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1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1 / 4 5 ;
Cumhuriyet Senatosu : 1 / 1 1 9 5 )
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 199)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
18 . 2 . 1971
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 429
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 15 . 2 . 1971 tarihli 49 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile
kaibul edilen, 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
S. O. Avcı
Millet Meclisi Başkanı
Not: Bu tasarı 5 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 12, 15 . 2 . 1971 tarihli 48 ve 49 ncu Birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir.
(Millet Meclisi S. Sayısı: 199)

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plân Komisyonu
Esas No. : 1/1195
Karar No. : 92

1 . 3 . 1971

Yüksek Başkanlığa
Millet .Meclisinin 15 . 2 . 1971 ferah1! 49 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek açılk oy ile
kabul edilen, 1966 bütçe yılı EJesinhesıap kanunu tasarısı, Komisyonumuzun 1 Mart 1971 tarihli
26 ncı Birleşiminde, Sayıştay ve Maliye Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tet
kik ve müzakere olundu.
1. Genel uygunluk bildiriminin 8 nci maddesinde, Hazine İç Tediyeler Saymanlığı 1966
bütçe yılı hesabının incelenıınesi ve yargılanması sonucunda, bir kısım Hazine
mevcudunun
T. C . Merkez Bankasından gayri bankalar nezdinde tevdiat hesabı açtırmak suretiyle âstimali
yoluna gidilmemesi daha önce kararlaştırılmış olduğu halde, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da muh
telif bankalar nezdinde çeşitli hesaplarsa tevdiatta bulunulduğu ve bu tevdiatlardan 1967 yı
lma 186 599 530,70 liranın devrolundıığunun anlaşıldığı; Maliye Bakanlığınca bu konuda, «T. C.
Ziraat Bankasındaki 2 261 300 liralık bloke Türk Lirası hesabının 1967 yılında kapatıldığı,
Emlâk Kredi Bankasındaki 10 729 754,18 liralık hesabın kapatılmak üzere olduğu, Etibank'takâ
61 245 336,20 liralık, Sümerbank'taki 42 198 232,32 ve -66 520 113,15 er liralık tevdiat hesap
larınım tesisinde bankalar nakdî tevdiatta bulunulmıayıp, 'bankalarca Hazine lehine tahakkuk
ettirilmiş temettü hisselerinin nakit kifayetsizliği dolayısiyle ödenmemesi yüzünden tevdiat he
saplarına alacak kaydedildiği, Anadolu Bankasındaki 3 644 794,22 lira tutarındaki % 2 tevdi
at hesabının bakanlıklarınca laçtırıldığı ve aylık yüzbin liralık taksitler halinde tahsil edilmekte
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olduğu» aran bildirildiği; kanuni bir yetki bulunmadıkça Hazine mevcutlarından bir kısmının
T. C. Merkez Bankasından gayn bankalar nezdindeki tevdiat hesaplarında bırakılmasının uygun
bulunmadığı, ifade edilmektedir.
Komisyonumuzca yapılan inceleme ve alınan izahat sonucunda, T. C. Merkez Bankası dışın
daki bankaların tevdiat hesaplarında bulunan mebaliğin tasfiyesi yoluna .gidildiği anlaşılmış,
tasfiye işleminin devam ettirilmesi temenniye şayan bulunmuşıtur.
2. Genel uygunluk bildiriminin 9 ncu maddesinde, Hazine İç Tediyeler (Saymanlığı 1966
yılı idare hesabının incelenmesi ve yargılanması sırasında, «Fevkalâde tahsisattan doğan -borç
lar hesabı» nda kayıtlı bulunan ve 1952 yılından beri her hangi bir işleme tabi tutulmamış olan
92 164 227,25 liranın, bu yıl da hiçbir işlem yapılmadan 1967 yılına devrettirilmiş olduğunun
anlaşıldığı; bu konuda Maliye Bakanlığından alınan bilgilerde, İkinci Dünya Savası sırasın
da hasılatı fevkalâde tahsisat olarak [kaydedilen bono hâsıllarından 92 164 277,25 liralık baki
ye arz eden bu hesabın mahsubunum bir kanun mevzuu olduğu, bu borçlarım bir kısmının evvel
ce 5921 sayılı Kanunla kapatılmış bulunduğu, ancak bütçelerin 1952 yılından beri devamlı olarak açık
vermesi sebebiyle bu hesapta kayıtlı miktarın 1966 yılında da ıkapatılamadığı ve yakın bir za
manda yeni bir kanun tasarısının sunulacağının belirtilmiş olduğu ifade edilmektedir.
Bu borçların ivedi olarak ve kanun tedvini yolu ile kapatılması Komisyonmuzca da uygun
mütalâa edilmiş ve bu konuya ilişkin hazırlıkların geciktirilmemesi temenniye şayan görülmüş
tür.
3. Genel uygunluk bMiriminin 10 ncu maddesinde, 2514 ve 832 sayılı kanunların ilgili
maddelerine göre, Hazine genel hesabına bağlanması gereken ilâm infaz cetvelinin bağlammıyarak, bunun yerine 736 saymanlığa ait 1966 yılı ilâmlarının henüz kesinleşmemesi sebebiyle ilâm in
faz cetvelinin eklenmediği meşruhatını muhtevi bir belgemin bağlanmış olduğu; bu konuda Maliye
Bakanlığından alman izahatta ise, eski yıllarla ilgili 33 000 ilâm bulunduğu, bunlara ait infaz
cetvellerinin kısa bir müddet içinde hazırlanmasının mümkün olıamıyacağı, bakanlıkça bu konu
da çalışmalar yapıldığı, önümüzdeki yıllarda eski yıllar infaz cetvellıerinin Hazine genel hesap
larına bağlanacağının beyan edildiği; 2514 ve 832 sayılı kanunlar hükümleri uyarınca, ilâm in
faz cetvellerinde, sadece Kesinhesabın ilgili bulunduğu yıla ait ilâmlar hakkında değil, eski yıl
lara aidolarak kesinleşmiş bütün ilâmların infaz dereceleri hakkında bilgi verilmesinin gerek
tiği, ifade edilmektedir.
Komisyonumuzca, Sayıştay ilâmlarından infazı bitmemiş olanların yıllar itibariyle durumla
rının anlaşılması da gerekli görülerek, bunlara ait ilâm infaz cetvellerinin Hazine genel hesa
bına bağlanmasının uygun olacağı tesbit edilmiş ve bu hususun rapora derci kararlaştırılmış
tır.
4. Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci, 6 ncı, 7 nci ve 8 nci mad
deleri ilişik cetvellerle birlikte, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
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BÜTÇE VE PLÂN E ^ M İ S T O M I M I N KABUL
ETTİĞİ METİN

MİLLET MECLÎSİNİN KAiBUL ETTİĞİ METİN
1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı

1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı

MADDE 1. — 1966 bütçe yılının genel gider
leri ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde
gösterildiği üzere;
a) 7 849 015.202,40 lirası cari bütçe gider
1 erine,
2 210 115 031,16 lirası yatırım ıgiderlerine,
6 416 571 297,08 lirası da sermaye teşkili
ve tranfer giderlerine,
b) 37 933 720,99 lirası özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedilen miktardan yapılan
cari bütçe giderlerine, 82 585 666,96 lirası yatı
rım giderlerine, 652 030 404,90 lirası da serma
ye teşkili ve tranfer giderlerine,
c) 439 027 170,53 lirası nâzım giderlere
aidolmak üzere toplam .olarak 17 687 278 494,02
liradır.

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aynen kaibul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nei
MADDE 2. — 1966 bütçe yılı genel tahsilatı
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere,
I maddesi aynen katoui edilmiştir.
a) 13 028 523 546,21 lirası normal gelir
kaynaklarından yapılan tahsilata,
b) 2 756 420 240,06 lirası özel gelir kay
naklarından yapılan tahsilata,
c) 772 549 792,85 lirası özel kanunlar ge
reğince yapılan gelir tahsilâtına,
d) 439 027 170,53 lirası da nâzım gelir tah
silâtına aidolmak
üzere
toplam
olarak
16 996 520 749,65 liradır.

I

MADDE 3. — Bir ve ikinci maddelerde ya
zılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden
690 757 744,37 liralık açık Hazine imkânları ile
karşılanmıştır.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin -3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — 1966 bütçe yılı içinde ödenek
dışı harcanan ve bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli
cetvellerin ayrı bir sütununda
gösterilen
30 522,52 liralık gideri karşılamak üzere aynı
miktar tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — 3010 sayılı Kanun gereğince
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere büt
çenin ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerinin ter
tiplerinden 132 188 363,13 lira avans verilmiş
tir.

MADDE 5. — Mİtöiet Meclisi metninin 5 n<ci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

C. Senatosu

(S. Sayısı : 1532)
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin)

MADDE 6. —1966 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işa
retli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen
1 031 272 948,76 liralık ödenek yok edilmiştir.

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin: 8 nci
•maddesi aynen kabul edilmiştir.

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELLER
1966 yılı genel icmal ( A / l , A/2, A/3) cetvelleri Millet Meclisi metnine bağlı ( A / l , A/2, A/3)
cetvelleri aynen kabul edilmiştir.
1966 yılı (B) cetveli
Millet Meclisi metnine bağlı (B) cetveli aynen kabul edilmiştir.
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