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MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
22 . 6 . 1974 tarihinde kararlaştırılan «Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin
ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkında kanun tasarısı» ve ge
rekçesi İlişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim.
Bülent Ecevit
Başbakan

GE RE K0 E
I - Genel açıklamalar :
Gerek gelir kaynaklarının Merkezî Ma re ile Mahallî İdareler ve bu arada belediyeler
ahenkli 'bir şekilde bölüştürülerek belediyelerin sıhhatli g-elirlere kavuşturma olanaklarının
liği ve bunun sonucıp olarak da kanunlarla -kendi!,u"ine verilen görevleri, gereken düzeyde
dıkları ve gerek değişen 'ekonomik ve sosyal şartîara uygun b'ii'şekilde artan ve devaın'lılık
belediye hizmetlerinde aksamalara yol açıldığı bir vakıadıı'.

arasında
yetersiz
yapama
arz eden

©unun kısmen önlenebilmesi için, belediyelere 'Mitçe kanuni arı ve 4-41 sayılı Devlet Ya'tırım Ban
kası Kanunu 'gereğince Devlet Yatının Bankası ve İller Bankası aracılığı ile Hazineden kredi açılmak
suretiyle malî imkânlar temin edilmeye çalışıl m :îkl.adıı\
Belirtilen şekilde, belediyelere gerek Hazineden ve gerek İller Bankasından •verilen kredi ve ikraz
ların vadeleri geldiğinde nakit sıkıntısı nedeniyle geri ödenemediği de ayrı bir gerçektir.
Bu durumun kısmen olsun giderilmeyi amacıyle Hükümet programında, belediyelerin malî güçleri
nin artımî'nıasım temi'iıen 31 . 12 . 1973 tari'hine kadar olan borçları kapsayan geniş bir iç borç konlsoMasyonuna gidileceği önıgörülımüştür.
Bu itibarla, belediyelerin ve belediyelere -bağlı müessese ve işletmelerin geniş ölçüde malî imkâı sızlıküardan doğan hizmet 'yetersizliğinin kısmen ol un giderilmesi ve belediye 'kamu hizmetlerini yeri
ne getirebilmelerini teminen, bu hususta tedbir a'ınması zorun'luğunu ortaya, çıkarmıştır.
•Belediyelerin kamu 'hizmetlerini yapabilmeleri ve ıbozulmuş olan malî dıu'umlarını düzel tebilmeler'i meselesine ilki temel yönden yaklaşmak kabil lir. Bunlardan birincisi malî tevzin problemini ve
Belediyeler Gelirleri Kanununu yeniden ele alına!:, ikincisi belediyeler borçları üzerinde hafifletici
biı* malî operasyona gitmektir. Birinci çözüm şeklinin uzun vadeli oluşuna karşılık, ikinci çözüm yo-

lııııım kısa vadeli ve süratle sonuç. verici hüviyeti gözünü ne. alınarak İlişik Talikim Kanının tasarısı
haznianmıştıı'.
Tasarı, Belediyelerin ve Belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin Hazineye, Kanın İktisadî
Teşebbüslerime, İller Bankasına, Kanın iktisadî Teşebbüslerinin T. C. (Merkez Bankasına ve Kamu
İktisadî Devlet Teşebbüslerinin birbirlerine olan borç ve alacaklarının uzun vade ile tahkimi he
deflerini gözetmektedir. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere, tasarıda iki çeşit malî' operasyon
vardır. Birincisinde Belediyelerin ve Belediyelere ıbağh müessese ve işletmelerin Hazineye, Kamu
İktisadî Teşebbüslerine ve iller Bankasına olan borçlarının, diğer operasyonun ise Kamu İktisadî
Teşebbüslerinin T. (1. Merkez Bankasına ve birbirlerine olan borçlarının uzun vadelere bağlanmak
suretiyle tahkimi hedeflerini gözetmektedir.
Tahkim edilecek borçlar, belirli.bir ödemesiz devrenin bitiminden sonra maddelerde öngörülen
sürelerde taksitler halinde ödenecektir.
Teklif edilen malî operasyonun anahatları bunlardır ve aşağıda maddeler üzerinde yapılan açık
lamalarda daiha geniş tafsilât verilmiştir.
Tasarının malî portesi aşağıdaki şekilde tahlil edilebilir. Ancak, önemle kaydedilmesi gerekli
husus, bu rakamların geçici oldukları ve gerek Bakamların tasarının 2, 3, 4, 6 ve 7 nci maddeleri
gereğince yapılacak tespit sonunda belirtilecekle; diı*.
Belediyelerin ve Belediyelere bağlı Müessese ve İşletmelerin Hazineye
Belediyelerin ve Belediyelere bağlı Müessese1 ve İşi. Kamu İkt. Teşebbüslerine
621 040 000
Belediyelerin ve Belediyelere bağlı Müessese ve İller Bankasına
1 122 412 000
Kamu iktisadî Teşebbüsleri T. C. Merkez Bankasınla
12 634 000 000
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin birbirlerine
536 000 000
Toplam borçları

"

14 913 452 000

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, tahkim .edilecek borçlar arasında kamulaştır
madan ve talahhüt bedellerinden doğanlar yer almamaktadır. Kamulaştırma bedelleni Anayasamızın
35 nci maddesine uymayacakları için tahkime tabi.tutulmami'Şİardır. Taahhüt ve satma İmadan do
ğan borçlarda' ödenmesi gerekli (muaccel) borçlar oldukları için tahkim dışında bırakılmışlardır.
Bunlar tasarının kabulü ıha 1 inde. Belediyelerin genişleyecek olan malî imkânları içinde ödenecek
lerdir.
II. — Tasarıidaiki hükümlerle ilgili açiklammlar :
Birinci maddesi; Belediyeler ve Belediyelere bağlı Müessese ve İşletmelerin Hazineye, -Kamu,
İktisadî Teşebbüslerine, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin birbirlerine ve T. C. Merkez Bankasına olan
bir kışımı borçlarının tahkimi öngörülmektedir. Burada borçların tarifi ya pil imamı ş ve gerek kamu
hukukundan doğan, gerek özel hukuktan doğan borçlar kavranmıştır. Özel hukükdan doğan borç
ların meselâ âkitten, haksız muamelelerden veya sebepsiz mal iktisabından doğmuş olmaları 'ara
sında da bir ayı rina yapılmamıştır. Borçların sınırlandırılması, sadece alacaklılar yönündendir.
Tahkime .alman borçlar, Kamu kuruluşlarına ve Kamu İktisadî Teşebbüslerine ait olanlardır.
ikinci maddem; (<elir kaynaklarının, Merkezî İdare ile Mahallî İdareler ve bu arada Beledi
yeler arasında ahenkli bir şekilde bölüştürülerek belediyelerin sıhhatli gelirlere kavuşturulamadıkları nedeniyle yasalarla kendilerine verilen görevleri gereken düzeyde yapamadıklarının bir
gerçek olduğu, bu durumun ise, değişen ekonomik ve sosyal, şartlara uygun bir şekilde artan ve de
vamlılık arzeden Belediye hizmetlerinde aksamalara yol açtığı bir gerçektir.
Bu durumun kısmen önlenebilmesi için, Belediyelere Bütçe kanunları ve 441 sayılı Devlet Ya
tırım Bankası Kanunu gereğince Devlet Yatırım Bankası ve İller Bankası aracılığı ile Hazineden
kredi açılmak suretiyle malî imkânlar temin edilmeye çalışılmaktadır.
Belirtilen şekilde, Belediyelere Hazinece veril MI kredilerin vadeleri geldiğinde nakit sıkıntısı
nedeniyle geri ödemem ediği de ayın bir gerçektir.
'Millet Meclisi

(S. (Sayısı : '98)

-3 —
Öte yandan, Hükümet programında; Belediyelerin malî güçlerinin arttırılmasının temin 'edile
ceği ve 31 . 12 . 1973 tamirine ika dar olan borçlan kapsayan geniş bh* iç konsolidasyona gidileceği
belirtilmiştir.
Bu sebeplerle, Belediyelerin ve Belediyelere bağlı Müessese ve İşletmelerin Hazineye olan borç
larının talikimi yoluna gidilmektedir. Maddede öngörülen 10 yıllık ödemesiz devre sonunda, bele
diyelerin çağdaş görevleriyle uyumlu malî imkânlara kavuşması nedeniyle, Hazineye olan borçları
nı taksitler halinde ödeyebileceği düşünülmüştür.
üçüncü maddesi : Belediyelerin ve Belediyelere bağlı müessese ve iletmelerin genellikle akar
yakıt ve elektrik bedellerinden dolayı biır kısmı kamu iktisadî Teşebbüslerine olan borçlarının
zamanında tahsil oToına maması alacaklı Kamu kuruluşları normal işletmecilik fonksiyonlarını yeri
ne getiremez duruma düşürmektedir. Belediyeler de, belediye hizmetlerine olan talebin hıızla artma
sına karşıhık, kendilerine emin bir gelir kaynağı Imlunaınamış olması borçlarını ödeyememelerinin
başlıca, m edenlerini teşıkil 'etmektedir. Bu sebeple Belediye - Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 31 . 12 .
1073 tarihi itibariyle ödenme kabiliyetlerini kaybetmiş borç ve alacaklarımın dava Ve icra yoluna
-gidilmeden - gereksiz zaman ve kaynak israfına ve Kamu hizmeti ağzındaki kesdnıtjiilere islebep ol
madan - çözümlenebilmesi Belediye ve Belediyelere bağlı müessese ve 'kuruluşların iborçlarınm erte
lenmedi ve alacaklı Kamu İktfeadî Teşebbüslerinde alacaklaırının Hazinece ödenebilir duruma ge
tirilmesi iki taraf iejkıde en uygun! yoü1 olmaktadır: Hükümet programında da öngörülen konsolidasyomun gerç ekleşmesi ile;
Belediyelerin Kamu İktisadî Teşebbüslerine olam borcu. 621,4
Belediyelere ait İşit. ve Müesıseise. Kamu İktisadî Teşebbüslerine lOİan borcu.
Toplam 621,4 milyon liralık Belediye ve Belediyelere ait işletmelerim borçları konsolide edil
miş olacaktır.
Tasarının Dördüncü Maddesi; Belediyelerin ve Belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin
31 . 12 . 1973 tarihi itibariyle tiler Bankasına odan borç bakiyelerimin, 10 yıllık öderııeisdz devreden
ve uyumlu malî imkânlara kavuşmalarından sonra ödemeleri öngörülmektedir.
'Bu suretle, Belediyelerin Kamu hizmetlerini yapa Dilmeleri Ve bozulmuş olan im âlî durumlarını
düzeltebilmdleui içdn Ibo-rçları üzerende hafifletici operasyona gidihmefcle kısmen de olsa Belediyeler
üzerinde ferahlatıcı biır durum yaratılması amacı güdülniıüştiür.
Taşarının Beşime! maddesi; Tabiî afetleır fonuna, tiler Bankası nezdindeki Belediyeler fonuna
ve Beledi yellerin kemdi kurdukları müesseseler ve işletmelere olan borçları ile bu müessese Ve iş
letmelerin, bağlı oldukları belediyelere olan borç lanın tahkim dışımda tutmaktadır. Gerçekten ilk
fonun belediyelerle bir borçlanma münasebeti bu Umma makta ve bir kaç Belediyenin biır milyonu
aşmayan bir borcu bulmntaıajktadır. Belediyeler Konu ise, esasen, 50 000 dem aşağı beldelere su,
elektrik, kanailıiza'syom, mezbaha tesisleri proje ve yapımı içlin veya harita ve plân hazırlanması maksadiyle ödünç, verileni bir fon olduğu için tahkim dışında bırakılmıştır. Diğer taraftan, fon, halen
İller Bankası kaynıaklannııdan anapara ve faiz olarak (246) milyon civanında kullanılmamış durum
dadır. Belediyeler Fonunun, gene belediyelere yirmi yıl vadeli ve faizsiz hizmet eden bir mekanizma
olduğu da ayrıca nazara alındığından, yukarıdakilerle beraber istisna edilmesinin sebepleri açık
lanmış olmaktadır. Belediyelerin kemdi kurdukları müessese ve işletmelerle olan karşılıklı borç, ve
alacaklarının tahkim dışı olması ise gayet tabiîdir. Zira Müessese ve İşletmeleriyle birlikte belediye
ler bir malî birlik ifade leltmelktıeıdlirler.
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- 4 Altmcı maddesi; Kjamıu İktisadî Teşebbüslerinin T. O. Merkez Bankasına 31 . 12 . 1973 tarihi
itfibarryle meıvcııt borçlarınıdian seyyaliyetini kaybedenlerin Hazinece devir alınması, aslında fiilî
bir duru muin ıtesclilli anlamıma (gelmektedir. Ülkemiz gibi ;geiri kalmış memleketlere özgü ıntedetnierle
hükümetler ülke içinde borçlanabilme zorluğu içkidedirler. Ammle lûzmetlerime olan talebin, hız
la artması ev buna ilâveten ve hükümetlerin daha çok sosyal gayeleri kendilerine amaç edinmeleri
kamu sektörünün fotn ihtiyaçlarını hızla artırmaktadır.
Ülkemizde hükümetlerce izlenen fiyat ve gelir politikası tedbirleri, bazı Kamu iktisadî Teşebbüs
lerindin T. C Merkez Bankasına borçlanmaları neticesi loğurmaktedır. Bu boraların Hazinece dev r
almr.'.-nı ve Ln."me'ce kura kuşların, geçmişte «l.)ğan görev zararları alacaklarıma mahsubu leııfilasyonist olmayan bir işlem niteliğindedir. Bu yönü ile de JCamu İktisadî TeşebbüslmnSjn OMterfcez Ban
kasına olan boirölarıni'n Haızime'ce deîvdr aılınlması ve sürelerinin uzatılması ekonomik istikrar tedbir
lerin'e clıe ters düşmemektedir. Kamu İktisadî 'TeişebbiLileriniln Merkelz Bankasınla 31 . 12 . 1973 ta
rihindeki boraları îkurıılluşlar itibariyle aşağıdaki ıgübidir.
Kum m Adı

(x) Borç (Milyon TL.)

T. M. Ofisi
Siimerbank
Şeker Şirketi
Tekel CM. Md.
Ziraat Bankası
(Tarım Kredii Kooperatifleri)
Tarım Satış Kooıpera.

2 700,0
640,0
729,0
2 270,0
2 440,0
3 855,0
12 634,0

Yedinci maddesi; Kamu İktisadî Teşebbüslerinin birbirlerine ve Devlet Yatırım Bankasına
31 . 12 . 1973 itibariyle seyyaliyetini kaybetmiş borçlarının konısiolidasyoma tabi tutulması ilgili
borçlu ve aiacaklı kuruluştların içinde bulundukları fiili durumun kabul edilmesidir. Ödenemiyecek
borçların ve tahsil olunamayacak alacakların kuruluşların yıllık programlarına dahil edilmesi ger
çekçilikten uzak bir davranış olmaktadır.
K'imu İktisadî 'Teşebbüslerinin birbirlerine olan seyyaliyetleırdınıi kaybeden borçlarının Devlet
Yatıırım Bankasına devredilmesi ve Iborfçlular yönünden 5 yıllık ödemesiz devreden sonra gelen 5
yıl içkide eşit taksitlerde ödennuesi ve alacaklılar yönünden de alacaklarının Devlet Yatırım Banka
sına olan borçlarına mahsup edilebilme olanağı kurulıiij.arı daha gerçekçi yatırım ve ilşllietmıe prog
ramları hazırlamaya sevk edeceektir. Borçlu kurulukların % C faiz ödemeye mecbur bırakılmaları da
en azından borç ödememe alışkanlıklarını önleyici bir tedbir olarak zikredilebilir.
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Devlet Yatırım Bankasına olan 31.12.1973 tarihi itibariyle seyyaliyetlerini kaybeden borçlarının konsolidasyon kapsamına alınması da kuruluşları programlarını gerçek
leştirmede daha gedçekçi hedefler tespitine sebep olacaktır, Üdenemiyeciek borıçlarındıaıa. dolayı yatarım
ve üretim programllarımı aksatmaları yerine ıgereeğe daha yakın programlatrı hazırlamaları itemin
tdııınabiiee ektir.
Tasarının Sekizinci maddesi : Bu kanamda öngörülen işlemlerin yürütülebilmesi için gereğine
göre, Maliye Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertiplerine veya yenliden açılacak özeli .teirtiplerine gelir.
odenıek ve gider kaydetmeye Maliye Balkanının yetkili olacağı saptanmıştır.
Tasanınım Dokuz ve Onuncu maddeleri ayrıca, açıklamaya muhtaç görülmemiştir.

(*)

Kesin miktarlar inceleme sonucu belli olacaktır.
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- 5 Biiltçe Plan Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plan Komisyonu
Esas No. : 1/171
Karar No. : 26

28 . 6 .1974

3föi!llat Meclisi Başkanlığına
Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin
bir kısım borçlarının tafhkimi hakkında-k'i kanun tasarısı, İmar İskân Bakanı ve Maliye Bakanlığı
temsilcilerinin katıldığı oturumida incelendi ve görüşüldü.
Tasam, gerekçesindeki hususlar ve verilen bilgilerin ışığında olumlu kapılanmış ve maddele
rin müzakeresine geçilmiştir. Kanun başlığına «Kamu İktisadî Teşebbüslerinin» ibaresinden son
ra (ve köy tüzelkişiliğinin) ibaresi eklen'erek, 1 nei maddeye aynı ibarenin eklenmesi suretiyle,
2 nei madde aynen, o neü maddeye yine aynı ibare eklenmek suretiyle, 3 ncü maddenin 2 nei fık
rasındaki (İlerde doğacak olan'borçları) ibaresi eukarılarak yerine (o. yıl içinde doğacak olan
borçları) şeklinde ibare eklenerek, 4, 5, 6, 7 ve 8 nei maddeler aynen, yeni bir 9 neu nıadde ek
lenmek suretiyle, eklenen bu madde nedeniyle 9 neu madde 10 neu madde olarak, 10 neu madde
de 11 nei madde olarak aynen kaibul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Başkan
Sivas
A. Durakoğlu

Sö.zcü
Adıyaman
A. Unsal

Kâtip
Eskişehir
AA.
Koksal

Artvin
AUunkaya

Aydın
M. Ş. Koç

Oanaıkılmle
0. 0. Çaneri

__ Denizli
"H. Oral

Elâzığ
II. Buz

Gaziantep
Y. Öztürkmen

Giresun
0. Yılmaz

İstanbul
A. N. Ölçen

İstanbul
M. Tüzün

İzmir
C. Karagözoğlu

İzmir
A. K. Önder
İmzada bulunamadı.

Kars
K. Okyay

Kayseri
C. Cebeci
İm zada bulun amadı.

Konya
Ö. Ölçmen
İmzada bulunamadı.

Kütahya
A. M. Ablum
İmzada bulunamadı

Malatya
M. Delikaya

Malatya
/ / . Gökçe

Tokat
H. Abbaö
İmzada bulunamadı

T.

Millet Meclisi

(S. Sayısı : 98)

—6 HtİfKÜMETİN TEKLİFİ

BÜTÇE P LAN KOMİSYON lTN l T N1 )EG i ŞTİ.R i $ t

Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve iş
letmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin bir
kısım borçlarının tahkimi hakkında kanun
tasarısı

Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve iş
letmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve
köy tüzel kişiliğinin bir kısım borçlarının tahki
mi hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — Belediyelerin ve belediyelere
Ibağlı müessese, ve işletmelerin, Hazineye; Kamu
İktisadî 'Teşebbüslerine ve Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin birbirlerine Ve T. C. Merkez liali
kasına 31 . 12 . 1973 tarihi itibariyle olan bir
kısım borçları bu kanım hükümleri çerçevesin
de talikim olunur.

MADDİ] 1. — Beleıdayeleırin ve 'betledilyd'.;ei'e
ibağh 'müessese ve işlötmel'eırin, Iköy tüzJel kjişi'llüküerihVin Hazıinleye, Kjaımju İktisadî TieişeiblblüsTeiıiitaıe ve Katımı İktisadî Teşe'bbii'Sile'iıinliln Ibürbirlierinie ve T. C. M;erkez Bankasına 31 . 12 . 1973
'taırilhı iitilbanı iile olan ibiir kısıım Iborçüarı bu kanıuu lıüküinil eri çereevelslinde. !talikilm oİAtmır.

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese
ve işletmelerin Hazineye olan borçları :

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese
ve işletmelerin Hazineye olan borçları :

MADDE 2. — Belediyelere, bütçe kanıınları ve .12 . 3 . 1964 tarih,- 441 sayılı Devlet Yatı
rım, Bankası Kanununun 5-b/3 maddesi gere
ğince Devlet Yatırım Bankası ve İller Bankası
aracılığı ile Hazine tarafından açılmış olan kre
dilerin 31 . 12 . 1973 tarihi itibari ile ödenme
miş bakiyeleri 10 yıl ödemesiz devreden sonra
20 yılda ve altışar aylık eşit taksitler halinde
iborçlu belediyeler tarafından Hazineye ödenir.
IBeleıdiyelcr borç bakiyeleri üzerinden Hazineye
yıllık % 3 faiz öderler. Faiz ödemeleri ödemesk
devre içinde de yapılır.
31 . 12 . 1973 tarihindeki borç bakiyelerine
mahsuben, bu tarihten sonra belediyelerden ya
pılmış olan kesintiler ilerde faiz ve anapara
taksitlerine mahsuuedilmek üzere emanete alı
nır.

MADDİ] 2. — Tasarı/ni'n 2 nci maddesi .-aynen
kafbuil edilm%tir.

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese
ve işletmelerin Kamu İktisadî
Teşebbüslerine
olan borçları :

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese
ve işletmelerin Kamu İktisadî
Teşebbüslerine
olan borçları :

MADDE 3. — Belediyelerin ve belediyelere
bağlı müessese ve işletmelerin, Türkiye Elektrik
Kurumuna, Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
muna Petrol Ofisine ve Denizcilik Bankası Ano
nim Ortaklığına 31 . 12 . 1973 tarihi itibari ile
olan ıfaorçlarından seyyaliyetind kaybedenler,
Hazinece devralınır.

MADDE 3. — Bel ediycüıcirin ve iKelıedjiyeilen'e
/bağlı müessesıe ve ilşleltmıeilertin ve köy ^iizıeil kişiîliikîeimniin Türkiye EfektrUlk Kurumuna,, Türki
ye Köımür İşleıtmeleii'i Kurumuna, Petrol OEM
ve Denizcilik Bankası Ainlon'im O it aklığına
'31 . 12 . 1973 talihi itıilbıarli ille lolam bioreterıınIdiaııı ıseyyailiyeitiniiı kaiybejd enler, Hazineıee d.evraflımr.

Hazinece devralınan bu borçlar (alacaklı ku
ruluşların Hazineye .mevcut ve ileride doğacak
olan borçları ile takas ve maıhsubolunur. Bele
diyelerin Hazineye devrolunan bu borçları, 2 nci
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madde hükümleri esaslarına göre tahkim olu
nur.
Bu madde gereğince, Hazinece devralınarak
seyyaliyetini yitiren borçların tutarı kanunun
yayımı tarihinden itibaren en geç 4 ay içinde
ilgili (kuruluşların işbii'liği ile Maliye Bakanlı
ğınca saptanır..

Belediyelerîn Hazineye deivnolıınfan Ifoıı fbordları, 2 nci mald'de (hükümleri esasfiaııııiüa göıre tah
kim olhınur.
IBu ımaidjd'e gereğince, Haızüıuece devra'lmacak
Seyyaliiyetimi yitiren 'borcjiann tutarı kanunnln
yayımı tarihlinden ütilbaren en geç 4 ay ficinde
ilflgili kııruluşllamı işbirliği 'ile MaMye Batkanılığınca saptanır.

MADDE 4. — Belediyelerin ve belediyelere
bağlı müessese ve işletmelerin', 31 . 12 . 1973 ta
rihi itibari ile İller Bankasına olan borç bakiye
leri, 10 yıllık ödemesiz devreden sonra, 15 yılda
ve altışar aylık eşit taksitler halinde, borçlular
tarafından İller Bankasına ödenmek üzere tah
kim olunur. Borçlular, borç bakiyeleri üzerin
den, İller Bankasına., yıllık % 3 faiz öderler.
Faiz (ödemeleri, ödemesiz devre içinde de yapı
lır. İller Bankasının bu tahkimler dolayısıylc
ortaya çıkacak açığı Maliye Bakanlığınca yıllık
yatırım ve finansman programı çerçevesinde
sağlanır.
31 . 12 . 1973 tarihindeki borç. bakiyelerine
ntaıhsıiıben, bu tarihten sonra belediyelerden ya
pılmış olan kesintiler alacaklılarına geri veri
lir.

(MADDE 4. — TasarinDıi! 4 neü maîddesi aymein kajbııl edilmiştir.

'MADDE 5. — Aşağıda belirtilen borçlar, bu
kanunla yapılacak tahkimin dışındadır.
A) 7269 sayılı Kanunla kurulan Tabiî
Âfetler Fonuna olan borçlar,
B) İller Bankası nezdindeki «Belediyeler
Fonu» n-a olan borçlar,
C)i (Belediyelerin kendi kurdukları müesse
se ve işletmelere olan borçları ile bu müessese
ve işletmelerin, bağlı oldukları belediyelerle
'olan borçları.

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kaibul edilmiştir.

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin
Bankasına olan borçlan:

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin
Bankasına olan borçları:

T. C. Merkez

MADDE 6. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin T. C. Merkez Bankasına 31 . 12 . 1973 tari
hi itibariyle olan borçlarından seyyaliyetini yi
tirmiş olanlar Hazinece devralınır. Devralınan
bu borçlar karşılığında Hazine T. O. Merkez
'îiankasına 100 yıl vadeli ve % 1/2 faizli tahvil
verir.
Yukarıdaki fıkra gereğince, borçları Hazine
ce devralman Kamu İktisadî Teşebbüslerinin
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Hazineden, mevcut ve 3 yıl içinde doğacak gö
rev zararı ve destekleme alım. zararları alacak
ları bu borçlara malhsub edilir. Mahsuptan baki
ye kalacak borç tutarları sermayelerine mahsubedİlir.
Bu madde kapsamına giren Kamu İktisadî
Teşebbüslerinin borçlarından seyyaliyetini kayıbetmiş olan miktarları bu kanunun yayımı tari
hinden itibaren 4 ay içimde T. C. Merkez Banka
sı ve diğer ilgili kuruluşların işbirliği ile Maliye
Bakanlığınca saptanır.
Kamu
İktisadî
larındaki borçlan.

Teşebbüslerinin

kendi ara

MAlDDE 7. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin kendi aralarındaıki borç ve akacaklarından
31 . 12 . 1973 tarihi itibariyle seyyaliyetini yi
tirmiş olanlar Devlet Yatırım Bankasına devir
ve temlik olunur. Bu suretle alacakları temlik
-olunan kurumların 1 . 1 . 1974 tarihinden itiba
ren Devlet Yatırım Bankasına ödenecek borç
ları bu alacaklarına ma'hsıılbedilir.

Kamu İktisadî
rındaki borçlan.

Teşebbüslerinin

kendi arala

MADDE 7. — Tasarının 7 nci -madkleısıi ay
nen kabul edilmiştir,

Borçlu kuruluşların Devlet Yatırım Banka
sına
idevrolunan
borçları ve
kurumların
31 . 12 . 1973 tarihi itibariyle Devlet Yatırım
Bankasına olan seyyaliyetini kaybetmiş borçla
rı bu kurumlar tarafımdan 5 yıllık ödemesiz
devreyi izleyen 5 yıl içinde altışar aylık eşit
taksitler halinde Devlet Yatırım Bankasına, öde
nir. Bu borçlar için, ödemesiz devre de dahil ol
mak üzere yılda % 6 oranında faiz ödenir.
Devlet Yaltırım Bankasının yukarıdaki tah
kim dölayısıyle ortaya çıkacak açığı Maliye Ba
kanlığınca yatırım ve finansman programı çer
çevesinde sa ğlanır.
MAiDDE 8. — Bu kamunda öngörülen işlem
lerin yürütülebilmesi için gerekli meblâğları
bütçenin ilgili tertiplerine veya yeniden açıla
cak özel tertiplerine gelir, ödenek ve gider kay
detmeye Maliye Bakam yetkilidir.

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maldldesi *ıyııeiiı kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Bu kanunda «ayı/lan ve fakat
iborçfları olnmmıa'sa nedeniiyile bu (kamum hüjkımümden yaınaırlanjmayaıiı beıletljiyeilelr ve htei'ıeidiyedere
Ihağlı üşılıeitmeler ile iköy tüzel ıldişjillJlkllerine tahIklüm konusu clclüleinı hususSlIartla ilgilli! talTepl'^riindie öneiell'ik tialııtnlr.
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MADDE 9. — Btı Kanım yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.,

MADDE 10. — Tasarının 9 ncu ımaldldesa 10
njcu ıiniajdjde foıllaraik aynen kabul ediEm%tir.

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini yü
rütmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

1M1ADDE İÜ. — Ta&arainan '10 n e u tmfajdıdesa 11
rii'eii miad'db o l a r a k 'ayarefa k'ajbul cdHlımjiışti'r.

22 . 6 . 1974
Devlet Bakanı
Başbakan
Başbakan Yardımcısı
B. JScevit
N. Erbakan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı Y.
D. Baykal
O. Eyübooğlu
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
8. Kazan
8. A. Emre
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı V.
H. I§tk
O. Asiltürk
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
H. Işık
D. Baykal
Bayındırlık Bakanı
(Millî Eğitim Bakanı
31. Üstün dağ
E. Çevikçe
Ticaret Bakanı
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
F. Adak
8. Gizrelioğlu
Güm. ve Tekel Bakanı Gıda - Tarım ve H. Bakanı
31. Türkmenoğlu
K. Özal
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
F. Güley
Ö. Sav
Sanayi ve Tek, Bakanı En. ve Tab. Kay, Bakanı
A. Doğru
C. Kayra
Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı
O. Birgit
A. Topuz
Köy İş. ve Koop. Bakanı
Orman Bakanı
31. Ok
A. Şener
Gençlik ve Spor Bakanı V.
O. Birgit

..*,j
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