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Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından Cumhuriyet Hükmetme verilen 

on milyon dolarlık kredi anlaşmasının onanması hakkında kanun 

(Resim Güzde İh ilâm : 10 . Y . !94fi - Sayı : fiM-l) 

No. Kabul tarihi 
4882 8 . V . 1946 

BİRİNCİ MA DDK — Amerika Kirle.şik Devletleri Hükümeti tarafından Cutn-
lıui'iyct Hükümetine verilen on milyon dolarlık kredi hakkındaki Anlatma kabul c-
dilnıis ve onanmıştır. 

İKİNCİ MADDE — 13ti Anlaşma konusuna giren. malların satıııalıudıkları ıtıa-
jıallenlen memleketimizdeki alıcı daire ve müesseselerce gösterilecek yellere kadar 
nakil, sigorta, ambalaj ve muhafaza gibi isler Ticai'et Ofisine gördürüleni lir. Bu 
takdirde sö/ii »'ecen islere ilişkin giderler ilıriji daire ve müesseselerce adı geçen 
Ofise, gider çeşidi bakımından diizenliyereği müfredatlı faturalar üzerine ödenir. 

C ( ' t T N ( ı r MADDİ] — İni kanım vayımı Dirilimde yürürlüğe girer. 

DC)RI) ( \ \T t r CADDIS — Hu kamımı Bakanlar Kurulu yürütür . 
0 Mayıs 194(5 

ANLAŞMA. 

I 
liirleşık I >c\ IctYr Dis Tasfiye Kmuisvouu lar-afuıdan Tick ara/asi dışında satılığa çıkarılan 

teçhizat ve malzeme fazlası mej anından ihtiyaçlarına tekabül edenleri satınalmak arzusunda, olan Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti (aşağıda kısaltılmış olarak Türk Hükümti denilen) ve 'bu malzemenin, 
Türk Hükümeti taraf ından on milyon dolar tu tar ına kadar mubayaalarını kolaylaştırmak arzusunda 
olan Amerika I'irlesık Devletleri Hükümeti (aşağıda Birleşik Devletler tabiriyle işaret edilen) aşa
ğıdaki hükümleri kaimi etmekte mutabık kalmışlardır : 

1. - Birleşik I)( vtetlcr. Türk Hükümetine, isini mı ba\ a.ıl.u' için on milyon dolarlık bir kredi 
verecek I ir. 

2. Türk Itukunıelı. kullanılan krrdının iaiıianunı, on müsavi taksitte, yıllık yüzde 2,3/8 nis
peti ü/erinden lıesa;ı edilen lıir t'a'/le \ e dımııh ödemeği taahhüt eder. Bu faiz, her taksit in hululün
de, Türk Hükümeti tarafından s-ıtm.duııiıi t iudmuouui dolar olarak fiatıaıa ödenmemiş bakiyesi 
yekûnu ü/.er'nden lıesa)> edilerektir. Faiz, bu malzemenin her sal ınalımlığı tarihten itibaren isle
meğe İnslıyaeak \e bu faiz \e İm taksitin birinci tediyesi I Ocak 19+7 He yapılacaktır. 

Hıılûl eden sair teksifler \ e faizler miifaakıp \ i lb inn Ocak amıını birinde ödenecektir. 
3.— Birleşik Devletler, faiz dâhil olmak üzere, işim taksitin resmi layiç üzerinden Türk lirası 

olarak 1edi\ esini isteyebilecektir. 
Birleşik Devletler, cari herlıanyi bir sene zarfında bir defa veya birkaç defa olmak ve tediye 

tarihinde hesap edilen faiz de dâhil bulanmak üzere, ödenmemiş bakiye yekûnunun yarısına kadar 
herhangi bir meblâğın veya meblâğların resmî rayiç üzerinden Türk lirası olarak tediyesini istiye-
bilecektir. 

Cari sene zarfında, ' lürk lirası tediyesine nıütaallik bir talep veya talepler vukuunda Birle
şik Devletler mütaakıp seneler zarfında, bir dcf-ı veya birkaç defa olmak üzere ödenmemiş bakiye 
yekûnunun veya işbu ödenmemiş bakiyenin bir kısmının tediyesini isteyebilecektir. Bu suretle 
avans olarak yapılan tediyeler daima son taksit in matlubuna kaydedilecektir . 
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hususi bir hesaba yatır ı lacak ve Birleşik Devletlerin arzusuna göre : 
1. Harsı , terbiyevî ve insanî gayelere; 
2 Birleşik Devletler tarafından Türkiye 'de kullanılan memurların ücretleri dâhil olmak üze

re Birleşik Devletlerin masraflarına tahsis edile eHîr . 

II 
Halen Türkiye 'de bulunan ve Birleşik Devletler tarafından fazla olarak ilân edilen mal/emenin 

satış ve ımıamelesi aşağıdaki hükünder ve şart hu dairesinde yapı lacakt ı r : 
1. Dıs Tasfiye Komisyonu Türk Hükümetine işbu malzemenin ve fiyatlarımı) «in\ eııf aire» ini 

ve itfa listelenin verecektir. Satis fiat1" aHkadaç mümessiller tarafından «o,,ü<m1eeektir. Türk Hü
kümeti tarafından seçilen malzeme Türk Hükümeti tarafından «mahallinde ve olduğu gibi» mülki
yeli müstesna olmak üzere, teminatsız satmalınaoak ve Türk Hükümetine aşağıda müştereken tes-
bit edildiği üzere şu tarihte veya şu tarihlerde teslim edilecektir: 

2 —• Türk Hu ki' aeline teklif yapıldı»! t a n l ı t m itibaren a/ami yirmi günlük bir müddet 
iınnde l i r Anlaşma yapıldığı takt irde, >eni bir lekl'f u c e k Türkive 'de geıek Türkiye dışında 
muh+cmel sair alıcılara yapılabilecektir. Saldığa ç ıkardan ve ne Türk Hükümeti , ne de Türki
ye'de, ınüteıııekkin hususi şahıslar tarafından satnıalınmayan bütün malzeme her tür lü gümrük 
resminden ve gümrük taraf ından istifa olunan sair mükellefiyetlerden muaftır. 

Birleşik Devletlerin talebi üzerine işbu malzemeye nıütaallik ihracat lisansları derhal verile- • 
çektir. 

Türkive 'de mütemekkuı olanlara satılan mal/eme için her türlü gümrük resmi i " buna nıüta-
illik sair mükellefiyetler cari kanunlara göre bu malzemenin alıcıları tarafından ödenecektir 

•1 — Türk Hükümeti tediyeyi, kendisi taraf ından satınalrnan malzeme fazlasının tesliminde 
(tecilli dolar kredisinden farklı olarak) peşinen Amerikan doları ile yapacaktır . 

4. - Türkiye'deki Birleşik Demetler ajanslarının T ü r k h e'de kullanmak arzusunda oldukları 
bu gibi malzeme fazlası alıkomdabilir ve satışa çıkarılmaz. 

I I I 
Eğer Birleşik Devletler,gerek Türkiye 'de erecek Türkive dışındaki malzeme fazlasından bir 

kısmını.bir veya birkaç gayrimenkul mukabilinde t rampa etmek arzusunda bulunursa - böyle bir 
veva birkaç ıravrimcnkulün Türk Hükümeti tarafından satılmak üzere Gösterilmesi ve bunlar Türk 
Hükümet i ve Birleşik Devletler taraf ından müştereken muvafık görülmesi kaydiyle - Türk Hükümeti 
bu t rampayı yapabilecek bir müesseseyi göstermeyi taahhüt eder. 

tshu gayrimenkuller sefaret (Birleşik Devletler Sefiri için bir ikametgâh dâhil olmak üzere) 
veya konsoloshane olarak kullanılacaktır . Bu takdirde, işbu t rampaya nıütaallik şar t lar Birleşik 
Devletler yetkili uzuvları ile mevzuübahis müessese arasında müştereken karar laşt ı r ı lacakt ır . 

Kahi re 'de iki nüsha olarak ingilizce ve Fransızca lisanları üzerinden 27 Şubat 1.946 da tanzim 
ve imza edilmiştir. 

îşVu meali tasdik etmek üzere taraf lar bu Anlaşmaya parmaklar ını ve mühürlerini basmışlardır. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümet i namına Birleşik Devletler Hükümeti namına 

N . T . Seymen Fred W . Ramsey 
Türkive'nin Kahire Elçisi Dış Ta-sfîye Komisyonu azası 

N . T . Seymen Fred W . Ramsey 
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