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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu (*)
(Resmî Gazete ile yayımı : 6 . 3 . 1971 - Sayı : 13770)
No.
1370

Kabul tarihi
27 . 2 . 1971

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları içilin ( A / l ) işaretli cet
velde gösterildiği üzere, (37 121 792) lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (35 322 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları içim de (A/3) işaretli
cetvelde gösterildiği üzere (40 540 003) lira M, toplam olarak (112 983 795) lira ödenek verilmiş
tir.
MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (112 983 795) lira olarak tahmin edilmiştir.
MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 1971 yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her biriiniin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1971 bütçe yılında da devam olunur.
MADDE 4. — 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve bölge
müdürlükleri için tesbit edilmiş olan kadrolar 19 1 malî yılında da kullanılır.
MADDE 5. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğüıı yetmemesi halinde :
a) 1970 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet tertip
lerinden bu maddelere,
b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da, Muhasebei Umumiye Kanununun 93 neü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1971 yılı
Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (aylıklarla ilgili tertipler hariç) ( A / l ) , (A/2) ve (A/3)
cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen yıllar borçları) maddelerine, Maliye Bakanlığınca aktarıla
cak ödenekten ödenir.
MADDE 6. — Aşağıda gösterilen kaynaklardan elde edilen ve (B) işaretli cetvelin ilgili tertibindeki gelir fazlası ile bunları aşan gelirleri gerektiği takdirde hizalarında gösterilen tertip
lere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
1. Futbolda müşterek bahis gelirleri : 12.311, 12.912, 14.573, 21.000, 22.000, 23.000, 32.100,
34.720.
2. Spor faaliyetleri gelirleri : 14.571,
Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamıyan kı :ım ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları dai
resinde geilir ve ödenek kaydolunur.
Bu tertiplerden geçen yıllarda tahakkuk edip le yılı 'dinde ödenemiyeiî borçlar, mütaakıp yıl
bütçesinin ilgili tertibinden ödenebilir.
MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir.
MADDE 8. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, Itesis ve büyük onarım gi
derilen) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınialmalar) bö
lümüne aktarma yapmaya Maliye Bakam yetkilidir.

(*) Kanunda adı

geçen

cetveller (54/1) nci cilde konmuştur.
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MADDE 9. — 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince, her nevi spor, saha ve tesisleri vü
cuda getirmek amaciyle, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesinin (A/2) işaretli cetvelinin
21.000 ve 22.000 nci bölümlerinde yer alanı ödeneklerden ve 6 nci maddesi gereğince bilâhara
bu bölümlere ödenek kaydedilecek miktarlardan Beden Terbiyesi bölge başkanlıklarınca 3530 sa
yılı Kanun hükümleri uyarınca emanet yolu ile yapılabilecek işlerin dışında
kalan) yatırımlara
ait ödeneklerin Bayındırlık Bakanlığı ile mezkûr genel müdürlükçe mutabık kalınacak miktar
ları, Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin mevcut veya yeniden açılacak aynı yatırım hizmetleriine sarf
edilmek üzere, aktarma için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakamı yetkilidir. Bu ödeneklerden
yılı iıçinde sarf edilmiyen kısımlar mütaakıp yıl bütçesine devredilir.
Bayındırlık Bakanlığı mezkûr işleri 3530 sayılı Kanun esasları dairesinde yürütür.
MADDE 10. — izmir Akdeniz Oyunlarının hazırlık, icra ve tasfiyesi çalışmalarında:
1. Geçici olarak görevlendirilecek memurlar hakkında 31 . 7 . 1970 gün ve 1327 sayılı Kanunun
74 ncü maddesiyle getirilen 1 nci ve 2 nci ek maddeler hükümleri uygulanmaz.
2. Geçici (görevlendirme, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 23 ncü maddesine dayanılarak bu
oyunlar içini düzenlenen Bakanlar Kurulu kararındaki esaslara tabidir. Bu konuda iadı geçen ka
nunun genel 'hükümleri uygulanmaz.
MADDE ili. ı— (Bu kanun, 1 Mart 1971 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12. >— Bu kanunu, Maliye ve Gençlik ve ISpor bakanları yürütür.
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Gerekçeli 261 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisimin 159 ncu Birleşimine, 1483 S. Sayılı bs
Cumhuriyet Senatosunun 84 ncü Birleşim tutanağına bağlıdır.
Bu kanunu Bütçe Karma Komisyonu-görüşmüştür.
Esas No. : 1/388.

