1974 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun
(Resmî Gazele ile yayımı

: 20 . 2 . 1975 - Sayı : 15155)

No.
1839

Kabul tarihi
13 , 2 . 1975

MADDE 1. — 1974 yıh Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının (930) kod
numaralı (Malî transferler) programının (09) kod numaralı (Diğer malî transferler) altprogramında yemden
açılan (3 - 008) kod numaralı (1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 19 ncu maddesi gereğince ödene
cek 39 aylık maaş farkları karşılığı) faaliyeti (900) harcama kalemine (1 200 000 000) liralık olağanüstü öde
nek verilmiştir.
MADDE 2. — 1974 yılı Bütçe Kanununun 42 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
III - Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930) kod numaralı (Malî transferler) programının (09) kod numaralı
(Diğer malî transferler) aîtprograımnın (3 - 008) kod numaralı (1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun
19 ncu madesi gereğince ödenecek (39) aylık maaş farkları karşıhğı) faaliyetinde mevcut ödenekten genel büt
çeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ilgili hizmet programlarında yer alan veya yeniden açılacak
«Diğer eski yıllar borçları» faaliyetine, yıh bütçesinde karşılığı bulunsun veya bulunmasın, 1765 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine göre ödenmesi gereken (39) ayhk maaş farklarının karşılanması amacıyle aktarma yap
maya Maliye Bakam yetkilidir.
Söz konusu, (39) ayhk maaş farklarının bütçdeş-irilmesi ile ilgili işlemlerin 1974 malî yılı içinde tamam
lanamaması halinde, 1 nci maddede belirtilen tertipteki ve gene! bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli ida
relerin bütçelerindeki «Diğer eski yıllar borçlan» faaliyetlerinde yer alan ödenek bakiyelerini 1975 yıh Bütçe
sine devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
(39) ayhk maaş farklarının bütçeleştirilmesi ile ilgili işlemler 1975 malî yıh içinde bitirilir.
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür.
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- Gerekçeli 127 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 39 ncu Birleşimine, 438 S. Sayılı basmayazı Cum
Senatosunun 31 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
- Bu kanunu Bütçe Karma Komisyonu görüşmüştür.
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