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1971 yılı Bütçe Kanunu (*)
(Resmî
No.
1376

Gazete ile yayımı : 1 . 3 . 1971 -Sayı
i

: 13765)
Kabul tarihi
28 . 2 . 1971

Genel hükümler :
MADDE 1. — iGenel bütçeye 'giren dairelere cari harcamaları için ( A / l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (18 $53 452 108) lira, yatırım harcamaları için ( A / 2 ) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere (3 165 058 349) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de ( A / 3 ) işaretli cetvelde
gösterildiği üzer© (15 274 389 1848) lira ki, toplam olarak (37 -092 '900 305) lira ödenek verilmiştir.
MADDE !2. — Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B)
işaretli
cetvelde
(gösterildiği
üzere
(31 642 '900 305) lirası normal kaynaklardan, (4 650 000 000) lirası da özel kaynaklardan olmak
üzere (36 292 '900 305) lira tahmin edilmiştir.
MADDE 3. — 'Ödenekler toplamı ile tahmin edilen
fark iç istikrazla karşılanacaktır.

gelir

arasındaki (800 000 000) liralık

MADDE '4. — :a) Birinci madde ile sarfına mezuniyet verilen ödenek üçer aylık devreler
itibariyle tevzi olunur. (Birinci ve ikinci üçer aylık tevziat birlikte yapılabilir. Maliye Bakanlığı
ile ilgili bakanlık bu tevziatı tahsilat, liberasyon ve döviz durumunu ve umumi iktisadi şartları
göz önünde tutarak tesbit eder.
b ) Bakanlar Kurulu, tahsilat, liberasyon, döviız durumunun ve umumi iktisadi şartların el
verişsiz seyretmesi halinde ödeneklerden Iblir kıs m m mevkuf tutmaya yetkilidir.
Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında da uygulanır.
MADDE 5. — 26 . 15 •. 1927 tarihli ve 1050 sayılı Mühasebei 'Umumiye Kanununun 29 ncu mad
desi gereğince :
a) Gelir çeşitlerinden 'her birinin dayandığı hükümleri ıgösteren ( € ) cetveli,
b ) Kanunla bağlanmış vatani hizmet maaşlarını gösteren (Ç) cetveli,
e) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunları 'gösteren (G) cetveli,
ç) Maliye Bakatallığı Bütçesinin 14.480 nci (ihtiyat ödeneği) maddesinden aktarma yapılabileciek maddeleri (gösteren (F) cetveli,
Bu kamuna bağlıdır.
MADDE 6. — Devlet 'gelirlerinin özel hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1971 bütçe yılında
da devam olunur.
Musul petrollerinden teraküm eden (100) milyon liralık hisseden 1971 malî yılı içinde
tahsil edilecek kısmı, (B) işaretli cetvelin (çeşitli -gelirler) maddesine gelir kaydolunur.
MADDE 7. — 6 . 7 . 1 9 3 1 tarihli ve 1838 sayılı
Kanunun
bâzı
maddelerini
değiştiren
11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından idare edilecek okul pansiyonları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık
okulları öğrencilerinden 1971 yılı içerisinde alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde göste
rilmiştir.
MADDE 8. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 neü maddesi uyarınca sınıflara
ait gösterge tablosunda yer alan gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde 1971 yı
lında (7) katsayı uygulanır.
(*)

Kanunda

adı geçen cetveller

(54/1)

nci cilde konmuştur.
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MADDE 9. — İntibak işlemleri tamamlanarak kurumların kesin kadro ihtiyaçları tesbit edilin
ceye kadar 13212 sayılı 'Genel Kadro Kanununda gösterilen kadrolar, 1971 bütçe yılı için 'de ge
çerlidir.
Bu kadrolar 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun! yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan
Devlet memurlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 'çerçevesinde yapılacak intibakları için
kullanılır. İntibaklar sonunda boş kalan kadrolar iptal edilir.
Bu kadroların yurt içi ve yurt dışı olarak ve kurum içinde üniteler 'itibariyle dağılışı yapıla
rak 1971 yılı içinde ilgili kurumun teklifi Ve Maliye Bakanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar
Kurulunca tesbit edilir. IBu tesbit yapılıncaya kadar 1970 yılındaki ünitelerarası kadro dağılımı
esas alınır. Unvan standardizasyonu yapılımıcaya kadar Genel Kadro Kanunu ile verilen kadrola
ra intibakları yapılan Devlet memurları 'bu kadroların tahsis edildiği görevin eski unvanlarını
taşırlar., intibaklar yapıldığı sırada Teşkilât kanunlarının ilgili madde veya 5439 sayılı Kanunun
2 nci maddesi hükümlerine dayanılarak başka görevlerde çalıştırılanlar fiilen ifa ettikleri Igörevin
unvanını, univam standardizasyonu ve üniteler arasında kadro dağılımını, yeniden
yapılıncaya
kadar muhafaza ederler.
Kurumların 1971 bütçe yılı içinde kullanacak %n yurt dışı kadroların sindflar ve dereceler iti
bariyle sayısının tesbitinde 1322 isayılı Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte işgal edi
len kadro sayısı esas alınır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici maddelere göre ya
pılan intibaklarda ortaya çıkacak hatalar veya iti azli işlemler sonucunda yapılması gereken düzelt
meler dolayısiyle Maliye Bakanlığının teklifi üzerine kadro iptali veya ihdasına Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
Kamu görevlerinin yürütülmesinde kadro yetersizliği dolayısiyle aksamalar görülmesi, veya
bu görevin teşmili sebebiyle 'ihtiyaç hâsıl Olması halinde kurumlara iç ve dış kuruluşları için tah
sis edilmesi gereken kadrolar ekli (TK) cetvelin e (Torba kadrolar) gösterilmiştir.
Bir kuruma bu kadrolardan tahsis yapılabil nesi. için :
a) Hizmetin görülmesinde mutlak zorunluk bulunması ve bu hizmetin mevcut kadrolarla yürütülememesi,
b ) ihtiyaç duyulan kadroların diğer hizmetlerden yapılacak kadro aktarmaları ile karşılana
maması,
c) Bu kadroların verilmesi konusunda Devlet Personel Dairesinin görüşünün mevcudolması,
d) Maliye Bakanlığınım olumlu görüşüne dayanılarak, Bakanlar Kurulunca karar verilmesi,
şarttır.
1322 saydı Genel Kadro (Kanununun 3 atiriü ma idesi hükümleri 1971 malî yılında da uygulanır.
Kadro cetvellerinde yer alan kadrolardan 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelere girmiyemlerin unvanları,
unvan sitainliardizasyonu yapılıncaya kadar yeni unvan ihdas edilmeksizin, ilgili kurumun teklifi
üzerine Başbakanlık Devlet Personel Dairesince tesFıit edilir.
Bu madde hükümleri ka ma bütçeler için de uygulanır.
1

1

+

Cumhurivet Senatosu. Millet. Meclisi, Cumhur" • vkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sa
yıştay Ba^kanlıklan, hâkimlik ve savcılık mesleklerimle bulunanlarla bu 'meslekte sayılan görev
lerde olanlar hakkında bu maddenin 1 nci fıkra "i hükmü uygulanmaz. 1322 sayılı Kanunla Cumhurivet 'Senatosu. Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve (Sayıştay
Başkanlıklarına, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekte sayılara görevlerde
olanlara verilen kadrolar kaldırılmış yerine ekli kadrolar konulmuştur.
12 . 3 . 1904 günlü ve 440 sayılı iktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri ve iştirakler
hakkındaki Kanunum geçici 8 nci maddesindeki 3 yıllık süre 28 , 2 . 1972 tarihine kadar uzatıl
mıştır.
MADDE 10. — 057 sayılı Devlet Memurları Kanununum! 1327 sayılı Kanunla değişik 156 nci
maddecine istinaden kurumların yurt dışı kuruluş m n a dâhil kadrolarında görev almış olan Dev
let memurlarının aylıkları için aynı kanunun 157 nci maddesinin öngördüğü şekildeki katsayılar tes1
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bit edilip işbu Bütçe Kanununa ek bir kanunda giasterilinceye kadar bu memurlara, 1327 sayılı
Kanunun ek geçici 2 nci maddesi uyarınca aldıkları aylıkları ile 1 Aralık 1970 den sonra terfi veya
atama suretiyle getirildikleri yeni derecelerin aylıkları, tekabül
ettikleri eski derecelere göre
10 Ağustos 1970 tarihinden önce bulunulan; memlekette ele geçmesi gereken döviz miktarını geçmiyecek şekilde ödenir. Şu kadar ki, 10 Ağustos 1970 den önce parasının resmî kurumda yapılan
değişiklik sebebiyle ele geçen döviz miktarları azalmış olan ve bu azalmayı telâfi edecek her
hangi yeni bir emsal tesbit edilmemiş bulunan memleketlerdeki aylıklar yabancı memleketimi dö
viz
kurumda
vukübulan
değişiklikten
önceki döviz
miktarı üzerinden ödenir. Öde
necek dövizlerin Türk lirası tutarları ile memurun
bulunduğu
derece
ve
kade
menin kesintili! yurt için aylık tutarları arasındaki fark maaş bordrolarında «dış mem
leket tazminatı» adı ile açılacak
ayrı bir sütunda gösterilir ve bu tazminat vergiye tabi
tutulmaz.
Dış kuruluşlarda çalışan idari memurlarla telsizcilerini aylıkları da aynı esaslar dâhilinde mu
ameleye tabi tutulur.
MADDE 11. — Kurumların yurt dışı kuruluşlarında bütçe kanunlarının (D)
cetveline göre
veya Teşkilât kanunlarına müsteniden ücretli veya sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere 30.10.1970
tarihine kadar alman ve halen çalışmakta bulunan personelden Türk uyruklu olup da 1327 sa
yılı Kanun hükümlerine göre intibak işlemleri yapılanların yurt dışı aylık veya ücretleriyle il
gili esaslarla; mezkûr tarihten evvel veya sonra alınan yabanlcı uyruklularla henüz intibak iş
lemleri yapılmamış Türk uyrukluların istihdam ve ücret statülerinin tesbitine kadar 1327 sayılı
Kanunun yürürlüğe girmesindeki önceki esas ve emsallere göre ellerine geçen döviz miktarları
üzerindeıni aylık ve ücretlerinin ödenmesine devam olunur.
Bunlardan kurumlarınca terfi ettirileceklerin, yeni terfi ettirildikleri derece, kademe veya üc
ret seviyesindeki aylık veya ücretleri 1327 saydı Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki esas ve
emsallere göre hesaplanacak döviz miktarları üzerinden ödenir. Yeniden işe alınacak personelin
dövizle ödenecek aylık veya ücreti yukardaki fıkrada belirtilen esas ve emsallere göre tesbit ve
tediye olunur.
MADDE 12. — 657 sayılı Kanunla uygulanmanna son verilen 4/10195 sayılı Kararnameye bağ
lı Yönetmelik hükümlerilnie göre veya (E) cetvelinden alman kadrolarda istihdam edilmekte iken
yabancı uyruklu oldukları için Devlet memurluğuna intibakları yapılamıyan kimseler, ücretleri
nin aylık tutarı veya yevmiyelerinin 30 günlük tutarı esas alınmak suretiyle, 1971 bütçe yılında
sözleşmeli olarak ıçalıştırılabilirler.
MADDE 13. — 057 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 - 205 nci maddeleri gereğince
ödenecek olan aile yardım ödeneği 1971 malî yılı içinde de yalnız çocuklar için verilir.
Bu ödeme beher çocuk için 10 lira olarak uygulanır.
MADDE 14. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 nci maddesi gereğince ödenecek
olan doğum yardımı ödeneği 1971 malî yılı için kesintisiz 200 lira olarak ödenir.
MADDE 15. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 176 nci maddesi gereğince
eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya benzeri kurumlarda ek ders okutan öğretmenler-
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le, öğretim üyelerimle veya diğer Devlet memurlarına ödenecek saat başıma ek ders görevi ücreti
1971 malî yılında aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir.
I - Yüksek okullarda
Öğretim görevlisi - öğretmen
Doçent
Profesör
II - Mühendis yetiştiren
okullarla yüksek
dereceli teknik okullarda görev alan :
Öğretim görevlisi - öğretmen
Doçent
Profesör
III - Orta dereceli okul ve kurslarda
IV - Kurumların elemanlarının yetiştirilmesi
ile ilgili meslekî okul ve kurslarda aslî
görevi öğretmenlik olmıyanlara

Gündüz
—
2:5
35
55

Gece
—,—
35
45
75

40
60
75

50
75
100

10

10

20

20

Öğretim kurumlarınca vekâleten tâyin edilecek memur bulunmaması nedeniyle 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 86 imci maddesinin son fıkrası uyarınca orta ve yüksek dereceli okul
ların öğretmenlik ve öğretim üyeliğine açıktan vekil tâyini halinde, bu vekillerin okutacağı haf
talık ders saati ade'di öğretmenlerin özel kanunlarımla göre aylık karşılığı okutmakla yükümlü
bulundukları ders saati sayısından az ise; Vekâlet ücreti yerine yukarda tesbit edilen miktarlar
da ek ders görev ücreti ödenir.
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değişik 150 nci
maddesi uyarınca ödenecek ek ders görevi ücretleri içim yukarda yazılı esaslar ve miktarlar uy
gulanır.
439 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar aslî görevi öğretmenlik veya öğretim üyeliği
(Profesör, doçent ve öğretim görevlisi dâhil) olanlara ek ders görevi ücreti ancak ortaokul ve
dengi okullarda haftada 21, lise ve dengi okullarla haftada 18, yüksek okullarda asıl görev ifa
edilen kurumla haftada 12 saatten fazla ders okutulması halinde ödenir.
MADDE 16. — 1971 bütçje yılında 31 . 7 . 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 057
sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 nci maddesine göre ödenecek fazla çalışma ücretleri :
I - A) insan, hayvan ve bitkilerle ilgili salgın hastalıklar ile tabiî âfetler gibi fevkalâde hal
lerin vukuunda, bu hallerin devamı süresince,
B) Muayyen bir müddet içinde bitirilmesinin zaruret olan hallerde kanunla veya Bakanlar
Kurulu karariyle verilen ve süresi belirtilen görevler için, ödenebilir.
C) Yukardaki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen hallerde, fazla çalışma ücreti ödenecek sı
nıflar ile saat basına yapılacak ödeme miktarları aşağıda gösterilmiştir :
1. ISaglık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında 6 - 20 Tl.
2. Teknik hizmetler sınıfında 7 - 20 Tl.
3. Diğer sınıflarda 4 -15 Tl.
Yapılacak fazla çalışmanın en çok günde 3, haftada 12 saati ücretle karşılanır.
II - Emniyet hizmetleri sınıfında görevli personele ayda 200 Tl. fazla çalışma ücreti ödenir.
III - Kurumlar yukardaki (A) ve (B) bentlerinde sayılan meslek mensuplarına fazla çalışma
ücretinin hangi hallerde ve ne miktarda ödeneceği hususundaki tekliflerini
Devlet Personel
Dairesine gönderirler. Fazla çalışma ücretinin hangi hallerde ve inle miktarda ödeneceği Devlet
Personel Dairesinin görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulumlca kararlaştırılır.
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Ancak, emniyet hizmetleri sınıfında fazla çarşına ücreti 1 Mart 1971 tarihinden itibaren öden
meye başlanır. Bu hususta ayrıca Bakanlar Ku -ulu kararı aranmaz.
IV - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla ilâve. edilen ek geçici 6 ve
9 micu maddelerinde yazılı kurumlar personeline ödenecek fazla çalışma ücretinin esasları Maliye
Bakanlığı, ve Devlet Personel Dairesinin görüşü alınarak hazırlanacak ve Bakanlar Kurulundan
geçirilecek yönetmeliklerle düzenlenir.
Söz konusu kurumların persomıeline ödenecek fazla çalışma ücretlerinin kapsamı ve miktarla
rı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamına giren daireler personelinie ödenecek faz
la çalışma ücretlerini geçemez.
MADDE 17. — 1971 bütçe yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 31 . 7 . 1970 tarih
ve 1327 sayılı Kamunun 71 nci maddesi ile ilâve edilen ek madde gereğince:
I - Hayat ve sağlık bakımından tehlikeli olan görevlerde bilfiil çalışanlara aşağıda gösterilen
miktarlarda (iş riski zammı) ödenebilir.
A ) iSağlık ve Yardımcı Sağlık hizmetleri sınıfında :
Ayda 100 - 400 lira.
B) Teknik hizmetler sınıfında:
Ayda 100 - 400 lira.
C) Diğer hizmetler sınıflarında:
Ayda 100 - 300 lira.
II - Çalışma özellikleri bakımından güçlük gösteren olağanüstü gayret istiyen görevlerde çalı
şanlara aşağıda gösterilen miktarlarda (is güçlüğü zammı) ödenebilir.
A) Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında :
Ayda 100 - 800 lira.
B) Teknik hizmetler sınıfında :
Ayda 100 - 800 lira.
C) Diğer hizmetler sınıflarımda :
Avda 100 - 600 lira.
III - Eleman temininde güçlük çekilen görevlerde çalışanlara aşağıda gösterilen miktarlarda
(eleman tedarikimde güçlük zammı) verilebilir.
Ayda 500 - 1 400 lira.
Bu zam sağlık hizmetleri personelinden özel lâboratuvar veya muayenehane açanlara öden
mez.
ilgili kurumlar yukarda yazılı zamları hamri görevler için ve ne miktarda ödeneceği hususun
daki tekliflerini Devlet Personel Dairesine göndebirler. Söz komusu zamların hangi görevler için
ve ne miktarda ödeneceği hususunda Devlet Personel Dairesinin görüşü alındıktan sonra Maliye
BakamHığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir.
6^7 sayılı Devlet Memurları Kanunuma 1327 layılı Kanunla eklenen ek geçici 6, 9, 12, 13 ve
14 neü maddelerde yazılı kurumların personeline, bu maddede yazılı zamlar 057 sayılı Kanunun
kapsamına sriren daireler personelinle ödenecek zamların kapsam ve miktarlarını aşmamak kaydüvle ödenebilir. Bu ödemelenn esasları ve miktarın ilgili kurumların isteği üzerine Maliye Ba
kanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşü alınnak suretiyle düzenlenecek ve Bakanlar Kuru
lurca da kabul edilecek yönetmeliklerle tesbit olunur.
IV - Eîmnivet hizmetinde çalışanlara ayda 400 lira iş riski ve toplum polisinde çalışanlara ay
rıca ayda 250 lira, gümrük muhafaza memurlarına 200 lira, iş güçlüğü zammı ödenir. Bu zamlar
1 Mart 1971 tarihinden geçerli olmak üzere ve ayrıca Bakanlar Kurulu kararı alınmaksızın öde
nir.
MADDE 18. — 7 . 6 .1939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 36 nci
maddesi gereğince millî müdafaa mükellefiyeti voliyle alınacak hayvanların 1971 bütçe yılı alım
değerleri bağlı (0) işaretli cetvelde ve sözü ge?en kanunun 38 nci maddesi gereğince alınacak
motorlu taşıtların alım değerleri de bağlı (P) işaretli cetvelde, 5 . 1 . 1901 tarihli ve 287 sayılı Ka-
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munum 9 ncu maddesi gereğince kurumların satmalacakları taşıtların âzami satmalına bedelleri,
bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
MADDE 19. — Gider tertiplerinden yapılacak harcamalara ait formül, (E) işaretli cetvelde gös
terilmiştir.
MADDE 20. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yetmemesi halinde :
a) 1970 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet tertip
lerinden bu maddelere,
b ) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1971 yılı Büt
çesinin ilgili hizmet tertipleri veya (aylıklarla ilgili tertipleri hariç) ( A / l ) , ( A / 2 ) ve ( A / 3 ) cet
vellerine dâhil ödeneklerden (geçen yıllar borçları) maddelerine,
Malice Bakanlığımca aktarılacak ödenekten ödenir.
MADDE 21. — Kanunla tesbit edilen kadroya müstenit aylık tertipleri ile bunlarla ilgili taz
minat, ödenek ve emekli keseneği tertiplerinden maddelerarası aktarma ancak kendi aralarında
yapılabilir. Bu tertiplerden başka maddelere ödenek aktarılmaz. Bu madde hükmü katma bütçeler
hakkında da uygulanır.
1

MADDE 22. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek maksadiyle,, Maliye Bakan
lığı Bütçesinin Hazine yardımı tertiplerime ödenek ve mukabili ilgili katma bütçenin (B) işaret
li cetveline gelir kaydolunan miktarlardan bu maksada göre fazla olduğu tesbit edilen kısımlar
malî yıl sonunda Maliye Bakanlığınca ilgili idarelere ödenmiyerek iptal olunur.
Söz kcmusu ödeneklerden her hangi bir sebeple yılı içinde nakden ödenmiyen kısımlar ertesi
yıllarda ödenmek üzere bütçe emanetine alınabilir.
MADDE 23. — Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında her
hangi bir projeye yatırım harcaması yapılamaz. Proje ismi zikredilmiyerek ödeneklerin bir pro
je numarası altında toplu olarak verildiği hallerde bu toplu ödeneklerin hangi projelerde kulla
nılacağına dair ilgili Bakan tarafından onaylanmış programlarda gösterilen işler esas alınır.
Bu hüküm katma bütçeler için de uygulanır.
MADDE 24. — 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yapılacak ödemelerde 1322 sayılı Genel
Kadro Kanununun 7 nci maddesi hükmü, personelin yeni kadrolarının dereceleri esas alınmak su
retiyle 1971 malî yılında da uygulanır. Harcırah Kanununun 33 nıcü maddesinin (a) ve (b) bent
lerinde yazılı nisbeit ve yevmiye miktarlarına ilişkin kayıtlayıcı hükümler uygulanmamak üzere
bu madde ile aynı kanunun 34, 45 ve 50 nci maddeleri gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile tesbiti
gerekeni misil, nisbet ve miktarlar, bağlı (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
1327 sayılı Kanunun intibak hükümlerine göre bulundukları dereceden daha aşağı derecelere
intibak ettirilenlerin yolluklarının intibaklardan evvelki, dereceleri üzerinden ödenmesine devam
olunur.
Ancak, belediye hudutları haricmde vazife g ö
defterdarlık kontrol
memurları için en az
yevmiye miktarı, 25 lira olarak tesbit edilmiştir. Bunların Maliye müfettişi ve hesap uzmanları
ile birlikte memuriyet merkezleri dışında t e r t ' i b e
Çalışmalara katılmaları halinde gündelik
lerimin bu miktar üzerinden ödenmesine devam
- Ayrıca Harcırah Kanununun 37 nci mad
desindeki asgari 4 lira yevmiye de 15 liraya ç ı k a ^ § ^ •
1
r e n

c l i l e c e k

o l u n u r

^1

ım

ır

Harcırah Kanununun 29 ncu ve 45 nci maddeleri ile sözü geçen kanuna ilişik (1) ve (2) sa
yılı cetvellerdeki (475) liralık tutar yerinle 6 nci derece kadrosu, (2) sayılı cetveldeki (1 000) li
ralık tutar yerine de 1 nci derece kadrosu esas tutulmuştur.
Yurt dışına ve yurt dışında uçakla yapacakları vazife seyahatlerinde Cumhuriyet Senatosu
ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel
kurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile resmî davete icabet suretiyle seyahat eden eşlerine ve
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kadro dereceleri 1 olan subay ve Devlet memurları, müsteşarlar ve elçilere Bakanlar Kurulu ka
rarına müsteniden yaptıkları daimî veya geçici vazife seyahatlerinde 1 nci, bunların dışındaki
lere turist'sınıf üzerinden yol masrafı ödenir.
Ancak yabancı memleketlerde görevli elçilerden diğer memleketlerde de temsil vazifesi veril
miş bulunanların yurt dışında yaptıkları vazife •seyahatleri ile elçilerden yurt dışında bir yere
veya merkeze istişare maksadiyle çağırılanlara, kararname alınmaksızın birinci mevki üzerinden
yol masrafı verilir.
Harcırah Kanununun 34 neü maddesi şümulüne girenlerin yurt dışı yevmiyelerinde tatbik olu
nacak emsaller 10 . 8 . 1970 tarihinden evvel ödenen döviz miktarını geçmemek üzere Bakanlar
Kurulunca tesbit olunur.
Harcırah teshilimde (EL) işaretli cetvelde gösterilen kadro ve yevmiye miktarları nazara alınır.

ı

Bilimsel çalışmalar yapmak üzere yurt içi yevmiyelerimin 2 veya 3 misli ödenmek suretiyle ya
bancı memleketlere gönderilen! doçent ve profesörlerim 10 Ağustos 1970 tarihinden önce ellerine
geçen döviz miktarlarına eşit dövizin yeni kur farkları kurumlarınca ilgililerin yevmiyelerinim
verildiği tertiplerden ilâveten ödenmek suretiyle karşılanır.
MADDE 25. — a) Genel ve katma bütçeli idarelerle Kamu iktisadi Teşebbüsleri Maliye Bakan
lığınca belirtilecek miktarları aşacak şekilde kredili mal ve hizmet alım ve satımı yapamazlar.
b ) Genel ve katma bütçeli daireler mevcut bütçe ödeneklerinden ne miktarlarının Kamu ik
tisadi Teşebbüslerinden temin edecekleri mal ve hizmetler karşılığı olduğunu malî yılın ilk ayın
da Maliye Bakanlığına bildirmeye mecburdurlar.
c) Genel ve katma bütçeli dairelerle Kamu iktisadi Teşebbüsleri arasındaki cari hesapların
ve karşılıklı borç ve alacaklarım mahsuben tasfiye 'ine Maliye Bakanlığı, yetkilidir.
Bu fıkra kapsamına giren daire, kurum, müesseseler aralarındaki sözleşme hükümleri saklı kal
mak şartiyle her ay sonu itibariyle diğer daire, kurum ve müesseselerden olan borç ve alacakla
rım mütaakıp ayın 15 nci gününe kadar Maliye Bakanlığına tevdi etmekle mükelleftirler.
Alacak ve borçların mahsup işlemleri, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak derhal yerine
getirilir.
Maliye Bakanlığı, mahsup işlemlerinin kolaylıkla yerine getirilmesini sağlamak amaciyle, Ka
mu iktisadi Teşebbüslerinin genel ve katma bütçeli dairelerden bütçe yılı içinde doğacak olan
alacaklarım bütçelerindeki
ödeneklerinden mevkuf tutturmak suretiyle tahakkuka bağlatmaya
yetkilidir.
MADDE 28. — Ödenekleri Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde yer alan Atatürk Üniversitesi
ile Karadeniz Teknik Üniversitesine ait kuruluş kanunundaki öğretim üyeleri ve yardımcılarına
ait kadrolardan 1971 bütçe yılında kullanılmıyacak olanlar, bağlı (L) işaretli cetvelde gösteril
miştir.
MADDE 27. — Emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıklariyle emekli ik
ramiyeleri; 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren 1327 sayılı Kanunun yürürlüğünden evvelki emekli
keseneğine esas aylık ve ücret tutarları üzerimden- hesabedilmekle beraber, bu aylıklar ile, 1.3.1971
tarihinden önce bağlanmış emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıkları, sözü
geçen tarihten itibaren, sonradan mahsubu yapılmak üzere, % 50 nisbetinde avans eklenmek su
retiyle ödenir.
Bütçe işlemleri ile ilgili hükümler :
MADDE 28. — Devlet memurları aylıkları için Maliye Bakanlığı Bütçesinin 12.120 nci mad
desine konulan toplu ödenekten genel ve katma ü t ç e l i dairelerin ilgili tertiplerime (aylık, söz
leşmeli personsl ücreti, emekli ve sosyal sigortalar kesenek karşılıkları ve ders görevi ücreti ile
hâkim ödeneği) ödenek aktarmaya ve gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
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Ancak esas itibariyle masraflarını kendi gelirleri ile karşılıyan ve sadece belli maksatlar için
genel bütçeden Hazine yardımı alan katma bütçeler için bu madde uygulanmaz.
MADDE 29. — Soisyal yardımlar için Maliye Bakanlığı Bütçesinin 12.300 ncü maddesine ko
nulan toplu ödenekten genlel ve katma bütçeli dairelerin ilgili tertiplerine (aile yardımı, doğum
yardımı, ölüm yardımı, tedavi yardımı ve cenaze masrafları) yeteri kadar ödenek aktarmaya ve
gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Ancak esas itibariyle masraflarını kendi gelirleriyle karşılıyan katma bütçeler için bu madde
uygulanmaz.
MADDE 30. — Personel kanunları gereğince 1 . 3 . 1970 - 30 . 11 . 1970 tarihleri arası için ta
hakkuk edecek aylık farklarından, ödenmesi 1971 malî yılında yapılacak miktarlara ait( Sandığa
tabi iştirakçilerden alınacak) keseneklerle (giriş aidatı, artış farkları dâhil) karşılık ve % 1 nisbetindeki ek karşılıklardan, 1323 sayılı Kanunun ek geçici 11 nlci ve 1327 sayılı Kanunun ek geçici
34 ncü maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına ödenmiyecek kısımları 1971 gelir bütçesine irat
kaydolunur.
MADDE 31. — Devlet Memurları Kanununun öngördüğü yönetmelikler, hazırlanıp uygulama
ya geçildikçe Maliye Bakanlığı Bütçesinin 12.120 nci (YönetmeMklerih gerektirdiği giderler kar
şılığı) maddesindeki toplu ödenekten genel ve katma bütçeli idarelerin aşağıda gösterilen tertipleri
ne yeteri kadar ödenek aktarmaya Maliye Bakanv yetkilidir.
12.391 (Giyecek yardımı) 12.392 (Yiyecek yardımı) 12.410 (Fazla çalışma ücreti) (Üniversite
lerin gece öğretimi ile ilgili fazla çalışma ücreti hariç) 12.571 (iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki
güçlük zammı) 12.600 (Ödül)
16.712 (Görevsel temsil giderleri.)
Ancak, esas itibariyle masraflarını kendi gelirleri ile karşılıyan katma bütçeler için bu mad
de uygulanmaz.
MADDE 32. — Türk parası karşılıklarından serbest bırakılmış olup da Hazine muamelesi ola
rak Devlet borçlarına karşılık harcanmış meblâğları bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye
Maliye Bakam yetkilidir.
MADDE 33. — Yabancı devletler veya uluslararası kurumlardan anlaşmaları gereğince te
min edilerek genel ve katma bütçeli idareler bütçelerinde yer alan proje kredisi karşılıklarından
daha fazla kredi kullanma imkânı hâsıl olduğu takdirde fazla kredi imkânlarını ilgili idare büt
çesinin (B) cetveline gelir ve gider bütçesinin, ilgili maddesine ödenek kaydetmeye ve madde al
tındaki açıklamanın bu miktarlara göre değiştirilmesine Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 34. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sayılı Kanunla tasdik olunan (Nükleer Enerji Sa
hasında Hukukî Mesuliyete Dâir Sözleşme) nin 7 nci maddesi şümulü dâhilinde vukua gelecek
hasar bedellerini karşılamak üzere gerekli ödeneği Başbakanlık Bütçesinde
açılacak bar tertibe
kaydetmeye ve tediye şart ve esaslarını tesbit etmeye Maliye Bakam yetkilidir.
MADDE 35. — Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesinin ( A / 2 ) işaretli yatırım harcamaları cetve
linin etüt ve proje giderleri bölümünün 21.111 nci «etüt ve proje giderleri» maddesindeki öde
nekten bir kısmının Devlet Plânlama Teşkilâtınca lüzum görülen hallerde harcama amaçlarına uygun
çalışmaların yaptırılması
maksadiyle genel ve katma bütçeli dairelerin ilgili tertibine aktarıl
masına ve bununla ilgili diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Devlet Plânlama Teşkilâtı aynı amaçlarla diğer kamu teşekküllerine yaptırdığı hizmetlerin be
dellerini peşin ödiyebilir.
MADDE 36. — Genel ve katma bütçeli dairelere dış kaynaklardan ve ayrıca uluslararası an
laşmalar çerçevesinde bağış ve kredi yoliyle gelecek her çeşit malzemenin navlun ve ithalle ilgili
her türlü Gümrük Vergisi ve resimlerinin ödenmesi maksadiyle ilgili bütçelerinde yeniden açı
lacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
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MADDE 37. — Millî Savunma Bakanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığına veya
Jandarma Genel Komutanlığınca da Millî Savunma Bakanlığı için cari malî yıl içinde ifa edilen
müteferrik hizmetlerin
bedellerini
karşılamak iiıaksadiyle ilgili iki bütçenin bölüm ve madde
leri arasında, varılacak mutabakat üzerine, karulıklı olarak aktarma yapmaya Maliye Bakanı
yetkilidir.
MADDE 38. — Devlet kurum ve müesseseleri ile kamu tüzel kişileri, dermekler ve diğer ku
rumlar tarafından veya dış yardımlardan yaptırılacak bilûmum yapı, demiryolu, liman, hava
-meydanı ve akaryakıt tesisleri gibi tesisler ile bunların tesisat, proje ve benzeri işlerinin yaptı
rılması maksadiyle Bayındırlık Bakanlığı adına yatırılacak paralar (B) işaretli cetvelde açıla
cak özel maddeye gelir, diğer taraftan Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin ( A / 2 ) işaretli (yatırım
harcamaları) cetvelinde açılacak özel maddelere Maliye Bakanlığımca ödenek
kaydolunur. Bu
ödenekten yılı içinde sarf edilemiyen kısmı ertesi yıla birinci fıkra esasları dairesinde devren ge
lir ve ödenek kaydolunur.
Yukarda belirtilen Devlet kurum ve müesseseleri ile, kamu tüzel kişileri, dermeklerin ve diğer
kurumların bu madde hükmüne göre yaptıracak arı bütün işlerde ilgili kuruluşların ihale mevzu
atını tatbika Bayındırlık Bakanı yetkilidir.
1

MADDE 39. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 77 nci maddesi gereğince bütçeye
konulan ödenekleri, tesbit olunacak proıgrama göre gerekli gördüğü takdirde ya doğrudan doğ
ruya kullanmaya veya il özel idarelerine göndermeye Bayımldırlık Bakanı yetkilidir.
MADDE 40, — Bü çe Kanununa bağlı ( A / 2 ) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım
derleri) bölümüne dâJhil tertiplerden ( A / 3 ) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar)
lümüne ve Bayındırlık Bakanlığı yatırım bütçesinde ödeneği bulunan bakanlık ve dairelere
(Yapı, testîs ve büyük onlarım giderleri) bölümünden kendi bütçelerindeki
(Kamulaştırma ve
tınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakam yetkilidir.
v

gi
bö
ait
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MADDE 41. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 32.000 nci bölümünde yer alan «kamulaştırma
ve satıhalma bedeli» ödeneklerinden lüzum görülenler Maliye Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertibine
Maliye Bakanlığınca aktarılabilir.
MADDE 42. — Dış memleketlerden getirilecek malzeme karşılığı olarak 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununum 83 neü maddesi gereğince açılmış bulunan kredilerin akreditife tah
sis olunan miktarlarından, malî yılın son günü itibariyle bedeli muhabir bankaya transfer edil
mek suretiyle çözülmüş bulunan kısma tekabül eden mal tutarları mahsup devresi sonuna kadar
yılı MLtçesiıılien mahsubedilir.
Bu hüküm katma bütçeler için de uygulanır.
MADDE 43. — 1971 bütçe yılı içerisinde Millî Savunma ihtiyaçları için yabancı
devletlerden
askerî yardım yolu ile veya sair suretlerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bağlı
(B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir tertibe gelir ve mukabilini Millî Savunma Bakanlığı
Bütçesinde açılacak özel bir tertibe ödenek ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
MADDE 44. — Katma bütçeli idarelerle genel 'bütçe dışımîlaki daire ve
müesseselerin genel
bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her derecedeki yatılı okullarla yurt dışında kendi hesapla
rına okutturacakları öğrencileri için bütçelerine konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarları
nı, bağlı (B) işaretli cetvelde gelir ve bu öğrencilerin her türlü giderleri ile ödeneklerine harcan
mak üzere, bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 45. — Yabancı devletler ve milletlerarası kurumlarla yapılmış ve yapılacak anlaşma
hükümlerine göre Hükümetimizle bu Devlet veya kurumlar tarafından
müştereken sarfı mukar
rer meblâğı, program ikraz anlaşmalarının hâsıl ettiği Türk lirası karşılıklarından ayırarak an,-
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lahanalarda belirtilen hesaplara yatırılmak üzere \ii':çeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye ve
bu şekilde hesaplara yatırılan miktarları anlaşmalara göre ilgili Devlet veya kurumlarla Maliye
Bakanlığı arasında varılacak mutabakat esasları dairesinde sarfa Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 46. — Yabancı devletler veya uluslararası kurumlardan, yapılmış ve yapılacak anlaş
malar gereğince belli hizmetler, taahhütler, yatırımlar veya projeler için 1971 malî yılında elde
edilecek imkânlarım Türk lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini bir taraftan büt
çeye gelir, diğer taraftan ilgili idareler bütçelerinin özel tertiplerine ödenek kaydetmeye Maliye
Bakanı yetkilidir.
1970 ve daha önceki yıllarda aynı maksatlarla temin edilmiş bulunan Türk lirası karşılıkları
ile malzeme ve hizmet bedelleri hakkımda da yukarda yazılı esas dâhilinde işlem yapılabilir.
Bütçe ihtiyaçlarına tahsis edilecek yardım ve kredi karşılıklarımı (B) cetvelinde açılacak özel
tertibine gelir kaydetmeye ve harcanmıyan gelir ve ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Ba
kanı mezundur.
MADDE 47. — Maliye Bakanlığı, yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı
banka ve kurumlardan istikraz suretiyle sağla man imkânları ekonomimin
çeşitli sektörlerinde
gelişmeyi artırmak amaciyle anlaşmalar hükümleri gereğince kamu ve özel sektör kurumlarına
ikraz veya devretmeye yetkilidir.
Maliye Bakanlığı, uluslararası kurumlarca ve yabancı ülkelerin kredi teşekküllerince, kamu
ve özel sektör -kurumlarına verilecek kredileri garanti edebilir.
1970 ve daha önceki yıllara ait krediler için de bu madde hükmü çerçevesinde işlem yapıla
bilir.
Hazine işlemleriyle ilgili hükümler :
MADDE 48. — Üçüncü maddede tesbit edilen miktara kadar iç istikraz akdine Maliye Bakanı
yetkilidir. Çıkarılacak
tahvillerin faiz nisbeti, ihraç fiyatı, itfa süresi ve diğer şartları Bakan
lar Kurulu tarafından tesbit olunur. Tahvillerin faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili ödemeler ve
istikraza ilişkin bütün işlemler, her türlü vergi ve resimden muaftır. Bu tahviller kamu kurumla
rının yapacakları artırma, eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak ve Hazinece satılan millî em
lâk bedellerimin ödenmesinde, itibari değerleri üzerinden kabul olunur.
MADDE 49. — 1971 malî yılı içinde kısa süreli avaınlslar almaya, hesaplar açtırmaya, Hazinede
birikmiş ve birikecek altınları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına devretmeye ve gerçek ve
tüzel kişilerin Hazineye yatırmak istiyecekleri paralar karşılığında en çok bir yıl vadeli Hazine
bonoları çıkarmaya Maliye Bakam yetkilidir. Bu madde gereğince çıkarılacak Hazine bonoları 2,5
milyar lirayı aşamaz.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, kamun gereğince Hazineye açacağı kısa vadeli avan
sın nisbeti 1971 yılı genel bütçe
ödeneklerinin % 15 ini geçmemek üzere uygulanır.
MADDE 50. — Özel fonlardan :
a) 22 Ağustos 1960 tarihli ve 65 sayılı Kanunun 1 nci maddesine dayanılarak açılan (kambiyo
karşılık fomü) hesabının aktarıldığı «kambiyo karşılık fonu provizyon hesabı» na 1971 malî yılı
içinde yatırılacak borç bakiyeleri,
b ) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla değişik 1 nci ve 16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı
Kanunun 9 ncu maddelerine dayanılarak Bakanlar Kurulumun 2 . 6 . 1961 tarihli 5/1280 sayılı
kararı gereğince tesis edilen «istikrar fonuna» yatırılacak paraların net bakiyesi,
c ) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki NATO hesabında toplanan paralardan Maliye
Bakanlığınca belirtilecek meblâğ,
ç ) 16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince açı
lan, (Akaryakıt fiyat istikrar fonu) nun 10 milyon lirayı aşan kısmı,
Bütçeye gelir kaydolunur.

No.. 1376

— 118 —

Kambiyo karşılık fonu hesabına yatırılması gereken borç bakiyeleri
Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

1.3.
hakkında

1971

6183 sayılı

MADDE 51. — Sermayeleri tesbit edilen limite ulaştıktan sonra elde edilen kârlar hakkında
ne şekilde işlem yapılacağına dair kanunlarında bir hüküm bulumlmıyan genel ve katma bütçeli
dairelere bağlı döner sermayeli işletmelerin sermaye fazlası gelirlerini genel bütçeye irat kay
dettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 52. — a) Kamu iktisadi Teşebbüslerinin yönetim veya müdürler kurullarınca onay
lanan 1970 yılı net kârları ile eski yıllar kârların lan ödenmiş sermayelerine maihsubedilmiyen mik
tarları bütçeye gelir ve yıllık yatırım ve finansman programları gereğince sermayelerine mahsup
veya kendilerine ikraz edilmek üzere bütçeye ödenek ve gider kaydetmeye,
b ) Ortaklık halindeki Kamu iktisadi Teşebbüslerindeki Hazine temettü hisselerini, Hazine
nin sermaye borcuna mahsubetmeye,
c) Sümerbank, Etibamk ve Emlâk Kredi Bankasında mevcut Haşine mevduatını, kurumılarm
ödenmemiş sermayelerine mahsubetmeye,
Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu işlemler Damga Resmine tabi değildir.
MADDE 53. — Kamu iktisadi Teşebbüsleri, yıllık yatırım ve finansman programında öngörülen
yatırımlarının finansmanı için D. Y. IB. sının yatırım ve işletme kredilerinden faydalandırılabilir.
MADDE 54. — a) iktisadi Devlet Teşekküllerinin ve diğer Kamu iktisadi Teşebbüslerinin
geçmiş yıllarda birbirlerine, genel ve katma bütçeli idarelere, Hazineye, Devlet Yatırım Bankası
na ve T. C. Merkez Bankasına olan her çeşit borç ve alacakları ile dış borçlarını nakden veya hesaben tahsil ve tediye etmeye veya ettirmeye gerektiğinde bu işlemler sonuçlarını bütçeye gelir
ve mevcut veya yenliden açılacak teritiplere yeteri kadar ödenek ve gider kaydetmeye,
b ) 6 . 12 . 1960 tarih ve 154 sayılı, 12 . 6 .. 1963 tarih ve 250 sayılı ve 26 . 7 . 1965 tarih ve
691 sayılı tahkim kanunları ile 5 . 9 . 1063 tarih ve 325 sayılı Kanun ve 441 sayılı Devlet Yatırım
Bankası Kânununun 27 nci maddesi gereğince doğan Hazine borç ve alacaklarını
yukardaM
mahsup işlemlerinin yapılabilmesi için, yahut yıllık yatırım ve finansman programının gereği ola
rak ya da küçük meblâğların hesaplardan tasfiyesi bakımından kısmen veya tamamen erken
tahsil ve ödemeye,
Maliye Bakanı yetkilidir.
e) 250 sayılı Kanun harioolmak üzere, (b) fıkrasında sözü geçen! tahkim kanunları uyarınca
yapılan erken ödeme ve mahsup işlemleri faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için, geçmiş yıllar
vâdelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu kanunların tatbikatından ötürü Hazineye, borçlu olan
kurumlardan da faiz aranmaz.
d) (b) fıkrasında sözü geçen tahkim kanunları dolayısiyle Hazinenin, Türkiye Emlâk Kredi
Bankası, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı, Devlet Yatırım Bankası, Vakıflar Bankası
ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne olan borçları Devlet iç istikraz tahvilleri verilmek suretiyle tasfiye
olunur. Bunlar için de geçmiş yıllar vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz. Ve bu fıkra gereğince
yapılacak mahsup işlemleri sonuçlarının gelir, ödenek ve gider kaydının icrasında yukardaki
(a) fıkrası hükümleri uygulanır.
MADDE 55. — a) Hazinenin iştiraki bulunan ortaklıklardaki Kamu iktisadi Teşebbüslerinin
sermaye paylarını devralmaya, gerektiğinde diğer ortakların sermaye paylarını da satmalmaya veya
Hazine paylarını devir veya satmaya, artırılacak sermaye paylarımı taahhütdetmeye,
Ib) Kamu iktisadi Teşebbüslerinin
iştiraki bulunan ortaklıklardaki sermaye paylarını Hazi
neye veya diğer kamu teşebbüslerine devrettir meye, gerektiğinde diğer ortakların sermaye pay
larını satmalmaya ve artırılacak sermaye paylarını taahhüdetmeye,
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e) Kamu payının % 50 den fazla veya % 50 ye öçidolduğu ortaklıklarda, Kamu iktisadi Teşebbüsleriniıri] sermaye paylarını devralmaya, ge.ekjiğinlia diğer ortakların sermaye paylarını satınalmaya, bu paylar ile Hazine paylarını diğer kamu teşebbiuslerine devretmeye ve artırılacak
sermaye paylarını taahhüdetmeye,
d) Bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli ödenekleri bütçeye gider ve gelir veya Hazînenin
alacak ve borç hesaplarına kaydetmeye ve bunlar arasında mümkün olan mahsupları yapmaya,
Maliye Bakam yetkilidir.
MADDE 56. — Maliye Bakanı, genel bütçeye dâhil dairelerle katma bütçeli idarelerin, Kamu
İktisadi Teşebbüslerimin ve benzeri kurumlarının i} programları gereğince yer ve zaman esasına
göre harcama plânları ve gelir tahsilat tahminleri hazırlamalarını istiyebilir.
MADDE 57. — Yıllık programla tesbit edilen dış finansman ihtiyacının karşılanması maksa
diyle, 244 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla kredi anlaşmaları yapmaya Maliye
Bakanı yetkilidir. Bu kabil anlaşmalar Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
1970 bütçe yılında akdedilmiş benzeri anlaşmalar hakkında da bu hüküm uygulanır.
MADDE 58. — Türk parası değerinin korunması hakkındaki 18 sayılı Kararın 4 neü maddesi
ile tesis edilen «Özel hesap» m tasfiyesi beklenmeksizin malî yıl sonunda bu hesap bakiyesinden
Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında mutabık kalınacak miktar
bütçeye gelir kaydedilir.
MADDE 59. — a) Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin, 31 . 12 . 1970
tarihi itibariyle iller
Bankasına olan borçları (Belediyeler fonuna olan borçlar dâhil), bu borç
ların anapara ve faiz miktarları ile vâde tarihleri göz önlüne alınarak, iller Bankası ve Maliye Ba
kanlığınca tesbit edilecek esaslar dâhilinde tahkim edilir. Ve buna göre Hazinece iller Bankası
na ödenir. Bu tahkimden dolayı iller Bankasına ayrıca faiz ödenmez.
b ) Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin 691 sayılı Kanunla ve bu mad
de gereğince yapılacak tahkimler sonunda doğan HazirJeye olan borçlarının, 1312 sayılı Kanuna
yöre yapılacak mahsup işlemleri sonunda kalan kısımları, terkin olunur.
c) Bu madde gereğince tahkim olunan borçların, 1971 malî yılında iller Bankasına öde
necek taksit karşılığını Maliye Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertibimle ödenek kaydetmeye Maliye
Bakanı yetkilidir.
MADDE 60. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 1970 yılı kân olarak Bütçeye gelir
kaydedilecek miktardan, Türk Parasının Değerini Koruma hakkındaki 18 sayılı Kararın 3 neü
maddesi ile tesis edilen «Kambiyo eşitlendirme fonu»' na tekabül eden kısmını 1971 yılı Bütçesimde yeniden açılacak bir tertibe ödenek kaydı suretiyle tekrar sözü geçen fona intikal ettirmeye
Maliye Balkanı yetkilidir.
MADDE 61. — 28 . 5 . 1970 tarih ve 1265 sayılı Kanun ile onaylanan ve Milletlerarası Para
Form Anasözleşmesinin bâzı maddelerini değiştiren ve yeni bâzı maddeler ekliyen anlaşma hü
kümlerine göre sağlanan özel çekme haklarının hâsıl ettiği Türk lirası karşılıklarını tahassül
ettiği yıl bütçesine gelir ve bu konuda yapılacak geri ödemelerin gerektirdiği meblâğları Maliye
Bakanlığı Bütçesinin borç ödemeleri bölümlerine ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakam yet
kilidir.
Müteferrik hükümler :
MADDE 62. — 1971 malî yılı içinde Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27.09 pozisyonuna giren
hampetrolim Millî Savunma veya Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı memle
ketlerden ithali ve yabanla memleketlerden ithal edilen veya yerli hampetroldeh istihsal olunan
ve Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27.10 pozisyonuna giren akaryakıt ve madenî yağların Millî
'Savunıma ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları için ciheti askeriyeye teslimi Gümrük Vergisi,
Belediye Hissesi, Damga Vergisi, Rıhtım Resmi, ithalde ve Dâhilde Alman istihsal vergileri ve
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Hazineye, katma bütçeli idarelere ve özel idarelere vs
belediyelere
ait her türlü vergi, re
sim, hare ve zamlardan ve ardiye ücretlerinden müstesnadır.
Ancak, Millî Savunma veya Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları için muafen ithal olunan
hampetrolden elde edilen ürünlerin ciheti askeriyeye tahsis olunmıyan kısmı yukardaki istisna
dan faydalanamaz.
MADDE 63. — a) 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü ve 64 ncü
maddelerinin her yıl Tarım Bakanlığı Bütçesine ve aynı kanunun 35 nci maddesinin her yıl Or
man Genel Müdürlüğü Bütçesine konulacak ödenek miktarlarına ait hükümleri;
b ) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 25 . 5 . 1955 tarihli ve 6617
sayılı Kanunun birinci maddesinin
(c) fıkrası hükmü;
c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) fıkrası
hükmü;
ç ) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun geçici 3 ncü maddesi
hükmü;
d) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 66 nci maddesi hükmü ile
bu maddeye yeni bir fıkra ekliyen 1137 sayılı Kanunun 21 nci maddesi hükmü;
e) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci mad
desi hükmü;
f) Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi hükmü;
g) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 76 nci maddesinin (a)
bendi hükmü;
1971 bütçe yılında bu kanuna bağlı ( A / 1 ) , ( A / 2 ) ve ( A / 3 ) işaretli cetvellerin ilgili tertip
lerine konulmuş miktarlar dâhilinde uygulanır.
h) Muhafazasına lüzum kalmıyam evrak ve vesaikim imha edilmesi hakkındaki 26 . 3 . 1956
tarihli ve 6696 sayılı Kamun hükümleri;
i) Şehiriçi konuşmalar
dışında Ankara, istanbul, îzmıir ve diğer şehirlerde tesis edilen mec
cani telefonlara ait 876 sayılı Kanunun 7 nci, bu maddeye ek 5 . 12 . 1928 tarih, 1366 sayılı;
13 . 12 . 1934 tarih, 2609 sayılı; 10 . 3 . 1930 tarih, 1569 sayılı; 16 . 4 . 1933 tarih, 2143 sayılı ve
11 . 6 . 1933 tarih, 2304 sayılı kanunlar; 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 3488 sayılı Kanunun 6 nci ve
1 . 5 . 1930 tarih ve 1601 sayılı Kanunla tadil edilen 1379 sayılı Kanunun 5 nci maddesi;
j ) 21 . 5 . 1955 tarih ve 6623 sayılı Türk Hava Yolları Kanununun 6 nci maddesinin 2 nci
fıkrası;
k ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195,199, 212 nci maddeleri hükmü;
1971 bütçe yılında uygulanmaz.
MADDE 64. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 344 sayılı Kanunla değişik
20 nci maddesinin (B) fıkrasında ifade edilen tahvillere yatırılacak yedek akçeler için maddede
öngörülen % 40 lık limit 1971 bütçe yılında uygulanmaz.
MADDE 65. — Millî Savunma Bakanlığına mııhassas lojmanların bakım, onarım, idame ve
muhafazalarına dair olan 29 . 12 . 1960 tarihli ve 190 sayılı Kanun, Jandarma Genel Komutanlığı
Teşkilâtı için de uygulanır.
MADDE 68. — Teşkilât Kanunu ve bütçesi çıkıncaya kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı harcamaları, Sanayi Bakanlığı Bütçesindeki tertiplerinden yapılır ve bu harcamalar Sanayi
Bakanlığı sarfiyatı olarak gösterilir.
iki bakanlık arasımda varılacak anlaşmaya göre her tertipte Eherji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına ayrılacak ödeneklerin âmiri itası Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanıdır.
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MADDE 67. — Teşkilât Kanunu ve bütçesi çıkıncaya kadar, 4951 sayılı Kanuna dayanılarak
Köy işleri Bakanlığınla bağlanmış bulunan dairelerin müstakil tertiplerindeki
ödeneklerden ve
müşterek tertiplerin ilgili bakanlıklar ile varılacak anlaşma ile Köy işleri Bakanlığına ayrılacak
paylarından yapılacak harcamalarda da âmiri ita Köy İşleri Bakanıdır.
Sanayi Bakanlığı Bütçesindeki köy elektrifikasyonu için Türkiye Elektrik Kurumuna ödene
cek ödeneğin âmiri itası Köy işleri Bakanıdır.
MADDE 68. — Teşkilât Kanunu ve bütçesi çıkıncaya kadar Orman Bakanlığı
harcamaları
Tarım Bakanlığı Bütçesinde yer alan müstakil tertiplerden yapılır ve bu harcamalar Orman Ba
kanlığı sarfiyatı olarak gösterilir. Harcamalarda âmiri ita Orman Bakanıdır.
MADDE 69. — Gençlik ve Spor Bakanlığı Teşkilât Kanunu ve bütçesi çıkıncaya kadar, Gençlik
ve Spor Bakanlığı harcamaları, Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertiplerinden yapılır ve
bu harcamalar Gençlik ve Spor Bakanlığı sarfiyatı olarak gösterilir.
Harcamalarda âmiri ita Gençlik ve Spor Bakanıdır.
MADDE 70. — 2005 sayılı Kanuna göre yönetilen okul pansiyonlarında görevli kimselerin, 657
sayılı Devlet Memurları
Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen Ek geçici 32 nci madde uyarın
ca Devlet memurluğuna intibakları yapılmış olduğundan okul pansiyonları hakkındaki 2005 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar okul pansiyonları gelirlerinin % 25 i bütçeye « B / 2 ver
gi dışı normal gelirleri» bölümünün «61.330» ncu maddesine «pansiyonlu okul ücretleri % 25»
adiyle gelir kaydolunur.
1970 bütçe yılında tahakkuk etmiş okul, pansiyon gelirlerinden Aralık, Ocak, Şubat aylarına
isabet eden kısmın % 25 i hakkında da yukarki fıkra hükmü uygulanır.
MADDE 71. — Genel ve katma bütçeli dairelerin geçmiş yıllarda çeşitli yollarla yurt dışın
dan ithal ettikleri malzemeler dolayısiyle, gümrük idarelerine borçlandıkları her türlü vergi ve re
sim ve gecikme zamlarının ödenmesini teminem, bu dairelerin söz konusu borç miktarları ve
Türk para kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı Karar ile bu karara ek karar hükümlerine
istinaden ertelenen kur farklarını, ilgili masraf bütçesinin alâkalı tertiplerine ödenek kaydetme
ye Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu suretle kaydolunan gümrüklerle ilgili ödemak, bir taraftan gelir bütçesine irat ve öte yan
dan ilgili dairece mahsuben masraf kaydedilir.
Kur farkına ait ödenekler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki özel hesaba ödenir.
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MADDE 72. — Bu kamun 1 Mart 1971 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 73. — Bu kanunun,
a) Kendi Meclisleri ile ilgili
hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
ları,
•
lb) Sayıştay ile ilgili hükümlerinin Cumhuriy&t Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları,
e) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı,
Yürütür.

BU KANUNA

AİT

TUTANAKLAR

Millet Meclisi
Cilt Birleşim Sayfa

Cumhuriyet Senatosu
Cilt Birleşim Sayfa

Millet Meclisi
Cilt Birleşim Sayfa

9

62
63

10
11
11

19

166

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

706
4:143
146 :291
294 :426
431 «565
569 :696
3:154
171:338
346:497
502 :654
663:684,685:686

48
49

50
51
52
53
54
11-1 55
56
57
58
59
60
61
62

I mayazı
II III -

554
10:44,45:96.
97:133,245 :248
251:286,286 :328
331:366,366 :422
425:459,460:508
577:639
649:691,692:743 •
5 :45,46 :69,
111:151
158:198,203 :279
366 :405,406:476
489 :532,533 :588,
589 :640
655:706,710:755,
756 :790
816 :864,869 :908
923 :957,958:999
1026 :1061,1081:
1079,1080 :1083

Gerekçeli 257 IS. 'Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 49 ncu Birleşimine, 1481 S. Sayılı bas
Cumhuriyet Senatosunun 29 ncu Birleşim tutanağına bağlıdır.
Bu kanunu Bütçe Karma Komisyonu görüşmüştür.
Esas No. : 1/386.

