S. Sayısı: 39
Konya ovası sulama idaresi S934 yılı hesabı katğisine aid
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhasbat Riyaseti tezkeresile Konya ovası sulama idaresi
1934 yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası' ve Divanı
muhasebat encümenij mazbatası (3/80, l/l 18)
Konya ovası sulama idaresi 1934 yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/80)
T. <7.

Divanı Muhasebat
U. 147205
Sayı:
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Konya ovası sulama idaresinin 1934 malî yılı hesabı katğisine
bağlı olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim.
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beyanamesinin

Divam M. Reisi

S. Oran

Beyanname
Konya ovası sulama idaresinin Nafia vekâletinden gönderilen 1934 senesi katği hesabı muhasibin
©ivanı muhasebatça tedkik ve muhakeme edilmiş olan idare hesabile karşılaştırılarak cedvelde mu
harrer meşruhat nazarı dikkate alıninak aşrtile 'hesabı katğide münderiç rakamların kabule şayan bu
lunduğunu arzeyleriz.
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1934 yılı hesabı katğisi

hakkında kanun lâyihası (1/118)

T. C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı : 6/2475

17 - VII - 1936

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Konya ovası sulama idaresinin 1934 malî senesi hesabı katğisi hakkında Maliye vekilliğince
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 13 - VII - 1936 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
/. İnönü

îzahname
Konya ovası sulama idaresi 1934 malî senesinde mülhak bir bütçe ile idare edilmiş olmakla kabul
edilen bütçe dairesinde vuku bulan varidat, tahsilat ve sarfiyatı havi cedvellerle bütçe dahil ve hari
cinde alınan ve tediye olunan mebalığm hulâsasîle 5 maddeyi havi hesabı katği kanunu lâyihası da
idare muhasebesince tanzim edilmiştir.
Varidat cedvelinde görüldüğü üzere sulama ücreti olarak bütçedeki
muhammen ınikdar
( 57 232) liradır. Ovadaki mevcud zürram (Beyşehir gölü seviyesinin düşük ve su veremiyecek va
ziyette olması dolayısile) ekserisi zeriyat yapmamış oldukları gibi sulama sahasında yapılan zeriyatın da kâfi mikdarda sulanamaması yüzünden zürra pek cüzî bir ekin kaldırabilmiş ve hiç su
verilmemiş, ekin sahihleri ise almış oldukları tohumu bile alamamışlardır. Yukarıda yazılı sebebler dolayısile haliye sulama ücret tahakkukatı ancak (34 450) lira (69) kuruş tutmuştur. Hasılatı
müteferrikadan bütçe kanununda muhammen mikdar (586) liradır. Bu sene müstemlik arazinin iea
ra verilmesi hasebile (3 515) lira (7) kuruş fazlasile (4 101) lira (7) kuruş tahakkuk etmiştir. De
ğirmen ve fabrikalara verilecek su ücretinin bütçe kanunundaki muhammen mikdarı (700) liradır
Değirmen su ücretlerine esas bermucibi kanun mal sandıklarınca tahakkuk ettirilen kazanç vergisi
olmak dolayısile (140) lira tahakkuk etmiştir.
Masraf kısmin a gelince: 1934 senesinde zahire fiatlarmda bir yükseklik olmaması ve kaldırılan
hasılatın da matlub derecede olmaması ve köylülerin ekserisinin de haczi caiz emvali menkuleleri
bulunmadığı gibi kısmı küllisinin de gayrimenkulleri almış oldukları tohum borcuna mukabil Ziraat
bankasına veya diğer kimselere terhin edilmiş bulunması cihetle tahsilatta gösterilmiş azamî gayre
te rağmen tahsilatın matlub dereceye çıkarılamadığı, tahsilatın ancak masrafımıza kifayet edip es
ki borçlara para verilemediği gibi kanallarda icab eden tathirat ve tamirat yapılmamasmdan bu
maddeler ile diğer maddelerde de ayni sebeblerden naşi tasarruf edilmesi zarureti hâsıl olduğu için
ceman (33 879) lira (47) kuruşluk tahsisat bakiyesinin imhası suretile idare hesabının kapatıldığı
tasdik olunur.
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Divanı muhasebat encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Divanı Mu. Encümeni
Esas No. 1/118, 3/80
Karar No. 7
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Yüksek Eeisliğe
Konya ovası sulama idaresinin 1934 malî
yılı hesabı katğisi hakkında Başvekilliğin 17
temmuz 1936 tarihli ve 6/2475 numaralı tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası Divanı mu
hasebatın mutabakat beyannamesile birlikte
tedkik ve müzakere edildi:
Hesabı katği ile mutabakat beyannamesi ara
sında fark olmadığından kanun lâyihası bazı
kelimeleri değiştirilmek suretile aynen kabul
edilmiş ve Umumî Heyetin yüksek tasvibinde arz

edilmek üzere sunulmuştur.
Divanı Mu. En. Reisi M. M. Na.
Kâtib
Niğde
Kastamonu Kastamonu
Faik Soylu
H. Çoruk
H. Çoruk
Balıkesir
Bolu
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C.
özçağlat
T. Temelli
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Kastamonu
Burdur
E. Yerlikaya
H. Bide
M. Sanlı
Kastamonu
Muğla
Nuri Tamaç
Cemal Karamuğla

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTlRtŞÎ

Konya ovası işletme idaresinin 1934 malî senesi
«
hesabı katği kanunu lâyihası

Konya ovası sulama idaresinin 1934 malî yılı he
sabı katği kanun lâyihası

MAİDDE 1 — Konya ovası sulama idaresinin
1934 malî senesi masarifi umumiyesi ilişik (A)
cedvelînde gösterildiği üzere 23 352 lira 53 ku
ruştur.

MADDE 1 — Konya ovası sulama idaresinin
1934 malî yılı masarifi bitişik (A) cedvelinde
gösterildiği üzere 23 352 lira 53 kuruştur.

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1934 malî se
nesi varidatı umumiyesi ilişik (B) cedvelinde
gösterildiği üzere 34 207 lira 80 kuruştur.

MADDE 2 — Adı geçen idarenin ayni yıl tah
silatı bitişik (B) cedvelinde gösterildiği üzere
34 207 lira 80 kuruştur.

MADDE 3 — 1934 malî senesi içinde sarfolunmayıb iptal olunan tahsisat bakiyesi (A)
cedvelinde ayrı bir sütunda gösterildiği üzere
33 879 lira 47 kuruştur.

MADDE 3 — 1934 malî yılı içinde sarf olun
mayan ve bitişik (A) cedvelinde ayrı bir sütunda
gösterilen 33 879 lira 47 kuruş tahsisat bakiyesi
iptal olunmuştur.

MADDE 4
teberdir.

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, Ziraat vekilleri memurdur.
*
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Ad. V.
M. M. V.
Bş. V.
Ş. Saraçoğlu
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Ha. V. V.
Ma. V.
Da. V.
Ş. Saraçoğlu
F. Ağralt
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Dr. R. Saydam
Bana Tarhan
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MADDE 5 — Bu kanunu icraya Maliye ve
Ziraat vekilleri memurdur.
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Muhassasat

Muhassasatın nevi
Ücretler
idare masrafları
Mütemadi tamirat
Borçlar
1715 numaralı kanunun 8 nci madedsi mu
cibince Cumhuriyet Merkez bankasına ve
rilecek itfa karşılığı

34
7
7
8

YEKÛN

İbtal olunan
muhassasat

Sarfiyat

260
400
000
,000

18 050 86
3 815 04
914 63
0

572

572

57 232

23 352

53

16
3
6
8

209 14
584 96
085 37
000

33 879

47

B - CEDVEU
Muhammenat
Lira
K.

Varidatın nevi
Sulama ücreti
Müteferrik hasılat
Değirmen ve fabrikalara verilecek su ücreti
Bakaya tahsilatı
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Tahsilat
Lira
K.

25 000
586:
700
30 946

21 407
4 686
29
11.084

51
92

57 232

34 207 80
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