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Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki vergi muafiyetleri Anlaşma

sının tasdikına dair Kanun 

(Resmî Gazete ile ilânı : 6 . VII. 1954 - Sayı : 8747) 

No. Kabul tarihi 
6426 30 . VI. 1954 

MADDE 1. — Müşterek savunma maksadiyle Amerika Birleşik Devletleri ta
rafından veya onun namına Türkiye'de yapılacak masraflara vergi sirayet etti
rilmemesi hakkındaki 23 Haziran 1954 tarihli «Türkiye ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında vergi muafiyetleri Anlaşması ve eki» tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Anlaşmanın 8 ve 11 nci fıkraları ile ek hükümleri gereğince 
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri yetkili makamları arasında yapılacak 
görüşmelerin neticelerine mütedair mukarreratı tatbik etmeye îcra Vekilleri He
yeti salâhiyettardır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer. 
MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

2 Temmuz 1954 
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TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDA VERGİ MUAFİYET

LERİ ANLAŞMASI 

Kuzey Atlantik Andlaşması gereğince deruhde ettikleri vecibeler çerçevesi dâhilinde, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, müşterek savunma için Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından veya onun namına yapılan masrafları ilgilendirebileceği nispette, 
Türk vergileri mevzuunda aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

1. — Türkhe Hükümeti tarafından, aşağıda ikinci ve üçücü fıkralarda tadat olunan Türk 
vergi, munzam vergi, resim, hare ve ücretlerden muafiyet sağlanacaktır. Bu vergi muafiyeti, 
Amerika Birleşik Devletlerinin her hangi bir dış yardım programı gereğince yapacağı masraflar 
da dâhil olmak üzere, müşterek savunma gayreti uğrunda eşya, tesisat ve hizmetler için Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından veya onun namına Türkiye'de yapılan bütün masraflara tatbik 
edilecektir. 

2. — Amerika Birleşik Devletleri tarafından veya onun namına yapılan ve yukardaki 1 nci 
fıkrada mevzuubahs edilen masraflara aşağıdaki Türk vergi ve resimleri sirayet ettirilmiyecektir: 

(a) Türkiye'ye ithal olunan eşyadan ve bu ithalât dolayısiyle alman vergi, resim ve ücretler. 
(b) Muamele Vergisi. 
(c) Nakliyat resmi. 
(d) Harçlar ve damga resmi. 
(e) Elektrik cereyanı ve havagazı istihlâki üzerinden alınan Devlet ve Belediye vergileri ve 

bunların zamları. 
(f) Kazan ve motörlerden belediyelerce alman resimler. 
(g) Dahilde tedarik olunan akar yakıtlar üzerinden alman vergiler. 
(h) Telgraf ve Telefon ücretleri üzerinden alman Millî Savunma Vergisi. 
(i) Gemi ve uçaklar dolayısiyle liman ve hava meydanlarında alınan resim ve ücretler. 
(j) Belediyelerce alman ilân ve tellallık resimleri. 
(k) Şeker istihlâk Vergisi. 
(1) Mamul tütün ve içkilerden alman İnhisar Resmi, Müdafaa ve Hususi İstihlâk vergileri. 

• \ — Amerika Birleşik Devletleri tarafından \cya onun namına yapılan ve yukarda 1 nci fıkrada 
zikrolunan masraflara Amerika Birleşik Devletleri tabiiyetindeki şirket ve şahıslardan veya bunlar 
tarafından istihdam olunan Amerika Birleşik Devletleri tabiiyetindeki fertlerden alman Gelir ve Ku
rumlar vergileri de sirayet ettirilmiyecektir. 

4. — Yukarda 2 nci ve ?> neü fıkralarda tadat olunan vergi, munzam vergi, resim, hare ve üc
retlerden muafiyet sağlanması hususunda tatbik olunacak usuller ve işbu muafiyetin şümulü bu 
Anlaşmanın ekinde tesbit olunmuştur. 

r>. — Muafiyet, Amerika Birleşik Devletleri tarafından finanse edilen mukaveleler dolayısiyle, 
mütaahhitler veya bunlara karşı taahhüde girişmiş ikinci mütaahhitler tarafından yapılan mas
raflar ile ilgili olarak, yukarda 2 nci ve 3 neü fıkralarda tadat olunan, eğer mevcut ise, vergi, 
munzam vergi, resim, hare ve ücretlere de şâmil olacaktır. 

6. — İşbu Anlaşma hükümleri fertler tarafından yapılan masraflara tesir etmiyeceği gibi, iş
bu Anlaşma çerçevesine girmekle beraber mubayaa ve ihaleye salahiyetli bir memur veya Ameri
ka Birleşik Devletleri tarafından veya onun namına mukavele akdine usulüne uygun olarak yet
kili kılınmış diğer bir şahıs tarafından akdedilmiş bir mukaveleye dayanmıyan küçük masraflara 
da tatbik olunmıyacaktır. 

7. — .Sarfiyatın Türkiye Hükümeti tarafmd m yapıldığı ve bilâhara tamamen veya kısmen Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümetince Türkiye Hükümetine ödendiği, Enfrastrüktür ve benzeri 
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programlara gelince, bu masraflara Amerika Birleşik Devletlerinin iştirak hissesinin Anlaşmanın 
2 nci fıkrasında zikredilen vergi ve resimlerle bu Anlaşmanın 8 nci fıkrası gereğince masraflara 
sirayet ettirilmemesi bilâhara kabul olunabilecek diğer vergi ve resimler düşüldükten sonra kalan 
bir meblâğ olarak ödenmesini mümkün kılacak usuller tesbit ve tatbik olunacaktır. 

8. — işbu Anlaşmada sarahaten masraflara sirayeti önlenmemiş olan ve işbu Anlaşmada der
piş edilen Amerika Birleşik Devletleri masrafları kategorilerine kabili tatbik telâkki edilebilecek 
Türk vergi, munzam vergi, resim, hare ve ücretleri hakkında iki Hükümet, bu gibi vergilerden 
muafiyet tamnımasmıın işbu Anlaşmaya esas teşkil eden prensiplere uygun olup olmadığı husu
sunda müzakerede bulunacaklardır. Uygun olduğu neticesine varıldığı takdirde, iki Hükümet. 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetime işbu Anlaşmada derpiş edilenlere müşabih münasip 
toir muafiyet sağlanması için usuller ihdasuıa girişeceklerdir. 

9. — İşbu Anlaşma, Türkiye Hükümeti tarafından mevcut anlaşmalar ve mevcut Türk mev
zuatı ile sağlanan diğer her hangi ıbir K&rgi- muafiyetine tesir etmek maks-adiyle yapılmadığı 
gibi, 19 Haziran 1951 tarihinde Londra'da imzalanan Kuzey Atlantik Andlaşması Kuvvetlerinin 
Statüsüne mütedair Sözleşme de işbu Anlaşmaya tesir etmiyeoektir. 

10. —• tşbu Anlaşma sosyal emniyet ve fertlerin istihdamı ile ilgili diğer yardımlardan mu
afiyet sağlamıyacakıtır. 

11. — Türkiye Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümıeti işbu Anlaşmanın, ihtiva 
ettiği prensipler gereğince ve sadece Anlaşmada derpiş edilen maksatlar için müessir hir şekilde 
tatbikimi sağlamak üzere iş "birliği yapacaklar ve gerekli ıtedbirleri alacaklardır. 

12. — Bu Anlaşma mucibince tanınacak muafiyet işbu Anlaşma tarihinden sonra yapılacak bü
tün masraflara tartbik edilecektir. 

Yukarıdaki hususları tasdilkan, iki Hükümetin 'bu maksatla salâhiyattar kıılınmış bulunan 
mümessill'erti işıbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

Ankara'da, 23 Haziran 1954 tarihinde, her ikisi de aynı derecede muteber olmak üzere Türkçe 
ve ingilizce lisanlarında iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeıti Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti adına Hükümeti adıma 

F. Köprülü Avra M. Warren 
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İşbu Ek, Anlaşmanın bir cüz'ü olup, Anlaşmanın 4 ncü fıkrası hükümleri gereğince, 2 nci ve 
3 ncü fıkralarında tadat olunan vergi, munzam vergi, resim, hare ve ücretlerin dayandıkları 
Türk kanunlarının tarih ve numaraları ile bunlaı hakkında Anlaşma ile kabul olunan muafiyetin 
şümulü ve bunların masraflara sirayetini önlemek için tatbik olunacak usuller aşağıda gösteril
miştir. 

1. — Türkiye'ye ithal olunan eşyadan veya eşyanın Türkiye'ye ithali dolayısiyle alman vergi, 
resim ve ücretler : 

(a) Gümrük Vergisi : (11 . V . 1949 tarihli ve 5383 sayılı ve 26 . II . 1954 tarihli ve 6290 sayılı 
kanunlar ve bunların ek ve tadilleri) 

(b) Gümrük Vergisinden Belediye Hissesi : ( 9 . V I I . 1948 tarihli ve 5237 sayılı ve I1 .V.1949 
tarihli ve 5383 sayılı kanunlar ve bunların ek ve tadilleri) 

(c) İthalât Muamele Vergisi : (4.VI.194C tarihli ve 3843 sayılı Kanun ve ek ve tadilleri) 
(d) Rıhtım Resmi : (16 . VI I I . 1951 tarihli ve 5842 sayılı Kanun ve ek ve tadilleri) 
(e) Petrol ve müştaklarından alman istihlâk Vergisi : (17 .VI . 1930 tarihli ve 1718 sayılı 

Kanun ve ek ve tadilleri) 
(f) Akar yakıtlardan alman Yol Vergisi : (22. I I . 1952 tarihli ve 5889 sayılı Kanun ve ek ve 

tadilleri) 
(g) Gümrüklerde kullanılan bâzı vesikalara yapıştırılan Müdafaa Pulu : ( 3 . V . 1931 tarihli 

ve 2456 sayılı Kanun ve ek ve tadilleri) 
(h) Bu vesikalarla ilgili Damga Resmi . (29. V . 1928 tarihli ve 1324 sayılı Kanun ve ek ve 

tadilleri) 
(i) Gümrük Ardiye Ücreti : (11. V . 1949 tarihli ve 5383 sayılı Kanun ve ek ve tadilleri"> 
Müşterek savunma maksadiyle Türkiye'ye ithal olunacak eşyanın nev'i ve miktarı ekin 18 nci 

maddesinde zikredilen Türk makamına, bunları ithal eden Amerika Birleşik Devletleri makamları 
veya Amerika Birleşik Devletleri ile mukavelesi bulunan mütaahhit veya ikinci mutaahhit veya 
Amerika Birleşik Devletleri hesabına masrafa yetkili Türk makamınca beyan olunur. Bu malûmatı 
muhtevi beyanname mevzuubahs ithalâtın Anlaşma hükümleri gereğince \ergiden maaf tutulaca
ğını tasrih ettiği gibi bu beyannameye eşyanın orijinal faturaları veya bunların tasdikli suretleri 
ile mümkün olduğu takdirde ve iki Hükümetin emniyeti bakımından mahzurlu değilse yapılacak 
işin plânlan, projeleri, mukaveleleri ve şartnameleri eklenir. Bu beyannamenin sözü edilen Türk 
makamınca tasdikli bir nüshası gümrük makamlarına ibraz ve eşya yukarda yazılı vergi, resim 
ve ücretlerden muaf olarak Türkiye'ye ithalolunaca'ktır. Şurası mukarrerdir ki, işbu frkranın 

şümulüne giren vergi muafiyeti, Türkiye haricinde mu'bayaa edilip Türkiye'ye ithal olunan 
eşya hususunda da muafiyeti tazammum eder. 

Müşterek savunma ile ilgili işe lüzumlu yabancı menşeli eşyanın Türkiye dâhilinde tedarikine 
lüzum hâsıl cvlduğu ahvalde şu esaslara uyulacaktır : Yabancı menşeli eşya dâhilde bu işin tica
reti ile uğraşan ınüesscelarden büyük miktarlarda yeni olarak satınalınmış bulunduğu takdirde eş
yayı satan müessese veya ithalin yapıldığı gümrük kayıtlarından bu eşya için ithal sırasında 
ödenmiş yukarda yazılı vergi, resim ve ücretin tutarı mümkün olduğu nispette hesap olunarak 
ilgili Amerika Birleşik Devletleri makamına Veya ona izafetle mütaahhıde Türkiye Hükümetince 
iade olunacaktır. Bu suretle tedarik olunan eşyanın işbu Anlaşmada derpiş olunan gayelere lüzumu ve 
miktarının işe yeteıliği Ekin 18 nci fıkrasında zikrolunan Türk makamı tarafından, ve alıcının 
vereceği beyanname ile bundan evvelki fıkrada derpiş edildiği veçhile eklenecek vesaika müsteni
den tasdik olunacaktır. 

Bu esaslar akar ya'krttan gayri eşyaya münhasır olup dâhilde tedarik olunacak akar yakıtla
ra ait vergilerle ilgili hususlar aşağıda 9 ncu fıkrada belirtilmiştir. 

Bu usuller, müşterek müdafaa maksadiyle ihtiyaç görülen eşyanın süratle tedarikini teminen, 
Türk gümrüklerinde uygulanmakta olan diğer usullerle bemâhenık olarak tatbik olunacaktır, 
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2. — imalât Muamele Vergisi (4 . VI . 1940 tarihli ve 3843 sayılı Kanun ve ek ve tadilleri). 
(a) Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin veya ona izafetle bir mütaahhidin başkalarına 

teslimatta bulunmaksızın münhasıran 'müşterek savunma mevzuunu teşkil eden işte kullanılmak 
üzere Türkiye'de bizzat yapacakları İmalât Muamele Vergisinin şümulüne girlen işler dolayısiy-
le ödenmesi gereken Muamele Vergisinden muaf olacaktır. 

(b) Ameıika Birleşik Devletleri Hükümeti veya ona izafetle bir inşaat mütaahhidi tarafından 
müşterek savunma maksadiyle dâhilde imâl edilmiş maddeler satın alındığı takdirde, bunların 
Muamele Vergisine tâbi tutulmuş olanlarının Muamele Vergileri şu suretle tesibit ve Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetine veya inşaat mütaahhidine iade olunacaktır. Sınai müessesenin mu
amele vergili satış fiyatı içinde Muamele Vergisi, maddenin tâbi bulunduğu nispete göre halen 

12,5 15 18 
şu nispetlerle ifade edilir: , , " . Muamele Vergisine tâbi tutulmuş yerli mamuller 

112,5 115 118 
için ödenen Muamele Vergisi, mamulü imal eden sınai müesseselerin vergili toptan satış bedelle
rine, mamullerin tâbi bulunduğu vergi nispetlerine göre yukarda belirtilen nispetler tatbik edil
mek suretiyle bulunabilecektir. Bu maddeleri satmalanlar o maddeyi hangi sınai müesseseden sa-
tınaldıklarmı, bu maddelerin o müesseselerden vâki teslimleri için Muamele Vergisi ödenmiş 
olup olmadığını tevsik edecek vesaiki da temin edip iade olunacak verginin hesabını bunlar! ı 
tevsik edeceklerdir. Bu eşya doğrudan doğruya imali yapan sınai müesseseden satmahnmayıp 
da o türlü eşyanın ticaretiyle uğraşan ticarethanelerden büyük miktarlarda satmalmdığı ahval
de de tüccarın bu malı imali yapan sınai müessQseden hangi fiyatla satmaldığmın yukarda belirti
len unsurlar bakımından tevsiki lâzımdır, ta ki yukarda gösterilen nispetlerin tatbik olunacağı, 
sınai müessesenin vergili toptan satış fiyatı bulunabilsin. 

3. — Nakliyat liesmi. (10 Nisan 1340 hicri tarihli ve 472 sayılı ve 17 . V . 1940 tarihli ve 3828 
sayılı kanunlarla ek ve tadilleri) 

Müşterek savunma faaliyetleri ile ilgili eşyanın Türkiye'de vapur ve terenlerle nakli dolayı-
siyle ödenecek Nakliyat Resmi Amerika Birleşik Devletleri makamları veya ona izafetle mütaah-
hit tarafından nakliyat müesseselerinden alınıp muhafaza olunacak vesaikle tevsik olunmak su
retiyle hesap ve Türkiye Hükümetince ilgili Amerika Birleşik Devletleri makamına veya mütaah-
hide iade olunacaktır. 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümetince işbu Anlaşmada derpiş olunduğu veçhile müşterek 
savunma işleriyle resmen vazifelendirilen personelin Türk şehirleri arasında tren ve vapurlarla 
ve bu işlerle ilgili olarak yapacakları seyahatler dolayısiyle ödenecek Nakliyat Resmi de aynı su
retle tevsik olunmak şartiyle Türkiye Hükümetince iade olunacaktır. 

4. — JJarelar (25 . II . 1952 tarihli ve 5887 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda yer alan harç
lar ve bunların ek ve tadilleri.) 

Bu Anlaşmanın şümulüne giren müşterek savunma maksatları ile yapılan masraflarla ilgili 
muameleler, mütaallik bulunduğu vesikada tasrih edilmek kaydiyle, harçtan müstesna olarak ya
pılacaktır. 

5. — Damga Resmi (29 . V . 1928 tarihli ve 1324 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri) 
Mündericatmda münhasıran bu Anlaşmanın şümulüne giren müşterek savunma maksatları ile 

yapılan masraflarla ilgili bulunduğu tasrih edilmek şartiyle, Türkiye'de veya hariçte tanzim edil
miş olan evrak, senetler ve ilânlar damga Resminden müstesna olacaktır. 

6. —• Devletçe alman elektrik ve havagazı istihlâk vergileri (17 . VI . 1930 tarihli ve 1718 
sayılı Kanun ile ek ve tadilleri) 

Müşterek savunmanın icabettirdiği tesisatın inşası, bakımı ve işletilmesinde istihlâk oluna
cak elektrik ve havagazı Devlet tarafından alınmakta olan istihlâk Vergisinden müstesna ola-
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çaktır. Tesisat sahasındaki meskenlerde istihlâk olunan elektrik ve havagazı da bu hükmün şü
mulüne dâhildir. 

7. — Belediyelerce alman elektrik ve havagazı tstihlâk vergisi. (9 . VII . 1948 tarihli ve 523Î 
sayılı Kanunla ek ve tadilleri). 

Yukarıdaki 6 ncı fıkrada belirtilen şartlar dairesinde istihlâk olunan elektrik ve havagazı 
belediyelerce alman İstihlâk Vergisi ile zamlarından da müstesna olacaktır. 

8. — Belediyelerce alman motor ve kazan Resmi (9 . VII . 1948 tarihli ve 5237 sayılı Kanun 
ile ek ve tâdilleri). 

Münhasıran müşterek savunma maksadiyle yapılan masraflar ile ilgili işlerde muharrik kuvvet 
olarak kullanılacak motörlerle tuharl ı kazanlar, belediyelerce alman ruhsat Resminden ve zamların
dan müstesna olacaktır. 

9. — Dâhilde tedarik olunacak akar - yakıtlardan alman vergi ve resimler (Ek'in X inci fıkra
sında zikredilen kanunlar ile 9 . VII . 1948 tarihli ve 5237 sayılı Kanun ve Ek ve tadilleri) 

Müşterek savunma maksadiyle yapılan masraflarla ilgili işlere lüzumlu akar yakıtların ver
gisiz ithali prensibi Anlaşmanın 2 nci fıkrasının (a) bendinde ve Ek'in 1 nci fıkrasında yer almış
tır. Anlaşmanın 2 (g) fıkrasında yer alan hüküm ise mezkûr prensibi tamamlayıcı bir hükümdür. 
Bu hükme göre: 

(a) NATO Silâhlı Kuvvetler Statüsü Sözleşmesinde ve buna müzeyyel anlaşmalarda tarif 
olunduğu veçhile, Amerika Birleşik Devletleri Askerî kuvvet ve sivil unsur mensupları bulunan 
Amerika Birleşik Devletleri tabiiyetli personelin resmî vazifeleriyle ilgili hizmetler dolayısiyle ya
pacakları seyahatlerde kullandıkları taşıtlar için perakende olarak satın alacakları akar yakıt ko
nusunda, halen memleketimizdeki yabancı elçilik mensupları ile askerî heyetlerin istifade ettik
leri usuller ta t t ik edilmek suretiyle, ödenmesi melhuz vergiler bertaraf edilecektir. 

(b) Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti veya onun namına inşaat mütaahhidi tarafından mün
hasıran müşterek savunma ile ilgili işlerde kullanılmak üzere, Ekin 1. nci fıkrası ile derpiş olunan 
usuller dairesinde büyük miktarda tedarik edilen akar yakıt kâfi gelmediği veya ihtiyacın süratle te
mini zarureti hâsıl dav ahvalde lüzumlu akar yakıt Türkiye'deki tevzi müesseselerinin önceden tesbit 
edilecek depolarından, perakende olmamak üzere.hâsıl olan ihtiyaca tekabül edecek miktarlarda, el
çilikler hakkında uygulanan usul dairesinde vergisiz olarak tedarik olunabilecektir. 

Ekin 18. nci fıkrasında zikredilen Türk makamı muafen ithâl olunan akar yakıtların miktarını 
da göz önünde bulundurarak bu fıkrada derpiş olunan usul dairesinde tedarik olunan akar yakıtların 
bilfiil müşterek savunma ihtiyaçlarına tekabül etmesini temin edecektir. 

(c) Dâhilde istihsal olunacak akar yakıtlar müşterek savunma maksadiyle kullanılmak üzere 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti veya ona izafetle inşaat mütaahhidi tarafından, istihsali ya
pan müesseselerden vergisiz olarak alınacaktır. Ekin 18. nci fıkrasında zikredilen Türk Makamı bu 
suretle tedarik olunan akar yakıtların bilfiil müşterek müdafaa ihtiyaçlarına tekabül etmesini temin 
edecektir. 

10. — Telgraf ve telefon ücretlerinden alman Müdafaa Vergisi: (17. I I . 1947 tarihli ve 5004 sa
yılı 'Kanun ile ek ve tadilleri). 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti veya ona izafetle Amerika Birleşik Devletleri tabiiyetli in
şaat mütaahhitlerinin Müdafaa Vergisine tâbi telgraf ve telefon masraflarına isabet eden ve posea 
idarelerinden alınmış makbuz ve sair vesikalarla tevsik edilen Müdafaa Vergisi Türkiye Hükümetin
ce Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine veya inşaat mütaahhidine iade olunur. 

11. — Gemi ve uçaklar dolayısiyle liman ve hava meydanlarında alman resim ve ücretler. 
Münhasıran bu Anlaşmanın şümulüne giren müşterek savunma ile ilgili olmak üzere, 

(i) Eşya yüklemek veya boşaltmak, 
(ii) Personel almak veya bırakmak, 
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(iii) Diğer maksatlarla 

Türk limanlarına veya Türk hava meydanlarına gelen gemi ve uçaklarla bu gibi gemi ve uçak
lardan Türk liman ve hava meydanlarıma 'boşaltılan veya bunlara yüklenen eşyaya aşağıdaki re
sim ve ücretlerden muafiyet sağlanacaktır: 

(la) Litaan işgal resmi ( 9 . V I I . 1948 tarihli ve 5237 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri) 
('b) Merakibi bahriyeden alınacak rüsum (15 Nisan 1338 hicrî tarihli ve 216 sayılı ve 26 .11 . 

1931 tarihli ve 1755 sayılı kaınunlarla ek ve tadilleri) 
(>c) İskele, ruhimi, kanal ve saire ile ilgili müruriye resimleri (8 . VI . 1936 tarihli ve 3004 

sayılı Kanun ile ek ve tadilleri) 
(d) Rüsumu sıhhiye (21 Nisan 1340 hicrî tarihli ve 500 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri ve 

31 . VI I . 1936 tarihli ve 3056 sayılı Kanun) 
Türk makamlarınca mevzuu'bahs gemilere fiilen ifa edilen hizmetler karşılığı alınacak ücretler 

işbu muafiyetin haricindedir. 
(e) Fenerler, ziyalı şamandıralar, geçit şamandıraları, tahlisiye hizmetleri, kılavuzluk ve rö-

morkaj gibi denizde can ve mal korunmasına mütaallik hiame'tlerle ilgili reisim ve ücretller (31 . 
VI I . 1936 tarihli ve 3056 sayılı Kamun ve 16.VIIT.1951 tarihli ve 5842 sayılı Kanun ile ek ve ta
dilleri) 

Türk makamlarınca mevzuulba'hs gemilere fiilen ifa edilen hizmetler karşılığı alınacak ücretler 
işini muafiyetin haricindedir. 

(f) Hava meydanlarında yapılan hizmetler karşılığında alman ücretler (14. VI . 1938 tarihli 
ve 3424 sayılı Kanun ile efe ve tadilleri) 

Türk ımakaımlarınca mevzuulbahs uçaklara fiilen ifa edilen hizmet'Uer karşılığı alınacak ücretler 
işjbu muafiyetin haricindedir. 

Yukarda (a), ('b), (c) ve (f) bentlerinde zikr olunan resim ve ücretlerin masraflara sirayeti 
muafiyet ytoliyle önlenmiştir. Yukarda ('d) ve (le) bentlerinde zikroiumam resim ve ücretlerin 
'masraflara sirayeti ise taunların Türkiye Hükümetince bunları ödiyemlene iadesi suretiyle önlene
cektir. 

Ekin bu fıkrasında derpiş olunan muafiyetler veya iadelerle ilgili hükümler, alâkadar Türk 
makamlarının Türk mevzuatına göre yapmakla vazifeli bulundukları hizmetlerin ifasına mâni ol-
ımıyacaktır. 

12. — Belediyelerce alman İlân ve Tellallık Resmi (9 . VII . 1948 tarihli ve 5237 sayılı Kanun 
ile ek ve tâdilleri) Münhasıran müşterek savunma ile ilgili işler dolayısiyle açık eksiltme ile ya
pılacak mubayaalarla açık eksiltme veya kapalı zarf usuliyle yapılacak ihaleler Belediye Tellal
lık Resminden, ilânlar Belediye ilân Resminden muaf olacaktır. 

13. — Şeker istihlâk vergileri (17 . VI . 1930 tarihli ve 1718 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri). 
Münhasıran Amerika Birleşik Devletleri tâbiiyetli personelin ihtiyacı için lüzumlu tasfiye edil

miş şeker, Mütehavvil ve Munzam İstihlâk Vergilerinin dâhil edilmiyeceği bir fiyat ile şeker fab
rikalarından Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine veya askerî mağazalar, kantinler, subay 
kulüpleri gibi Amerika Birleşik Devletlerinin özel askerî teşekküllerine satılabilecektir. Bu suretle 
satın alınacak şekerin mevzuubahs Amerika Birleşik Devletleri personelinin ihtiyaçlarını karşılıya-
cak miktarda olduğunun Ekin 18 nci fıkrasındaki Türk makamı tarafından tasdiki lâzımdır. Bu 
tasdiki ihtiva eden talepname fabrikalara ibraz olunmadıkça böyle bir satış yapılamaz. 

14. — Mamul tütün ve içkilere ait İnhisar Resimleri. Müdafaa Vergisi ve Hususi İstihlâk Ver
gisi. (28 . V . 1934 tarihli ve 2460 sayılı, 10 . VI . 1938 tarihli ve 3437 sayılı, 21 . V . 1941 tarihli 
ve 4036 sayılı, ve 8 . VI . 1942 tarihli ve 4250 sayılı kanunlarla bunların ek ve tadilleri). 

Yukarda 13 ncü fıkrada belirtilen esas ve ölçü dairesinde Türkiye İnhisarlar İdaresince, Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümetine veya askerî mağazalar, kantinler, subay kulüpleri gibi Ame
rika Birleşik Devletlerinim özel askerî teşekküllerine, münhasıran Amerika Birleşik Devletleri per-
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sonelinin ihtiyacı için, yerli mamul tütünler ve alkollü içkiler, Tekel kârı hariç, İnhisar Resminin, 
Müdafaa Vergisinin ve şarapsa Hususi İstihlâk Vergisinin katılmıyacağı bir fiyatla verilebilir. 

15. — Gelir ve Kurumlar vergileri (3 . VI 1949 tarihli ve 5421 sayılı, 3 . VI . 1949 tarihli 
ve 5422 sayılı ve 7 . VI . 1949 tarihli ve 5432 sayılı kanunlarla bunların ek ve tadilleri). 

(a) Anlaşmanın 3 ncü fıkrası hükmü mucibince Amerika Birleşik Devletleri Hükümetin
ce veya onun namına mütaahhitlerce, Amerika Birleşik Devletleri tâbiiyetli şahıs ve şirketler 
tarafından yapılan müşterek müdafaa faaliyetleri ile ilgili olmak üzere Türkiye'de ihtiyar olunan 
masraflara Gelir ve Kurumlar vergileri sirayet -ettirilmiyecektir. Keza sözü geçen şahıs ve şirket
lerin istihdam ettikleri kimselerden yine Amerika Birleşik Devletleri tâbiiyetli olandan için ihti
yar ettikleri masraflara da Gelir Vergisi sirayet ettiril miyecektir. Gelir ve Kuırumlar vergileri
nin anılan masraflara sirayet ettirilmemesi keyfiyeti aşağıdaki şekilde sağlanacaktır : / 

(1) Müşterek müdafaa isterini yapara Amerika Birleşik Devletleri tâbiiyetli şahıs ve şir
ketlerden, mezkûr işlerinden dolayı, bu Anılaşmanın ademi mevcudiyeti Ihalinde tahsili icaibede-
cek olan Gelir ve Kuramlar vergileri ile bunlarla ilgili her türlü para cezaları tahsil oiumımııya-
c a kıt IT. 

(2) Mezkûr şahıs ve şirketler tarafından Amerika Birleşik Devletleri tâbiiyetli kimselere 
ödenen ücret ve serbest meslek kazancıları Gelir Vergisinden istisna edilecektir. 

(3) Müşterek müdafaa işlerini yapanlar kurum ise, şirket kazancından Gelir Vergisi na-
mıiyle tevkifat yapmayacaklardır. 

(b) Yutardaki (a) (2) ve (3) bentleri vergi istisnası hükmünü ihtiva etıtiklerinden, bu ba-
krmdan mezkûr şirket ve şahıslar için ifası gereken «bir mecburiyet mevcut değildir. 

(c) Yukardaki (a) (1) bendindeki hüküm mezkûr şahıs ve şirketlerin kazançları üzerinden 
hesaplanacak Gelir ve Kurumlar vergilerinin tahsil olunmaması suretiyle masraflara sirayetini 
önlemektedir . Bu itibarla yukardaki (a) (1) böndinde zikredilen şahıs ve şirketlerin Türkiye'de 
sağladıkları kazanç üzerinden bu Anlaşmamın ademi mevcudiyeti halinde tahsili gerekecek olan 
Gelir ve Kurumlar vergilerinin ıtahsili safhasına kadar .bu fıkranın başlangıcında zikri geçen 
Gelir ve Kurumlar vergileri ile Vergi Usul kanunlarımın hükümlerine riayet edeceklerdir. Bil
hassa, mezkûr şahıo ve şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri dolayısiyle kendileriyle iş münasebet
leri idame ettikleri şahıs ve şirketlerle ücret ve serbest meslek kazancı ödemıesi yaptıkları kim
selerden Türk kanunlarına göre vergi mükellefi olanlar hakkında salahiyetli Türk makamlarınca 
istenecek malûmatım (ilgili defter ve vesikaların ibıazı da dâhil olmak üzere) verilmesi hususun
da olduğu gibi yukarıdaki (a) (2) bendi dışımda kalan kimselere yapacakları ücret veya serbest 
meslek kazancı ödemelerine ait vergilerin tevkif ve tediyesi ile ilgili oılarak da ıbu kanunlarım hü
kümleri tatbik olunacaktır. 

(d) 1 Ocak 1950 tarihi ile bu Anlaşmanın tarihi arasındaki devre zarfında müşterek mü
dafaa faaliyetleri ile alâkalı oılarak Türkiye'de faaliyette bulunmuş olan Amerika Birleşik Dev
letleri tâbiiyetli şahıs ve şirketlerden bu Anlaşma ile istisnası veya tahsil olunmaması kabul edil
miş bulunan Gelir ve Kurumlar vergileri ile cezaları talebolunmııyacağı gibi Amerika Birleşik 
Devletleri tâbiiyetli kimselere yapılan ücret ve serbest meslek kazancı ödemeleri dolayısiyle 
mümasili mülga vergiler ve cezaları da talebolunrmyacak, evvelce tahsil edilmiş bu gibi vergi ve 
cezalar mevcutsa iade olunacak ve mezkûr şahıs ve şirketler bu Anlaşma ile istisnası veya tahsil 
olunmaması kabul edilen Gelir ve Kurumlar vergileri il'e mülga vergiler için her hangi bir beyan
name tevdiine veya vesika ibrazına mecbur tutulmıyacaklardır; beanşartki, bu Anlaşma tarihinde 
Türkiye'de müşterek müdafaa faaliyetlerinde bulunan ve 1950 den beri devamlı surette bu nevi 
faaliyetlerde bulunmuş olan şahıs ve şirketlerin 1 Ocak 1950 ile 31 Aralık 1953 tarihleri arasında 
mezkûr faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara ait olmak üzere, Türkiye Maliye Vekâletinin 28 
ve 29 numune numaralı (Gelir Vergisi beyannamesi) veya (Kurumlar Vergisi -beyannamesi) tan
zim ve bu beyannameyi 8 Temmuz 1954 tarihinden evvel ilgili Türk vergi dairesine tevdi vtme-
leri ger&kir. 
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Keza 1 Ocak 1950 ile bu Anlaşma tarihi arasındaki devre zarfında Türkiye'de müşterek mü

dafaa faaliyetleri ile alâkalı faaliyette bulunmuş olan Amerika Birleşik Devletleri tâbiiyetli şahıs 
ve şirketler tarafından Amerika Birleşik Devletleri tâbiiyetli olmıyan kimselere yapılan ücret ve 
serbest meslek kazancı ödemeleri ile bunlardan kesilen veya kesilmesi icabeden vergileri gösterir 
bir Muhtasar Beyannameyi (Türkiye Maliye Vekâletince yayınlanan 15 numune numaralı beyan
name) bu Anlaşma tarihinden itibaren 6 ay zarfında ilgili Türk vergi dairesine tevdi ettikleri 
takdirde işbu vergilerden dolayı ceza kesilmez ve kesilmiş olan vergi cezaları il'e misil zamları ter
kin olunur ve tahsil edilmişse iade edilir. 

16. — işbu Ek'te zikri geçen kanunlardan her hangi birinin tâdili, ilgası veya yerine diğer bir 
kanun ikamesi halinde, Anlaşmada derpiş olunduğu veçhile, vergilerin masraflara sirayetini 
münasip surette önlemek maksadiyle iki Hükümet, Anlaşmanın 8 nci fıkrasında tasrih olunduğu 
veçhile ve aşağıda 18 nci fıkrada zikrolunan makamlar vasıtasiyle istişare edeceklerdir. 

17. — Anlaşmanın ve işbu Ek'in tatbikatı ile ilgili teknik teferruat ve işbu Ek'te tesbit edilen 
usullerde yapılmasına lüzum görülecek değişiklikler, her iki Hüküm'etin karşılıklı emniyet mülâha
zaları ile lüzum görülecek değişiklikler de dâhil olmak üzere, iki Hükümetin yetkili makamları 
arasında karşılıklı Anlaşma mevzuu yapılacaktır. 

18. — Anlaşmanın 11 ııei fıkrasında derpiş olunduğu veçhile Anlaşmanın müessir bir şekilde 
tatbiki bakımından Türkiye Hükümeti için yetkili koordinasyon mercii, 13 Mart 1952 tarihli ve 
3/14591 sayılı îcra Vekilleri Heyeti karariyle teşkil edilmiş bulunan Atlantik Andlaşması Mer
kez Heyetidir. 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti için yetkili koordinasyon mercii de Amerika Birleşik Dev
letlerinin Ankara'daki Büyük Elçiliğidir. 

Taraflar lüzumunda birbirleriyle istişare ederek bu mercilerin yerine başkalarını ikâme edebilir
ler. 

Z a b ı t 

Şurası mukarrerdir ki, Anlaşmanın 3 ncü fıkrası ve ekin 15. (a) bendi mucibince Gelir ve Ku
rumlar vergileri hususunda kabul edilmiş bulunan muafiyetler, ilerde Anlaşmanın 8 nci fıkrası 
(gereğince .aksine karşıılıJklı bir mutabakata 'varılmadıkça, Türkiye Hükümeti ile aralarında mevcut 
bir mukavele gereğince (Teknik yardım işleri müstesna)- Türkiye'de faaliyette 'bulunan şahıs ve 
şirketler hariç olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri tâbiiyetli şahıs ve şirketlere tatbik oluna 
çaktır. 
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