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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanunu (*)
(Resmî Gazete ile yayımı : 24 . 2 . 1969 - Sayı : 13135)
Mo.
1106

Kabul tarihi
17 . 2 . 1969

MADDE 1, — Vakıflar Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 31 534 580 lira, yatıran harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
30 940 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harîamalan için de (A/3) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 10 730 885 lira ki, toplam olarak 73 205 465 lira ödenek verilmiştir.
MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere 73 205 465 lira olarak tahmin edilmiştir.
MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1969 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işartli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı
gelirin tarh ve tahsiline 1969 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.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretM cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar,
ertesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunlarm eldeki kad
rolara 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
1969 yılında kullanılamaz.
MADDE 6. — (Geçen yıllar borçlan) madde Tindeki ödeneğin yetmemesi halinde :
a) 1968 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet tertiple
rinden bu maddeye,
b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da Mıhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi,
ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1969 yılı
Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık V3 ücretler kesimleri hariç), (A/l), (A/2) ve (A/3)
cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) maddesine,
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.
MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı, (A/2) İşaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâhil maddelerden (A/3) işa-etli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar)
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 8, — Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluşundaki veznedar ve veznedar yardımcıları
ile fiilen bu görevlerden birini yapan memurlara ve kıymet muhafızlarına Genel Müdürlükçe ay
lık tutarı üzerinden 30 . 1 . 1964 gün ve 395 sa-^lı Kanunda yazılı nisbetler dairesinde hesaplan
mak suretiyle kasa tazminatı 1969 malî yılında ödenir.
6760 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi hükmü 1369 malî yılında uygulanmaz,
MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir.
(*) Kanunda adı geçen cetveller (52/î) nti cüâe konmuştur.
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MADDE 10. — 1969 foütçe yıh içinde kapatılmak üzere Başbakanlığın onayı ile, 500 000 lira
ya kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir.
MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1969 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür.
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I - Gerekçeli 801 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 53 neü Birleşimine, 1176 S. SayıH basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 27 ncd Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu Bütçe Kanma Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. 1/581

