1945 Bütçe yılı (7) aylık Kesinhesap Kanunu
(Resmî Gazete ile ilâm : 9. IV .1952 - Sayı : 8081)
No.
5910

Kabul tarihi
2. IV. 1952

MADDE 1. — 1945 Bütçe yılı (7) aylık genel giderleri, ilişik (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (411 137 919) lira (49) kuruşu âdi, (172 079 103) lira (83)
kuruşu olağanüstü, (17 979 137) lira (22) kuruşu özel kanunlara ve (3 846 102)j
lira (06) kuruşu nâzım giderlere ait olmak üzere (605 042 262) lira (60) kuruştur.
MADDE 2. — Aynı yıl genel gelirleri, ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere (603 724 243) lira (49) kuruşu âdi, (11 097 339) lira (68) kuruşu özel kanun
lara, (43 938 854) lira (74) kuruşu istikrazlar hasılatına ve (5 099 935) lira (95)
kuruşu da nâzım gelirlere ait olmak üzere (663 860 373) lira (86) kuruştur.
MADDE 3. — Nâzım gelirlerle giderler arasmda fark olan (1253 833) lira (89)
kuruş gelir ve ödenek kaydedilmek üzere 1946 yılma devredilmiştir.
MADDE 4. — 1, 2 ve 3 ncü maddelerle tebevyün eden vaziyete göre
(43 938 854) lira (74) kuruşu istikrazlar hasılatından, (13 625 422) lira (63)
kuruşu normal ve özel gelirlerden olmak üzere ceman (57 564 277) lira (37) kuruş
tahsilat fazlası olarak kalmıştır.
MADDE 5. — 1945 Bütçe yılı içinde ödenek dışında harcanan ve (A) işaretli
cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen (1 610) lira (59) kuruş tamamlayıcı ödenek
olarak kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere 3010 sayılı Kanun
gereğince avans olarak verilen ve (A) cetvelinin ayrı bir sütununda gösterilen
(1 979 618) lira (40) kuruş ödenekten mevkuf tutulmuştur.
MADDE 7. — ödenekten 1945 Bütçe yılı içinde sarfolunmıyan ve (A) işaretli
cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen (41 020 912) lira (54) kuruş yokedilmiştir.
MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini Maliye Bakam yürütür,
5 Msan 1952
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