S. Sayısı: 10
Devlete aid bir kısım binalar satış bedellerile resmî daire
ler yapılması hakkındaki kanunun I nci maddesine bir
fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni
mazbatası (1/730)

T. C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı : 6/947

24-III-1937

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Devlete aid bir kısım binalar satış bedellerile resmî daireler yapılması hakkındaki kanunun bi
rinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince
19 - III -1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulmuştur.
Başvekil
/. İnönü

Bu kamımın esbabı mucibesi; 1937 senesi muvazenei umumiye kanunu
zikredilmiştir.

esbabı mucibesi içinde

Bütçe encümeni mezbatası
T. B.M.M.
Bütçe encümeni
M. No. 5
Esas No. 1/730

25-XI-1937

Yüksek Reisliğe
Devlete aid bir kısım binalar satış bedeli ile
resmî daireler yapılması hakkındaki 2300 numa
ralı kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâvesi
ne dair olup Başvekâletin 24 mart 1937 tarih ve
6/947 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası encümenimize havale edilmiş
olmakla Maliye vekâleti namma Bütçe ve malî
kontrol umum müdürü Cemal Yeşil hazır olduğu
halde okundu ve konuşuldu:
Bazı yerlerde umumî hizmetlere tahsis edil
miş olan binaların ya ihtiyacın o yerde zevali veyahud bu günkü lüzum ve teşkilâta kifayet etme

mesi gibi sebeblerle maksadı temin edememekte
olduğu görülerek bunların satılarak bedellerile
Ankara ve îstanbulda ihtiyaca uygun şekillerde
inşaat yaptırılması veya bina satın alınması ve
satılan gayrimenkullere aid satış bedelinin de bi
nanın satıldığı yıl varidat bütçesinde açılacak hu
susî bir fasla irad ve ayni zamanda masraf büt
çesinde açılacak hususî bir fasla tahsisat kaydolu
nacağı 2300 numaralı kanun hükmü iktizasın
dandır.
Bu suretle tahsisat kaydolunan paranın bazı
defa senesi içinde sarfına imkân bulunamadığın-

— 2 —
dan bu paralardan malî yıl sonuna kadar sarf edi
lemeyen miktarın ertesi yıl bütçelerine tahsisat
kaydedilerek sarfı hakkında 1935 ve 1936 bütçe
kanunlarına hususî hükümler konulmuş ve bu hü
küm 1937 bütçe kanununun 19 ncu maddesile de
yaşamakta bulunmuştur.
Üç yıldan beri bütçe kanunlarında tekrar edi
len bu hükmün asıl kanuna ilâvesi hakkında tek
lif olunan bu lâyiha encümenimizce yerinde gö
rülmüş ve teklif edilen fıkranın aidiyeti itibarile
kanunun ikinci maddesine ilâvesi tensib edilmiştir.
Yeniden yazılan madde Umumî Heyetin tas-

vibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu.
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HÜKÛMETÎN TEKLİFİ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ

Devlete md bir kısım binalar satış bedellerile res
mî daireler yapılması hakkındaki kanunun 1 nci
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası

Devlete aid bir kısım binalar satış bedelile resmî
daireler yapılması hakkındaki 2300 sayılı kanu
nun ikinci maddesini değiştiren kanun lâyihası

MADDE 1 — 17 haziran 1933 tarihli ve 2300
saydı kanunun birinci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir:
(Bu madde mucibince satılan binaların sa
tış bedelinden bir malî sene sonuna kadar sarfedilmeyen miktar müteakib senei maliye büt
çesinde hususî bir fasla tahsisat olarak kayid
olunur).

MADDE 1 — Devlete aid bir kısım binalar
satış bedelile resmî daireler yapılması hakkın
daki 11 haziran 1933 tarih ve 2300 sayılı kanu
nun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :
Birinci maddede yazılı gayrimenkullerin sa
tış hâsılları senesi varidat bütçesinde açılacak
hususî bir fasla irad ve ayni zamanda masraf
bütçesinde açılacak hususî bir fasla tahsisat
kaydolunur. Bu suretle tahsisat kaydolunan mebaliğden malî sene sonuna kadar sarfedilmeyen miktar müteakib malî sene bütçesinde yine
hususî bir fasla tahsisat kaydolunur.

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1937 ta
rihinden muteberdir.

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir.

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya Ma
liye vekili memurdur.
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MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icaraya
Maliye vekili memurdur.
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