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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ajanı sıfatiyle hare
ket eden Export - tmport Bankası arasında 2 . XI . 1948 tarihinde akdolunan 30 milyon do
larlık kredi anlaşmasının onanmasına dair 5282 sayılı Kanuna ek olarak Dışişleri Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 19 . III . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılan kanun tasarısı ile gerekçe ve ilişiklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Gerekçe 

Amerika Birleşik Devletleri tarafından Avrupa Ekonomik Kalkınması için yapılmakta olan 
yardımdan Vaşington'daki (E. C. A) Ekonomik İşbirliği İdaresince, memleketimize, 3 Nisan 1948 -
31 Aralık 1948 devresi için tahsis olunan 30 milvonluk dolar kredisine ait olmak üzere Hükü
metimizle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Ajanı sıfatı ile hareket eden Export - Import 
Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde Vaşing+on'da akdolunan Anlaşma 5282. sayılı Kanunla 
tasdik edilerek 28 . XII . 1948 tarihinde neşrolunmuştur. 

Bu Kredi, ilk yardım ve kalkınma yılma ait olarak ihzar oluann 10 ve 50 milyon dolarlık iki 
programımızla tesbit olunan ceman 60 milyon dolarlık kredi talebimiz üzerinden ilk dokuz aylık 
devre için verilen bir avans mahiyetinde telâkki olunmuştu. 

Ekonomik İşbirliği İdaresi (E. C. A), bu kere, 30 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının bâzı 
hükümlerini tadilen ve bu Anlaşmaya ek olarak, 3 Nişan 1948 - 31 Mart 1949 tarihleri arasındaki 
12 aylık devre için memleketimize ikraz suretiyle yapılacak yardımı karşılamak üzere 1948 sene
sinin son dokuz ayı için verilen 30 milyon dolarlık krediyi 38 milyon dolara iblâğ eden yeni bir 
Kredi Anlaşmasının imzalanmasını teklif etmiş ve bu teklif uygun görülerek Anlaşma akdolun-
muştur. 

Bu yeni Anlaşma, 5282 sayılı Kanunla tasdik olunan ilk Kredi Anlaşması hükümlerini esas iti
bariyle aynen ihtiva etmekle beraber lehimize bâzı değişiklikleri de derpiş eylemektedir. 

Bu değişiklikler şunlardır: 
1. Kredi miktarı, 30 milyondan 38 milyon dolara çıkarılmışlar. 
2. Kredinin taahhüde bağlanma müddeti 30 Hasiran 1949 dan 31 Aralık 1949 tarihine kadar 

temdit olunmuştur, * 



3. Kredi miktarının tenzil olunabileceğine ait eski Anlaşmadaki hüküm çıkarılmış bulunmak
tadır. 

4. Ekonomik işbirliği idaresi tarafından yapılacak tediyat Bvvelâ şarta muallâk yardıma 
mahsup edilecek ve bu tamamen kullanıldıktan sonra kredi istimal edilecektir. 

5. Hükümetimizce yeni kredi miktarı için eski emre muharrer senet yerine kaim olmak üzere 
yeni bir emre muharrer senet tanzim kılınacaktır. 

Bu konuda, bu kere hazırlanan ekli kanun tasarısının birinci maddesi, 5282 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin mevzuunu teşkil eden 30 milyon dolarlık kredi anlaşmasını tadil eden yeni anlaş
ma ve eklerinin tasdikma mütedairdir. 

Tasarının ikinci maddesi ise, 5282 sayılı Kanunun ikinci, üçüncü ve dördüncü maddeleri hüküm
lerinin, bu kere arttırılan 8 milyon dolarlık munzam kredi kısmı için de aynen meriyette kalaca

ğını derpiş etmektedir. 
Bu yeni Kredi Anlaşması, memleketimiz menfaatlerine tamamen uygun görülmekle akdolunmuş 

ve kanuniyet kesbedebümesi zımnında Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yüksek Tasvibine arzolun-
muştur. 

Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon İS. III. 1949 
Esas No : 1/523 

Karar No : S 
Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti Ajanı sıfatiyle ha
reket eden Export - Import Bankası arasında 
2 . XI . 1948 tarihinde akdolunan 30 milyon do
larlık Kredi Anlaşmasının onanmasına dair 
5282 sayılı Kanuna ek olarak Dışişleri Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
19 . I I I . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulma
sı kararlaştırılan kanun tasarısı Kamutayın 
25 . I I I . 1949 tarihli toplantısında Komisyonu
muza havale olunmakla Devlet Bakanı Nurullah 
Esat Sümer ve Dışişleri Bakanı Necmettin Sa
dak'm huzuriyle görüşülüp incelendi. 

Hükümet gerekçesinin tetkikmdan ve veri
len izahlardan anlaşıldığına göre, Amerika Bir
leşik Devletlerince Avrupa Kalkınma Programı 
(ERP) dâhilinde memleketimize yapılmakta olan 
yardımın Nisan - Aralık 1948 devresine ait ilk 
kısmı olarak Washington'daki iktisadi işbirliği 
idaresi tarafından ikraz yolu ile 30 milyon dolar 
tahsis edilmiş ve buna ait anlaşma 2 Kasım 1948 
tarihinde Washington'da Hükümetimizle Birle
şik Devletler Ajanı sıfatiyle hareket eden Export 
- Import Bankası arasında imzalandıktan sonra 

24. XI I . 1948 tarih ve 5282 sayılı Kanunla onan
mıştır. 

Bu kerre, iktisadi işbirliği idaresi (ECA), 
ilk yardım senesi için Türkiye'ye ikraz yolu ile 
yapılacak yardımın, sekiz milyon dolarlık bir 
ilâve ile artırılmasını kabul ederek, otuz milyon 
dolarlık evevlki anlaşmayı tadil etmek ve 3 . IV. 
1948 - 31. I I I . 1948 devresine şâmil bulunmak 
üzere 38 milyon dolarlık bir ikraz miktarı tâyin 
eylemiştir. 

Teklifin Hükümetçe de kabul edilmesi üzerine 
bu yolda yapılan anlaşmaya göre evvelce takar
rür etmiş olan 30 milyon dolar 38 milyon dolara 
çıkarılmakla beraber, bunun kullanılma müddeti 
de evvelki anlaşmada derpiş olunan 30 Haziran 
1948 den 31 Aralık 1949 a uzatılmıştır. 

Bundan başka ilk anlaşmanın ihtiva ettiği ik
raz miktarının (E. C. A.) ca indirilebileceği hak
kındaki hüküm de yeni anlaşma ile kaldırılmış 
bulunmaktadır. 

Bu suretle Amerikan iktisadi işbirliği ida
resince memleketimize 3 . IV. 1948 - 31 . I I I . 1949 
devresi için 38 milyon dolarlık şartsız bir yardım 
yapılması, ve bu yardımın 31. XII . 1949 tari-
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hine kadar kullanılması ihtiyar ve imkânı tahak
kuk edecektir. Diğer taraftan ilk devrede İkti
sadi İşbirliği İdaresinden ayrıca 11,7 milyon do
larlık şarta bağlı bir yerdim da sağlanmıştır ki, 
bu da Avrupa İktisadi İşbirliğine katılan memle
ketlere, 16 Ekim 1946 tarihli Avrupalüararası 
ödeme ve takas anlaşması hükümleri dâhilinde, 
tanıdığımız keşide haklarından bizim lehimize ta
nınan keşide hakları mahsup edildikten sonra ka
lan safi bakiyenin karşılığıdır, ve borçlanmaksı-
zrn kullanabileceğimiz dolarları ifade etmektedir. 

Yeni imzalanan ve 2 Kasım 1948 tarihli 30 
milyon dolarlık ikraz anlaşmasını tadil eden 38 
milyon dolarlık ikraz anlaşmasının yukarda özet

lenen hükümleri Komisyonumuzca muvafık mü
talâa edilerek Hükümet teklifinin aynen kabulü
nün Kamutaya arzına oy birliği ile karar veril
miştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Ko. Baş. 

Samsun 
C. Bilsel 
Ankara 

A. Çubukçu 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
Malatya 

Dr. H. Fvrat 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Aydın 
Dr, S. Akın 

İstanbul 
'S. Adato 
Tokad 

C. Kovah 

Kâtip 
İzmir 

S. Odyak 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Kocaeli 

1. S. Yiğit 
Trabzon 

A. R. Işıl 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti Ajanı sıfatiyle hare
ket eden Exort - Import Bankası arasında 2 Ka
sım 1948 tarihinde akdolunan 30 milyon dolarlık 
kredi anlaşmasının onanmasına dair 5282 sayılı 

Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Ajanı sıfatiyle hareket eden Export - Import 
Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde Va-
şington'da imzalanan ve 5282 sayılı Kanunla 
onanan 30 milyon dolarlık Kredi anlaşmasını ta
dil ile kredi miktarını 38 milyon dolara iblâğ 
eyliyen E. C. A. İdarecisinin ihbar mektubu, 
Kredi Anlaşması ve Ekleri onanmıştır. 

MADDE 2. — 5282 sayılı Kanunun ikinci, 
üçüncü ve dördüncü maddeleri 38 milyon dolar
lık kredinin tamamı için uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
Başbakan 

§. Oünaltay 

Devlet Bakanı 
N. E. Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
//. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
G. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr, Kemal Satır 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgil 

Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat §}. Sirer 
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İhbar mektubu 

4 Mart 1949 
Azizim Bay* Büyük Elçi, 
Kredi esası üzerinden Hükümetinize 8 milyon dolar miktarında ek bir yardım sağlanacağım 

bildirmek için bu mektubu yazmaktayım. Bu suretle 1948 takvim yılının son üç çeyreği ile 1949 
takvim yılının birinci çeyreği zarfında Hükümetinize verilecek kredi miktarı 38 milyon dolara 
baliğ olmaktadır. 

Kredi miktarındaki artış, eski Kredi Anlaşmasındaki miktarı artırmak suretiyle bu Anlaşmayı 
tadil edecek yeni bir Anlaşma ve aynı şartları ihtiva edecek ve fakat yeni miktar üzerinden 
tanzim edilecek ve 1948 yılının son üç çeyreği için tanzim edilmiş eski emre muharrer senedin ye
rine ikame edilecek yeni bir emre muharrer senet ile yürürlüğe konacaktır. Mevzuubahis yeni 
Kredi Anlaşması ve yeni emre muharrer senet bu mektuba sırasiyle (A) ve (B) lâhîkalariyle bağlı 
numunelerin şekil ve muhtevasına uygun olacaktır. Yeni Kredi Anlaşmasının ve yeni emre muharrer 
senedin tanzim ve tevdiini mütaakıp eski emre muharrer senet iptal edilmek üzere size teslim 
edilecektir. 

Kredi esası üzerinden Hükümetinize verilecek 8 milyon dolarlık ek yardım (bundan son
ra kredi miktarı olarak anılacaktır.) Aşağıdaki hüküm ve şartlara uygun olarak sağlanmaktadır. 

a) Kredi esası üzerinden yapılacak yardım dolayısiyle icra olunacak ödemeler bir numaralı 
(E. C. A.) talimatnamesinin halen mevcut veya zaman zaman tadil edilecek hükümlerine tevfi
kan ve bu talimatnamede musarrah veaaika müsteniden yapılacaktır. 

b) Bu krediye müsteniden yapüaeak tediyelerin tedviri için lüzumlu veya arzuya şayan gö
rülen imza ciro veya müsaadelerin idareciye verilmesi Hükümetinizden talep edilecektir. 

c) 31 Aralık 1949 tarihine kadar E. C. A. taraf nidan yapılan ödemeler veya idareci tarafın
dan mezkûr tarihe kadar girişildiği kabul edilen taahhütler hariç, işbu kredi 31 Aralık 1949 ta
rihinde munkazi olacaktır. 

işbu (C) paragrafı gereğince aşağıdaki haller taahhüt telâkki olunacaktır: 
31 Aralık 1949 da veya bu tarihten evvel, 31 Aralık 1949 dan sonra teslim edilecek emtia ve 

hizmetler için ilzam edici bir anlaşma yapılmış veya mufassal plân ve şartnameleri icabettiren 
ve mahiyetleri itibariyle 31 Aralık 1949 da veya bu tarihten evvel taahhüde bağlanamıyan eşya 
ve hizmetlere mütaallik olup 31 Aralık 1949 da fiilen müzakere edilmekte olan kontratlar. 

Her iki halde de Hükümetiniz, kredi limitini muhafaza için idareciye bu iki halle ilgili olay
ları (Henüz akdolunmamış kontratların nihai takribi fiyatları dâhil) 31 Aralık 1949 dan evvel 
tevsik eyliyecektir. Bu vesikaların alınmasını mütakıp idareci : 

(ı) 31 Aralık 1949 tarihinde veya bu tarihten evvel akdedüdiği tevsik edilen ve kendisi ta
rafından kabul edilen kontratların tutarını tesbit eyliyerek Hükümetinizi haberdar etmek; 

(ıı) Taahhüt edildiği kabul olunan miktarlar için Washington'da kâin Export - tmport Bank 
nezdinde gerekli ödeneği ayırtmak; 

(m) Bu şekilde tefrik olunan ödeneğin tediyesini temin etmek; 
(iv) Bu gibi kontrat ve müzakerelerin taahhüt edilen miktara nazaran daha az bir ödeme 

ile neticelenmesi halinde Vaşington'da kâin Export - Import Bank'a tevdi edilen emre muharrer se 
nette gerekli indirmelerin yapılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır. 

d) Halen yürürlükte bulunan veya bundan sonra yürürlüğe konacak Amerika Birleşik Devlet
leri Kanunları veyahut Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir ajanı veya bir dairesinin 
mevcut veya ilerde tanzim olunacak bir talimatı gereğince, bu anlaşma-ile finanse edilecek her han 
gi bir malın veya hizmetin imal, istihsal, alım, satım ve ihracı Amerika Birleşik Devletlerinin bir 
ajanı veya bir dairesi tarafından ruçhan hakkı, tahsis emri, permi veya lisans verilmesini istilzam 
eylediği hallerde, bunların temini hususunda İdareci, her hangi bir vecibe veya sorumluluk deremde 
etmez. 

Hükümetinize yazılan 29 Ekim 1948 tarihli ihbar mektubu, evvelce verilen 30 milyon dolarlık 
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kredinin inkıza tarihini, İdareci tarafından taahhüt edildiği kabul edilen miktarlar hariç, 30 Hazi
ran 1949 olarak tesbit etmekte idi. 8 milyon dolarlık işbu ek kredinin inkıza tarihi ise 31 Aralık 1940 
olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. Her iki tarih arasında bir yeknasaklık temini maksadiyle 30 
milyon dolarlık kredinin inkıza tarihinin 30 Haziran 1949 dan 31 Aralık 1949 a alınması teklif edil
mektedir. 

Mevzuubahis 4 takvim yılı çeyrekleri için tatvip olunacak program dairesinde memleketinize 
meşrut yardım şeklinde kesin tahsisler yapıldığı takdirde memleketiniz için icra olunacak tediyeler 
ilk önce meşrut yardıma ve bilâhara krediye mahsup edilecektir. 

Lütfen, ana hatları yukarda belirtilen ve 8 milyon dolarlık krediye taallûk eden plân ile 3Ü 
milyon dolarlık kredinin inkıza tarihinin tadili hakkında ileri sürülen teklifin tarafınızdan kabul 
edildiğini bu mektubun merbut suretini imza ve iade suretiyle işaret buyurunuz. 

Memleketinizin programlarının tatbikmda her hangi muhtemel bir gecikmeyi bertaraf etmek için 
bu şekilde bir kabulün işbu mektubun taşıdığı tarihten itibaren 20 gün zarfında gönderilmesi bil-
hassa rica olunur. 

Samimî duygularımla. 

idareci 

ANLAŞMA 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ (BUNDAN SONRA TÜRKİYE OLARAK İSİMLENDİ
RİLECEKTİR) İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ AJANI SIFATİYLE VA 
ŞİNGTON D. C. DE KÂİN EXPORT - UlPORT BANKASI (BUNDAN SONRA EXİMBANK 
OLARAK İSİMLENDİRİLECEKTİR) ARASINDA 2 KASIM 1948 TARİHİNDE AKDEDİLEN 

BELİRLİ ANLAŞMAYA EK ANLAŞMA 

2 Kasım 1948 tarihli Anlaşma ile Bxinıbank Ekonomik İşbirliği Kanunu hükümleri gereğin
ce Türkiye lehine 30 milyon doları aşmamak üzere bir kredi tesis etmiş ve bu anlaşmanın yürürlüğe 
girmesiyle birlikte Türkiye Eximbank'a 2 Kasım 1948 tarihli bir emre muharrer senedi, kredi ge
reğince temin edilecek avanslardan doğacak borçların karşılığını teşkil etmek üzere tanzim vo tev
di etmiş bulunmakta idi. 

Anılan kredi anlaşması gereğince ve mezkûr emre muharrer senet mukabilinde Eximbank Tür
kiye'ye dolarlık avans tediyatında bulunmuştur. 

Ekonomik İşbirliği İdarecisi bu defa, 1948 tarihli Ekonomik İşbirliği Kanunu hükümleri gere
ğince Türkiye'ye açılan kredinin 38 milyon dohlra çıkarıldığı hakkında bir karara varıldığından 
Eximbank'ı haberdar eylemiş ve idareci Amerika Birleşik Devletleri Hazine Nâzın adına bir em iv 
muharrer senet tanzim etmek suretiyle bu iş için bir fon tahsis eylemiştir. 

Bu itibarla aşağıdaki hususlarda mutabık kalınmıştır : 
1. Eximbank tarafından Türkiye lehine 2 Kasım 1948 tarihli anlaşma gereğince 30 milyon do

lan tecavüz etmemek üzere açılan kredi 38 milyon doları tecavüz etmiyecek şekilde artırılmıştır. 
2. Bu anlaşmanın akdi ile birlikte Türkiye işbu anlaşmaya A lâhikasiyle bağlı emre mukar

rer senet örneğine göre Eximbank lehine 38 milyon dolarlık resülmali natık bir emre muharrer 
senedi tanzim ve tevdi etmiş ve bilmukabele Eximbank Türkiye'ye yukarda anılan 2 Kasım 1948 ta
rihli emre muharrer senedi teslim etmiştir. 

3. Kredi gereğince şimdiye kadar Türkiye'ye yapılan dolarlık avans tediyatı bu anlaşmama 
akdi ile birlikte tanzim ve Eximbank'a. tevdi edilen emre muharrer senede mahsup edilecektir. 

4- Eximbank'a aşağıdaki vesaik tevdi edilmedikçe ilk kredi miktarı olan 30 milyon doların 

( S. Sayısı : 149 ) 



fevkinde her hangi bir tediye yapılmıyacaktır : 
a) Bu anlaşma ve emre muharrer senedi ve mevzuubahis kredi miktarındaki artışı Türkiye adı

na taahhüt ve imza eyliyen şahsm yetkisini gösteren bir belge, 
b) Kredinin artan miktarına müteferri anlaşmanın akdi için lüzumlu yetkinin istihsali huşun

da Türkiye'nin bütün tedbirleri aldığını ve kredi gereğince temin edilecek avanslardan doğacak 
borçların karşılığını teşkil etmek üzere tanzim olunan 38 milyon dolarlık emre muharrer senedin 
anlaşma hükümlerine göre Türkiye'ye tam ve muteber bir vecibe tahmil ettiği hususunda Exim-
bank'ı tatmin eden bir Türkiye Adalet Bakanı veya Eximbank'ca kabule şayan görülecek diğer bir 
Hukuk Müşavirinin mütalâası, 

5. 2 Kasım 1948 tarihli Anlaşmanın her hangi bir şekilde tahdide tâbi tutulamıyacak olan 
;"J ncü ve 4 ncü paragrafları da dâhil olmak üzere mezkûr anlaşmanın yukarda değiştirilmiyen hü
kümleri tam olarak yürürlükte kalacak ve bu anlaşma ile tesbit edilen kredi arttınmına da şâmü 
olacaklardır. 

Bu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vaşington D. C. de kain Export - Import Ban
kası arasında usulüne tevfikan ve 2 nüsha olarak yukarda zikredilen tarihte akdedilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Sxport • Import Bankası 

A • Lahikası 

Emre muharrer senet 

Washington D. C. 
,1948 

V. S. A. 38 000 000r 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, tesellüm edilmiş değer mukabili olarak işbu senetle, Ame
rika Birleşik Devletlerinin bir ajanı olan Export - Import Bank of Washington'a veya haleflerine veya 
irae edeceği diğer şahıslara, otuz sekiz milyon (U. S. $ 38 000 000,-) dolardan ibaret resülmali, veya 
mezkûr resülmalden işbu senet mukabilinde avans olarak verilebilecek miktarı işbu senette derpiş 
edilen taksitlerle ödemeyi ve 30 Haziran 1952 den itibaren zaman zaman bu senette yazılı meblâğın 
ödenmemiş bakiyesi üzerinden senevi yüzde iki buçuk nispetinde (% 2 1/2) faiz tediye eylemeyi ta
ahhüt eder; faiz 31 Aralık 1952 den başlamak üzere her altı ayda bir vacibüttediye olacaktır. 

2. işbu emre muharrer senedin resülmal ve faizi, taraflarca hilafı kararlaştırılmadıkça, Ame
rika Birleşik Devletlerinin kanuni parasiyle Export - Import Bank of Washington'un Washington 
D. C, de kâin Bürosunda tediye olunacaktır. 

3. Bu emre muharrer senedin resülmali 30 Haziran 1956 dan başlamak üzere aşağıda vâde v« 
tutarları yazılı altışar aylık taksitler ile ödenecektir. 

( S. Sayısı , 149 ) 



- 1 — 
Miktar 

680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 

Tarih 

30 Haziran 1970 $ 
31 Aralık 1970 
30 Haziran 1971 
31 Aralık 1971 
30 Haziran 1972 
31 Aralık 1972 
30 Haziran 1973 
31 Aralık 1973 . 
30 Haziran 1974 
31 Aralık 1974 
30 Haziran 1975 
31 Aralık 1975 
30 Haziran 1976 
81 Aralık 1976 
30 Haziran 1977 
31 Aralık 1977 
30 Haziran 1978 
31 Aralık 1978 
30 Haziran 1979 
31 Aralık 1979 
30 Haziran 1980 
31 Aralık 1980 
30 Haziran 1981 
31 Aralık 1981 
30 Haziran 1982 
31 Aralık 1982 
30 Haziran 1983 
31 Aralık 1983 

Miktar 

680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
680 000 
640 000 
640 000 

İşbu senedin natık olduğu meblâğın dununda avans verilecek olursa, sonuncu avansın ödenme
sini mütaakıp resülmal taksitlerinin tutarlarında mütenasip düzeltmeler yapılacaktır. 

4. Türkiye Hükümeti, bu emre muharrer senet resülmalinin tamamını veya bir kısmını her 
hangi bir faiz vâdesinde cezasız ve tazminatsız olarak ödeyebilir. Bu suretle icra edilecek erken 
tediyeler, yukarda yazılı resülmal taksitlerinden vâdesi en son gelenden başlamak üzere yapıla
caktır, 

5. îşbu emre muharrer senedin her hangi bir faiz veya resülmal takstinin zamanında ve tam 
olarak tediye edilmemesi halinde senedin ödenmemiş resülmal bakiyesinin tamamı ile, bu bakiye
nin tediye tarihine kadar işlemiş faizleri, hâmilin ihtiyar ve talebi üzerine muacceliyet kesbe-
decektir. Her hangi bir ademi tediye halinde hâmilin bu hakkı kullanmamış olması gerek bu ve 
gerek her hangi bir ademi tediye dolayısiyle mezkûr haktan sarfı nazar edildiğini tazammun 
eylemez. 

6. îşbu senet, taraflar arasında münakit tarihli muayyen borç anlaşması hükümle
rine göre tanzim edilmiş olup mezkûr anlaşmanın tesbit eylediği bütün hüküm ve şartlara tâbidir. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Tarfh 

80 Haziran 1956 $ 
31 Aralık 1956 
30 Haziran 1957 
31 Aralık 1957 
30 Haziran 1958 
31 Aralık 1958 
30 Haziran 1959 
81 Aralık 1959 
80 Haziran 1960 
31 Aralık 1960 
30 Haziran 1961 
81 Aralık 1961 
30 Haziran 1962 
81 Aralık 1962 
30 Haziran 1963 
31 Aralık 1963 
30 Haziran 1964 
31 Aralık 1964 
30 Haziran 1965 
31 Arabk 1965 
30 Haziran 1966 
31 Aralık 1966 
30 Haziran 1967 
31 Aralık 1967 
30 Haziran 1968 
31 Aralık 1968 
30 Haziran 1969 
31 Aralık 1969 
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