Avrupa Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi ve Marshaîl Yardım Plânı çerçevesi dahi
linde temin edilen yardımlar karşılığı Türk liralarından bütçeye taallûku gerekenle
rin bütçe hesaplarına intikal şekli hakkında Kanun
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B İ R İ N C İ MADDE — 5526 sayılı Kanımla tasdik edilen 21 . X I . 1949 tarihli
Anlaşma ve bu Anlaşmada yapılmış ve yapılacak tadiller veya diğer Anlaşmalar ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında % 95 1er hesabına yatırılmış ve
yatırılacak Türk liralarından Amerika Birleşik Devletleri Hükümetiyle mutabık
kalınarak muayyen maksatlara tahsisi kararlaştırılan kısımların Genel ve Katma
bütc.eli dairelere taallûk edenleri bu bütçelere, Devlet Ekonomi Kurumları ile di
ğer Devlet teşekküllerine tahsisi kararlaştırılan- miktarlar da Genel Bütçeye irat
kaydolunur.
Bu miktarlardan tahsis edilen maksatlar için ilgili bütçelere ilâveten sarfı lâzımgelenleri bu bütçelerde mevcut veya yeniden açılacak bolüm ve maddelere, Dev
let Ekonomi Kurumları ile diğer Devlet teşekküllerinin sermayelerine mahsup
edilmek veya yardım olmak üzere verilmesi gerekenlerini Maliye Bakanlığı Bütçe
sinde mevcut veya yeniden açılacak bölümlere ödenek kaydetmeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
Bir sene içerisinde kaydedilen gelir ve giderler ertesi, yıl bütçesi ile ayrı bir
cetvel halinde Büyük Millet Meclisine sunulur.
İ K İ N C İ MADDE — Birinci madde gereğince ödenek kaydedilen mebaliğden
yılı içinde sarfedilmiyen kısmı, aynı hizmetlere tahsis olunmak üzere ertesi yıl
bütçelerine devren gelir ve mevcut veya yeniden açılacak bölüm ve maddelere
Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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