından tasvip olunan yardımı amade kılmak suretiyle, Türkiye Cumhuriyetine yardım etmeyi deruhde eyler. Amerika Birleşik Devletleri
Hükümeti işbu yardımı 1948 tarihli Ekonomik işbirli
ği Kanunu ile, bunu tadil eden vetamamlıyan mevzuat ve müteferri tahsisat kanunlarının ahkâmı
mucibince ve bunların vazettikleri bütün kayıt şart ve nihayet verme ahkâmına tâbi olarak te
min edecek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ancak işbu kanunlar gereğince temini müsaade
edilmiş malları, hizmetleri ve diğer yardımı amade kılacaktır.
2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, münferiden ve Avrupa Ekonomik işbirliği Teşkilâtı kana
lından ve 16 Nisan 1948 de Paris'te imzalanan Avrupa Ekonomik işbirliği mukaveelsine tevfikan
hareket ederek bir müşterek kalkınma programı yoliyle sürekli sulh ve refah için Avrupa'da el( S. Sayısı : 207 )
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zem olan ekonomik şeraiti süratle başarmak ve bu şekilde bir müşterek kalkınma programına ka
tılan Avrupa memleketlerini, işbu Anlaşmanın müddeti zarfında fevkalâde haricî ekonomik yar
dımdan vareste bir hale gelmelerini mümkün kılmak için katılan diğer memleketlerle birlikte de
vamlı gayretler sarfedeeektir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, A\ ru]Ki Ekonomik İşbirliği mukave
lesinin umumi vecibelere ait hükümlerini yerine getirmek üzere teşebbüse geçmek, Avrupa Ekono
mik İşbirliği Teşkilâtının çalışmalarına faal olarak iştirak ve 1918 tarihli Ekonomik işbirliği Kanu
nunun maksatları ve siyasetlerine iltihaka devam etmek hususundaki niyetini 1eyif eyler.
3) Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından Türkiye Cumhuriyetine yapılan ve
Amerika Birleşik Devletleriyle, Amerika Birleşik Devletlerine ait ülkeler ve topraklar haricinde
ki sahalardan tedarik edilen yardım hususunda, Türk'ye Cumhuriyeti .Hükümeti işini tedarikâl nı
mâkul fiyat ve şartlarla yapılmasını temin ve mezkûr yardımın tedarik edildiği memlekete bu
suretle amade kılınmış olan dolarların, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile mezkûr mem
leket arasında yapılmış herhangi bir Anlaşmaya uygun bir surette- kullanılması hususunda terti
bat alınması zımnında Amerika Birleşik Devlet deri Hükümeti ile işbirliği yapacaktır.
Madde — II.
i ) Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinden elde edilen yardim 1 !! kııllatulnıasiyle âzami
bir kalkınma temini maksadiyle Türkiye Cumhuriyeti Büküme!i aşağıdaki- gayeleri temin için
âzami gayret sarfedeeektir.
A) Tasarrufunda bulunan bilûmum kaynaklardan müessir ve amelî bir surette istifadeyi te
nim maksadiyle, aşağıda zikrolunanlar dâhil olmak üzere, gereken tedbirleri almak veya idame
etmek:
1) İşbu Anlaşma gereğince temin edilen yardım ile elde edilen mallar ve hizmetlerin işbu
Anlaşmaya, ve mümkün olduğu nispette, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından yardım
yapılması lüzumunu destekliydi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından temin edilmiş cetvel
lerde tasrih edilen umumi gayelere uygun maksatlara kullanılmasını temin için gereken tedbir
ler;
2) Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı tarafından tasvip edilen müessir bir takip sistemi vası
tasiyle bu gibi kaynakların kullanışının müşahedesi ve tetkiki. Ve;
3) Mümkün olduğu nispette, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait olup Amerika Birle
şik Devletleri dâhilinde veya Amerika Birleşik Devletlerine ait ülkeler veya. topraklar dâhilinde
bulunan matlubatı ve bunlardan mütevellit kazançları tcsbit, teşhis ve müşterek Avrupa Kalkın
ma programını gerçekleştirmek yolunda münasip şekilde istifadeye tahsis maksadiyle alınacak
tedbirler. Bu fıkranın hiçbir hükmü işbu tedbirlerin yerim; getirilmesi için bir yardımın ifası
zımnında Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine veya işbu matlubatın tasfiye edilmesi hususun
da Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine herhangi bir vecibe tahmil etmemektedir.
B)
Sınai ve zirai istihsalin sağlam bir ekonomik esas dairesinde gelişmesini ileri götürmek;
Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı vasıtasiyle tcsbit edilmesi muhtemel olan istihsal hedeflerine
ulaşmak; ve Amerika Birleşik Devletlerinin talebi üzerine, mezkûr Hükümete, mümkün olduğu
takdirde kiimür ve gıda maddeleri istihsalinin
artırılması için projeler de dâhil olmak üzere,
mühim bir kısmı işbu Anlaşma mucibince yapılan yardım ile teşebbüs edilecek Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti tarafından ittihazı mutasavver muayyen projelere mütaallik tafsilâtlı teklifleri bil
dirmek ;
C) Parasına istikrar vermek, muteber bir kambiyo rayici tcsbit veya idame etmek, Hükü
met bütçesini tevzin etmek, dâhilde malî istikrar yaratmak veya idame etmek ve umumiyetle
kendi para sistemine karşı olan itimadı iade veya idame etmek ve
D) Katılan memleketler arasında ve diğer memleketlerle mütezayit bir mal ve hizmet müba
delesini teshil ve teşvik için ve kendi aralarında ve diğer memleketlerle'ticarete engel olan resmî
ve hususi maniaları azaltmak için diğer katılan memleketlerle işbirliği yapmak.
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2. Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı Mukavelesinin S nci maddesinin katılan memleketlerde
mevcut olan insan kuvvetinden tesirli ve tam bir surette istifadeye matuf gayesini göz önünde tuta
rak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, işbu Anlaşma maksatlarının tahakkuku yolunda katılan
memleketlerin herhangi birindeki insan kuvvetinden mümkün olan âzami faydalanmayı istihdaf
eden Beynelmilel Mülteci Teşkilâtı ile müştereken'yapılan teklifleri müsait bir şekildo mütalaa
edecektir.
3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hususi ve resmî ticari teşebbüsler arasında, rekabeti tak
yit, piyasalara iştiraki tahdid veya inhisarcı kontrolları teşvik edici beynelmilel ticarete; tesir eden
ticari usul veya tertiplere - işbu usul veya tertipler netice itibariyle Müşterek Avrupa Kalkınma
Programının tahakkukuna müdahale eyledikleri takdirde - mâni olmak üzere münasip gördüğü
tedbirleri ittihaz edecek ve diğer katılan memleketler ile işbirliği yapacaktır.
Madde — III.

s:

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, içlerinden biri
nin talebi üzerine, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının teklif ettiği ve Amerika Birleşik
Devletleri Hükümetinin 1948 tarihli Ekonomik işbirliği Kanununun 111 (b) (3) faslın?, tevfikan
münasip para transferi garantileri verebileceği Türkiye Cumhuriyetine mütaalik projeler hak
kında istişarede bulunacaklardır.
2. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti böyle bir garantiye tevfikan herhangi bir şahsa
Birleşik Devletler doları olarak tediyede bulunduğu takdirde, yukarda bahsolunan fasıl gereğin
ce Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine tahsis veya transfer edilen herhangi bir Türk lirası
meblâğının veya Türk lirası kredilerinin Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin mülkü olarak
tanınacağını Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kabul eder.
Madde — IV.
1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri kaynaklarındaki noksanlıklar
veya muhtemel noksanlıklar neticesi olarak Amerika Birleşik Devletlerince ihtiyaç, duyulan Tür
kiye Cumhuriyeti menşeli malzemenin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik
Devletleri Hükümeti arasında uyuşulacak makul satış, mübadele, takas şeraiti dairesinde veya di
ğer şekilde, uyuşulan müddet devammca ve miktarlarda ve bu kabil malzemenin dahili istihlâki
ve ticaret maksadiyle ihracı için Türkiye Cumhuriyetinin makul ihtiyaçları gereği veçhile nazarı
itibare alındıktan sonra, stok ittihazı veya sair maksatlar için Amerika
Birleşik Devletlerine
transferini kolaylaştıracaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde
bu kabîl malzemenin mütezayit istihsalini teşvik ve bu kabil malzemenin Amerika Birleşik Dev
letlerine transferi hususunda herhangi bir engeli bertaraf etmek de dâhil olmak üzere, bu fıkra
nın hükümlerini gerçekleştirmek üzere lâzımgelen hususi tedbirleri alacaktır. Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin talebi üzerine, işbu fıkranın hü
kümlerini yerine getirmek üzere lâzım olan teferruatlı tertibat için müzakerata girişecektir.
2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletlerinin bu husustaki talebi üzerine,
Amerika Birleşik Devletlerince ihtiyaç duyulan malzemenin geliştirilmesi ve trasferine mütaallik 1948 tarihli Ekonomik işbirliği Kanununun 115 (3) talî faslının 9 ncu fıkrasının ahkâmı
nın yerine getirilmesi için münasip tertibatın tâyini zımnında müzakereye girişecektir.
3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bu husustaki
talebi üzerine menşeleri Türkiye Cumhuriyeti haricinde olan malzeme hususunda, münasip haller
de, işbu maddenin 1 ve 2 nci fıkralarının derpiş eylediği gayelerin temini zımnında işbirliği ya
pacaktır.
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Madde — V.
1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerikan vatandaşlarının katılan memleketlere ve katılan
memleketler dâhilinde seyahatlerinin teşkilâtlandırıl masını ve geliştiril meşini teshil ve teşvik
için, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile işbirliği yapacaktır.
Madde — VI.
I. iki Hükümet, içlerinden birisinin talebi üzerine bu Anlaşmanın tatbikma veya bu Anlaş
maya tevfikan yapılan işler ve tertiplere mütaallik herhangi bir mesele hususunda istişare ede
ceklerdir.
II. Türkiye Cumhuriyet Hükümeti:
A) Bu anlaşmanın hükümlerini ve Avrupa Ekonomik işbirliği Mukavelesinin umumi vecibele
rini yerine getirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tasavvur veya kabul edilen
projeler, programlar ve tedbirler hakkında tafsilâtlı malûmatı;
B) Bu anlaşma gereğince anılan paralar, mallar ve hizmetlerin sureti istimali hakkında bir
beyan dâhil olmak üzere, bu anlaşmaya tevfikan yapılan işlere dair her üç ay zarfında verilecek
tam izahatı;
C) Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, 1948 tarihli Ekonomik işbirliği Kanunu gere
ğince yapılan işlerin mahiyet ve vüsatini tâyin, ve bu anlaşma tahtında verilen veya derpiş edilen
yardımın tesirliliğini ve umumiyetle müşterek kalkınma programının kaydettiği terakkiyi takdir
etmek için ihtiyaç hissedileceği Türkiye iktisadiyatı hakkındaki malûmat ile birlikte Amerika Birleşik
Devletleri Hükümetinin Avrupa Ekonomik işbirliği teşkilâtından temin ettiği malûmatı ikmal için
lâzımgclen herhangi başka bir ilgili malûmatı;
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, Tıi kiye Cumhuriyeti Hükümet ile istişareden sonra,
işar edeceği şekilde ve fasılalarla Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine bildirecektir.
III. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine madde IV de
zikri geçen Türkiye menşeli malzemeye dair, mezkûr maddede meşrut kılınan tertiplerin ihzar ve
tatbiki için lüzumlu malûmatı elde edebilmesi için yardım edecektir.
Madde — VII.
1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, müşterek Avrupa
Kalkınma Programının ve bu programı gerçekleştirmek üzere yapılan muamelelerin gayelerine ve
kaydettikleri terakkiye dair geniş neşriyat yapmanın karşılıklı menfaatleri iktizasından olduğunu
teslim ederler. Program gayelerinin yerine getirilmesi için elzem olan müşterek gayret ve karşılıklı
yardım hissini geliştirmek üzere, programın kaydettiği terakkiye dair geniş malûmat yaymanın ar
zuya şayan olduğu teslim edilir.
2. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti bu kabil malûmatın yayımını teşvik edecek ve neşri
yat vasıtalarının emrine amade tutacaktır.
3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, gerek doğrudan doğruya ve gerek Avrupa Ekonomik İşbirliği
Teşkilâtı ile işbirliği yaparak bu kabil malûmatın yayımını teşvik edecektir. Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti, bu kabil malûmatı neşir vasıtaları emrine amade tutacak ve bu kabil yayım için müna
sip kolaylıklar sağlanmasını temin etmek üzere her türlü amelî tedbirler ittihaz eyliyecektir. Bun
dan başka Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, diğer katılan memleketlere ve Avrupa Ekonomik işbirliği
Teşkilâtına, Ekonomik kalkınma Programının kaydettiği terakki hakkında tam malûmat sağlıyacaktır.
4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, alman paralar, mallar ve hizmetlerin sureti istimaline
dair malûmat dâhil olmak üzere, bu Anlaşma gereğince yapılan işlere dair tam izahatı her üç ay
zarfında bir Türkiye dâhilinde yayınlayacaktır.
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Madde— V I I I .
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bu Anlaşma gereğince
deruhde eylediği vecibeleri Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde ifa edecek olan bir Hususi Ekonomik
işbirliği Misyonunu kabul etmeye muvafakat eyler.
2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Amerika Birleşik Dev
letleri Büyük Elçisinin gereği veçhile ihbarı üzerine, Hususi Misyon ile Hususi Misyon Personeli ve
Avrupa 'daki Birleşik Devletler Hususi Temsilcisini, Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Amerika Birleşik
Devletleri Büyük Elçiliğine ve bu Elçiliğin mümasil rütbeli personeline bahşedilen imtiyazlardan
ve muafiyetlerden faydalanma itibariyle, mezkûr Büyük Elçiliğin bir ctizü sayacaktır. Bundan baş
ka, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin Haricî Ekonomi İş
birliği müşterek Komitesi üyelerine ve memurlarına münasip cemilekâr muameleler yapacak ve onlara
vazifelerinin tesirli surette ifası için lâzımgelen kolaylıkları ve yardımı bahşedecektir.
3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, doğrudan doğruya ve Avrupa Ekonomik işbirliği Teşkilatın
daki temsilcileri vasıtasiyle, Hususi Misyona, Avrupa 'daki Birleşik Devletler Hususi Temsilcisi ile
maiyetine ve Müşterek Komite üyeleri ile memurlarına tam işbirliği Bağlıyacaktır. Bu kabîl işbir
liği, bu Anlaşma gereğince yardımın ne suretle kullanıldığı dâhil olmak üzere bu Anlaşmanın tat
bikini müşahede ve tetkik için lâzımgelen bütün malûmatın ve kolaylıkların sağlanmasını temin
etmektir.
Madde — I X
1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, (Düşman emval
ve menafime taallûk eden tedbirlerden gayri) Hükümet tedbirleri neticesi olarak ortaya çıkan
zarar ve ziyana karşı tavizat veıilmesi için, iki Hükümetten birisinin kendi tebaalarından biri
namına öteki Hükümet aleyhine desteklediği her hangi bir mutalebeyi Beynelmilel Adalet Divanı
nın kararma arzeylemeyi kabul ederler. Bu kabîl
Hükümet tedbirleri, 3 Nisan 1948 den sonra
öteki Hükümet tarafından alman ve, öteki Hükümetin gerekli yetkiyi haiz makamları ile yapılmış
mukaveleler veya O Makamlarca bahşedilmiş imtiyazlar dâhil olmak üzere, öyle bir tebaanın emval
ve menafime tesir eden tedbirlerdir; iki Hükümetten birisinin bu fıkraya tevfikan öteki Hü
kümet tarafından desteklenen mutalebat hususundaki taahhüdünün, her bir Hükümet bakımından,
Beynelmilel Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı maddesi mucibince Divanın mecburi kazasına şim
diye kadar bahşettiğini fiilî tanıma kaydüşartlarının cevaz ve hududu, ile mukayyet olduğu ka
bul edilmektedir. Bu fıkranın hükümleri, iki Hükümetten herhangi birisinin, şayet mevcutsa, Bey
nelmilel Adalet Divanına müracaat hususundakidiğer haklarına, veya muahedelerden, anlaşma
lardan, veya hukuku düvel prensiplerinden mütevellit hakların ve vazifelerin iki Hükümetten biri
tarafından ihlâl edildiği isnatlarına dayanan mntalebatm desteklenmesine ve serdedilmesine hiçbir
veçhile halel vermiyecektir.
2. Bundan başka, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti,
bu kabîl mutalebatm, Divanı Adalet yerine, karşılıklı şekilde uyuşulacak olan herhangi bir hakem
mahkemesine havale edilebileceğini kabul ederler.
3. Bundan başka iki Hükümetten hiç birinin,
kendi tebaası, mutalebenin ortaya çıktığı mem
leket idari ve adlî mahkemelerinde faydalanabileceği bütün tesviye çarelerine başvurmadıkça, bu
maddeye tevfikan bir mutalebeyi desteklemiyeceği kabul edilir.
Madde — X .

" ^

Bu Anlaşmada kullanılan "Katılan memleket" tâbiri:
(I) 22 Eylül 1947 de Paris'te Avrupa Ekonomik işbirliği Komitesinin raporunu imzalamış bu
lunan herhangi bir memleket ile, o memleketin beynelmilel bakımdan mesul bulunduğu ve o mem-
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leket ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşma
sının tatbik edildiği topraklar, ve.
(II) (Almanya'nın işgal bölgelerinden herhangi birisi, beynelmilel idare veya kontrol altındaki
sahalar, ve Triyeste Serbest Toprağı veya Triyeste Serbest Toprağının bölgelerinden birisi dâhil
olmak üzere) kısmen veya tamamen Avrupa'da bulunan herhangi diğer bir memleket ile onun
idaresi altında bulunan tâbi sahalar demektir. Böyle bir memleket Avrupa Ekonomik İşbirliği
Mukavelesinin taraflarından birisini teşkil ettiği ve bu Anlaşmanın gayelerini gerçekleştirmeye
matuf bulunan bir müşterek Avrupa Kalkınması Programına bağlı olduğu müddetçe "Katılan
memleket" sayılacaktır.
Madde — XI.
İşbu Anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasdikına sunulacak ve tasdik edildiği Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümetine tebliğ olunduğu gün yürürlüğe girecektir. Bu maddenin 2 ve 3
ncü fıkraları ahkâmına tâbi olmak şartiyle, Anlaşma 30 Haziran 1953 e kadar yürürlükte kalacak;
ve 30 Haziran 1953 ten en az altı ay önce iki Hükümetten biri ötekine Anlaşmaya mezkûr tarihte
son vermek niyetinde bulunduğuna dair yazılı tebligatta bulunmadığı takdirde, Anlaşma ondan son
rası için böyle bir tebligat yapıldığı tarihten itibaren altı ay geçinceye kadar yürürlükte kala
caktır.
2.) Anlaşmanın yürürlük süresi esnasında iki Hükümetten biri bu Anlaşmanın dayandığı
esas mülâhazalarda önemli değişiklikler vukua geldiği mütalâasında bulunursa öteki Hükümete
olveçhile yazılı tebligatta bulunacak ve iki Hükümet bunun üzerine işbu Anlaşmanın tezyili, tadi
li veya Anlaşmaya son verilmesi üzerinde uyuşmak üzere istişarede bulunacaklardır. Şayet, bu
kabil tebligattan üç ay sonra iki Hükümet ahval ve şeraite göre yapılacak teşebbüs üzerinde uyuşmamışlarsa, içlerinden biri ötekine işbu Anlaşmaya son vermek niyetinde bulunduğuna dair
yazılı tebligatta bulunabilir. O zaman, bu maddenin 3 ncü fıkrası hükümlerine tâbi olmak şartiyle
bu Anlaşma :
A) Ya sonverme niyeti hakkındaki böyle bir tebligat tarihinden altı ay sonra, veya;
B) Böyle bir tebligat tarihini takiben Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin yapmaya de
vam edebileceği herhangi bir yardım hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ait vecibele
rin yerine getirilmesini temin etmeye kâfi geleceği kabul edilebilecek olan daha kısa bir devreden
sonra, hitam bulacaktır. Ancak IV ncü madde ve VI ncı madenin 3 ncü fıkrası, son verme niyeti
hakkındaki böyle bir tebligat tarihinden itibaren iki sene sonraya kadar ve fakat 30 Haziran 1953
den daha geç olmamak üzere, yürürlükte kalacaktır.
3. Bu Anlaşmaya tevfikan müzakere edilen tâli anlaşmalar ve tertipler bu Anlaşmanın
sona erme tarihini mutan kip yürürlükte kalabilir, ve bu gibi tâli anlaşmalarla tertiplerin yürürlük
devresini bizzat kendi hükümleri tanzim edecektir. 3 ncü maddenin 2 nci fıkrası mezkûr maddede
bahsi geçen garanti tediyatı Amerika Birleşik Deevletleri Hükümeti tarafından yapılabildiği müd
detçe yürürlükte kalacaktır.
4. Bu Anlaşma iki Hükümet arasında uyuşulma suretiyle herhangi bir zamanda tadil edilebi
lir.
5. Bu Anlaşmanın eki Anlaşmanın ayrılmaz bir cüz'ünü teşkil etmektedir.
6. Bu Anlaşma Birleşmiş Milletler Umumi Kâtipliği nezdinde tescil edilecektir.
Yukardaki hükümleri tasdikan işbu maksat için usulen yetkilendirilmiş olan iki taraf mümessil
leri İşbu Anlaşmayı imzalamışlardır. Her iki metni de asıl olmak üzere, Türkçe ve İngilizce dille
rinde iki nüsha olarak 1948 Temuzunun dördüncü günü Ankara'da yapılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
Namına
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1. Kaynakların tesirli surette kullanılması için tedbirler ittihazına taallûk eden madde II. nin
(A) I fıkrası icaplarının, Anlaşma gereğince verilen mallar hususunda, bu kâbîl malları korumak
ve onların gayrimeşru veya uygunsuz pazarlara veya Ticaret Kanunlarına sapmasını önlemek üzere
müessir tedbirleri ihtiva edeceği kabul olunmaktadır.
2. Madde I I 'nin (c) I fıkrasında bütçeyi tev^in etme vecibesinin kısa bir devre esnasındaki
açıkları men etmiyeceği ve fakat nihayetülemir bütçenin tevziini istilzam eden bir bütçe siyaseti mâ
nasını tazammun eyliyeceği kabul olunmaktadır.
3. I I nci maddenin 3 ncü fıkrasında zikri geçen ticaret usullerinin ve ticaret tertiplerinin:
A) Herhangi bir maddenin alını, satım veya kiralaması hususunda başkalariyle muamele ya
parken riayet edilecek fiyatları, kayıtları veya şartları tesbit etme;
B) Teşebbüsleri hâkimiyetleri altındaki herhangi bir arazi piyasasından veya ticari faaliyet sa
hasından hariç tutmak veya bu kabîl piyasa veya faaliyet sahasını tahsis veya taksim etme, veya
müşterileri tahsis etme, veya satış kontenjanları veya mubayaa kontenjanları tesbit etme;
C) Muayyen teşebbüslere karşı farklı muamele yapma;
D) îstihsal tahdit veya istihsal kontenjanı tesbit etme;
E) Teknolojik veya patenteli veya patentesiz ihtiraın gelişmesini veya tatbikini Anlaşma vasıtasiyle menetme;
F) îki Hükümetten birisi tarafından bahşedilen patente alâmeti farika veya telif hakkı tahtındaki hakların istimalini, kendi kavanin ve nizam atına göre, bu gibi bahışların sahası dâhilinde
bulunmıyan meselelere, veya aynı şekilde bu kabîl bahışlara mevzu teşkil etmiyen mahsullere veya
istihsal şartlarına, istimal veya satışa teşmil etme; ve
G) îki Hükümetin uyuşarak ilâve edebilecekleri diğer usuller,
mânasına geldiği kabul ediliyor.
4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, ancak münasip tahkikat veya tetkikattan sonra, madde
II nin 3 ncü fıkrasına tevfikan muayyen ahvalde teşebbüse geçmekle mükellef olduğu anlaşılmak
tadır.
5. Madde I I I ün 1 nci fıkrasında atıf yapılan projelerin, 1948 tarihli Ekonomik İşbirliği Kanu
nunun 111 (b) (3) faslı mucibince, iki Hükümet tarafından tasvip edilen projeler olduğu kabul
edilmektedir.
6. Madde IV - deki dahilî istihlâki için Türkiye Cumhuriyetinin mâkul ihtiyaçları gereği veçhile
nazarı itibara alındıktan sonra «ibaresinin ilgili malzemeden mâkul miktarda stoklar idamesine şâ
mil bulunacağı ve« ticaret maksadiyle ihracat» ibaresinin takas muamelâtına şâmil bulunabileceği ka
bul olunmaktadır. Madde IV. gereğince müzakere edilen tertiplerin, stok yığınları tasfiye edildiği
takdirde, bir beynelmilel ticaret teşkilâtı için Havana'da kabul edilen beyannamenin 32 nci mad
desi prensiplerine tevfikan istişare sağlanması münasip olacağı da kabul olunmaktadır.
7. Türkiye Cumhuriyeti Hüküm çetinden, maide VI. nm (A) 2 fıkrası gereğince, tâli projeler
veya ifşası meşru ticari menfaatlere halel verecek mahrem ticari veya teknik malûmat hakkında taf
silâtlı malûmat vermesi istenmiyeceği kabul olunmaktadır.
8. Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, madde VIII - in 3 ncü fıkrasında bahsi geçen teb
ligatı yaparken, kendileri için tam diplomatik imtiyazlar talebedilecek memurların sayısını amelî
olduğu nispette tahdit etmenin şayanı arzu olduğunu gözönünde tutacağı kabul olunmaktadır. Mad
de VIII - in tatbikına mütaallik tafsilâtın icabettiği zaman, iki Hükümet arasında görüşme mevzuu
olacağı da kabul edilmektedir.
.
9. Madde IX - un 2 nci fıkrasına tevfikan vanlabileri herhangi bir Anlaşmanın Amerika Birle
şik Devletleri Senatosu tarafından tasdika tâbi olacağı kabul edilmektedir.
10. Türkiye'ye hibe suretiyle yardımda bulunmak mevzuubahis olduğu takdirde 1948 tarihli Eko-
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nomik İşbirliği Kanununun ve bunu muaddil ve mütemmim kanunların ve bu kanunlara tevfikan
yapılan tahsisat kanunlarının hükümleri mucibince mahallî parayı yatırmak için gereğinin yapılma
sını sağlıyaeak Anlaşma tadilâtı üzerinde her iki Hükümetin istişare edecekleri kabul olunmaktadır.

Amerika Büyük

FJlçiUği

Ankara, 4 Temmuz 1948

Ekselans,
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ticari tertiplerin âtide mezkûr sa
halar dâhilinde tatbikina mütaallik olarak iki Hükümetimiz mümessilleri beyninde ahiren cere
yan etmiş bulunan mükâlemelere atıf yapmak ve işbu mükâlemeler neticesinde varılmış olan An
laşmayı aşağıda teyit etmekle şerefyabım:
1. Amerika Birleşik Devletleri Garbi Almanya, Triyeste Serbest Toprağı, Japonya yahut Ce
nubî Kore'deki herhangi bir sahada işgale veya murakabeye iştirak eylediği müddetçe Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti mezkûr sahaların emtia ticaretine, Amerika Birleşik Devletleriyle Türki
ye arasında 1 Nişan 1939 da imza edilmiş olan Ticaret Anlaşmasında muharrer, Amerika Birle
şik Devletleri emtia ticaretinin en fazla müsaadeye mazhar milletinki muamelesini görmesine nı jj_
taallik hükümleri veyahut, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri
30 Ekim 1947 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret hakkında Umumi Anlaşmaya âkıd taraflar bu
lundukları müddetçe mevzuubahis Anlaşmanın, mezkûr ticaretin en fazla müsaadeye mazhar mil
letinki muamelesini görmesine dair olan ve şimdi veya bilâhara tadil edilen Anlaşmanın Hü
kümlerini tatbik eyliyecektir. Ticaret Anlaşmasının en fazla müsaadeye mazhar millet muamelesi
hükümlerinin tatbikma dair bu fıkrada mevcut taahhüdün Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Umumi
Anlaşmasında mukarrer olup en fazla müsaadeye mazhar millet muamelesinin ademi tatbikma ce
vaz veren istisnalara tâbi olacağı kabul edilmektedir: Şukadar ki, bu cümlede hiçbir şey, mezkûr
istisnaların tatbiki hakkında Umumi Anlaşmada tasrih edilen muameleye ittibaı gerektirdiği şekilde
tefsir olunmıyaeaktır.
2. Yukardaki 1 numaralı fıkrada muharrer taahhüt ancak mezkûr fıkrada adı geçen herhangi
bir saha, Türkiye Cumhuriyeti emtia ticaretine mütekabildi en fazla müsaadeye mazhar millet
muamelesi tatbik ettiği müddetçe o sahanın emtia ticareti hakkında hüküm ifade edecektir.
Bu hususta, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti (Tarifeler ve Ticarete dair Genel Anlaşmanın
prensipleri gereğince kanuni tahdidatın tatbikmda en ziyade müııaadeye mazhar Devlet muamelesi
dâhil olmak üzere) bu gibi mmtakalarm Türkiye emtia ticaretine en ziyade müsaadeye mazhar
Devlet muamelesini
temin etmeleri için icabını arayacaktır.
3. Yukardaki 1 ve 2 numaralı fıkralarda muharrer taahhütlere, burada mevzuubahs olan
sahalara ithalât yapmak hususunda elyevm tesirli ı e y a ehemmiyetli gümrük maniaları mevcut
bulunmadığı gözönünde tutularak girilmektedir. Bu gibi gümrük maniaları vazolunduğu takdirde
mezkûr taahhütlerin; bir Milletlerarası Ticaret teşkilâtı tesisine mütaallik Havana Beyanname
sinde zikrolunan ve gümrük tarifelerini mütekabil menfaat esasına müsteniden tenkis etmekte
bahis bulunan umdelerin tatbikini haleldar etmemesi kabul olunmaktadır.
4. Yukardaki 1 numaralı fıkrada mevzuubahs Garbi Almanya, Japonya veya Garbi Kore
sahalarında geçen para için yeknasak bir kambiyo rayici olmamasının, bu sahaların ihracatına
dakik surette hesaplanması müşkül olan bir bilvasıta prim verme tesirini yapabileceği takdir
edilmektedir. Böyle bir hal devam ettiği müddetçe ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetiyle
yapılacak müşavere, meseleye, tarafeynin muvafakat edeceği, bir hal çaresi temin edemezse mev
zuubahs prim vermenin Türkiye'de müesses sanayiin maddeten zarardide ettiğini veya etmek
tehlikesi gösterdiğini veyahut millî sanayiin tesisine mâni olacağını veya teessüsünü maddeten
geciktireceğini Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tesbit eylediği takdirde de verilen primin muC& Sayısı: 207)

hammen miktarını karşılıyacak derecede bir Muvazene yergisini bu gibi emtia üzerine tarh eyle
mesinin 1 numaralı fıkradaki taahhütle mütebayin düşmediği kabul olunur.
5. Bu notadaki taahhütler 1 Ocak 1951 tarihine kadar meriyette kalacak ve her iki Hükümet
ten biri diğerine, bu taahhütleri o tarihte hitama erdirmek niyetinde olduğunu 1 Ocak 1951 den
en az 6 ay evvel tahriren bildirmediği takdirde mezkûr taahhütler 1 Ocak 1951 den sonra vâki
olabilecek tahrirî bir fesih ihbarı tarihinden itibaren 6 ay geçineiye kadar meriyette kalacaktır.
Yüksek saygılarımın lütfen kabulünü rica ederim, Ekselans.
Ekselans
Necmettin Sadak,
Sivas Milletvekili
Dışişleri Bakanı
Ankara

Edwin G. Wûson

T.G.
Dışişleri Bakanlığı

Ankara, 4

Temmuz1948

Ekselans;
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari tertiplerin âtide mezkûr
sahalar dâhilinde tatbikma mütaallik olarak iki Hükümetimiz mümessilleri beyninde ahiren cereyan
etmiş bulunan mükâlemelere atıf yapmak ve işbu mükâlemeler neticesinde varılmış olan Anlaşmayı
aşağıda teyitetmekle şerefyabım:
1. A^ıerika Birleşik Devletleri Garbı Almanya, Tiryeste serbest toprağı, Japonya yahut Cenubî
Kore'deki herhangi bir sahada işgale veya murakabeye iştirak eylediği müddetçe Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti mezkûr sahaların emtia ticaretine, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında
1 Nisan 1939 da imza edilmiş olan Ticaret Anlaşmasında muharrer, Amerika Birleşik Devletleri
emtia ticaretinin en fazla müsaadeye mazhar milletinki muamelesini görmesine mütaallik hükümleri
veyahut, Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetleri, 30 Ekim 1947 tarihli
Gümrük tarifeleri ve ticaret hakkında Umumi Anlaşmaya âkıd taraflar bulundukları müddetçe,
mevzuubahis anlaşmanın, mezkûr ticaretin en fazla müsaadeye mazhar milletinki muamelesini gör
mesine dair olan ve şimdi veya bilâhara tadil edilen Anlaşmanın hükümlerini tatbik eyliyeeektir.
Ticaret Anlaşmasının en fazla müsaadeye mazhar millet muamelesi hükümlerinin tatbikma dair
bu fıkrada mevcut taahhüdün Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Umumi Anlaşmasında mukarrer olup
en fazla müsaadeye mazhar millet muamelesinin ademi tatbikma cevaz veren istisnalara tâbi ola
cağı kabul edilmektedir. Şu kadar ki, bu cümlede hiçbir şey, mezkûr istisnaların tatbiki hakkın
da Umumi Anlaşmada tasrih edilen muameleye ittibaı gerektirdiği şekilde tefsir olunmıyacaktır.
2) Yukardaki 1 numaralı fıkrada muharrer taahhüt ancak mezkûr fıkrada adı geçen her
hangi bir saha. Türkiye Cumhuriyeti emtia ticaretine mütekabilen en fazla müsaadeye mazhar
millet muamelesi tatbik ettiği müddetçe ve ettiği nispette o sahanın emtia ticareti hakkında hü
küm ifade edecektir.
Bu hususta, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti (Tarifeler ve Ticarete dair Genel Anlaşma
nın prensipleri gereğince kemmî tahdidatın tatbikmda en ziyade müsaadeye mazhar devlet mua
melesi dâhil olmak üzere) bu gibi mmtakaların Türkiye emtia ticaretine en ziyade müsaadeye
mazhar Devlet muamelesini temin etmeleri için icabını arıyacaktır.
3) Yukardaki 1 ve 2 numaralı fıkralarda muharrer taahhütlere burada mevzuubahis olan
sahalara ithalât yapmak hususunda elyevm tesirli veya ehemmiyetli gümrük maniaları mevcut bu( S. Sayısı: 207 |
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Ummadığı gözönünde tutularak girilmektedir.Bu gibi gümrük maniaları vazolunduğu takdirde
mezkûr taahhütlerin; bir milletlerarası ticaret teşkilâtı tesisine mütaallik Havana Beyannamesin
de zikrolunan ve Gümrük tarifelerini mütekabil menfaat esasına müsteniden tenkis etmekten bahis
bulunan umdelerin tatbikini haleldar etmemesi kabul olunmaktadır.
4. Yukardaki I numaralı fıkrada mevzubahis Garbi Almanya, Japonya veya Cenubi Kore sa
halarında geçen para için yeknasak bir kambiyo rayici olmamasının, bu sahaların ihracatının
dakik surette hesaplanması müşkül olan bir bilvasıta prim verme tesirini yapabileceği takdir
edilmektedir. Böyle bir hal devam ettiği müddetçe ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetiyle
yapılacak müşavere, meseleye tarafeynin muvafakat edeceği, bir hal çaresi temin edemezse mevzuubahis prim vermenin Türkiye'de müesses sanayii maddeten zarardide ettiğini veya etmek teh
likesi gösterdiğini veyahut millî sanayiin tesisine mâni olacağını veya teessüsünü maddeten ge
ciktireceğini Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tesbit eylediği takdirde verilen primin muhammen
miktarını karşılıyaeak derecede bir muvazene vergisini bu gibi emtia üzerine tarheylemesinin I
numaralı fıkradaki taahhütle mütebayin düşmediği kabul olunur.
5. Bu Notadaki taahhütler 1 Ocak 1951 tarihine kadar meriyete kalacak ve her iki Hükü
metten biri diğerine, bu taahhütleri o tarihte hitama erdirmek niyetinde olduğunu 1 Ocak 1951
den en az 6 ay evvel tahriren bildirmediği takdirde mezkûr taahhütler 1 Ocak 1951 den sonra
vâki olabilecek tahriri bir fesih ihbarı tarihinden itibaren 6 ay geçinciye kadar meriyette kalacak
tır.
Yüksek Saygılarımın lütfen kabulünü rica ederim, Ekselân.
Ekselans Edwin C. Wilson,
Amerika Birleşik Devletleri Büyük Elçisi
Ankara
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N. Sadak

