1966 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (*)
(Resmî Gazete ile yayımı : o . 4 . 1971 - Sayı : 13800)
No.
1383

Kabul tarihi
23 . 3 . 1971

MADDE 1. _ 1966 bütçe yılının genel giderleri ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gös
terildiği üzere;
a) (7 849 015 202,40) lirası cari bütçe giderlerine,
(2 210 115 031,16) lirası yatırını giderlerine,
(6 416 571 297,08) lirası da sermaye teşkili ve transfer giderlerine,
b) (37 933 720,99) lirası özel kanunlar gereğince ödenek kaydedilen miktardan yapılan cari
bütçe giderlerine, (82 585 666,96) lirası yatırım (giderlerime, (652 030 404,90) lirası da sermaye
teşkili ve transfer giderlerine,
c) (439 027 170,53) lirası nâzım giderlere aidolmak üzere toplam olarak (17 687 278 494,02)
liradır.
MADDE 2. — 1966 bütçe yılı genel tahsilatı (iB) işaretli cetvelde gösterildiği üzere,
a) (13 028 523 546,21) lirası normal g'elir kaynaklarımdan yapılan tahsilata,
b) (2 756 420 240,06) lirası özel gelir kaynaklarından yapılan tahsilata,
c) (772 549 792,85) lirası özel kanunlar ge: eğince yapılan gelir taJhsilâtına,
d) (439 027 170,53)
lirası
da nâzım gelir
tahsilâtına
aidolmak
üzere toplam
olarak (16 996 520 749,65) liradır.
MADDE 3. — Bir ve ikiniei maddelerde yazılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden
(690 757 744,37) liralık açık Hazine imkânları ile karşılanmıştır.
MADDE 4. — 1966 bütçe yılı içinde ödenek dışı harcanan ve bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli
cetvellerin ayrı bir sütununda gösterilen (30 522,52) liralık gideri karşılamak üzere aynı miktar
tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.
{
MADDE 5. — 3010 sayılı Kanun gereğinice gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere bütçe
nin ( A / l ) ve ( A / 2 ) işaretli cetvellerinin tertiplerinden (132 188 363,13) lira avans verilmiştir.
MADDE 6. — 1966 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli
cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen (1 031 272 948,76) liralık ödenlek yok edilmiştir.
MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(*) Kanunda adî geçen cetveller 13800 numaralı Resmî Gazetededir.
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I - Gerekçeli '199, 1199 a il ve 2 nci-ek S. Sayılı ba,s>m ay azılar Millet Meclisinin 48 nci Birle
şimine, 1532 !S. Sayılı (basmayazı Cumhuriyet Senatosunun '54 neü (Birleşim tutanağma bağlıdır.
II - Bu kanunu; Millet Meclisi Sayıştay, Cumhuriyet (Senatosu (Bütçe ve Plân komisyonları gö
rüşmüştür.
III - Esas No. : 1/45.

