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B İ R İ N C İ ..MADDE — Ankara Belediyesine bağlı olmak üzere «Ankara Sular
İdaresi» .adı ile tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tâbi bir idare kurul
muştur,
İ K İ N C İ MADDE — Bu idare Muhasebe! Umumiye Kanunu ile Belediye Mu
hasebe Usulüne ve Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine bağlı değil
dir. Memur ve hizmetlileri hakkında Belediye memur ve hizmetlilerine ait hüküm
ler uygulanmaz.
Müessesenin sermayesi ve idare şekli ve memur ve hizmetlilerinin tâbi olacağı
esaslar işletmenin bünye ve ihtiyacına göre ve Ankara Elektrik ve Havagazı ida
resinin bağlı bulunduğu hükümler göz önünde bulundurulmak suretiyle Belediye
Meclisince kararlaştırılır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Ankara Belediye Meclisi bu idareyi ve gerekli görürse
diğer işletmelerini, hesapları ve bütçeleri ayrı tutulmak şartiyle Ankara Elektrik
ve Havagazı İşletmesi İdaresine bağlamıya yetkilidir. Bu takdirde bağlanacak
işletmeler hakkında da 4325 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Hazineye ait olup 1779 sayılı Kanunun 3 ncü madde
si gereğince işletmesi Ankara Belediyesine devredilmiş olan su tesislerinin mülki
yeti bütün menkul ve gayrimenkulleriyle devredilen mallara ait her türlü hakları
ve borçlariyle birlikte Ankara Belediyesine bedelsiz olarak devredilmiştir.
BEŞİNCİ MADDE — Devredilen tesislerle menkul ve gayrimenkul malların
satmalına veya tesis kıymetleri ile bugünkü durumları ve işletmeye konuldukları
tarihten beri geçen süre içinde ticari esaslara göre itfa edilmesi gerekli miktarlar
göz önünde bulundurulmak suretiyle Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklariyle An
kara Belediyesi temsilcilerinden kurulacak üç kişilik bir komisyon tarafından kıy
metleri takdir edilerek idarenin sermayesine katılır.
ALTINCI MADDE — Bu devir her türlü vergi, harç ve resimden muaftır.
YEDİNCİ MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun hükümlerini İçişleri, Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür.
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