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Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 12 Tem
muz 1947 tarihinde Ankara'da imzalanan '(Türkiye'ye Yapılacak Yardım hakkında 

Anlaşma» nm onanmasına dair Kanun 

(Tt(>i»i! (h Z(t( İh ileni : T. JX . 1947 -Som : 6699) 

No Kabul tariki 
5123 1. IX . 1947 

BİRÎVCİ MADDE — Amerika Bnlf*ik De\lo|i<M-ı larafmdan Tm'kn e V> \ anı
lacak \a>'dımın seklini tosbit için Türkiye Döduinıoti de BMesik D*>\k tb>r Hükü
meti arasında 12 Temimiz 1047 tarihinde Ankrh-a'd'i im/akman «Türkiye'\ e Yapıla
cak Yardım baklanda Anlaşmam onanmıştır. 

î KÎNCÎ MADDE — Anlaşmanın 2 nci maddesi gerekince belirtilecek malî şart
lara \e 5 nci m a d d e n d e vazılı şekillerden birine göre alınacak paralar veya 
De\lete ırmledilecek aynıların kıvmclleri Hy taraftan s*elir bütçeline «olir, diğer 
taraftan Bütçe "Kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerin ilgili kısımlarında açıla
cak özel bölümlere ödenek kaydedilir ve nara Ae mnl olduklarına göre nakden A oya 
mahsuben harcanır. 

t r r t v N T Ü MADDE — 75ıı kanım 1? IVnmm/ 1917 tarihind-n H ibaren \nvvr~ 

D O R D F A W MADDE — Bu kanun bükümlerini "Bakanlar Kurulu vüriHür. 

r 2 Eylül 1947 

TÜRKİYE'YE YAPİLACAK YAP DI İM HAKKINDA ANLAŞMA 

Türkiye Hükümeti, Türkiye'nin hürriyetini A e bağımsızlığını korumak i cin ihtiyacı olan gü
venlik ku\ ^etlerinin takviyesini temin ve aynı /amanda ekonomisinin istikrarını muhafazaya de
vanı maksadiyle Birleşik Devletler Hükümetinin nardinimi istediğinden; ve 

Birleşik Devi eti eı Kongresi. 22 Mayıs 1947 de tasdik edilen kanun ile7 Birleşik Devletler Baş-
kaıııııa, Türkiye'ye her iki memleketin egemen bağımsızlığına ve güvenliğine uygun şartlar da-
ıı esinde, böyle bir yardımda bulunmak yetkisini \ erdiğinden; ve 

Türkiye Hükümeti ile Mirleşik Devletler Hükümeti böyle bir yardın) vapılmasmm Birleşmiş 
Milletler Vndl aşmasının esas gayelerine ulaşmayı sağbvacaÇı gibi münasebetlerinde hayırlı bir 
devre açarak Türk ve Amerikan Milletleri arasındaki dostluk bağlarını daha çok takviye edece
ğine kaani bulunduklarından; 

Rıı maksatla kendi Hükümetleri tarafından usulü dairesinde verilmiş yetkileri haiz olan ve 
aşağıdaki imzası bulunan zevat su hususları kararlaştırmışlardır-

Madde — 1 

Birleşik Devletler Hükümeti, Birleşik Devletler Başkanının 22 Ma7/1 s 1947 tarihinde tasdik edi
len Kongre Kanunu ve bunu değiştiren veya buna ek kanıınlaı hükümleri gereğince yapılmasına mü
saade edebileceği yardımı Türkiye Hükümetine sağlıjacaktn Tüıkiyc Hükümeti bu kabîl her-
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hangi bir yardımı, bu Anlaşma hükümleri gereğince fiiJen kullanacaktır. 

Madde — 2 

Birleşik Devletler Başkanı tarafından bu maksatla tâyin edilen bir Türkiye Misyonu Şefi bu 
Anlaşma sergince sağlanacak yardıma mütaallik meselelerde Birleşik Devletler Hükümetini tem
sil edecektir. Misyon Şefi bu Anlaşma gereğince peyderpey yapılacak olan muayyen yardımını ka
yıt ve şartlarını Türkiye Hükümeti temsilcileriyle danışarak tesbit edecektir. Ancak, yapılacak 
olan l)u muayyen yardımın malî şartları, peyderpey, iki Hükümetin mutabakatı ile, evvelden tes
bit edilecektir. Misyon Şefi, Türkiye Hükümetine, bu Anlaşma gereğince sağlanan yardımın ga
yelerinin elde edilmesine yarayabilecek malûmatıve teknik yardımı sağlıyacaktır. 

Türkiye Hükümeti yapılan yardımı tahsis edilmiş bulunduğu gayeler uğrunda kullanacaktır. 
Sorumluluklarının icrası şuasında görevini serbestçe yapabilmesini mümkün kılmak için, bu Hü
kümet. Misyon Şefine ve temsilcilerine, yapılan yardımın kullanılışı ve ilerleyişi hakkında, ra
por, malûmat ve müşahede şeklinde istiyebileceği her türlü kolaylık \o yardımı sağlıyacaktır. 

Madde — 3 

Türkiye Hükümeti ile Birleşik Devletler Hükümeti Türk ve Birleşik Devletler Milletlerine bu 
Anlaşma gereğince yapılan yardım hususunda tam bilgi temini için işbirliği yapacaklardır. 

Bu maksatla ve iki memleketin güvenliği ile kaabili telif olduğu nispette: 
1. —• Birleşik Devletler basın ve radyo temsilcilerine, bu yardımın kullanışım serbestçe müşa

hede etmelerine ve bu müşahedelerini tam olarak bildirmelerine, müsaade edilecektir; A e 
2. — Türkiye Hükümeti bu yardımın amacı, kaynağı, mahiyeti, genişliği, miktarı ve ilerleyişi 

hakkında Türkiye'de tam ve devamlı yayın yapacaktır. 

Madde — 4 

Bu Anlaşma gereğince Türkiye Hükümeti tarafından elde edilen her madde, hizmet veya ma
lûmatın emniyetini sağlamak azminde bulunan \ e bunda ajnı derecede maııfaattar olan Türkiye 
ve Birleşik Devletler Hükümetleri, badelmüşavere, bu uğurda diğer FTükümetin lüzumlu addedebi
leceği tedbirleri, karşılıklı olarak, alacaklardır. 

Türkiye Hükümeti, Birleşik Devletler Hükümetinin muvafakati olmadan, bu neviden hiçbir 
madde veya malûmatın mülkü et vfya zilyedliğini de\ reinm eceği cibi, aynı muvafakat olmadan 
Türkiye TTükünıef inin Miba; , memur \ «̂  a a ianı sıfatını haiz bubmmıyan bi>- l^mse tarafından bu 
maddelı rin veya malûmatın kullanılmasına \ CA a bu malumatın bu sıfatı haiz olmıyan !ur kimseve 
açıklanmasına A e bu maddeler u1 ma'ûnmtın v^ ildikleri sayeden bask?' bir gayede kullanılmasına 
müsaade etmiyecektir. 

Madde — 5 

Türkiye Hükümeti bu Anlaşma genğiuce A eri'mı herhangi bir ikraz, kredi, hibe veya diğer se-
kilh'rdeki yardımların hasılatının hiçbir kısmını diâ'm- herhangi yabancı bir de\let tarafından kendi
sine \erilmiş olan herhangi bir ikrazın resülmal ve;\ ?' faizinin tediyesinde kullannm araktır. 

Madde — 6 

l)U Anlaşma gereğince yapılmasına müsaade olunan > a'-dım kısmen Aeya tamamen : 
1. Türkiye Hükümeti talep ederse, 
2. Lürleşmiş Milletler (iüvenlik Konseyinin (bu hususta !>irleşik Devletler herhangi bir \e1o-

ıııi'i kuüanılmasmı nazarı itibara abuıyacaktır) \e"a Birlenmiş Milletler (Jenel Kurulunun Birlenmiş 
M'llelb'i tarafından alınan tedbir veya yapılan \ aidim neticesinde, bu Anlaşma mucibince Birle-
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şik Devletler Hükümeti tarafından yapılan yardımın (Jevammı lüzumsuz veya gâyrı matlup addet
mesi halinde; ve 

3. Yukarıda anılan Kongre Kanununun 5 nci bölümünde musarrah diğer herhangi bir va
ziyette veya Birleşik Devletler Başkanının yardımın kesilmesini Birleşik Devletlerin menfaatle
rine uygun görmesi hlinde, 

Nihayet bulacaktır. 

Madde — 7 

Bu Anlaşma bugünden itibaren yürürlüğe girecek ve her iki Hükümet tarafından tesbit edile
cek tarihe kadar yürürlükte kalacaktır. 

Bu Anlaşma Birleşmiş Milletler nezdinde tescil edilecektir. 
Türk ve ingiliz dillerinde, iki nüsha olarak, Ankara'da 12 Temmuz 1947 tarihinde yapılmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına • Hasan Saka ; 

"Birleşmiş Devletler Hükümeti adına • Edwin C. Wilson. 

Cumhurbaşkanlığına yazılan tezkerenin tarih ve 
numarası t 1 . IX . 1947 ve 1/240 
Bu kanunun ilânının Başbakanlığa bildirildiğine 
dair Cumhurbaşkanlığından gelen tezkerenin tarih 
ve numarası : 2 . IX . 1947 ve 4/764 
Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların öilt Sayfa 
cilt ve sayfa numaraları : 6 533,548,552:556,557:560 


