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BIPİNTtJV A.DD&— Türkiye Cpınhııriyoti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devle İleri Hükümeti arasındaki ödünç verme ve Kiralama ve Mutalebelere znüt?-
ali.'" Ank^na kal ol odilmip ^ on a1 m -̂f-jr. 

7İCIAV I JTA1 T»YJ - "">! I,,«ı m \ı'~ıi!'ı t.rihmüc vıoiiıliığe eiıer. 
ÜÇÜXCtv MADDE — Bu k?raır. Hakanlar Kurlu yürütür. 

22 Mavıs 1946 

TÜEKlYE CUMHURÎYETt IIÜKÜ31ETİYLF AMERİKA BÎRLEŞÎK DEVLETLERİ HÜKÜMETl 
ARASINDAKİ ÖDÜNCVERME VE KİRALAMA VE MUTALEBELERE MÜTAALLIK 

ANLAŞMA 

Türkiye Oumhurijcti Hüküm ati ^n Amerika Birleşjk Devletleri Hükümeti, 
Ödünçverme /e Kiralama Tre İkinci dünyp harbî doiayısiyle her iki Hükümetten birinin diğerin

den ol an milî mırbebelerinin kesin surette hal ve tesviyesine girişmek arz'jsunu besliyerek, 
Müjterol" diişmrrın yenilmesiyle şimdiden elde etmiş oldukları menfaatleri dikkat nazarına alarak 

•"e ödünçverme ve kiralama ile bu hareden doğan rnütalcbeİT vej^a diğer vecibeler mukabilinde, bn 
Anlaşmada tasrih edilenler dışında, munzam hiçbir rr enfaai aramamaktaki kesin niyetlerini pek-
1 eştir er ek; 

Bn hal ve tesviyenin tam ve kesin olduğunu beyan ederek, 
11 Mart 1941 Kanunu gereğince yapılacak yardıma mütaallik esaslar hakmdaki 23 Şubat 1945 

tarihli Anlaşmanın T nci maddesi hükümlerine uyarak bağlandıkları genel vecibelere binaen: 
a) Dalu1! ve m'llellerarası ger eki1' tedbirlerle bütün milletlerin hürriyet ve refahmm maddi 

tem eli eı ini +eskil eyliycn istihsal, iş, malların mübadele ve istihlâkinin artırılması; 
b) Milletlerarası ticarette her türlü farklı muamelenin ortadan kaldırılması; 
c) Gümrük tarifelerinin ve dı^er ticari engellerin indirilmesi ve hafifletilmesi; 
Maksadiyle, yakın bir âtide aralarında ve diğer Hükümetlerle birlikte müzakerede bulunmak 

frasusıınlaki Anlaşmalarını pekleştirerek; 
a] Böyle bir Konferansta güdülecek amaçlara zarar verebilecek milletlerarası ti"irete, tedi

yeye , reja para yatırmalara dair yeni tedbirler almaktan kaçınmanın ve; 
b) Yutandaki tedbirlere dair birbirlerine yeter derecede karşılıklı istişare fırsatları vermenin 

siyasetlerine uygun olduğunu beyan ederek; 
Si'i1 J-\vyaı rcıbğc dair il i UTI^Ü/TC' aıaa'ida ,?3ri 'm^alanmıç bulunan Arlanmanın ve Millet

lerarası İmar ve Kalkırmp Bankasiyle Milletlerarası Para Sandığın? üve olmak Hıı Türkiye Hü-
'•cümetmoe yapılan müracaatın. Yukarıda işaret edilen. prr üPİpl«Tc "lygün. Trıhoıdajuira mıişghede 
ederek; 
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Aşağıdaki hususlarda ayıt&bıa salmışladır: 

^ Madde — 1 

Bu Anlaşmada Kullanılan < Ödünç ver u*e ve kiralama maddesi» tâbiri 11 Mart 1941 Kanunu ge
reğince Birleşik Devletler Hüııünıeü tarafından; 

a; İster Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine; 
b) İster herhangi diğer bir Hükümete devredilmiş olup bu Hükümetçe bilâhare Türkiye Cum

huriyeti Hükümetine devrüteslim edilen herhangi madde mânasına gelir. 

Madde — I I 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu Anlaşmanın icra mevkrme konmasını takıp eden 3u gün 
içinde Birleşik Devletler Hükümetine taın «4 500 000>, Birleşik Devletler dolan . ıdı^elr t i ı 

Ba para şonlaun bedelini 'teşkil eder. 
a) 
(i) bedelleri Birleşik Devletler Hükümetine hie ödenmemiş bulunan 
Ve 
(i i) 1 Eylül 1945 gee.e yarısında Türkiye Uiı tümelinin, ajanlarının veya yedieminlerinin ta

sarrufunda veya kontrolü altında bulunmakta ulan yahut da im tarihten sonra Türkiye Hükümeti
nin, ajanlarının veya yedieminlerinin tasarruf veya kontrolü altına girmiş olan makine • âletler ka
tegorisine »iren bütün Ödüuevemıe ve Kit.dama maddeleri, istihsale yanyan diğer makineler, lo
komotifler ve diğer demiryolu müteharrik malzemesi', bir buçuk ve daha yüksek tonluk yük kapasi
tesinde komyonlar. 

b) 11 Mart 1941 tarihinden sonnı Türkiye Cumhuru eli Hükümetine de\ ı edilmiş bulunan 
ve bedelelrinin peşin ödenmesini talep ejaek Liri eşik l)e\ letter Hükümetince rnûlal olduğu halde 
Türkiye Hükümeti tarafından Birleşik Devletler Hükümetine bedelleri henüz ödenmemiş bulunan 
bütün Ödüneverme ve Kiralama maddeleri (peşin ödenmeyi gerektiren talepnamelerle almanlar 
lı ar içtir.) 

e) İki Hükümetten birinin ikinci dünya harbinden doğan ve diğerinden olan alacaklarının 
tam tutarı (Cumhuriyet Hükümeti tarafından şimdiye kadar peşin para ile ödenmek üzere ta
lepnamelerle alınıp ödenmemiş bulunan Üdüııçveruıe \e Kiralama maddelerine ait bedeller hariçtir.) 

Madde — İH 

Bu Anlaşmanın, ikinci maddesinin (a) ve (b) fıkralarında tasrih edilen bütün maddeler ve hâ
len Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, ajanlarının veya yedieminlerinin tasarrufunda veya kont
rolü altında bulunan bütün Ödüneverme ve Kiralama maddeleri - ki bunların bedelleri Birleşik Dev
letler Hükümetine tamamen ödenmiş bulunmaktadır - işbu Ani aşıma mucibince tasarruf ve kullanma 
bakımından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin kayıtsız şartsız tam mülkiyetine girer. 

Madde — IV 

a) Birleşik Devletler Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Devletler Hükümetleri ara
sında karşılıklı yardıma mütaallik esaslara dair 2?> Şubat 1945 tarihli Anlaşmanın 5 nci maddesi 
hükümleri gereğince, şimdiki fevkalâde şartlar devresinin, Birleşik Devletler Başkanı tarafından 
tâyin edilecek şekilde sona ermesinde, bu Anlaşma hükümlerine tevfikan devredilmiş olup tahrip, 
zayi ve istihlâk edilmemiş ve Birleşik Devletlerin veya Batı yarım kürresinin savunmasına faydalı 
veyahut Birleşik Devletler için başkaca faydası bbulunduğu Başkan tarafından tâyin edilecek olan 
savunma maddelerini geri almak hakkını haizdir. Her ne kadar, Birleşik Devletler Hükümeti, bu 
gerialma hakkmı umumi olarak kullanmak nyietinde değilse de, Birleşik Devletler Hükümeti iş
bu hakkını, bu Anlaşmanın ikinci maddesinin (a) ve (b) fıkralarında tasrih edilen maddeler harig 
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olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine geri alma talebi ilıbar edildiği tarihte tahrip, zayi 
ve istihlâk edilmemiş olan üdünçverme ve Kiralama maddeleri için, karşılıklı olarak mutabık kalı
nacak bir usule göre, 1 Eylül 1945 tarihinden soma, herhangi bir zamanda kullanabilir. 

b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işbu Anlaşmanın ikinci maddesinin (a) ve (b) fıkraların
da tasrih edilenler dışında kalan Ödünç verme ve Kiralama maddelerini 3 neü hiçbir memlekete devret-
miyecek ve onun tasarrufuna bırakımıyacaktır. 

Madde — V 

İki Hükümetin (Krom stoklarının kullanılmasına mütaallik olarak yeni yapılan Anlaşma ve 
Türkiye'nin içinde ve dışında bulunan, Birleşik Devletlere ait malzeme fazlasının satışına dair 
Anlaşma gibi) mevcut Anlaşmalardan doğmuş olup ödenmesi mükellefiyeti evvelce kabul edilen ve 
hesaplaşma usulü karşılıklı kararlaştırılan malî alacakları yukarıda bahsi geçen Anlaşmalara göre 
hal re tesviye edileceğinden işbu Anlaşmada yer bulmamıştır. 

îşbu Anlaşmadaki taahhütler dolayısiyle ve mümkün olduğu kadar şümullü bir hal ve tesviyeye 
erişmek ve iki Hükümet arasında uzun müzakerelerin önünü almak amaciyle, iki Hükümetten biri
nin, ajanlarının veya vasıtalarının, diğerinden, ajanlarından veya vasıtalarında olan 

a) Ödünçvermc ve Kiralamadan doğan yahut 
b) 11 M art 1941 tarihinde veya bundan sonra ve 2 Eylül 1945 tarihinden evvel, İkinci dünya 

mırbi harekâtından dolayı veya bu vesile ile husule gelmiş olup bu Anlaşmada ayrıca yer bulmamış 
(ilan 

Herhangi bir mahiyette bütün malî mutalebeler bu Anlaşma ile iptal edilmiştir; ve iki Hükü
metten hiçbirisi bundan böyle diğerine karşı hiçbir mutalebeyi ne ortaya atacak, ne de takip 
edecektir. 

Madde — VI 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda Ankara'da 
nota teatisi suretiyle tâyin edilecektir. 

Ankara'da 7 Mayıs 1946 tarihinde Türkçe ve İngilizce ikişer nüsha olarka ve her iki metin ayını 
zamanda muteber olmak üzere yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti namına 
Hasmı Saka Edwin Wilson 
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