— 151 —

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu {*)
(Resmî Gazete ile yayımı : 8 . 4 . 1971 - Sayı :

13803)

No.
1393

Kabul tariki
23 . 3 . 1971

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1986 bütçe yılı genel harcamaları ilişik ( A / l ) ,
( A / 2 ) , ( A / 3 ) ve özel bölümler işaretli cetvellerde gösterildiği üzere,
a) (23 709 680,58) lira cari harcamalara, (16 709 801,58) lirası yatırım
harcamalarına,
(9 013 285,51) lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına,
b) (2 986 485,32) lirası özel kanunlar gereğince ödenek, kaydedilen paralardan yapılan cari
harcamalara, (11 316 952,64) lirası aynı cetvelde yapılan yatırım harcamalarına aidolmak üzere
toplam olarak (63 736 205,63) liradır.
MADDE 2. —- Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere;
a) (33 673 445,36) lirası normal gelirlerden yapılan tahsilata, (28 706 717,11) lirası özel ge
lirlerden yapılan tahsilata,
b ) (69 946 534,20) lirası özel kanunlar gereğince elde edilen tahsilata, aidolmak üzere toplam
olarak (132 326 696,67) liradır.
e) özel kanunlar ile sağlanan gelirlerden yılı içinde harcanmıyan (55 643 096,24) lira ertesi
yıla devredilmiş, bu suretle yılın tahsilatı (76 683 600,43) lira olarak kalmıştır.
MADDE 3. — İkinci ve birinci maddelerde yazılı gelir ve gider arasındaki
(12 947 394,80) lira, gelir fazlası olarak kalmıştır.

farkı teşkil eden

MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı
( A / l ) , ( A / 2 ) , ( A / 3 ) ve özel bölümler işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen (5 962 221,33)
liralık ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar gereğince kaydolunan ödemekten yılı içinde harcan
mıyan (55 643 096,24) lira ertesi yıla devredilmiştir.
MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür.
(*) Kanunda adı geçen cetveller

13803 numaralı Resmî Gazetededir.
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