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Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanunu (*)
(Resmî Gazete ile yayımı : 7 . 3 . 1969 - Sayı : 13142)
No.
1İ15

Kabul tarihi
20 . 2 . 1969

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (470 000 254) lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (1 268 850 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere (150 464 994) lira ki, toplam olarak (1 889 315 248) lira ödenek
verilmiştir,
MADDE 2, — Karayolları Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (1 889 315 248) lira olarak tahmin edilmiştir.
MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 1969 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu -cetvelde
yazılı gelirin tarh ve tahsisine 1969 bütçe yılında da devam olunur.
MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 30 . <6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu (maddesi gereğinca geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar
Kurulu karan ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bıı
kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye iBüyük Millet Meclisine sunulur. Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.
MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 1 1 . 2 . 1950 tarih ve 5539
sayılı Kanuna bağh 1 sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağh (L) işaretli cetvelde gösterilenler
1969 bütçe yılında kullanılamaz.
MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetmemesi halinde:
a) 1968 yılı Bütçeesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye,
b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da, Muhasebei Umumiyee Kanununun 93 ncü maddesine
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1969 yılı Bütçe
linin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (3/2) ve (A/3) cet
vellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçlan) maddesine,
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.
MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağh (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar)
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir.
MADDE 9. — Karayolları Genel Müdriüüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye
yetki veren kanunlar, bağh (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

(*) Kanunda adî geçen cetveller (52/1) «et cUde konmuştur.
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MADDE 10. — 5889 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan Ö539 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desinin 1 nci fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun esasları dairesinde tahsil edilmiş olan paralar
Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir bö
lüme gelir, diğer taraftan (Yatırım harcamaları) cetvelinin ilgili maddelerine ödenek kaydo
lunur.
MADDE 11. — Devlet daire ve müesseseleriyle kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer kurum
lar tarafından veya dış yardımlardan yol, köprü ve ftenzcri işler yaptırılması maksadiyle Kara
yolları Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar,(B) işaretli cetvelde açılacak özel maddeye ge
lir, diğer taraftan (A/2) işaretli (Yatırım harcamaları) cetvelinde açılacak özel maddelere Mali
ye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmiyen kısmı, ertesi yıla
birinci fıkra esasları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur,
MADDE 12. —Bu kanun 1 Mart 1969 tarihir.de yürürlüğe girer.
MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Bayındırlık bakanları yürütür,
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I - Gerekçeli 808 S. Sayılı fbasmayazı Millet Meclisinin 55 nci Birleşimine, 1173 6. Sayılı basmayası Cumhuriyet Senatosunun 30 nern Birteşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu Bütçe Karma Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/578

