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Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 Yılı Bütçe Kanunu (•*)
Gazele ile yayımı ; 3\ 3 .1975 - Sam : 15164)
(Resmî G
Kabul tarihi
26 . 2 . 1975

No.
1867
MADDE .1. — Karayolları Gene! Müdürlüğünün 1975 malî yılında yapacağı
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (5 983 403 000) lira ödenek verilmiştir.

hizmetler için, bağlı (A) '

MADDE 2. — Karayolları Gene! Müdürlüğünün gelirleri, bağh (B) işaretli cetvelde
(5 983 403 009) lira olarak tahmin edilmiştir.

gösterildiği

üzere

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünce J975 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da de
vam olunur.
MADDE 4, — Karayolları Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağh (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
MADDE 5. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Kanunla değişik 19 ncu maddesinin 8 nci bendi gereğince,
akaryakıtlardan alman gümrük resimleri, Hazinece tahsil olunarak, karşılığı aynı maddenin 1 nci beudi gere
ğince Devlet Bütçesinden Karayolları Genel Müdürlüğüne yapılacak yardıma eklenir.
MADDE 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü, yabancı ülkelerle imzalanan ikili anlaşmalara dayanarak,
bütçe yıh içinde dış ülkelerle karayolu yapım ve bakımı ile ilgili ihalelere katılmaya, taahhütlere girişmeye ve
bu taahhütlerin gerektirdiği etüt, araştırma ve proje hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve diğer ilgili tesislerin
yapım ve bakımını ve bunlarla ilişkin diğer her türlü hizmet ve faaliyetleri gerçekleştirmeye yetkilidir.
Bu madde hükmünün uygulanması ile ilgili usul ve esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir.
MADDE 7. — Devlet daire ve müesseseleri, kamu tüzelkişileri dernekler ile di#er kurumlara aidolan ve
bakım . Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan yolların kenarında bulunan ve yo! güvenliği bakımından yola
giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi gereken tesislerin, (Akaryakıt satış istasyonları gibi) ilgilileri tarafından veya
dış yardımlardan, etüt, araştırma ve proje hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve benzeri tesislerin yaptırılması ve
bakımı m«ksadıyîe Karayolları Gene! Müdürlüğüne yatırılacak veya bu kanunun 6 neı maddesinde belirtilen
işlerle ilgili olarak tahsil olunacak paralar (8) işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan
(A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak özel projelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Ka
rayolları Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde, -gelir ve ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin (A) işa
retli cetvelin llg'ü proje ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harcamalara göre tahak
kuk eden miktarı ilgili projesindeki ödenekten, harcama yapılan projeye aktarmaya Maliye Bakana yetkilidir.
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Bu ödenekten yıh içinde sarf edilmeyen kısmı ertesi yıla 1 nci fıkra esasları dairesinde devren gelir ve öde- .
nek kaydolunur.
MADDE 8. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi gereğince geçişi ücretli
olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri, aym mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, bakım, ona
ran ve işletmesinde kullanılmak üzere, bir taraftan Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde açılacak öze!
bir tertibe gelir, diğer taraftan da bütçe cetvellerinin ilgili projelerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolu-

(*) 'Kanunda

adı geçen cetveller (58/1) nci cilde

konmuştur.
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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 miktarın, ilgili projesindeki ödenekten, harcama yapılan projeye aktarmaya Maliye Bakam yet-,
kilidir.
Bu ödenekten, yıh içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıla, yukardaki esaslar dairesinde, devren gelir ve öde
nek kaydolunur.
MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Bayındırlık Bakanları yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR

Cilt

Millet Meclisi
Birleşim
Sayfa

7

12

258

Cilt
18
" 19

Cumhuriyet Senatosu
Birleşim
Sayfa

Cilt

25
30

9
10

645
519:524,544,633:
634

Millet Meclisi
Birleşim
Sayfa
40
49

3
382:384,385,455,
532:535

I - Gerekçeli 131 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 49 ncu Birleşimine, 417 S. Saydı basmayazı Cum
huriyet Senatosunun 26 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
Iî - Bu kanunu' Bütçe Karma Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/221

