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Beden Terbiyesi Genel Müdüi ığü 1972 yılı Bütçe Kanunu (*)
(Resmî

Gazete ile yayımı

: 10 . 3 . 1972 - Sayı : 14124)

Nb.
1563

Kabul tarühi
28 . 2 . 1972

MADDE 1. — Beden Teriyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için (A/l) işaretli cet
velde gösterildiği üzere, (45 817 790) lira, yatuım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (25 000 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (79 045 554) lira M, toplam olarak (149 863 344) lira ödenek verilmiş
tir.
MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (149 863 344) lira olarak tahminedihniş'tir.
IMADDE, 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 1972 yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1972 bütçe yıında da devam olunur.
MADDE 4. — Aşağıda gösterilen kaynaklar (dan elde edilen ve (B) işaretli cetvelin ilgili tertiblindelki gelir fazlası ile bunları aşan (gelirleri gerektiği takdirde hizalarınlda gösterilen tertip
lere ödenjelk kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir.
1. Futbolda müşterek bahis gelirleri : 12.911, 12.912, 14.573, 21.000, 22,000, 23.000, 32.100,
34.720.
2. iSpor faaliyetleri gelirleri : 14.571.
Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısım ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları dai
resinde gelir ve ödenek kaydolunur.
Bu tertiplerden geçen yıllarda tahakkuk edip te yılı içinde ödenemeyen borçlar, müteakip
yıl bütçesinin ilgili tertibinden ödenebilir.
MADDE 5. — Gider bölümlerinden
velde gösterilmiştir.

yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (E) 'işaretli cet

MADDİE 6. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak kamüiaştırılacak veya satmalınacak arsa için
(Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümlüne konulan ödenek yetmediği taJkdirde, Bütçe Kanununa
bağlı i (A/2) işaretli cetvelin, (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne 'dahil tertipler
den (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarmla yapmaya Maliye
Bakanı yetkilidir.

(*)

Kanunda

adı geçen cetveller (55/1)

nci cilde

konmuştur.

/

10 . 3 . 1972

— 176 -

No. 1563

CMADDE 7. — 7258 sayılı Kanunun. 4 ncü ma İdesi gereğince, her nieıv'ii spor saha ve tesisleri vü
cuda getirmek amacıyle, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin (A/2) işaretli cetvelinin
21.000 ve 22.000 nci bölümlerinde yer alan öde ıeklerden ve 4 ncü maddesi gereğince bilâhare bu
bölümlere ödenek kaydedilecek .miktarlardan Beden! 'Terbiyesi bölge başkanlıklarınca 3530 sayılı
Kanun hükümleri uyarınca emanet yolu ile yapılabilecek işlerin dışında kalan yatırımlara ait
ödeneklerin Bayındırlık Bakanlığı ile mezkûr Genel Müdürlükçe mutabık kalınacak miktarları,
Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin mlevout veya yeniden açılacak aynı yatırım hizmetlerine sanfedilmek üzere, aktarma için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerden
yılı içinde sarfeddlmeyen kısımlar müteakip yıl bütçesine devredilir.
Bayındırlık Bakanlığı mezkûr işlerji 3530 sayıh Kanun esasları dairesinde yürütür.
MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihiıde yürürlüğe girer.
'MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Gençlik ve Spor bakanları yürütür.
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I. - Gerekçeli 477 S. (Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 51 nci Birleşimime, 13 S. 'Sayılı bas
an ayazı Cumhuriyet Senatosunun 30 ncu Birleşim tutanağına bağlıdır.
II. - Bu kanunu; Bütçe Karma Komisyonu görüşmüştür.
III. - Esas No. : 1/556

