Sıra Ns 113
Duyunu umumiye 1932 senesi bütçesine 906 461 liralık fev
kalâde tahsisat konulması hakkında 1/500 numaralı kanun
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası
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Başvekâlet
Muamelât müdürlüğü
Sayı: 6/131

12 - 1 - 1933

B. M. M. Yüksek Reisliğine
Hazinenin kefaleti dolayısile ödenen borçlar karşılığı olmak üzere Düyunu umumiye bütçesine
906 461 liralık fevkalâde tahsisat ilâvesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri
Heyetince 9 - I - 1933 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim.
Başvekil
'İsmet

Esbabı mucibe
Kayseri ve Samsun belediyelerile Seyrisefain idaresinin ve Samsun sahil demiryolu şrrketinin
1146, 666, 1336 numaralı kanunlara ve 1927 senesi Seyrisefain idaresi bütçe kanununun 6 neı maddesile verilen mezuniyete istinaden Hazinenin kef aletile akteylemiş oldukları istikrazlardan vadeleri
hulul ettiği halde malî vaziyetlerine binaen mezkûr idarelerce verilmeyip kefil sıfatile Hazinece
îş bankasına tediye olunan taksitlerin yekûnu kanun lâyihasına merbut cetvel mucibince 906 461
liradan ibaret bulunmuştur.
Mezkûr bankaya yapılan işbu tediyat bütçeye dahil bir masrafın icrası olmayıp hususî kanunlarla Hazineye tahmil olunan kefaletin hukukî neticesi olarak doğan bir borç olması itibarile vadenin
hululünden itibaren geçecek her günün Hazineye tahmil edeceği diaiz külfeti ve bu gibi malî müessesata karşı Hazine itibarının mahfuziyeti gibi sebepler dolayısile kanunu mahsusla tahsisat istih
salinden evvel ciheti kefaletten îş bankasına tediye mecburiyeti hâsıl olan mezkûr paranın Hazine
mevcudundan bankaya bloke edilerek diğer taraftan tahsisat istihsaline tevessül edilmesi ve tediye
oluaanıbu paranın mahsubu cihetine gidilmesi suretile muamele ifasına .zaruret hâsal olmuş ve merbut
kanun lâyihası bu esasa göre tanzim kılınmıştır.
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Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
M. No. 90
Esas No. 1/500
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Yüksek Reisliğe

Hazinenin kefaleti dolayısile ödenecek borçlar karşılığı olmak üzere 1932 Düyunu umumiye büt
çesine 906 461 liralık fevkalâde tahsisat konulması hakkında olup Başvekâletin 12 - I - 1933 ta
rih ve 6/131 numaralı tezkeresi ile gönderilen kanun lâyihası encümenimize havale edilmekle
Maliye vekili beyin huzurile tetkik ve mütalea edildi:
Kefalet dolayısile Hazinece ödenen paraların mukrizleri itibarile ayrı ayrı mütaleasr lâzımgelmiştir:
1 - Kayseri belediyesinin tş bankasından aktettiği istikrazın vadesinde ödenmemesi hasebile Ha
zinece mukriz bankaya yapdan 71 863.90 liralık tediyatın Hazine hesaplarına nakil ve kaydile
Hazinenin doğrudan doğruya alacaklı vaziyete gelmesi ve ondan sonra belediye merhunatmın satı
larak Hazinece ödenen paraların istifası veyahut bu merhunatm formülüne muvafık olduğu
takdirde Emlâk ve eytam bankasına on beş sene müddetle terhin edilerek malların belediye uhde
sinde ipkası ve belediyenin de bütçelerine senelik taksitler için tahsisat
vazı imkân ve şartlarının
takip olunması zarurî ve daha münasip görülmüştür.
2 - Samsun belediyesinin Emlâk ve eytam bankasından aktettiği istikrazın mezkûr banka he
yeti umumiyesinin iktisadî vaziyet dolayısile borçlulara kolaylık gösterilmesi maksadile borçların
on beş senelik taksite raptı ve faizlerin tenzili yolunda son zamanlarda kabul ettiği esastan bele
diyenin istifade etmesi çok hayırlı ve muvafık olacağından Hazinece bankaya bu borca mahsu
ben vaki tediyatın tesviye ve mahsubatından sarfı nazar edilmesi ve ancak belediyenin bu yolda
borcunu ödemesi mecburiyetini ifade için lâyihaya bir madde ilâvesi tensip edilmiştir.
3 - Samsun sahil demiryolu şirketinin tş bankasından istikraz ettiği paraların mezkûr şirketin en
büyük hissedarı Hazine ve Devlet demiryolu ol m asma ve bir ay evvel toplanan şirket heyeti
umumiyesi şirketin feshine karar vermesine nazaran bunun tesviye ve mahsubu ve alacaklı sıfatile Hazinenin tasfiye heyeti karşısında kalması daha doğru olacağı mütalea edilmiştir.
4 - Seyrisefain idaresinin İş bankasından istikraz edip ödeyemediği paralarrıı kefalet hasebile
Hazinece Ödenmesinden 'başka çare olamayacağı cihetle bunun da kabulü zarurî görülmüştür.
Tadilen hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin Yüksek tasvibine arzulunur.
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Hazinenin kefaleti dolayısile ödenen borçlar' karşılığı olmak üzere Düyunu
sisat İlâvesine dair kanun lâyihası

umumiye bütçesine tah

1 — Kanunî mezuniyetlere müsteniden Hazinenin kei'aletile aktolunan istikrazlardan vadelerinin
hululünde ödenememesi hasebile bernıucibi taahhüt Hazinece tediye olunan merbut cetvelde isim
leri ve miktarları yazılı ceman 906 461 liranın mahsubu için bu miktar mebaliğin Düyunu umumiye
bütçesinde (Hazinenin kefaleti dolayısile ödenen borçlar karşılığı) namile yeniden açılan 200 üncü

- 3 iasla fevkalâde tahsisat olarak ilâvesi kabul olunmuştur.
2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur.
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI CETVEL

İstikraz eden müessese
Kayseri belediyesi
Samsun
»
»
sahil D. Y.
Seyrisefain

Kefaletin müstenidi

Kefalet edilen
miktar

1146 No. kanun
666 »
»
1336 »
1927 senesi seyrisefain bütçe
kanununun altıncı maddesi

Kefalet hasebile
Hazinece ödenen
miktar

100 000
200 000
300 000

71 863
100 000
376 626

90

1 850 000
Yekûn

357 969

92

906 460

32

50

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ
Hazinenin kefaleti dolayısile ödenen borçlar karşılığı olmak üzere 1Ö32 malî senesi Düyunu
umumiye bütçesine fevkalâde tahsisat konulmasına dair kanun lâyihası
MADDE 1 — Kanunî mezuniyetlere müsteniden
delerinin hululünde ödenmemesi hasebile bu kanuna
tediyatınm mahsubu için 1932 malî senesi düyunu
sile ödenen borçlar karşılığr) namilo yeniden açılan
lira konulmuştur.

Hazinenin kefaletile aktolunan istikrazlardan va
bağlı cetvelde isimleri ve miktarları yazılı Hazine
umumiye bütçesinde (Hazinenin kefaleti dolayı
200 üncü fasla fevkalâde tahsisat olarak K06 4(51

MADDE, 2 — Samsun belediyesince Emlâk ve eytam bankasından Hazine kefaletile aktolunan
200 000 liralık istikrazdan ödenmeyen kısmının mezkûr bankanm kabul ettiği esas ve müddetlere
göre yine Hazine kefaletile uzatılması ve her senelik taksitin mezkûr belediye bütçesine koydurulması
için Hükümete salâhiyet verilmiştir.
MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur.
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1146 No. kanun
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