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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu(*)
(Resmî Gazete ile yayımı : 1.3.1982 Sayı : 17620)
Kanun No.
2627

Kabul Tarihi :
17 . 2 . 1982

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 1982 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A)
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (4 034 294 000) lira ödenek verilmiştir.
MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağh (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (4 034 294 000) lira olarak tahmin edilmiştir.
MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 1982 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden
her birinin dayandığı hükümler, bağh (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazıh gelirlerin, özel hükümlerine göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 malî yılında da de
vam olunur.
' .•• •
MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenmelere yetki veren Ka
nun, bağlı (G) işaretU cetvelde gösterilmiştir.
MADDE 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
MADDE 6. — 7258 saydı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince her çeşit spor, saha ve tesisleri vücuda
getirmek amacı ile, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) işaretli cetvelde yer alan projelerin Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 3530 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılabilecek işler dışında kalan
lara ait ödenekleri, Bayındırlık Bakanlığına aynı unvanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenekler
den yılı içinde sarf edilmeyen kısımlar, projenin ikmali için müteakip yıl bütçesine devredilebilir.
Bayındırlık Bakanlığı adı geçen işleri 3530 sayılı Kanun esasları dairesinde yürütür.
MADDE 7. — (B) işaretli cetvelin ilgili tertibinde kayıth aşağıda gösterilen kaynaklardan elde edilen ge
lir fazlalarını, gerektiği takdirde, hizalarında gösterilen tertiplere ödenek kaydetmeye ve maddeler arası ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
I - Futbolda müşterek bahis gelirleri: (111) Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi hizmetleri programı
nın (01) Sportif faaliyetler altprogramının (1-001) kod numarah faaliyeti ile (02) spor tesislerinin işletilmesi,
yapım, bakım ve onarımları altprogramlarının (2-001) ve (2-002) kod numarah projeleri;
II - Spor faaliyetleri gelirleri: (900) Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler programında yer
alan (04) Sosyal transferler altprogramının (3-422) kod numaralı fâaliyeti;
Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kısmı, ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları dairesinde gelir
ve ödenek kaydolunur.
Bu program, altprogram ve faaliyet ve projelerden geçen yıllarda tahakkuk edip de yılı içinde ödeneme
yen borçlar, müteakip yıl bütçesinin ilgili tertibinden ödenebilir.
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MADDE 8. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9. — Bu Kanunu Maliye ve Gençlik ve Spor bakanları yürütür.

(*)

Kanunda

adı geçen cetveller 17620 sayılı Resmî

Gazetededir.

BU K A N U N A AİT TUTANAKLAR
Danışma Meclisi
Cilt
Birleşim
Sayfa
1
2
3

I - Gerekçeli 7 S. Sayılı
Millî Güvenlik Konseyinin 96
II - Bu Kanunu; Danışma
rüşmüştür.
III - Esas No. : Danışma

15
33
45

395
66
229:230,231:232

basmayazı Danışma Meclisinin 45 inci Birleşimine, 333 S. Sayılı basmayazı
ncı Birleşim tutanağına bağlıdır.
Meclisi Bütçe - Plan, Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan komisyonları gö
Meclisi 1/77, Millî Güvenlik Konseyi 1/306.

