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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanunu (*)
(Resmî Gazete ile yayımı : 23 . 2 . 1966 - Sayı :
No.
726

12234)
Kabul tarihi
18 . 2 . 1966

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için ( A / l ) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 4 205 352 lira, yatırım harcamaları için ( A / 2 ) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 9 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de ( A / 3 ) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 10 220 443 lira ki, toplam olarak 14 425 804 lira ödenek verilmiştir.
MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 14 425 804 lira olarak tahmin edilmiştir.
MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 1966 yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1966 bütçe yılında da devam olunur.
MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 30.6.1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince o-eçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar,
ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki
kadrolara ek olmaması şarttır.
MADDE 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 30.5.1941 tarihli ve
4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı ( L ) işaretli cetvelde göste
rilenler 1966 bütçe yılında kullanılamaz.
MADDE 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1966 yılı
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) , ( A / 2 ) ve
( A / 3 ) işaretli cetvellere dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) maddesine, Maliye Bakanlı
ğınca aktarılacak ödenekten ödenir.
MADDE 7. — Basımevi gelirleri, futbolda müşterek bahis hasılatından elde edilecek gelir, spor
tesisleri işletmelerinden ve spor faaliyetlerinden elde edilecek gelirler, bir taraftan bağlı (B) işa
retli cetvelin 61.000, 62 000 ve 63.000 nci bölümlerine gelir, diğer taraftan bağlı ( A / l ) işaretli cet
velin (12.871, 12.911, 12.912, 14.571, 14.573, 15.921, 15.923, 15.926 ve 16.116) ( A / 2 ) işaretli cetvelin
ilgili, ( A / 3 ) işaretli cetvelin 32.100 ve 34 720 nci maddelerine ödenek kaydına, Maliye Bakanı
yetkilidir.
Ayrıca özel talimatnamesi gereğince bölgeler paylarından ve bölge spor faaliyetlerinden elde
edilecek gelirin bağlı (B) işaretli cetvele gelir ve ( A / 3 ) işaretli cetvelin 34.260 nci maddesine
ödenek kaydına Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmıyan kısım, ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları daire
sinde gelir ve ödenek kaydolunur.

(*) Kanunda adı geçen cetveller (49/1) nci cilde konmuştur.

No. 726

—

39 —

23 . 2 . 1966

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli
velde gösterilmiştir.

cet

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1966 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür.

BU KANUNA AİT

TUTANAKLAR

Millet Meclisi
Cilt Birleşim Sayfa

Cumhuriyet Senatosu
Cilt Birleşim Sayfa
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I - Gerekçeli 34 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 48 nci Birleşimine, 717 S. Sayılı basmayazı
Cumhuriyet Senatosunun, 40 ncı Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu Bütçe Karma Komisyonu görüşmüştür.

