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5434 sayılı Kanunun 6311 sayılı Kanunla değiştirilen 17 nci maddesinin değiştiril
mesine ve 5434 sayılı Kanuna muvakkat bir madde eklenmesine dair Kanun
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MADDE 1. —- 5434 sayılı Kanunun 6311 sayılı Kanunla değiştirilen 17 nci mad
desi aşa ğıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Kurumlar 14 ncü maddede yazılı Sandık varidatından;
a) (a, b, c, ç, d, e) fıkralarında yazılı olanlarla 125 nci maddede derpiş edilen
kesenek ve karşılıkları aylık, ücret ve tahsisatın tediyesi gününü takibeden günden
başlamak üzere bir ay içinde,
b) (f) fıkrasında yazılı % 1 lerin tamamını, bütçelerinin salahiyetli makam
larca tasdik edildiği tarihleri takibeden ay başlarından itibaren en çok (6) ay
içinde ve aylık (6) eşit taksitte ve yıl içinde alman ek tahsisatlara ait % 1 lerin ta-,
mamıımı da o yılın son gününü geçmemek üzere, bunlarm. alındığı tarihleri takib
eden (2) ay içinde,
c) (g, h, i) fıkralarında yazılı olanları, tahsilleri gününü takibeden günden
başlamak üzere bir ay içinde, *•
ç) ( J ) fıkrasında yazılı olanları, ilgili .maddelerinde gösterilen müddetler
içinde,
Sandığa veya Sandık adma postaya veya bankaya yatırmaya mecburdurlar.
Varidat ve tahsilatın Sandığa veya Sandık adma postaya veya bankaya tev
diini mütaakıp kurumlar, 14 ncü maddenin (f, h, i) fıkralarında yazılı varidatlar
la aynı maddenin ( j ) fıkrasında zikredilen. 28 nci madde varidatı için, varidatm
ney'ini, miktarını, kaç gün ve sayılı makbuzla hangi banka veya posta idaresine
tevdiini gösterir muhtasar bordroyu Sandığa gönderir.
14 ncü maddenin (a, b, c, ç, d, e, g) fıkralarında yazılı Sandık varidatiyle ( j )
fıkrasında zikredilen 34 ve 38 nci maddeler varidatı ve 125 nci maddede derpiş
edilen kesenek ve karşılıklar için, kurumlarca Sandığa aylık bordro gönderilmez,
Kurumlar bu gelirlerin bordroları yerine her takvim yılmdakini ihtiva etmek üze
re şahıs emeklilik fişlerine kesinti yapıldıkça tarihi de gösterilmek suretiyle bu
çeşit varidatı kaydederler.
Bir ay içindeki fiilî ve itibari hizmet zammı müddetleri tahakkuk ettirilerek
sütununa yazılır ve yıl sonunda 34 ve 38 nci maddelere göre bu hizmetlere tekabül
eden meblâğlar hesabedilerek ayrıca kaydolunur.
Kurumlar bu fişleri bir icmal bordrosu ile en geç mütaakıp yılın Ocak ayı sonu
na kadar Sandığa veya Sandık adma postaya tevdi ederler ve fişin bir suretini de
ilgili iştirakçi veya tevdiatçıya verirler.
Kııııım muhasinleri her kurumun aylık tediye bordrosundaki tevkifat sütun
larında gösterilen Sandık varidatının aylık yekûnunu, her sayfası bir kuruma tah
sis edilecek bir deftere Sandık varidatının nevileri itibariyle ayrı ayrı göstermek
suretiyle her ay kaydederler.
Sene sonlarında muhasipliklerce, zımbalı olan bu defterlerin kurumlar itibarivle vekûnları yapılır ve bundan iktibasen de bir icmal bordrosu çıkarılır ve
her yıl Ocak ayı sonuna kadar Sandığa veya Sandık adma postaya tevdi edilir.
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İcmal sütununun altında lıer ay gönderilen paralara ait banka veya posta
makbuzlarının gün, sayı ve muhteviyatları da gösterilir.
Sandık varidatım tahakkuk ettirmiyen, yukarda (a, b, c) fıkralarında tadadolunan müddetler içerisinde kesmiyen veya göndermiyen kurumların tahakkuk
ve tediye ile ilgili memurları ile mesul muhasiplerinden bu paralar % 10 fazlasiyle birlikte ve Sandığın talebi üzerine Âmme alacaklarının tahsil usulü Ka
nununa göre mahallî maliye teşkilâtınca tahsil olunur.
Ancak, kurumların bütçelerindeki tahsisatın kifayet etmemesi veya tahsisat
mevcııdolduğu halde mahalline tediye emri gönderilmemesi dolayısiyle Sandık
varidatının zamanında gönderilmemesi halinde bu paralar % 10 gecikme zammiyle birlikte kurumlarından alınır.
Şu kadar ki, kendilerinden gecikme zammı tahsil edilecek memur ve muha
siplerin kurumları tarafından gecikmenin mücbir sebepler dolayısiyle vâki oldu
ğu bildirildiği ve Sandık İdare Meclisince de bu husus muhik görüldüğü takdir
de cezanın tahsilinden sarfınazar edilir.
(ç) fıkrasında yazılı müddetler içerisinde yatırılmıyan Sandık varidatları ise,
kurumlarından % 5 faizi ile birlikte tahsil olunur.
Yukarda yazılı defter ve cetveller Sandıkça hazırlanır.
Sandık, kurumların bu maddedeki ve kanunun 16 nci maddesiyle diğer mad
delerindeki Sandığa karşı vecibelerini yerine getirip getirmediklerini kontrol
yapılacak kurumun mahallî en büyük âmirinin, terfik edeceği bir memurla
birlikte olmak şartiyle, müfettişleri vasıtasiyle kontrol ettirebilir.
Sandık müfettişlerinin bu vazifelerini yerine getirmek için istiyecekleri def
ter, kayıt, hesap ve sair vesikaların ibrazı mecburidir.
Bunları vermiyenler hakkında 128 nci madde hükümleri tatbik olunur.
M U V A K K A T MADDE 102. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
gerek 5434 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve 6311 sayılı Kanunla muaddel mez
kûr maddesi hükümleri gereğince tarh ve tahakkuk ettirilmiş bulunan % 10
gecikme zamları silinir ve tahsil edilmiş olanlar iade edilir ve bu devreye aidolarak yeniden % 10 gecikme zammı tahakkuk ettirilmez veya tahsil olunmaz.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
M A D D E 3. — Bu kanun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
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