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MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hükümlerinin uygulanacağı tarihe
kadar, bu kanunun 236 nci maddesi kapsamına girenlere ve genel, katma bütçeler ile bunlara
bağlı döner sermayelerden ve kefalet sandıklarından maaş ve ücret alan memur ve hizmetlilere,
hâkim, savcı ve yardımcıları ile bu sınıflardan sayılanlara, üniversite öğretim üyeleri ile yardımcı
larına, Sayıştay mensuplarına, subay, astsubaylar ve 6320 sayılı çavuş ve uzman çavuş kanunu
ile, 635 sayılı uzman jandarma kanununa göre ücret ve aylık alanlara, 263 sayılı Kanun gereğin
ce zamma esas olan aylık ve ücretlerinden her ay aşağıdaki oranlarda avans suretiyle ödeme ya
pılır.
~~

' Aylık veya

Ücret

1 100 —
100 —.

2 000
950

Oran
% 10
% 15

Bu-kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun görevlerinden ayrılmış bu- .
lunanlar 1 nci fıkraya göre yapılan ödemeden istifade ederler.
Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan ve emsalli aylık alan memurlar ile aynı yerler
de istihdam olunan hizmetliler bu kanun hükümlerinden istifade edemezler.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte işten el çektirilmiş. Bakanlık emrine alınmış veya kadro
sunun ilgası dolayısiyle açıkta kalmış bulunanlar istihkakları
miktarına göre bu madde hük
münden istifade ederler.
Avans, münhasıran esas aylık veya ücretlere uygulanır. Ek görev ve diğer namlarla verilen
istihkaklara teşmil edilmez.
MADDE 2. — 1 nci madde gfereçince avans olarak ödenecek olan miktarlar
Kanununun avansa mütaallik hükümlerine tabi değildir.

Genel Muhasebe

MADDE 3. — Bu ödemeler hakkında 484 savılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükümleri uy
gulanır ve her aya ait ödemenin vergisi ayrı olarak hesaplanır.
MADDE 4. — Bu kanuna sröre yapılacak avans
ödemelerinden 5434 sayılı Kanun gereğince
emekli keseneği kesilmez ve 223 sayılı Kanun gerekince tasarruf bonosu tevkifatı yapılmaz. Avans
5434 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Kanununun tatbikatında müktesep hak sayılmaz.
MADDE 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hükümleri uygulanıncaya kadar,
bu kanun ^ere^ince verilecek avanslar saymanlıklarca bütceve gider yazılmak suretivle ödene
ğine mahsubedilir. Avansın ödeme ve mahsup sekli Bakanlar Kurulunca tâyin ve tesbit olunur.
1966 malî yılından müterakim avansın ödeme şekli ve zamanı Bakanlar Kurulunca ayrıca ka
rarlaştırılır.
Şu kadar ki, müterakim avansların en geç 1 Haziran 1967 tarihine kadar ödenmiş olması şart
tır.
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MADDE 6. — Bu kanun 1.3.1966 tarihinden muteber olmak üzere yayımlandığı tarihi takibe
den aybaşında yürürlüğe girer.
MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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I - Gerekçeli 165 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 20 nci Birleşimine, 874 S. Sayılı basma
yazı Cumhuriyet Senatosunun 19 ncu Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu; Millet Meclisi İçişleri, Millî Savunma ve Plân Komisyonlarından kurulan Geçi
ci, Cumhuriyet Senatosu, içişleri. Millî Savunma, Malî ve İktisadî işler ve Bütçe ve Plân Komisyon
larından kurulan Geçici Komisyonlar görüşmüştür.

