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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu (*)
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Kabul tarihi
19.2.1968

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdiiılüğünürı cari harcamaları inin (A/l) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere 28 517 178 lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere 26 705 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 8 541 705 lira ki, toplam olarak 63 763 883 lira ödenek verilmiştir.
MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere 63 763 883 lira olarak tahmin edilmiştir.
MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1968 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı
gelirin tarh ve tahsiline 1968 bütçe yılında da devam olunur.
MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
3658 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar,
ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki
kadrolara ek olmaması şarttır.
MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 27 . 6 . 1956 tarihli ve 6760
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan bağlı, (L) işaretli cetvelde gösterilenler
1968 yılında kullanılamaz.
MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetmemesi halinde:
a) 1967 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı buluna:-! borçlar ilgili oldukları hizmet tertiple
rinden bu maddeye,
b) 1928 - 1966 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yıkarı bütçelerinde bulunan borçlar, 1968 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve üo 'îtler kesimleri ha-iç), (A/l), (A/2) ve (A/3)
cetvellsrine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) maddesine,
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.
MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı, (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâhil maddelerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bö
lümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkili "lir.

(*)

Kanun da adı geçen cetveller (51/1) nci cilde konmuştur.
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MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (E) işaretli cet
velde gösterilmiştir.
MADDE 9. — 1988 bütçe yılı içinde kapatılmak üzere Başbakanlığın onayı ile, 500 000 lira
ya kadar kısa süreli avans almaya vo hesaplar açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir.
MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1968 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür.
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I - Gerekçeli 637 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisimin 45 nci Birleşimine, 1059 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 26 ncı Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu Bütçe Karma Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/441
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