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60 milyon liralık İç istikraz akdi hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile ilâm : 29 .1.1952 - Sayı : 8020)
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BİRİNCİ MADDE — Hâsılı 1951 yılı Bütçe açığının karşılanmasında kulla
nılmak üzere (60) milyon liraya kadar uzun vadeli iç istikraz akdine Maliye Bakanı
yetkilidir.
İKİNCİ MADDE — Bu kanun gereğince yapılacak istikraz için mütaaddit
tertiplerde hâmiline yazılı tahvil ihraç olunabilir.
Her tertibin itibari resülmal yekûnu, yıllık faiz nispeti veya faizle birlikte ik
ramiye tutarı, ihraç fiyatı ve itfa müddeti Bakanlar Kurulu; diğer şartları Maliye
Bakanlığı tarafından tesbit olunur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Tahvillerin itfası, borsada başabaştan aşağı fiyatlar ile
satıldıkları müddetçe buradan satınalnıa voliyle, başabaşı bulmuş veya aşmış bu
lundukları takdirde kur'a çekmek suretiyle yapılır.
İkramiyeli tahvillerin itfası kur'a voliyle icra edilir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Her tertibe ait tahviller ihraç tarihlerinden itiba
ren 10 yıl geçmedikçe erken ödemeye veya konversiyona tâbi tutulamaz. Bu tarih
ten sonra keyfiyet, Hükümetçe 3 ay önce ilân edilmek suretiyle herhangi bir faiz
vâdesinde tedavülde kalmış olan tahvillerin tamamı veya bir kısmı için başabaş
erken ödeme veyahut konversiyon yapılabilir.
BEŞİNCİ MADDE — Tahvillerin faiz, bedel ve ikramiyeleri geçici ve kesm
tahviller ve bunların kuponlariyle ödemelerine ait evrak ve senetler, ilân ve istik
raza ilişkin diğer işlemler istikrazın tamamen itfasma kadar her türlü vergi ve
resimden muaftır.
ALTINCI MADDE — Bu kanun gereğince çıkarılacak olan tahviller genel ve
katma bütçe ile idare olunan daire ve kurumlarca, il özel idareleri ve belediyelerce
yapılacak artırma, eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak itibari kıymetleri üze
rinden kabul olunur.
Teminatın irat kaydına karar verildiği takdirde karar tarihinden önce bu tahvil
lere isabet eden ikramiyeler ve vâdesi gelmiş faiz kuponlannm bedelleri tahvil
sahiplerine ve ancak ikramiye meyanında tahvilin itfa bedeli varsa yalnız o miktar
tahvili teminat olarak alan daire ve kurumlara ait olur. Bu tahviller Hazinece
satılmış ve satılacak olan Millî emlâk bedellerinin ödenmesinde dahi başabaş kabul
olunur.
YEDİNCİ MADDE — Bu istikraza ait faiz kuponlarının bedelleri ve ikrami
yeler, tediyesi iktiza ettiği tarihten itibaren 5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi lâzımgeldiği tarihten itibaren 10 yıl sonra Hazine lehine zaman aşımına uğrar.
SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun gereğince yapılacak istikrazın her terti
binde ihraç giderleri, Devlet Borçları Bütçesinde açılacak ayrı bir bölüme ödenek
kaydı suretiyle ödenir.
Maliye Bakanlığı her tertipte, ihraç giderleri için (50 000) liraya kadar geçici
barcamaya yetkilidir.
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DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun akdine izin verdiği istikrazın her ter
tibine ait yıllık faiz, ikramiye, itfa ve diğer giderleri karşılıyabilecek ödenek her
yıl Devlet Borçları Bütçesinde açılacak ayrı bir bölüme konulur.
ONUNCU MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
ON BİRİNCİ MADDE — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür.
26 Ocak 1952
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