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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1941 malî yılı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin bağlı ola
rak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim.
Sayıştay Başkanı
S. Oran

Uygunluk bildirimi
Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükmüne uyularak Başbakanlıktan Sayıştaya gönderilen
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1041 malî yılı kesinhesabı, Sayıştayca incelenip yargılanmış olan
muhasip idare hesaplarriyle- karşüaştırıhrıış ve bağlı1 ^cetvellerdeki meşruhat gözöiıünde bulundurul
mak üzere kesinhesapta yazılı rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu arzeyleriz.
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1941 malî yılı hesabı katisi hakkında mezkûr Umum Müdürlükçe
hazırlanan • ve İcra Vekilelri Heyetince
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası merbutu cetvelelrle birlikte sunulmuştur.
Başvekil
Ş. Saraçoğlu

İzahname
Umumi mizan
işbu mizan Vakıflar Umum Müdürlüğünün merkezle vilâyet muhasipliklerinde 1941 malî yılı için
de vukua gelen umumi muamelâtının hülâsasını ve bütçe varidat ve sarfiyatı ile muhasiplikler arasın
da yapılan para irsalâtmı, hesabıcarı ve sair muamelâtı ifade eden harekât ile devreden hesap ba
kiyelerini, vezne ve bank mevcutlarını göstermektedir.
Bütçe varidatı
Umumi varidat
1941 malî yılı içinde varidattan (4 189 155) lira (62) kuruş tahsilat yapılmıştır. Muhtelif ka
nunları uyarınca da faslı mahsus olarak (89 759) lira (54) kuruş tahsilat kaydedilmiştir. Yekû
nu (4 278 915) lira (16) kuruşa baliğ olmaktadır.
Bütçe tahsilatından :
Lira
K.
: .
3 739 026 13
450 129 49

lirası 1941 malî yılı tahakkukatma ait varidata,
lirası eski senelerden devreden bakayaya aittir.

4 189 155 62

Yekûn

Faslı mahsus tahsisatından :
Lira K.
5
1
53
28

491
480
650
776

76
94
11
73

lira
lira
lira
lira

Bütçe Ronununun 9 ncu maddesi mucibince zaptedilen vakıflar tahsilâtına;
3386 sayılı Kanun mucibince (200) bin liraya mahsuben âbidat tamiratı karşılığına;
3609 sayılı Kanun mucibince (600) bin liraya mahsuben âbidat tamiratı karşılığına,
2252 sayılı Kanun mucibince Üniversite muhassasatı tahsilâtına aittir;

89 759 54 Yekûn
sr^-—;

—

Bütçenin (3 175 5ÖÖ) lira muhamniehaiınâ M/arah lıesâbı katı ile tesbit edilen bütçe varidatında
(1 013 655) lira (32) kuruş fazlalık vardır. Haddizatındaki fazla tahsilattan maada başlica sebepler de,
1. — 2762 sayılı Vakıflar Kanunu mucibince mazbut vakıflar arasına alınan bazı mülhak vakıfların
mülhaka hesabında kalan varidatiyle emanet vesair hesaplarının tasfiyeleri dolayisiyle meydana çlkan
Ve irat kaydı lâzımgelen bazı paraların bütçe varidatına nakledilmiş oî masından;
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2. — Vakıf Paralar Müdürlüğünün iki senelik 1940, 1941 malî yılı faizlerinin irat kaydedilmiş
bulunmasından mütevellittir.
!
Bütçe muhammenatının tahsilatla mukayesesi
<
Fazla ve noksan sebepleri :
•-'"<•
F. : 1 - M. : 1 — tcarei vahide
/
(1 160 000) lira muhamenata karşı (1 231 533) lira (06) kuruş tahsilat yapılmış olup (71 533)
lira (06) kuruş fazlalık vardır, işbu fazlalığa sebep yeni yapılan ve yeni alınan akaarların kira
ları müessir olmuştur.
F. : 1 - M. : 2 — Icarei müeccele
(575 000) lira muhammenata karşı (463 960) lira (08) kuruş tahsilat kaydedilmiştir. (110 039)
lira (92) kuruş noksanlık arzetmiş olması 2762 sayılı Vakıflar Kanunu mucibince bir taviz bedeli
mukabilinde mutasarrıfları adına mülkiyetleri tescil edilen icareteynli gayrimenkullerin üzerinden
seneler geçtikçe adedinin azalmakta bulunmuş olmasından mütevellittir.
Bir de müeccele ve mukataada son zamanlarda kabul edilen müruruzaman esası ve varidatın
bakayası üzerinde haylıca müessir olup tahakkukatından tahsilat yapılmamakta bulunmuş oldu
ğundan 3321 sayılı Kanun mucibince kayıtlarının terkini cihetine gidilmektedir.
F. : 1 - M. : 3 — Mukataa
(450 000) lira muhammenata karşı (460 925) lira (25) kuruş tahsilat yapılmış olup (10 925)
lira (25) kuruş fazlalık vardır. Tahsilatın (400 000) lirası (4070) sayılı kanun mucibince bir
defaya mahsus olmak üzere Maliyeden alınan ve Hazine uhdesinde bulunan gayrimenkullerin mukataasma aittir.
F. : 2 - M. : 1 — Evkafı mülhaka varidatından alınacak kontrol hakkı
(40 000) lira muhammenata karşı (31 211) lira (75) kuruş tahsilat tesbit kılınmış olup
(8 788) lira (25) kuruş noksandır. Akalliyet vakıflarının ihtilâfı elyevm devam etmekte bulun
muş olmasına mebni bu vakıflardan almamıyan murakabe hakkı başlıca noksanlığa sebep olmuş
tur.
F. : 2 - M. : 2 — Mahlûl muaccelâtı
(75 000) lira muhammenata karşı (294 061) lira (19) kuruş tahsilat tesbit kılınmıştır. (215.061)
lira (19) kuruş gibi mühimce bir fazlalık arzetmekte bulunmuş olması şu aralık fazlaca satılan
gayrimenkullerden mütevellittir.
F. : 2 - M. : 3 — Orman ve zeytinlikler ile arazi ve memba suları hasılatı
(300 000) lira muhammenata karşı (32 023) lira (74) kuruş fazlasiyle (332 023) lira (74) ku
ruş hasılat kaydedilmiştir. Fazlalık mahsulâtın uygun fiyatlarla satılmış olmasından mütevelittir.
Bu hasılat 1942 malî yılı bütçesinden itibaren orman, zeytinlikler, arazi ve incirlikler, zeytinlikler
işletmesi, Vakıf memba suları işletmesi hasılatı namlariyle beş kısma ayrılmıştır.
F. : 2 - M. : 4 — Mütenevvi varidat
(422 500) lira muhammenata karşı (1 069 686) lira (08) kuruş varidat kaydedilmiştir. (637 186) lira
(08) kuruş fazlalık arzetmiş olması yukarıda umumi varidat bahsinin 1, 2 numaralı fıkralarında
beyan olunduğu üzere bazı paraların hesaben bütçe iradına kalbedilmiş olmasından ve Vakıf Para
lar Müdürlüğünün iki senelik 1940, 1941 malî yılı faizlerinin irat hesabına kaydolunmuş bulunma
sından mütevellittir. Haddizatında tahsilat fazlası da vardır. Mütenevvi varidat meyanında bugüne
kadar irat kaydedilmemiş bulunan akaar ve toprak satış bedeli faizi, taviz bedeli faizi 1942 malî yılı
bütçesinden itibaren bu meyandan çıkarılarak ayrı ayrı birer madde halinde gösterilmiştir.
F. : 2 - M. : 5 — Müteferrik hasılat
(100 000) lira muhammenata karşı (164 698) lira (60) kuruş fazlasiyle (264 698) lira (60)
kuruş hasılat kaydolunmuştur. Bu fazlalık yukarıda arzedilen sebeplerden mütevellit bulunmaktadır.
F. : 2 - M. : 6 — Vakıf paralar faizi
(53 000) lira muhammenata karşı ancak (1944) lira (43) kuruş noksaniyle (51 055) lira (87)
kuruş tahsilat tesbit kılınmıştır. Bu tahsilatın (48 489) lira (58) kuruşu Vakıf Paralar Müdürlüğün-
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— 4 deki nukudu mevkufe sermayesinden (2 566) liva; < (29) kuruşu da vaktiyle vilâyetlerde ikr&zu edilmiş
bulunan paralardan hâsıl olmuştur
Gerek nakden ve gerek seneden vilâyet muhasipliklerinin sermaye miktarı (326 497) lira (09)
kuruş ve Vakıf Paralar Müdürlüğünün istanbul'a ait sermaye miktarı ise (316 930) lira (72) ku
ruştur. Mecmuu (643 427) lira (81) kuruşa baliğ olmaktadır. Senede % 8,5 hesabiyle getirmesi lâzımgelen (54 691) lira (29) kuruş faize karşı (51 055) lira (87) kuruş tahsilat kaydedilmiştir.
Sermaye meyanmda vaktiyle mütevelliler elinden alınmış ve adiyen tanzim kılınmış müdayene
senetlerinin de mevcut olup müstekrizlerinin vefat etmiş olmaları hasebiyle tahsilleri gayri mümkün
görülmekte bulunduğundan bunlar Muhasebei Umumiye Kanununun 133 ncü maddesi mucibince ter
kine tâbi tutulacaktır.
Bütçe sarfiyatı
Umumi masarifat
1941 malî yılı devrei hesabiyesi içinde bütçe muhassasatına mahsuben yapılan hizmetler için
(3 197 169) lira (33) kuruş masraf tahakkuk etmiş ve muhtelif kanunlarla faslı mahsus için de
(88 088) lira (82) kuruş masraf kaydolunmuştur. Yekûnu (3 285 258) lira (15) kuruşa baliğ ol
maktadır.
Bütçe masarifatmdan
Lira

K.

2 997 858 37 lira bütçe muhassasatı için nakden verilmiştir.
199 310 96 lira bütçe muhassasatından Mayıs sonunda masraf kaydı suretiyle emanete alınmıştır.
3197169

33

Yekûn
Faslı mahsus masarifatmdan

Lira

K.

3 821 04

lira Bütçe Kanununun 9 neu maddesi mucibince mazbut vakıflar arasına alman va
kıflar masarifine,
1 840 94 lira 3386 sayılı Kanun mucibince (200) bin liraya mahsuben âbidat tamiratına;
53 650 11 lira 3609
»
»
»
(600) »
>.
»
»
»
28 776 73 lira 2252
»
»
»
üniversite muhassasatı masarif atma aittir.
088

82

Yekûn

Bütçe emanatma alınmış olan (199 310) lira (96) kuruşun nakit karşılığı da tamamen 1942 malî
yılma devredilmiş olup bugün tesviye edilmiş bir halde bulunduğundan tahsilatla masarifat mütevazin bir halde olup aşağıya dercedilen mukayeseye nazaran tahsilat fazla bulunmaktadır.
Tahsilat ve tediyat hesaplarının mukayesesi
Bütçe
1941 malî yılı devrei hesabiyesi içinde kaydedilen (4 189 155) lira (62) kuruş varidatın bütçe
muhammenatma nazaran (1 013 655) lira (62) kuruş fazlası olduğu yukarıda arzedilmişti, bazı he
sapların tasfiyeleri dolayısiyle bu varidat meyanına hesaben girmiş bulunan paralar hariç tutulduğu
takdirde bile nakden vukubulan tahsilatın bütçe muhammenatma nazaran yine (300) bin liradan
yukarı fazlası olduğundan vaziyetin erkamen ifadesi şöyle hulâsa edilebilir.

X a, Şayian:.: IÖ6 >;

Lira

K.

4 189 155 62 Hesabı katî ile tesbit edilen bütçe varidatı,
688 112 62 Yapılan hesaplara nazaran
mahsuben kaydedilen varidat,
3 501 043 00 Nakden vukubulan tahsilat,
îşbu tahsilat 1941 malî yılı devrei hesabiyesi içinde bütçe muhassasatına mahsuben yapılan
hizmetler için tahakkuk etmiş olan masarifatın fevkinde bulunduğundan bu.suretle de bütçenin
muvazenesi tevsik ve tesbit edilmiş olacaktır.
Emanet
Emanet ve bu mahiyette bulunan mülhaka hesap bakiyelerinden bazılarının geçen seneler -hesa
bı katî izahnamelerinde de arzolunduğu, üzere bir zamanlar maliyede olan alacaklarımızın vaktinde
tahsiline muvafakiyet hâsıl olunamaması yüzünden hidematın tatilden vikayesi için bütçe hidematma sarfına zaruret hâsıl olmuştu. Şimdi bunların tasfiyesiyle denkleştirilmesi lâzımgeldiği cihetle
tasfiye netayici olarak hesaben varidata kalbedilen ve yukarıda arzedilen paralar bunlardan mü
tevellittir.
Ancak usulüne mutabakatını teminen üzerlerinde birer birer işlenecek olan işbu bakiyelerin
tasfiye muamelâtı gün geçtikçe sona ereceği ve tamamen denkleşmiş bir vaziyet alacağı şüphesiz
bulunmaktadır. Buna rağmen bütçe emanetinde dâhil olduğu halde bir milyon liradan yukarı bir
paranın emanet ve mülhaka hesaplarından nakden 1942 mail senesine devretmiş bulunması bu he
saplar üzerinde ne derece hassas davranıldığına ve bütçe hidematı için emanet paralardan bir
gûna tediyatta bulunulmadığına diğer bir delildir.
Varidat, eşhas zimemi, sarfiyatı muvakkate hesapları
îşbu hesap bakiyelerinden suveri muhtelife dolayısiyle tahsil ve takip vaziyetini kaybetmiş bu
lunanların 3321, 3497, 2762, 1050 sayılı Kanunlara ve Bütçe Kanunu hükümlerine istinaden tasfi
yeleri cihetine gidilmekte olduğundan bunların da sene besene miktarları azalmakta bulunmuştur.
Takip vaziyetini kaybetmemiş bulunanların ise tahsilleri eihetine gidilmekte olduğu hesabı kati
nin bakaya tahsilatı ile sabittir.
Fevkalâde varidat ve masarifat
Akaar ve toprak satış bedeli
2950 sayılı Kanunun 1 nci maddesi uyarınca faslımahsus şeklinde idare edilen akaar ve top
rak satış bedejâtmdan tahsisat kaydedilen paralardan :
Lira?
K.
754 645 61 lira 1941 malî yılı içindeki tahsilata;
3 238 735 93 lira 194Q malî yılından devredilen bakiyeye aittir.
3 993 381 54 Yekfcn
Bunlardan t.
Lira
K.

.*

336 373 06 lira 1941 malî yılı içinde sarfiyat kaydedilmiştir.
3 6§7 008 48 lira 1942 mail yılına devredilmişti!'.
3 993.381 54 Yeûn
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Hayrat satış bedeli
2950 sayılı Kanunun 1 nci maddesi uyarınca hayrat satış bedeli hesabına tahsisat kaydedilen
paralardan :
v;
; :
Lira
K.
''
'• • '
._'_..
64 805 57 lira 1941 malî yılı içindeki tahsilata ;
40 460 71 lira 1940 malî yılından devredilen bakayaya aittir.
105 266 28 Yekûn
Bunlardan :
Lira
K.
9 705 80 lira 1941 malî yılı iyinde sarfiyat kaydedilmiştir.
95 560 48 lira 1942 malî yılma devrolunmuştur.
105 266

28

Yeûn

Sayıştay Komisyonu raporu
T.B.M.M.
Sayıştay Komisyonu
Esas No. 1/118, 3/62
Karar No. 12
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Yüksek Başkanlığa
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1941 akçalı
yılı kesinhesabı hakkında Başbakanlığın 21 . IV .
1943 Gün ve 6/1249 sayılı yazısiyle teklif olu
nan kanun tasarısı Sayıştaym uygunluk bildimiyle birlikte ve Sayıştay 1 nci Daire Başkanı
Faik Eke ve Vakıflar Genel Müdür muavini
Hüsamettin Ersoy'un huzuru ile tetkik ve mü
zakere olundu.
1. — ödenekler:
A) Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait öde
nekler kesinhesapta ve uygunluk bildiriminde
birbirine uygun olarak (3 462 931) lira (16) ku
ruştur.
B) Mazbut ve Mülhak vakıflara ait akaar
ve satış bedelleri için ödenek kayıt edilen mik
tar kesin hesapta (4 098 647) lira (82) kuruş
olduğu halde uygunluk bildiriminde (4 003) li
ra (42) kuruş noksaniyle (4 094 644) lira (40)
kuruş gösterildiği görülmüştür.
Yapılan tetkikatta kesin hesabın fazlası olan
paranın, hayrat satış bedelleri aynen ödenek ka
yıt edilmekte olması hasebile bu hesaba ait

tahsilat da dairesi kaydı ile Sayıştay kaydı ara
sındaki farkı ödeneklere de sirayet etmiş bulun
masından ileri geldiği anlaşılmış ve uygunluk
bildiriminde gösterilen (4 094 644) lira (40) ku
ruş ödenek olarak kabul edilmiştir.
2. — Giderler:
A) Uygunluk bildiriminde Genel Müdür
lüğün giderler yekûnu (3 285 210) lira (26) ku
ruş olduğu halde kesinhesapta (3 285 258) lira
(15) kuruş gösterilmiştir.
Uygunluk bildiriminde gösterilen miktarlar
Sayman hesapları üzerinde Sayıştayca belgelere
istinaden yapılan incelemeler ve yargılamalar
sonucunda tesbit edilmiş olduğu cihetle komis
yonumuzca uygunluk bildiriminde yazılı miktar
gider olarak kabul ve bağlı cetveller ona göre
tanzim edilmiştir.
B) Mazbut ve Mülhak vakıflara ait akaar
ve toprak satış bedellerinden 1941 akçalı yılın
da harcanan miktarlar uygunluk bildiriminde
ve kesinhesapta bir birlerine uygun olarak
(346 078) lira (86) kuruştur.
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3. — ödenek bakiyesi:
A) Komisyonumuzca kabul edilen ödenek
ve giderlere göre Genel Müdürlüğün ödenek ba
kiyesi (177 720) lira (90) kuruş olup iptali lâzımgeldiği anlaşılmıştır.
B) Mazbut ve Mülhak vakıflara ait akaar
ve toprak satış bedellerinden 1941 akçalı yılı
içinde hareanmıyan (3 748 665) lira (54) kuruş
gelir ve ödenek kaydedilmek üzere 1942 akçalı
yılma devrolunması gerekmektedir.
4. — Gelirler:
A) Genel Müdürlük hesabında
Tahakkukat
: Uyguluk
bildiriminde
(5 936 664) lira (40) kuruş gösterildiği halde
kesinhesapta (5 936 554) lira (73) kuruş oldu
ğu görülmüştür.
Tahsilat: Uygunluk bildiriminde (4 278 971)
lira (44) kuruş olduğu halde kesinhesapta
(4 278 915) lira (16) kuruş olduğu görülmüştür.
B) Mazbut ve mülhak vakıflara ait akaar
ve toprak satış hesaplarında tahakkukat ve tah
silat uygunluk bildiriminde (4 094 644) lira
(40) kuruş olduğu halde kesin hesapta
(4 098 647) lira (82) kuruş bulunduğu görül
müştür.

HÜKÜMETİN

Sayıştayda idare hesaplarının yargılanması
sonunda yapılan tebligata uyulamamasmdan ile
ri geldiği anlaşıldığından uygunluk bildiriminin
esas ittihazı uygun görülmüş ve bağlı cetveller
de ona göre düzenlenmiştir.
Yukarıda arzolunan sebeplere ve kabul edi
len gider, gelir ve ödenek miktarlarına göre
değişiklik olarak tanzim kılman kanun tasarısı
Kamutayın Yüksek tasvibine arzedilmek üzere
sunuldu.
Sayıştay Komisyonu Başkanı
Sivas
A. Yurdakul
Sözcü
Kâtip
Niğde
Yozgad
F. Ecer
K. Erbek
Aydın
Bursa
Bolu
E. Arkayın
Z. Budunç
C. özçağlar
Çankırı
Elâzığ
Gazianteb
A. 1. Zeyneloğlu Dr. 1. T. öngören ö. A. Aksoy
Manisa
Muğla
Siird
/. Ertem
N. özsan S. Çeliktuğ
Sivas
Niğde
Sivas
§. Uma
Ş. Siler
8. Batur

SAYİŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ

TEKLİFİ

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1941 mali yılı
hesdbıkatî kanun lâyihası

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1941 akçalı yılt
Kesinhesap Kanunu tasarısı

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü
nün 1941 malî yılı bütçe masarifatı ilişik (A)
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (3 285 258)
lira (15) kuruştur.

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün
1941 akçalı yılı giderleri bitişik (A) işaretli cet*
velde gösterildiği üzere (3 285 210) lira (26) ku
ruştur.

MADDE 2. — Adı geçen müdürlüğün aynı
yıl içinde tahsilatı bağlı (B) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere (4 278 915) lira (İ6) kuruştur.

MADDE 2. ~- Adı geçen Müdürlüğün ayni
yıl içinde tahsilatı bağlı (B) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere (4 278 971) lira (44) kuruşa
tur.

MADDE 3. — Muhassasattan 1941 malî yılı
içinde sarfolunmiyan ve ilişik (A) cetvelinde
ayrı bir sütunda gösterilen (177 673) lira (01)
kuruş tahsisat bakiyesi iptal olunmuştur.

MADDE 3. — Ödeneklerden 1941 akçalı yi*
li içinde hareanmıyan ve bitişik (A) cetvelinde
a^rl bir sütunda gösterilen (177 720) lira (90)
kuruş Ödenek bakiyesi iptal olunmuştur.

MADDE 4. — Mazbut ve mülhak vakıflara
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1941 malî
yılı hasılatı geçen seneden devriyle birlikte ili-

MADDE 4. — Mazbut ve Mülhak vakıflara
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1941 akça
lı yılı tahsilatı geçen seneden devrile birlikte biti

( S . Say:

: 106 )
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Sayış. &.

şik (C) cetvelinde gösterildiği üzere (3 993 381)
lira (54) kuruş ve hayrat vakıfİâra ait Satış
hasılatı geçen seneden devriyle birlikte (105 266)
lira (28) kuruştur.

şik (C) cetvelinde gösterildiği üzere (3 993 38İ)
lira (54) kvııuş ve hayrat vâkıflara ait satış iıâsılâtı geçen yıldan demle birlikte (101 262) li
ra (86) kuruştur.

MADDE 5. — Mazbut ve mülhak vakıflara
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1941 malî
yılında vukubulan sarfiyat ilişik (D) cetvelinde
gösterildiği üzere (336 373) lira (06) kuruş ve
hayrat vakıflara ait satış bedelâtından aynı yıl
içinde vukubulan sarfiyat (9 705) lira (80) ku
ruştur.

MADDE 5. — • Mazbut ve Mülhak vakıflara
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1941 ak
çalı yılında yapılan giderler bitişik (D) cetve
linde gösterildiği üzere (336 373) lira (6) kuruş
ve hayrat vakıflara ait satış beedllerinden aynı
yıl içinde yapılan giderler (9 705) lira (80) ku
ruştur.

MADDE 6. — Mazbut ve mülhak vakıflara
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1941 malî
yılı içinde sarfolunmıyan ve bağlı (A) cetvelinde
ayrı bir sütunda gösterilen (3 657 008) lira (48)
kuruş ve hayrat vakıflara ait satış hasılatından
aynı yıl içinde sarfolunmıyan (95 560) lira (48)
kuruş varidat ve tahsisat bakiyesi 1942 malî yı
lma devi'ölunmuştur.

MADDE 6. — Mazbut ve Mülhak T&kıfİara
ait akaar ve toprak bedellerinden 1941 akçalı yı
lı içinde harcânmiyan ve bağlı (A) cetvelinde
ayrı bir sütunda gösterilen (3 657 008) lira
(48) kuruş ve hayrat vakıfİara ait satış hasıla
tından aynı yıl içinde harcanamıyan (91 557) li
ra (6) kuruş gelir ve ödenek bakiyesi 1942 ak
çalı yılma devrölünmuştur.

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tayininde yü
rürlüğe girer.

MADDE 8. — Bu kanunu icraya Başvekil me
murdur.
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
§. Saraçoğlu
A. R. Artunkal
Da. V.
Ha. V.
Ma. V.
R. Teker
Ar. Menemencioğlu
F. Ağralt
Mf. V.
Na.'V.
İk. V.
Yücel
Sim Day
"' Fîıad Sirmen
S. 1. M. V.
G. î. V.
Zr. V.
Dr. H. Alataş
Ş. R. Hatipoglu
Mü. V.
Ti. V.
A. F. Cebesoy
C. S. Siren

MADDE 8. — Bu Kanunu Başbakan yürü
tür.
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Ödeneğin nevi
Maaş
1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi mu
cibince verilecek tekaüt ikramiyesi
Merkez ücretleri
Vilâyetler ücretleri
Muvakkat tazminat
Merkez mefruşat ve demirbaşı
> levazımı
> müteferrikası
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı
> levazımı
» müteferikası
Mütenevvi masraflar
Daimî memuriyet harcıraha
Muvakkat memuriyet harcırahı
Yabancı memleketler harcırahı
Müfettişler harcırahı
Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı
Posta ve telgraf ücreti
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı
Mukannen masraflar
Vakıf akaârlar masrafı
Orman ve zeytinlikler ve vakıf arazi masrafı
Müzayede ve ihale heyetlerinin gayri mu
vazzaf azaları huzur ücreti
Tamirat ve inşaat
Muavenet
Hükmedilmiş borç karşılığı
Tetkik, tercüme, tab ve eski eserler satm
alına ve fuar masrafı
Guraba Hastanesi masrafları
imaretler masrafı
Mütekait, dul ve yetim maaş ve tahsisatı
fevkalâdeleri
Zat maaşları
Umuru hayriye masrafları
Masarifi gayrimelhuza
3335 sayılı Kanun mucibince yapılacak
tedavi, yol vesaire masrafları
Geçen yıl borçları
Eski yıllar borçları
1936 malî yılı Bütçe Kanununun 8 nci
maddesi mucibince istikraz edilen paranın
taksiti ile faizi

............. .
İptal olunan
Ödenekler
Lira
•EL

ödenekler
Lira
K.

Giderler
Lira

512 487 36

503 411

14 000
16 050
219 234
21 432
3 000
2 200
7 500
3 200
10 000
18 500
61 000
7 000
24 000
1
6 000
4 150
7 171
300
185 514 84
299 823 73
101 417

6 300
15 873
200 551
20 691
2 884
1 527
4 785
2 335
8 747
14 119
53 514
4 690
2 830

3 150 57
2 904 88
7 170 94
39 38
182 095 41
291 853 26
89 256 13

7 700
176
18 682
740
115
672
2 714
864
1 252
4 380
7 485
2 309
1 169
1
2 849
1 245
0
260
3 419
7 970
12 160

3
411
22
1

1
352
20
1

530 16
493 23
600
485 38

1 469 84
59 006 77
1 400
14 62

19 200
İ65 253 80
18 500

18 365 18
165 253 80
18 494 82

834 82

175 368 53
58 000
873 240 16
—

175 368 53
54 343 16
854 431 57
—

3 656 84
18 808 59
—

1 000
9 000
7 030

379 83
8 099 87
6 027 56

620 17
900 13
1 002 44

34 200

33 926 42

273 58

000
500
000
500

( « . Şayi* : 10*)

K.

9 076 36

07
18
62
60
97
97
88
98
30
25
39
60

93
82
38
40
03
03
12
02
70
75
61
40
43
12
06
62
43
47
87

5 18
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iptal olunan
B.

Ödenekler
İv.
Lira

ödeneğin nevi

1725 sayılı Kanunun 8 nci maddesi mu
cibince Cumhuriyet Merkez Bankasına
verilecek itfa karşılığı
H.F. Eski seneler mahsubatı
»
1941 malî yılı içinde mülhak vakıflardan
mazbuta meyanma alman vakıflar masrafı
»
Hükmedilmiş borç karşılığı
»
1928 - 1940 malî yıllarına ait karşılıksız
borçlar
»
Âbidelerin esaslı tamir ve istimlâk bedeli
ve hayrat inşası
»
Âbidelerin esaslı tamiri ve istimlâk bedeli
ve hayrat inşası
» İstanbul Üniversitesi Tıb Fakültesinin
Hastane masraflarına iştirak hissesi
»
Çocuk zammı
»
Yakacak zammı

Güderler
Lira

K.

ödenekler
Lira
K.

38

Yekûn

31 440
1 007 44

31 440
1 007 44

'A ;: •** "

3 821 04
1 365 28

3 821 04
1 322 76

42 52

1 756 20

1 686 36

69 84

1 840 94

1 840 94

53 650 11

53 650 11

28 776 73
15 800

28 776 73
11 860 99

700

270

3 462 931 16

3 285 210 26

3 939 01

430
177 720 90

B - OETVELÎ
B.

F.M.

M.

Bütçesinde yazılı
olan muhamemnat
Lira
K.

Gelirin nev'i

İcareler
îcarei vahide
İcarei müeccele
Mukataa
Müteferfrik hasılat
Evkafı mülhaka varidatından alınacak kantrol hakkı
Mahlûl müeccelâtı
Orman ve zeytinlikler ile arazi ve memba suları hasılatı
Mütenevvi varidat
Müteferrik hasılat
Vakıf paralar
2252 sayılı Kanun mucibince Fakülte karşılığı
3386 sayılı Kanun mucibince âbidat tamiri karşılığı
3609 sayılı Kanun mucibince âbidat tamiratı karşlığı
Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi mueibinco zaptedilen vakıflar hasılatı
Yekûn

( S. Sayısı : 10G )

1 160 000
575 000
450 000
40 000
75 000
300 000
422 500
100 000
53 000

Tahsiltâ
Lira

1 232 171 80
463 943 42
400 925 25
31 211
294 061
332 169
1 059 795
246 698
51 055
23 776
1 840
53 650

75
19
24
75
57
87
73
94
11

4 670 82
3 175 500

4 278 971

44
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C - CETVELİ
Haklarında fevkalâde bütçe ahkâmı cari akaar toprak ve hayrat satış
varidat cetveli
B.
F. M.
»

M.

bedeli hesaplarına ait

Muhammenat
Lira
K.

Gelirin nev'i
Akaar ve toprak satış bedeli
Hayrat satış bedeli

Yekûn
Lira

K.

3 993 381 54
101 262 86
Yekûn

4 094 644

40

D - CETVELİ
Haklarında

fevkalâde

bütçe ahkâmı cari olan akaar, toprak ve hayrat satış bedeline ait mas
raf cetveli

•-•••-.B.

Muhammenat
Lira
K.

ödeneğin nev'i

V. M. Akaar ve toprak satış bedeli
» Hayrat satış bedeli
Yekûn

Tahsilat
Lira
K.

1942 yılma
devredilen
Lira
K.

3 993 381 54
101 262 86

336 373 06
9 705 80

3 657 008 48
91 557 06

4 094 466

346 078

3 748 565

( S. Sayısı : 106 )

40

86

54

