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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanunu ( x )

(Resmî Gazete ile yayımı : 26 .5.1965
Ko.
603

- Sayı : 12007)

i

Kabul tarihi
21 . 5 . 1965

MADDE I. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için ( A / l ) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 4 544 036 lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 9 lira, sermaye teşkili ve transfer haroamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 147 612 lira ki; toplam olarak 4 691 657 lira ödenek verilmiştir.
MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün gelirleri,
terildiği üzere 4 691 657 lira olarak tahmin edilmiştir.

bağlı (B) işaretli cetvelde gös

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 1965 yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden herbirinin dayandığı hükümler, bağlı (O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1985 bütçe yılınia da devam olunur.
MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı ( D ) işaretli cetvelde gösteril
miştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı ( E ) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar, ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.
MADDE 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 30 . 5 . 1941 ta
rihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde
gösterilenler 1965 bütçe yılında kullanılamaz.
MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesmdeki ödeneğin yetmemesi halinde :
a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet tertiple
rinden bu maddeye,
b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 yılı
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) , (A/2) ve
( A / 3 ) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) maddesine,
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.
MADDE 7. — Basımevi gelirleri, profesyonel kulüplerin yapacakları yarışmalardan elde edile
cek gelirden federasyon payı, futbolda müştere"' bahis hâsılatından elde edilecek gelir, Bursa'daki Park Oteî, Teleski ve Telesiyej işletmelerinden ve spor faaliyetlerinden elde edilecek gelir
ler, bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelin 61.000, 62.000 ve 63.000 nci bölümlerine gelir, diğer
taraftan bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin (12.911, 12.912, 14.571, 14.572 ve 14.573) ncü, (A/2) işa
retli cetvelin ilgili, ( A / 3 ) işaretli cetvelin (32.100 ve 34.710) ncu maddelerine ödenek kaydına
Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmıyan kı-jım, ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları da
iresinde gelir ve ödenek kaydolunur.

(x)

Kanunda adı geçen cetveller 48/1 nci ciltledir.
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MADDE 8. — Gider bölümlerinden harcamalara ait formül,
rilmiştir.

bağlı (R) işaretli cetvelde göste-

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1965 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10. — Bu kanunu, Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür.
25 Mayıs 1965

Cumhuriyet Senatosu
Cumhurbaşkanlığına yazılan' tezkerenin tarih ve
numarası
: 21.5.1965
Bu kanunun yayımının Başbakanlığa bildirildi
ğine dair Cumhurbaşkanlığından gelen tezkerenin
tarih ve numarası
: 25.5.1965

Millet Meclisi
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Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların Cilt, Birleşim ve Sayfa numaraları :
Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim Sayfa
37

82

639

C. Senatosu Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim Sayfa
27

77

143:146,149:150

Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim Sayfa
39
40

105
110
111

227
14:33,34:37,86:
89
102,125,202:205

Cumhuriyet Senatosu 588 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosu 77 nci Birleşim Tutanak
dergisine, Millet Meclisi 968 S. »Sayılı basmayazı Millet Meclisi 110 ncu Birleşim Tutanak dergisine
bağlıdır.
Bu kanunu görüşen komisyon : Karma Bütçe Komisyonu

