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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 Yılı
(Resmî Gazete ile yayımı

Bütçe

Kanunu

(*)

: S . 3 . 1975 - Sayı : 15166)

No.
1849

Kabul tarihi
26 . 2 . 1975

.
•s

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğüne 1975 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli
cetvelde gösterildiği üzere (256 460 813) lira ödenek verilmiştir.
MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B)
(256 460 813) lira olarak tahmin edilmiştir.

işaretli

cetvelde

gösterildiği

üzere

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1975 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril niştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da de
vam olunur.
MADDE 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
MADDE 5. — Genel Bütçe Kanununun 51, 52 ve 53 ncü maddeleri hükümleri, Vakıflar Genel Müdürlü
ğüne bağlı döner sermayeli kurluşlar hakkında da uygulanır.
MADDE 6. — (B) işaretli cetvelin Hazine yardımı maddesi dışındaki diğer gelir çeşitlerinden yıl içinde
elde edilecek gelir fazlalarını lüzumunda;
a) 112 nci vakıf emlâkinin yönetimi, işletilmesi ve değerlendirilmesi programının 02 nci aîtprogramının
001 nci (Vakıf emlâkinin kira, satmalına, satış tespit, tescil, değerlendirme ve mülkiyete ilişkin işlemleri) faa
liyetlerinin 300, 400 ve 800 ncü,
b) 113 ncü sosyal yardım ve kültürel tesis kurma programının 02 nci aîtprogramının 001 nci (Öğrenci
yurtlan kurma ve işletme) faliyeti ile aynı programın 03 ncü aîtprogramının 001 nci (İmaretler kurma, ba
kım ve işletmesi) faaliyetinin 300, 400, 500 ve 600 ncü,
Harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 7. — Bütçe yılı içinde kapatılmak üzere, Başbakanlığın onayı ile (3 000 000) liraya kadar kısa
süreli avans almaya ve hesaplar açtırmaya Genel Müdürlük yetkilidir.
MADDE 8. — Mazbut vakıflarda ilgililerin intifa hakları, Vakıflar Nizamnamesine ek 2 3 . 1 2 . 1 9 3 7 ve
13 . 10 . 1939 tarihli nizamnamelere göre ödenir.
MADDE 9. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren ve buna
bazı maddeler ekleyen kanunların uygulanmasından doğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yetme
diği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı içinde gerçekleşecek gelir fazlalarım karşılık göstermek suretiyle (A)
işaretli cetveldeki ilgili ödenek miktarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
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MADDE 10. — (B) işaretli cetvelin geçen yıldan devreden nakit tertibinde husule gelecek gelir fazlasını,
1262 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi gereğince açılan özel fona yatırılmak üzere, (A) işaretli cetvelin mez
kûr kanunla ilgili program, altprogram, faaliyet veya projesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir.
MADDE 11. — Bu Kanun 1 Mart 1975 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye

Bakanı yürütür.
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- Gerekçeli 130 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 43 ncü Birleşimine, 407 S. Sayılı basmayazı Cum
Senatosunun 28 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
- Bu Kanunu Bütçe Karma Komisyonu görüşmüştür.
- Esas No. : 1/211

