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Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanunu

(Resmî

Gazete ile yayımı

(*)

: 3 . 3 . 1973 - Sayı : 14465)
Kabul tarihi
28 . 2 . 1973

No.
1685

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1973 malî yılında yapacağı hizmetler için,
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (2 880 449 733) lira ödenek verilmiştir.
MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağh (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere, (2 880 449 733) lira olarak tahmin edilmiştir.
MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 1973 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve tahsiline 1973 malî yılında da devam olunur.
MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye
yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
MADDE 5. — Harcamalara ait formül, bağh (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
MADDE 6. — 5889 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin
1 nci fıkrasına göre, 1525 sayılı Kanun esasları dairesinde tahsil edilmiş olan paralar, Karayolları
Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağh (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer
taraftan (A) işaretli cetvelin ilgili projelerine ödenek kaydolunur.
MADDE 7. — Devlet daire ve müesseseleri, kamu tüzel kişileri, dernekler ile diğer kurumlara
aidolan ve bakımı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan yolların kenarında bulunan ve yol gü
venliği bakımından yola giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi gereken tesislerin, (Akar yakıt satış istas
yonları gibi) ilgilileri tarafından veya dış yardımlardan, etüt, araştırma ve proje hizmetlerinin ifası
ile yol, köprü ve benzeri tesislerin yaptırılması ve bakımı maksadiyle Karayolları Genel Müdürlü
ğüne yatırılacak paralar (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A)
işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak özel projelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolu
nur. Karayolları Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde, gelir ve ödenek kaydı işlemlerini
beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan
kesin harcamalara göre tahakkuk eden miktarı, ilgili projesindeki ödenekten, harcama yapılan pro
jeye aktarmaya Maliye Bakam yetkilidir.
Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı, ertesi yıla 1 nci fıkra esasları dairesinde devren
gelir ve ödenek kaydolunur.

(*)

Kanunda adı geçen cetveller (56/1) nci cilde konmuştur.
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MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Bayındırlık bakanları yürütür.

BU KANUNA AİT' TUTANAKLAR
Millet Meclisi
Cilt Birleşim
Sayfa
29

12

351

Cumhuriyet Senatosu
Cilt Birleşim
Sayfa
8

21
25

3
489,518:519,562,
599:600

Millet Meclisi
Cilt Birleşim
Sayfa
33
34
35

57
65
71

551
680:681
482,531,562:565

I - Gerekçeli 828 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 65 nci Birleşimine, 172 S. Sayılı basma
yazı Cumhuriyet Senatosunun 21 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu Bütçe Karma Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/746

