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1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu (*)
(Resmî

Gazete ile yayımı

: 18.12.1982 Sayı : 17902)

Kanun No.
2761

Kabul Tarihi :
9 . 12 . 1982
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge

Gider Bütçesi :
M A D D E 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için (A) işaretli
(2 558 902 500 000) liralık ödenek verilmiştir.
Gelir Bütçesi ;

cetvelde gösterildiği

üzere

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 408 902 500 000)
lira olarak tahmin edilmiştir.
Denge :
MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelir arasındaki (İSO 000 000 000) liralık fark iç
borçlanma ile karşılanacaktır. Bu miktarı bir katına kadar çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
İKİNCİ BÖLÜM
Bütçe Uygulama Esasları
Ödenek Dağıtımı :
MADDE 4. — Bütçe kanunlarına ekli (A) cetv ellerindeki ödenekler, Maliye Bakanlığınca belirlenecek il
keler ve serbest bırakma oranları dahilinde kullanılır.
Bu oranlar üzerinde harcama yapılamaz.
Aktarma :
M A D D E 5. — A) Münhasıran (100 - Personel giderleri) harcama kalemi altındaki ödeneklerle ilgili ola
rak, aynı kuruluş bütçesi içinde kalmak koşuluyla programlar arası aktarma yapmaya,
B) Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üzerine bütçesinden, malî yıl içinde hizmeti yürütecek olan
daire veya idarenin bütçesine ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya.
Maliye Bakam yetkilidir.
Malî yıl içinde diğer bir daireye ve idareye aktarılan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütülmesiyle bütçesine
aktarma yapılan daire veya idare görevlidir.
Bölüm Düzeni ve Deyimler :
MADDE 6. — Gider cetvellerinin bölümleri, program bütçe uygulamasında programlar şeklinde düzen
lenir. Programlar alt programlara, alt programlar da hizmetlerin veya harcamaların niteliğine uygun ödenek
türlerine göre faaliyet veya projelere ayrılır. Her faaliyet veya proje gerekli sayıdaki harcama kaleminden
oluşur.

(*)

Bu Kanunda

adı geçen cetveller 17902 sayılı Resmî

Gazetededir.
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1050 saydı Muhasebei Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda ve bu Kanunda yer alan;
a) «Fasıl ve Bölüm» deyimleri bütçe sınıflandırılaıasındaki «Program»ı,
b) «Kesim» deyimi «Alt program»ı,
c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak şekilde «Faaliyet» veya «Proje» yi,
d) «Tertip» deyimi, hizmet veya harcamanın yapılacağı program, alt program, ödenek türü, faaliyet proje ve harcama kalemi bileşimini,
e) Borç ödemeleri yönünden «İlgili hizmet tertibi» deyimi, (Personel giderlerine ait harcama kalemle
rindeki ödenek bakiyeleri yalnızca personel giderleri borçîanna karşılık gösterilmek koşuluyla) hizmet veya
harcamanın ait olduğu program bazım ifade eder.
Yeni Tertip, Harcama ve Gelir Kalemleri Açılması :
MADDE 7. — A) İlgili mevzuatına göre, yılı içinde 1983 yılı programına alınan projeler için (2) öde
nek türü altında, hizmetin gerektirdiği hallerde de (3) ödenek türü altında yeni tertipler; ya da (A) işaretli
cetvelin bütünü içinde yeni faaliyet ve harcama kalemleri açmaya,
B) Gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim ve madde kalemleri açmaya,
Maliye Bakanı yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Malî Politikaya İlişkin Hükümler
Bütçe Politikası ve Malî Kontrol :
MADDE 8. — Maliye Bakam,
A) Harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek amacıyla
ödeneklerin dağıtım ve kullanımım, gelir ve giderlere ilişkin kanun, yönetmelik ve kararnamelerin uygula
malarını düzenlemek üzere, gerekli önlemleri almaya, standartları saptamaya ve sınırlamaları koymaya,
B) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yardımları ile karşılanan ve katma bütçeli idare durumunda
bulunmayan özel kanunlarla kurulmuş kamu kuruluşlarının hizmet programlarını yılı içinde düzenlemeye ve
bunlar için harcamalar ve istihdam esasları yönünden, gerekli standartları saptamaya ve sınırlamaları koy
maya,
Yetkilidir.
Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, döner sermayeli kuruluşlar
hakkında da uygulanır.
Resmî Taşıtlara İlişkin Hükümler :

ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri

I

I

MADDE 9. — Resmî taşıt kullanımında uygulanacak ilkeler aşağıdadır :
A) Resmî taşıt kullanımına ilişkin 3.6.1979 gün ve 7/18077 sayılı Kararname hükümleri 1983 bütçe yı
lında da uygulanmaya devam olunur.
B) Taşıt Kanunu uyarınca yardım ve bağış yoluyla kurumların edinecekleri taşıtlar hakkında marka,
model ve motor hacimleri itibariyle sınırlamalar koymaya Maliye Bakam yetkilidir.
C) 237 sayılı Taşıt Kanununa göre Emniyet Genel Müdürlüğünce satın alınacak taşıtların adedi, cinsi
ve diferansiyel sayıları bu Kanunda gösterilmiştir.
Geçen Yıllar Borçları :
MADDE 10. — Malî yılın sonuna kadar ©denemediği gibi, emanet hesabına da alınamayan ve 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 93 üncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış bulunan geçen yıl
lar borçlarına ait ödemeler aşağıdaki ilkelere uyularak yapılır.
A) Personel giderleri geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçları :
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Yıllan bütçelerinin (100 - Personel giderleri) ne ait harcama kalemleri ile 220, 230 ve 250 nci harcama
kalemlerinden doğup da, ilgili hizmet tertiplerinde karşılığı bulunan veya bulunmayan borçlar, «Personel gi
derleri geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçları» faaliyetinden ödenir.
Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde, personel giderlerine ilişkin harcama kalemlerinden aktarma
yapılmamak kaydıyla, 1983 yılı bütçesinin aynı veya diğer programlarındaki ödeneklerden bu faaliyete ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
B) Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçlan :
Yılları bütçelerinin (100 - Personel giderleri dışındaki) harcama kalemlerinden doğup da, ilgili hizmet ter
tiplerinde karşılığı bulunan veya bulunmayan borçlar, «Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçları»
faaliyetinden ödenir.
Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde, (100 - Personel giderleri dışında) kalan aynı veya diğer hiz
met tertiplerindeki ödeneklerden aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı :
MADDE 11. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı Bütçesinin
Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve karşılığı ilgili katma bütçenin (B) cetveline gelir yazılan miktarlardan,
bu amaca göre fazla olduğu saptanan kısımları, malî yıl sonunda ilgili idarelere ödenmeyerek Maliye Ba
kanınca iptal edilir.
Ayrıca, katma bütçeli idarelerin (Vakıflar Genel Müdürlüğü dışında) malî yıl sonuna göre Maliye Ba
kanlığınca saptanacak bütçe fazlaları genel bütçeye gelir yazılır.
Yatırım Harcamaları :
MADDE 12. — Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan proje dışında herhangi bir projeye
yatırım harcaması yapılamaz. Ancak Silahh Kuvvetler Bütçesinin programlarında (2) ödenek türü içinde yer
alan savunma sektörü, altyapı, inşa, iskân ve tesisleriyle, NATO Enfrastrüktürün gerektirdiği inşa ve tesis
ler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile REMO programı içerisinde yer alan alım ve hizmetler, Devlet Plan
lama Teşkilatı vizesine bağlı olmayıp, yıllık programlara ek yatırım çizelgelerinde yer almaz.
Proje adı belirtilmeyerek ödeneklerin bir proje numarası altında toplu olarak verildiği hallerde, bu toplu
ödeneklerin hangi projelerde kullanılacağına ilişkin olarak Devlet Planlama Teşkilatı ile ilgili Bakan tarafın
dan onaylanmış programlarda gösterilen işler esas alınır.
Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişiklikler için «1983 yıh prog
ramının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar» da yer alan usullere uyulur.
Devlet Malzeme Ofisinden Taşıt Alım Kredilerinin Mahsup Süresi :
MADDE 13. — Geçen malî yıl içinde Devlet Malzeme Ofisine yatırılmış bulunan taşıt bedelleri, taşıtla
rın malî yılın bitiminden itibaren 45 gün içinde teslim edilmesi ve tahakkuk evrakının verilmesi kaydı ile
aynı yıl bütçesinden mahsup edilir.
Fonlara İlişkin Hükümler :
MADDE 14. — Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer alan çeşitli fonlara ilişkin hükümler aşağıda gösteril
miştir.
A) Personel Giderleri Fonu :
Malî yılın ilk 6 aylık döneminde kullanılan ödeme emirlerine dayanılarak yapılan hesaplamalar sonucun
da, bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde; ilgili mevzuatının gerektirdiği harca
malar için, 100 - Personel giderleri (Üniversitelerin gece öğretimine ilişkin fazla çahşma ücreti ile konferans
ücreti hariç) ile yolluk karşılığı verilen tazminatlar, sürekli görev yollukları, yurt dışında görevli öğretmen
aylıkları, muhtar ödenekleri ile ilgili tertiplere, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930-09-3-301-940) tertibindeki
ödenekten aktarma yapmaya Maliye Bakam yetkilidir.
Hizmetlerini transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşların yukarıda sayılan ödenek ih
tiyaçları için, yalnız bu ihtiyaçlarında kullanılmak "üzere bağlı oldukları bütçenin ilgili transfer tertibine ak
tarma yapılabilir.
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B) Yatırımları Hızlandırma Fonu :
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930-09-3-303-940) tertibindeki ödenekten;
1983 Malî Yılı Programının uygulanması, izlenmesi ve koordinasyonuna ilişkin kararname hükümlerine
uyularak 1983 yıh yatırım programının uygulama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörlerde yer alan
yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde gelişen koşullara göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan
ve programa yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin artırılmasında kullanılmak
üzere söz konusu projelere ilişkin mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ve Maliye Bakanlığı Bütçesinin Ka
mu iktisadî Teşebbüsleri ile ilgili faaliyetlerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
C) Dış Finansmanı Sağlanan Projelerin Giderlerini Karşılama Fonu :
Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, Kamu İktisadi
Teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları projelerinin çeşitli nedenlerle yetersiz kalan Türk lirası giderlerini kar
şılamak üzere; Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930-09-3-308-940) tertibindeki ödenekten, genel ve katma bütçeli
kuruluşların hizmet programlarındaki harcama kalemleri ile, Kamu İktisadî Teşebbüslerine ve diğer kamu
kuruluşlarına yapılacak transferlerle ilgili olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak
tertiplere aktarma yapmaya, bu ödeneğin kullanılış şeklini ve harcama esaslarını saptamaya Maliye Bakam
yetkilidir.
D) Sıkıyönetim Giderleri Fonu :
V
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930-09-3-311-940) tertibindeki ödenekten, 13.5.1971 tarih ve 1402 sayılı Ka
nuna 15.5.1973 tarih ve 1728 sayılı Kanunla eklenen fıkra gereğince, her türlü sıkıyönetim giderlerini karşı
lamak üzere Başbakanlık Bütçesinde açılacak tertibe aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
E) Kur Farklarını Karşılama Fonu :
Yurt dışında kuruluşu olan Genel Bütçeye dahil dairelerin (1) ve (3) ödenek türü altındaki tertiplerde yer
alan (3) ödenek türü altındaki (610, 620 ve 710 Harcama kalemleri hariç) ve yurt dışındaki kuruluşlar için
döviz olarak kullanılması gereken ödenekleriyle, Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin
Uluslararası kuruluşlara yapacakları ödemelere dönük ödeneklerin yabancı para karşılıklarını sabit tutmak
ve 30 Eylül 1982'deki kurlar ile transfer anındaki kurlar arasındaki farkı karşılamak amacıyla Maliye Ba
kanlığı Bütçesinde (930-09-3-302-940) Kur Farklarını Karşılama Fonu tertibindeki ödeneği ilgili kuruluşların
hizmet programlarında mevcut ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
F) Yedek Ödenek :
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930-09-3-309-940) tertibindeki ödenekten, bütçelerin Malîye Bakanlığınca be
lirlenecek veya yeniden açılacak tertiplerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine Ödenek Kaydı :
MADDE 15. — Genel Bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının bütçelerine, genel bütçeye dahil dairelerce
yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt dışında kendi hesaplarına okutturacakları öğrenciler için
konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarını, bu Kanuna bağh (B) cetveline gelir ve bu öğrencilerin her
çeşit giderlerini karşılamak üzere (A) cetvelinde ilgili kurumun bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak
tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir.
Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçelerine Yapılacak Aktarmalar :
MADDE 16. — Devlet kurum ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri, dernekler, vakıflar ve kurumlar ta
rafından veya dış yardımlardan;
a)
sisat,
lar,
b)
proje
lacak

Her türlü yapı, demiryolu, liman, hava meydanı, akaryakıt ve benzeri tesisler ile bunlara ilişkin te
proje ve benzeri işlerin yaptırılması amacıyla Bayındırlık Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak para
Sulama, içme suyu, yol ve köprü gibi tesislerin yaptırılması ile bunların bakımı, etüt, araştırma ve
hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı adına Hazineye yatırı
paralar,
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Maiiye Bakanlığınca bir yandan (B) cetvelinde açılacak özel tertibe gelir, diğer yandan (a) fıkrasındakiler Bayındırlık Bakanlığı, (b) fıkrasındakiler Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçelerinde (Â) cetvel
lerinin sonunda açılacak özel program, alt jprogram, faaliyet veya projelerdeki harcama kalemlerine ödenek
kaydolunur.
Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısımlar, ertesi yıla yukarıdaki esaslara göre devren gelir ve
ödenek kaydolunur.
Bayındırlık Bakanı (a) fıkrasında belirtilen işlerin yapılmasında ilgili kuruluşların ihale mevzuatını uygu
lamaya yetkilidir.
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, işin gerektirdiği durumlarda gelir ve ödenek kaydı işlemini bekle
meksizin (A) cetvelinin ilgili program, alt program, faaliyet veya projelerinden zorunlu harcamayı yapabilir.
İşin bitiminde yapılan harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel program, alt program, faaliyet ve
projelerindeki ödenekten harcama yapdan kalemlere aktarmaya Maliye Bakam yetkilidir.
Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Görev ve Yetkileri Yeniden Düzenlenecek
Kamu Kuram ve Kuruluşlarının Bütçelerine İlişkin Aktarma İşlemleri :
MADDE 17. — A) Millî Savunma Bakanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığına veya Jandar
ma Genel Komutanlığınca Millî Savunma Bakanlığına cari malî yıl içinde yapılan hizmetlerin bedellerini
karşılamak amacı ile, varılacak uzlaşma üzerine, ilgili iki bütçenin program, alt program, faaliyet Ve proje
leri arasında karşılıklı olarak aktarma yapmaya,
B) Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinde yer alan Silahlı Kuvvetlerin
tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir
program tarafından yürütülmesi halinde ödeneği ilgili program, alt program, faaliyet veya projeler arasında
karşılıklı olarak aktarmaya,
C) Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması sonucu, Bütçe Kanunlarının uygulanması ve
kesinhesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerek duyulan her türlü bütçe işlemlerini ve düzenlemeleri yap
maya,
Maliye Bakam yetkilidir.
D) Başbakanlık Basın - Yayın Genel Müdürlüğünün Teşkilat Kanunu çıkıncaya kadar; 2.7.1963 tarih
ve 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teşkilat Kanununun, bu Genel Müdürlüğün görevlerini yürütme
si ite ilgili 2, 10, 29 ve 33 üncü maddelerinin uygulanmasına devam olunur.
Bağış ve Yardım Yolu ile Gelen Malzemeler :
MADDE 18. — A) Dış kaynaklardan veya Uluslararası andiaşmalar içerisinde bağış ve kredi yolu ile
gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dış alımla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile bunların kar
şılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye ve gere
ken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
B) 1983 bütçe yılı içerisinde Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları için
yabancı devletlerden askeri yardım yolu ile ya da diğer yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya be
dellerini bağlı (B) cetvelinde bu adlarla açılacak tertiplere gelir ve karşılıklarım da Millî Savunma Bakanlığı
ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye Bakanlar
Kurulu yetkilidir.
Bağışlara İlişkin Hükümler :
MADDE 19. — Bağışlara ilişkin özel ödeneklerden;
A) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkları ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından ye
tersiz olanları,
B) (A) fıkrasındakiler dışında kalıp da, (20 000) lirayı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayan
ları,
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tptal etmeye Maliye Bakam yetkilidir.
Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet Karşı
lıkları :
MADDE 20. — A) Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca yabancı ülkelere ve
Uluslararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde kullanılan kara, deniz ve hava
taşıtlarından alınan kira veya ücret tutarlarını;
B) Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) öğrenim ve eğitim müesseselerinde
okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu subay, astsubay veya erlere yapılan masraflar karşılığında ilgili
devletlerce ödenen miktarları;
C) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek hava alanlarının bakım ve onarımları için
verilecek paraları;
Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan Millî Savunma Bakanlığı ve Jan
darma Genel Komutanlığı bütçelerinin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle
ödenek kaydolan miktarlardan yıh içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye;
Maliye Bakanı yetkilidir.
DPT Etüt ve Proje Ödenekleri :
MADDE 21. — Devlet Planlama Teşkilatı bütçesinin;
A) (111-01-2-001-310) tertibindeki ödenekten, bir kısmım Devlet Planlama Teşkilatınca gerekli görülen
hallerde harcama ilkelerine uygun çalışmaların yaptırılması amacıyla, bütçelerin ilgili tertibine aktarmaya ve
bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye Bakam yetkilidir. Devlet Planlama Teşkilatı aynı amaçlarla il özel
idarelerine; İktisadî Devlet Teşekküllerine ve diğer kamu teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin
bedellerini
peşin ödeyebilir.
B) (111-01-3-141-930) tertibinde yer alan ödeneği, kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin program ve pro
jeleri desteklemek amacıyla, bütçelerin ilgili harcama kalemlerine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Aynı
amaçlarla diğer kamu kuruluşlarına yapılacak ödemeler de bu tertipten karşılanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bağh Cetvellere İlişkin Hükümler
Bağh Cetveller :
MADDE 22. — A) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 29 uncu maddesine göre,
a) Birinci madde ile verilen ödeneğin dağılımı «A» işaretli,
b) Özel hükümlerine göre 1983 malî yılında tahsiline devam olunacak Devlet gelirleri «B» işaretli,
c) Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler «C» işaretli,
d)
e)
f)
B)
tarlar

Kanunlarla bağlanmış vatanî hizmet aylıkları «Ç» işaretli,
Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar «G» işaretli,
Harcamalara ilişkin formül «R» işaretli,
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca her yıl Bütçe Kanunu ile saptanması gereken mik
«H» işaretli,

C) 17 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre her yd Bütçe Kanununda gösterilmesi gereken ve 1050,
2490, 3904, 4353, 5433, 5539, 6200, 6686 ve 6760 sayılı kanunlarla ilgili parasal sınırlar «İ» işaretli,
D) 11.8.1982 tarih ve 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun üçüncü madde
si gereğince Millî Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilecek okul pansiyonları ile Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığına bağh sağlık okulları öğrencilerinden alınacak pansiyon ücretleri «M» işaretli,
E) 7.6.1939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiveti Kanununun;
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a) 36 nci maddesine göre Miliî Müdafaa Mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım değerleri «O»
işaretli,
b) 38 inci maddesine göre alınacak motorlu taşıtların alım değerleri «P» işaretli,
F) Maliye Bakanlığınca yıl içinde değişiklik yapılabilmesi kaydıyla Taşıt Kanunu uyannca kuramların
satın alacaklan taşıtlann en çok satın alma bedelleri «T» işaretli,
Cetvellerde gösterilmiştir.
(B) Cetveline İlişkin Diğer Hükümler :
>

MADDE 23. — a) Musul petrollerinden biriken (100) milyon liralık paydan malî yıl içinde tahsil edile
cek kısım, (B) cetvelindeki «Çeşitli Gelirler»,
b) 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Kanuna göre petrolden alınacak Devlet hakkı, bütçenin (B) cetvelinde
ki «Petrolden Devlet Hakkı»,
Tertiplerine gelir kaydolunur.
Döner Sermaye Gelirlerine İlişkin Hükümler :
MADDE 24. — Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin
(Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve
Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmeler hariç) bir ay içinde gayri safi hâsılatından %
15'e kadar olan kısmını ve dönem sonu kârlarını genel bütçeye peşin gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yetki
lidir.
Uygulanacak oranlara, peşin gelirlerin toplanmasına, kaydına, raporlanmasına, yıl sonu kârlarına mahsu
buna ve bile irim ve ödeme sürelerinin saptanmasına ilişkin hususlar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Bu madde hükmünün yerine getirilmemesinden doğan Hazine kaybı, ilgili döner sermaye işletmelerinin
ita amiri ve saymanından 21.7.1953 tarih ve 6183 saydı Kanuna göre yarı yarıya tahsil edilir.
Peşin gelir hükümlerinin uygulanmasında Maliye Bakanlığınca verilmiş ek süreler için gecikme zamkın
aranmaz.
Fonlara İlişkin Gelir Kaydı ve Aktarma İşlemleri :
MADDE 25. — a) 20.2.1930 tarih ve 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanun ile değişik 1 inci ve
16.9.1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 9 uncu maddelerine dayanarak, Bakanlar Kurulunun 2.6.1961 gün ve
5/1280 sayılı Karan gereğince kurulan «İstikrar Fonu» na yatırılacak paralann net artıklarını,
b) T. C. Merkez Bankasında NATO hesabında toplanan paralardan Maliye Bakanlığınca belirtilecek
tutarı,
c) Çeşitli kanun ve kararnamelere dayanılarak oluşturulmuş fonlar arasında, fonlann kuruluş amaçlarını
karşılamaya yetecek miktarın üzerindeki kısmım, iş bu fonlann genel amaçlan içinde karşılıklı olarak dev
retmeye, Maliye Bakanı yetkilidir.
d) 16.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince açılan «Akaryakıt
İstikrar Fonu» nun net gelir fazlası,
Gelir Bütçesinin ilgili tertiplerine gelir kaydedilir.
İKİNCİ KISIM
Kamu Personeline İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Aylıklara ve Kadrolara İlişkin Hükümler
Katsayı :
MADDE 26. — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca sınıflara ait göster
ge tablosunda belirtilen gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde (34) katsayı, 14.4.1981 tarih ve
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2446 sayılı Kanuna göre subaylara, astsubaylıktan subaylığa geçenlere, astsubaylara ve uzman jandarma ça
vuşlarına (4.7), er ve erbaşlara (3,6) katsayı,
Uygulanır.
Kadrolara İlişkin Genel Hükümler :
MADDE 27. — Memur kadroları ile ilgili Kanunî düzenleme yapılıncaya kadar,
a) Kurumlara, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile verilmiş ve intibak işlemlerinde kullanılmış bulu
nan kadrolar ile 1971 -1982 Malî Yılları Bütçe kanunlarının ilgili maddeleri ve özel kanunları hükümleri
uyarınca verilmiş ve değiştirilmiş olan kadrolar (Devlet Planlama Teşkilatı kadro cetvelinin «Not» bölümü
dahil) 1983 Malî Yılı için de geçerlidir.
b) 15.5.1975 gün ve 1897 sayılı Kanun ile Kanun hükmünde kararnamelere göre intibakı yapılan per
sonelin aylıkları, kurumlara verilen kadrolara dayanılarak söz konusu Kanunla kararnamelerin intibak hü
kümlerine göre saptanan dereceleri üzerinden ödenir.
Ancak, 657 sayılı Devlet Meramları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici maddeler ile
15.5.1975 gün ve 1897 sayılı Kanun ve kanun hükmünde kararnamelere göre yapılan intibaklarda ortaya çı
kacak hatalar veya Kirazlı işlemler ile yargı organlarınca verilen kararlara göre düzenlenecek düzeltiimiş in
tibak formları aylık ödemelerine esas alınır.
c) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca alınan 13.11.1971 gün ve
7/3434 sayıh Kararname ile bu kararnameyi değiştiren kararnamelerdeki hükümlerin uygulanmasına devam
olunur.
d) Genel, Katma ve Özel Bütçeli kuruluşların kadrolarında yer alan sorumlu saymanlar ile Maliye Ba
kanlığına bağlı saymanlık müdürlükleri ve sorumlu saymanlıklarında çalıştırılan memurlardan Maliye Bakan
lığınca gerekli görülenlerin kadroları ilgili kuruluş kadrolarından düşülerek Maliye Bakanlığı kadrolarına ek
lenir. Bu kadrolarda çalıştırılan memurlardan Maliye Bakanlığınca uygun görülenler bu yolla Maliye Bakan
lığına devredilen kadrolara naklen atanarak aynı saymanlık müdürlükleri ile sorumlu saymanlıklarda görev
lendirilirler.
e) 12.3.1964 gün ve 440 saydı İktisadî Devlet Teşekkülleri ile Müesseseleri ve İştirakleri Hakkında Ka
nunun Geçici 8 inci maddesindeki 3 yıllık süre, ilgili Bakanlıklar için, 17.6.1982 gün ve 2680 sayılı Kamu
Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi ile ilgili Yetki Kanunu uyannca ya
pılacak yeniden düzenleme çalışmaları sonucu çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnamelerin yürürlük tari
hine kadar uzatılmıştır.
f) Genel ve Katma Bütçeli dairelerle Mahallî İdareler veya Kamu İktisadî Teşebbüsleri yahut özel Ka
nuna veya özel Kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyer
leri ile İş Kanununa tabi olmayan daire ve kurumlar 14.7.1965 gün ve 657 sayılı Kanuna göre çahştırdıklan personele ait kadrolardan anılan Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlan taşımak
kaydıyla sakat ve eski hükümlüler için İş Kanununun 25 inci maddesinde belirlenen oranlarda kadro ayırır
lar ve yükümlü oldukları kadar atama yaparlar.
Kadrolann Kullanımı :
MADDE 28. — Kuruluşların mevcut kadrolarından 31.12.1982 tarihi itibariyle boş olanlar ile bu tarih
ten sonra herhangi bir nedenle boşalanların açıktan atama amacıyla kullanılması, Başbakanlığın (İl özel
idareleri ile belediyelerde İçişleri Bakanlığının) iznine tabidir.
17.6.1982 gün ve 2680 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Düzenlen
mesi ile ilgili Yetki Kanunu uyannca gerekli düzenlemeleı yapılıncaya kadar;
A) Kuruluşlara verilmiş bulunan kadrolar, bu kadrolarda bulunan memurlarm 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (A) bendi uyarınca yapılacak derece yükseltilmesi işlemi ile
ilgili mevzuatına göre yapılacak intibaklarda kullanılmak üzere ve hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla;
ilgili kuruluşun teklifi, Devlet Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar
Kurulunca değişik derecelerden aynı sınıf ve unvanlı kadrolarla değiştirilebilir. Danışman ve müşavir unvanlı
kadrolarda unvan ve sınıf değişikliği de yapılabilir.
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Bu fıkraya göre kadroları değiştirilenlerin özlük hakları, değiştirilen yeni kadrolara atanma işlemleri ta
mamlanıncaya ve bu kadro derecesini kazanılmış hak olarak alıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alı
narak ödenmeye devam olunur.
B) Kuruluşların mevcut boş kadrolarının yeterli olmaması veya bu maddenin (A) fıkrası hükmüne göre
yapılacak değişikliklerle uygun kadro sağlanamaması halinde;
a) Mecburî hizmet yükümlülüğü bulunan personelin atanmasını sağlamak üzere;
b) 12.2.1982 gün ve 2595 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde belirtilen sürede yapdan başvuru
ların gerektirdiği intibaklar ile 4.11.1981 gün ve 2547 sayılı Kanunun değişik geçici 19 uncu maddesi uya
nnca yapılacak intibaklarda kullanılmak üzere ve intibakı yapdacak sürekli işçi ve sözleşmeli personele ait
kadro ve posizyonlann iptali karşılığında;
İlgili kuruluşun talebi, Devlet Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakan
lar Kurulunca kadro ihdas edilebilir.
C) İl özel idareleri ile belediyelerde, yeni kurulan birimlerin ihtiyacım karşılamak üzere ve 12.2.1982 gün
ve 2595 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde belirtilen sürede yapılan başvuruların gerektirdiği intibak
lar için, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 33 üncü maddesindeki usule uygun olarak yapılan deği
şikliklerle durumlarına uygun kadro sağlanamaması halinde, intibakı yapılacak sürekli işçi ve sözleşmeli per
sonele ait kadro ve posizyonlann iptali karşılığında, anılan maddedeki usule uyularak memur kadrosu ih
das edilebilir. Bu kuruluşlarda, bu şekilde yapılacak ihdaslar dışında, 1983 malî yılında memur kadrosu ih
das edilemez.
D) Bir üniversite içindeki çeşitli yükseköğretim kurumlan ve birimlerine tahsis edilmiş kadrolar, aynı ve
ya farklı üniversite içindeki diğer birimlere ilgili rektörün önerisi veya olumlu görüşü alınmak suretiyle
Yükseköğretim Kurulu Kararı ile nakledîlebilir.
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Memur Kadroları :
MADDE 29. — A) «İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Benzeri Kuruluşların Genel Yatırım ve Finansman
Programı» kararnamesi kapsamına dahil kuruluşların kadrolan hakkında bu Kararname hükümleri uygula
nır.
B) Genel yatırım ve finansman programına dahil bulunmayan Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve benzeri
kuruluşların kadrolan hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır :
a) Bu kuruluşların, 1979 - 1982 malî yıllan bütçe kanunlan hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca
vize edilen kadroları 1983 Malî Yılı için de geçerlidir.
b) Bu kuruluşlann 5 - 1 5 dereceli vizeli kadrolannda, gerekli hallerde Maliye Bakanlığının izni ile sınıf,
unvan ve derece (5 inci dereceden yukan olmamak üzere) değişikliği yapılabilir.
c) Bu kuruluşlar, 1983 Malî Yılında Kanunla veya Uluslararası andlaşmalarla kurulması öngörülen bi
rimleri ile Beş Yıllık Kakınma Planı ve 1983 Yılı Programında kurulması veya genişletilmesi öngörülen bi
rimleri için ihtiyaç duyacakları memur kadrolarını mevcut kadrolarından karşılarlar. Mevcut kadroların bu
birimlerin ihtiyacının karşılanmasına yetmemesi halinde, yeni birimlerin norm kadrolannm en çok yüzde
50'si oranında kadro ihdas edilebilir.
d) Bu kuruluşlarda, 12.2.1982 gün ve 2595 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde belirtilen sürede
yapılan başvurulann gerektirdiği intibaklar için kullanılmak üzere yeteri kadar kadro bulunmaması ve bu
maddenin (b) fıkrası hükmüne göre yapılacak değişiklikle durumlarına uygun kadro sağlanamaması halinde,
intibakı yapılacak sürekli işçi ve sözleşmeli personele ait kadro ve pozisyonların iptali karşılığında memur
kadrosu ihdas edilebilir.
C) Yukandaki (c) ve (d) fıkraları uyannca kadro ihdas edilebilmesi Maliye Bakanlığının iznine bağlı
dır.
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Kadro Cetvelleri Bütçe Kanununa Eklenen Kurumlar :
MADDE 30. — Kadroları ile ilgili kanunî düzenleme yapılıncaya kadar;
a) Kadro cetvelleri 1980 Yılı Bütçe Kanununa ekli olan kuruluşlardan Cumhurbaşkanlığı, Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreterliği ve Danışma Meclisinin, 1983 yılı bütçe tekliflerine ekli kadro cetvelleri ile sı
nırlı olmak üzere, kadrolarında yapılması gereken her türlü değişiklik Cumhurbaşkanlığı ve Yasama Organı
nın ilgili Genel Sekreterîiklerince yapılır.
b) Sayıştay personelinin; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkanlıkları ile Adalet Bakanlığın
da hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu meslekten sayılan görevlerde olanların kadro cetvelle
ri bu Kanuna eklidir.
Yukarıdaki bentlerde anılan kadrolar hakkında bu Kanunun (intibak formlarına dayanılarak aylık öden
mesini öngören hükümleri saklı kalmak üzere) kadrolara ilişkin hükümleri uygulanmaz.
İşçi Kadrolan :
MADDE 31. — a) Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, ka
nunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle
yünken kuruluşlar, genel yatırım ve finansman programına dahil olmayan Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve
benzerî kuruluşların 1979 - 1982 malî yıllarında Maliye Bakanlığınca vize edilmiş olan sürekli işçi kadrolan
1983 yılında da geçerlidir. Ancak, bunlardan 31.12.1982 tarihinde boş olan ve bu tarihten sonra herhangi bir
nedenle boşalanlara açıktan atama yapılabilmesi, Başbakanlığın iznine bağlıdır.
b) Kuruluşlar 1.1.1983 tarihinden itibaren 30 iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları diğer işçi pozis
yonlarını 31.1.1983 gününe kadar (ilgili Bakanlığın onayını almak suretiyle) Maliye Bakanlığına bildirerek
vize ettireceklerdir.
c) Maliye Bakanlığı 1983 malî yılında, kanunla veya Uluslararası andlaşmalarla kurulması öngörülen bi
rimlerle, Beş Yıllık Kakınma Planı ve 1983 yılı Programında kurulması veya genişletilmesi öngörülen birim
ler dışında yeni sürekli işçi kadrosu ve 1982 malî yılında vize edilmiş geçici işçi pozisyonu sayısını aşacak
miktarda vize yapamaz.
d) Vize edilmiş bulunan işçi kadro ve pozisyonları Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile başka unvanh
işçi kadro ve pozisyonları île değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Birimler arası veya kuruluşlar arası aktar
malarda da aynı usule uyulur.
Bu vize işlemleri yapılmaksızın işçi çalıştınlamaz ve herhangi bir şekilde ödeme yapılamaz.
Bu madde hükümleri il özel idareleri ve belediyeler için de uygulanır. Ancak bu kuruluşlar için, boş kad
rolarına atama izni vermeye ve vize işlemi yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.
Sözleşmeli Personel :
MADDE 32. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, beledi
yeler, il özel idareleri ile Kamu İktisadî Teşebbüslerinde sözleşme ile çalıştırılacak personelin genel çalıştır
ma esaslarına ilişkin 6.6.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinin uygu
lanmasına devam olunur.
657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılacaklar hakkında
1 inci fıkrada sözü edilen Kararnamenin 14 üncü maddesine göre işlem yapılır.
Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dışında diğer kanunlar hükümle
rine göre çalıştırdıkları sözleşmeli elemanların unvan, sayı ve ücretlerini belirten cetvelleri ve tip sözleşme ör
neklerini, Ocak 1983 ayı sonuna kadar .Maliye Bakanlığına bildirerek vize ettirmek zorundadırlar. Bütçe yılı
içinde ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak sonradan görevlendirilecek yeni sözleşmeli personel için de ku
ruluşlarca ayrıca düzenlenecek ek cetvellerin ve farklı hükümler kapsaması halinde tip sözleşme örneklerinin
Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi gereklidir. Söz konusu vize işlemleri yapılmadan sözleşme yapılamaz ve her
hangi bir ödemede bulunulamaz.
Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen kararname hükümleri, kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini
genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar hakkında da uygula
nır.
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12.3.1964 gün ve 440 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 12.3.1964 gün ve 441 saydı Kanunun 18 inci mad
desine dayanılarak sözleşme ile çalıştırılacak personel hakkında, birinci fıkrada anılan Kararname ile bu madde
hükümleri uygulanmaz.
Yurt Dışı Aylıkları :
MADDE 33. — Yeni kurlar ve yeni katsaydar saptanana kadar, Devlet memurlarının yurt dışı aylıkları, yurt
dışında yer aldıkları kadro derece ve kademeleri (Devlet Memurlan Kanununun 45 inci maddesine göre ata
nanlarda kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri), 28.2.1982 tarihinde yürürlükte bulunan Geür Vergisi ve
Mali Denge Vergisi oranları ile Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri, 14.8.1981 tarih ve 8/3465 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararında Öngörülen hükümler ve aşağıdaki hususlar göz Önünde tutularak ödenir.
a) Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurlara transfer edilecek yabancı para miktarlarını sabit tutmak
amacıyla yeni kurlar ve yeni katsayılar belirleninceye kadar 8/3465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen
kurlar ile transfer anındaki kurlar arasındaki fark ilgili kurumca ödenir. Yeni kurların saptanmasından doğa
cak kur farkları (Para değeri değişikliğinden doğan fark) başlıklı bir sütunda gösterilmek koşuluyla aynı şekilde
ödenir.
Ayrıca, bunların bulunduktan ülkelerde ellerine geçmesi gereken yerel para miktarım korumak amacıyla,
transfer edilen yabancı para ile yerel para arasında ortaya çıkan ve çıkacak olan ve T. C. Merkez Bankası
veya büyükelçiliklerce bildirilecek değer değişiklikleri de göz önüne alınarak bundan doğacak fark yukarıdaki
şekilde ödenir.
b) 1327 sayılı Kanun, kanun hükmünde kararnameler veya 1897 sayılı Kanun hükümlerine göre intibak etikleri dereceler atandıkları veya yer almakta oldukları yurt dışı kadro derecelerinin üzerinde olan memurların
mrt dışı aylıkları, yurt dışı kadro derecelerine göre ödenir. Bunlardan intibak ettikleri veya kazanılmış hak
lyhk dereceleri yurt dışında atandıkları veya yer almakta oldukları kadro derecelerinin üzerinde olanlar hak
anda 657 sayılı Kanunun 161 inci maddesinin kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı derecelere ata
tan memurların aylıkları ile ilgili (B) bendi esaslarma göre işlem yapılır.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 nci maddesi uyarınca malî yıl içinde emsaller yeniden
saptandığında, yurt dışı aylıkları Bakanlar" Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından iti>aren yeni emsaller ve anılan Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen ilkeler göz önünde tutulmak suretiyle
»denir.
d) Yurt dışı kuruluşlarda 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin (B) ben
line göre sözleşme ile çalıştırılan personelin sigorta primleri 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde yazılı
»demelerin brüt toplamı yerine, varsa emeklilik müktesebine eşit dereceye, yoksa ilk yıl için 15 inci dere
cenin birinci kademesinin karşılığı olan aylık tutarlarına göre hesaplanır ve izleyen her hizmet yıh için bir
ieri kademeden ve her üç yıldan sonra bir üst dereceden kesilir. Sigorta primlerine esas tutarlar asgarî ücetin altında kaldığı takdirde asgarî ücret tutarlarına göre işlem yapılır.
e) Kurumların yurt dışı kuruluşlarında Bütçe Kanunlarının (D) cetveline göre kuruluş kanunlarına daanılarak ücretli veya sözleşmeli olarak çalıştırılmak üz?re 1.6.1973 tarihine kadar işe alman ve halen çahşııakta bulunan personelden Türk uyruklu olanlar, bu Kanunun kadrolara ve aylık ödemelere ilişkin bükünl
erine tabidir.
Aile Yardımı :
MADDE 34. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 - 205 inci ve 926 saydı Türk Silahh Küv
etleri Personel Kanununun 153 - 156 nci maddeleri gereğince aile yardımı olarak :
a) Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan eşi için (720) lira,
b) Öğrenim çağma gelmemiş çocuklar için (120) Ura,
c) İlköğrenim gören çocuklar- için (240) lira,
d) Ortaöğrenim gören çocuklar için (480) lira,
e) Yükseköğrenim gören çocuklar için (720) lira,
f) Orta ya da yükseköğrenime devam etmeyen çocuklar için (120) lira,
Ödenir.
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Eşlerden birinin İş Kanunu kapsamında çalışması ve iş akdi ya da toplu sözleşme gereği çocukları için
daha yüksek aile yardımı ahnası halinde, memur olan eşe ayrıca bu çocukları için yardım ödenmez. İş akdi
ya da toplu sözleşme gereği yapılan ödeme tutarı daha düşük ise, memur olan eşe yalnız aradaki fark öde
nir.
Doğum Yardımı :
MADDE 35. — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 207 nci ve 926 saydı Türk Silahh Kuvvetleri
Personel Kanununun 176 nci maddeleri gereğince (3 000) lira doğum yardımı ödenir.
Eşlerden birinin İş Kanunu kapsamında çalışması ve iş akdi ya da toplu sözleşme gereği çocuk için daha
yüksek doğum yardımı alması halinde, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödenmez. İş akdi ya da top
lu sözleşme gereği yapılan ödeme tutan daha düşük ise, memur olan eşe yalnız aradaki fark ödenir.
Tedavi Yardımı :
MADDE 36. — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun değişik 209 ve 210 uncu maddelerine dayanı
larak hazırlanıp, 27.7.1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yayınlanan «Devlet Memurla
rının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği» nin 5, 12, 28 ve 31 inci maddeleri ile 5434 sayılı
Kanunu değiştiren 1425 sayılı Kanuna göre düzenlenerek, Bakanlar Kurulunun 28.6.1973 tarihli ve 7/6672
sayılı Kararıyla yayınlanan «Emekli, Adi Malullük veya Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bun
ların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulunduktan Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanlann Muayene ve
Tedavileri Hakkındaki Tüzük» ün 19 ve 20 nci maddelerinde ve diğer özel yönetmeliklerde gerekli değişik'
likier yapılıncaya kadar;
a) İçmece ve kaplıca tedavilerine, tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca verilecek rapor ile ge
rek görülenlere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri gereğince yol masrafı ve gündelik ödenir. Aynca
yatak ve yemek bedeli ödenmez.
b) Diş hastalıklarının tedavisinde kullanılan altın veya benzeri diğer kıymetli madenlerin bedeli öden
mez.
c) Devlet memurlarının tedavi için yurt dışına gönderilebilmejeri; tedavilerinin yurt içinde yapılamadığı
nın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığmca belirlenecek Ankara'da 2, İstanbul'da 2 tam teşekküllü hastaneden
herhangi birinin sağlık kurulunca verilen ve tedavinin Türkiye'de yapılamadığını belgeleyen sağlık kurulu ra
porlarının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylanması koşuluna bağlıdır.
Tayın Bedeli :
MADDE 37. — a) Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi hakkında 22.6.1978 gün ve 2155 sa
yılı Kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyannca ödenecek aylık tayın bedeli tutarı, günlük er tayır
istihkakının bir aylık tutannı geçemez.
b) 1706 sayılı Jandarma Kanununda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, 22.6.1978 gün ve 2155 sayıl
Kanun hükümleri, kazandan beslenmeleri mümkün olmayan jandarma erlerine de uygulanır.
4370 sayılı Kanunun kazandan beslenemeyen jandarma erlerine ödenecek tayın bedellerine ilişkin hüküm
leri 1983 malî yılında uygulanmaz.
Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerin, erler gibi iaşe edilmelerine devam olunur.
Kazandan iaşelerinin mümkün olmadığı, bağlı bulunduğu komutanlık veya kurum amirliğince yazılı belgi
ile tevsiki halinde bedelen iaşe edilir.
İkramiye ve Ödüller :
MADDE 38. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123 üncü maddesine göre çıkarılacak tü
zük yürürlüğe girinceye kadar :
a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre verilen ve aynı Kanunda belirtilen oraı
ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiyenin,
b) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 86 nci maddesi gereğince para ödülü öngörülenlere, yen
derecelerinin karşılığı olan yeni aylık tutarlarına aynı maddenin (A) ve (B) bentlerinde belirtilen oranlara
uygulanmasıyla bulunacak para ödüllerinin,
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c) 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca MİT mensuplarından görevleri sırasında sürekli olarak
sakatlananlara, ölenlerin dul ve yetimlerine, muhtaç ana ve babalarına veya bakmakla yükümlü oldukları
kız ve erkek kardeşlerine, ayrıca başarılı hizmet yapıp MİT'le ilişiği kesilenlere verilen tazminatların anılan
maddede belirtilen esaslara göre, (3.11.1980 tarih ve 2330, 23.4.1981 tarih ve 2453 sayılı kanunların ilgili
hükümlerinden yararlananlar ayrıca bu fıkra hükmünden yararlanamazlar.)
Ödenmesine devam olunur.
d) Ceza infaz kurumlarında görev yapan ve bu kurumlarda yetki ile çalışan personel, Devlet Memur
ları Kanununun 123 üncü maddesindeki esaslar dairesinde Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik hü
kümlerine göre ödüllendirilir.
B) Kültür varlıklarımızın saptanması, kültürümüzün yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi maksadıyla
Kültür ve Turizm Bakanlığında onayla oluşturulan yaym, yazı, danışma ve inceleme kurullarının Bakanlık
dışından katılacak üyelerine ödenecek huzur ücretleri ile; ansiklopedilerin hazırlanması ile ilgili danışman,
düzeltici ve madde inceleyicilerine ödenecek ücretler Maliye ve Kültür ve Turizm bakanlıklarınca hazırlana
cak yönetmelikte belirlenir. Ancak, 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkındaki Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddeler Eklenmesine dair 14.7.1970 'tarih ve 1310 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi ile Devlet tiyatrolarında oynanacak eserleri seçen edebî kurulun tiyatroda memur olmayan üyeleri
ne her toplantı için özel kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar (1 100) TL. toplantı ödeneği verilir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür ve sanatın her dalında ve ilgili bilim dallarında yurt düzeyinde et
kinliği sağlamak, kültür ve sanatı özendirerek yurt düzeyinde yaygınlaşmasına ve yeni yapıtların oluşmasına
yardımcı olmak üzere; yapıtlara, sanatçılara, sanat topluluklarına, bilim adamlarına ödül ve armağan vere
bilir. Verilecek ödül ve armağanların miktarı ve yöntemi Maliye ve Kültür ve Turizm bakanlıklarınca bir
likte hazırlanacak Yönetmelikle saptanır.
Fazla Çalışma Ücreti :
MADDE 39. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesine ve «Fazla Ça
lışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik» hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlü
ğe konulan fazla çalışma programlarına dayanılarak saat başına yapılacak ödeme (40) liradan az (100) li
radan çok olamaz.
Yasama Organı ve Cumhurbaşkanlığı dairesi personeline yaptırılacak fazla çalışma için ödenecek ücretler
özel yönetmeliklerinde yer alan esaslara göre yapılır.
B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya
kadar :
1. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda bu konuda düzenleme yapılıncaya kadar geçerli olmak
üzere :
a) Emniyet hizmetleri sınıfından il ve bölge kuruluşlarında görevli personel ile, Cumhurbaşkanlığı ve
Başbakanlık Koruma müdürlerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünün koruma hizmeti
ile görevli personeline ayda (4 750) lira,
b) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu ile, bu kuruluşa bağlı öğretim, eğitim ve sağlık kurum
veya birimlerinde görevli emniyet hizmetleri sınıfı personeline, merkez, il veya bölge kuruluşlarında görevli
genel idare, eğitim ve teknik hizmetler sınıfı personeline ayda (3 750) lira,
c) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalıştırılan çarşı ve mahalle bekçilerine ayda (1 500) lira,
Fazla çalışma ücreti verilir.
2. Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde ça
lışan personele, Bakanlar Kurulu Karan aranmaksızın belediye meclisinin kararı ile tespit edilen miktar, faz
la çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.
3. Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu Genel Müdürlüğe ait katma ve döner sermaye bütçelerin
den aylık alan memurlardan; görevlerinin niteliği gereği fazla çalışma günlerinin saptanması ve bir programa
bağlanması olanaksız olan orman muhafaza memurlarına ayda (4 000) TL., telsiz teknisyeni, telsiz operatö-
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rü, telsiz santralcisi, dağ telsiz santralcisi, telsiz ve telefon hat bakıcılarına, yalnız Haziran - Ekim ayları
için ayda (2 350) lira fazla çalışma ücreti ödenir.
4. Maliye Hakanlığının tatil günleri ve günlük kanunî çalışma saatlerini aşan çalışma özelliği dikkate
alınarak, Maliye üakanmın onayı ile tespit olunacak personele, 657 sayılı Kanunun değişik 178 inci maddesi
hütuimıerine bağlı kalınmaksızın ayda 50 saati geçmemek üzere (Â) fıkrasında belirtilen azamî miktarın iki
katına kadar fazla çalışma ücreti ödenir.
5. Sağlık ve Sosyal Yaramı Bakanlığı Sıtma Eradikasyonu örgütünde çalışan memurlardan, görevlerinin
niteliği gereği fazla çalışma günlerinin saptanması ve bir programa bağlanması olanaksız bulunan
sağlık
savaş memurlarına ve sağlık koruyucularına (2 000) TL., sıtma laborantlarına ayda (1 500) lira fazla çalış
ma ücreti ödenir.
6. 1615 sayılı Gümrük Kanununun 164 üncü maddesine göre, olağan çalışma saatleri dışında yapılacak
gümrük işlemleri ve yük alıp vermeleri için aynı madde uyarınca iş sahiplerinden tahsil edilecek ücretlerin,
aynı Kanunun 165 inci maddesindeki esaslara göre dağıtılmasına devam olunur.
7. a) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner
sermaye siparişleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (okul idare
cisi, Öğretmen, teknisyen, test hazırlayıcı, ölçmeci, usta öğretici, bölüm ve atölye şefi, memur, prodüktör,
stüdyo öğretmeni, senarist, kameraman, bilgi işlemci ve programcı ve üretim için zorunlu benzeri diğer uz
manlar) öğretim aylarında ayda 48 saati, Millî ve Dinî Bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati
geçmemek kaydı ile okul ve kurum döner sermaye hâsılatından, beher iş saati için en çok, «Orta dereceli eği
tim kurumlarında gece öğretimi» için verilen ücret kadar ücret ödenir.
b) Meslekî ve teknik öğretim kurumlarında görevli atölye ve teknik ders öğretmenleri, ilgili mevzuata
göre aylıkları karşılığında okutmakla yükümlü oldukları ders saatlerini doldurduktan sonra, okul idaresin
ce gerekli görüldüğü takdirde, haftalık zorunlu ve isteğe bağh olarak okutabilecekleri ek ders saati sayısı ka
dar süre ile döner sermaye siparişleri üzerinde öğrencilerin çalışmalarını düzenlemek ve fiilen çalışmak üze
re görevlendirilebilirler.
Bu çalışma için öğretmenlere, mensup oldukları okulların derecesine ve çalışmanın gündüz veya gece ya
pılmasına göre, bu Kanunun 42 nci maddesinde saptanan ek ders ücreti kadar ücret, döner sermayeden öde
nir. Ancak, bu şekilde görevlendirilen öğretmenlere okullarında veya başka okullarda gece ve gündüz ek
ders görevi verilemez.
c) Döner sermayede, test öğretim yapraklan ve mektupların baskısında çalışanlara (a) fıkrasında sapta
nan saatler kadar ve saat başına (75) lira üzerinden ödenecek ücret döner sermayeden karşılanır.
C) 1706 sayılı Jandarma Kanununda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, Jandarmaya mensup veya
Jandarmada görevli personelden;
1. İl Jandarma alay komutanlıkları ile komando ve motorlu jandarma birliklerinde görevli subay, astsu
bay ve uzman jandarma çavuşlarına ayda (4 750) TL.
2. Jandarma Teşkilatının yukarıdaki birlikler dışındaki tüm karargâh, birlik ve kurumlarında görevli su
bay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlarına ayda (3 750) TL.
Fazla çalışma ücreti ödenir.
D) Bu maddenin B/l, 2, 3 (sadece muhafaza memurları) ve C/l, 2 nci sıralarına göre ödenecek fazla
çahşma ücretleri,
a) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı
hastalanma, yaralanma ve sakatlanma durumlarında,
b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli bulunma durum
larında,
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c) Sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri içerisinde,
Kesilmez.
E) Bu madde uyarınca aylık maktu fazla çahşma ücreti alanlara, her ne suretle olursa olsun ayrıca saat
esasına göre fazla çalışma ücreti ödenmez.
Sanatçılara İlişkin Yan Ödemeler :
MADDE 40. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde
sayılan personel ile bu maddeler kapsamına giren kurumların sanatkâr yöneticileri, sanatkâr genel müdür
leri, sanatkâr müdürleri ve sanatkâr öğretmenlerine 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesi ile getirilen değişik
ek maddeye göre verilecek yan ödemelerin tutarı Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan soma Kültür ve Tu
rizm Bakanlığının önerisi üzerine diğer kamu personeli yan ödeme kararnamesi ile birlikte Bakanlar Kuru
lunca saptanır.
Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği ve Hizmet Ödeneği :
MADDE 41. — A)

Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği :

1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 15 inci maddesine göre, 17.6.1982 tarih ve 2680 sayıh
Yetki Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak kanun hükmünde kararnamelerle yeniden düzenlenen Yüksek
öğretim Kurumlarının kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneğinden yararlanıp yararlanamayacakları, yararlana
caklar ise hangi dereceden yararlanacakları, Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile saptanır.
•>
Öğretim elemanlarına, öğretim yerinde sürekli ikamet koşulu ile aşağıdaki dereceler üzerinden kuruluş
ve gelişme güçlüğü ödeneği verilir.
1. Derece
2. Derece
3. Derece
(TL.)
(TL.)
(TL.)
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Öğretim Yardımcıları

22
16
13
8

000
500
750
250

11
8
6
4

000
250
600
400

6
5
4
3

600
500
400
300

Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği, Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Yönetmelik ile ek ve
değişikliklerinde belirtilen esaslara göre ödenir.
B) Hizmet Ödeneği :
1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 1991 sayıh Kanunla değişik 15 inci maddesine göre, öğretim
üye ve yardımcılarına aşağıda gösterilen dereceler üzerinden hizmet ödeneği verilir.

Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Öğretim Yardımcıları

1. Derece
(TL.)

2. Derece
(TL.)

3. Derece
(TL.)

5
3
2
2

3
2
1
1

2
1
1
1

000
650
300
100

000
300
650
500

300
650
300
200

Hizmet ödeneği, 4.5.1977 tarih ve 15927 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile ek ve değişik
liklerinde belirtilen esaslara göre ödenir.
C) Kadro kanunlan çıkıncaya kadar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre yardımcı doçentliğe se
çilenlerden aynı Kanunun geçici 12 nci maddesine göre asistan veya öğretim yardımcısı kadrolarına atananla
ra, önceden almakta olduktan aylık dereceleri üzerinden ödeme yapılmaya devam olunur.
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Ek Ders Ücretleri :
MADDE 42. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 176 nci maddesi (söz konusu Ka
nunun 89 uncu maddesindeki esaslarla ilgiîi kurumlar itibarîyle, Bakanlar Kurulunca saptanmış olması şar
tıyla) uyarınca eğitim ve öğretim kurumlarıyla okul vekurslarda ek ders okutan öğretmen ve diğer personele
saat başına verilecek ek ders ücreti, aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir.
Ders Saat Ücreti
Gündüz
1.

Gece

Okul Öncesi ve Temel Eğitim (I inci Kademe Okulları) :

Anaokulları, anasınıfı an ve Kız Teknik Eğitim Okullarına bağlı uygulama anaokulları öğ
retmenleri ile ilkokullarda, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, yetiştirme yurtlarında ve
ilköğretim müdürlüklerinde görevli öğretmen ve yöneticilere;

135

165

2. Ortaöğretim (II nci Kademe Okulları dahil), Çıraklık Eğitimi ve Yaygın Eğitim :
a) Orta dereceli genel (Ortaokullar dahil), meslekî ve teknik okullarda, Halk Eğitimi ve
çıraklık eğitim merkezlerinde ve diğer yaygın eğitim okul ve kurumlarında görevli veya
ücretle ders veren öğretmenlere (Millî Güvenlik dersi verenler dahil);

165

200

b) (a) bendinde sayılan okul ve kurumlarla, Kız Teknik Eğitim Okullarına bağlı uy
gulama anaokulları yöneticilerinden «zorunlu ders niteliğinde yönetim görevi» verilenlere;
165
200
3. Kurumların elemanlarının yetiştirilmesiyle ilgili Eğitim Merkezi, meslekî okul ile kurs,
seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ücretle ders vermekle görevlendirilen :
a) Üniversite Öğretim Üye ve Yardımcılarına;
(Üniversite Perso
nel Kanununa
göre)
b)

Öğretmenlere ve diğer memurlara;

4.

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı personelinden; inceleme, araştır

ma, planlama, programlama, yönetim ve eğitim görevi yapanlara;

235

265

165

—

B) 2547 sayıh Yükseköğretim Kanunu kapsamına giren kurumlarda görevli olmakla birlikte, kendilerine
1765 sayıh Üniversite Personel Kanununun değişik 14 üncü maddesine göre ders ücreti ödenemeyen :
a) Öğretmenler ve Devlet memurlarına öğretim görevlileri;
b) Öğretmenler dışındaki Devlet memurlarından; kadro derecesi (I) olanlar ile Konservatuvarlarda mes
lek dersi okutan Devlet sanatçılarına profesörler; kadro derecesi (2) olanlar ile konservatuvarlarda meslek
dersi okutan Devlet Konservatuvarı Sanatkân, sanatçı öğretmen, sanatçı ve uzmanlara doçentler;
Düzeyinde ek ders ücreti verilir.
C) 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 1991 sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesine göre öde
necek ders ücretlerinde aşağıdaki esaslar uygulanır :
1. Öğretim üye ve yardımcıları ile üniversitelerde ders görevi verilen diğer personele sınav dönemlerinde
her sınav dönemi için, sınav döneminde imtihanı yapılan dersin bir önceki tam ders yapılan ayda okutabile
cekleri ders sayısı kadar ücret ödenir.
2. En az % 50 öğrenci kontenjan artışına dayalı ikili öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında ikinci
öğretim için, öğretim üye ve yardımcılarına haftada 12 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.
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3. Müfredat programlan uyannca normal çalışma günlerinde saat 17.00'den soma başlayan öğretim ile
hafta tatili veya yan yıl yahut yaz tatillerinde yapılan öğretimde ek ders ücreti % 25 zamlı olarak ödenir.
4. Ek ders görevi ilgilisine göre üniversite senato kararına dayanılarak verilir. Başka üniversitelerde ve
diğer yükseköğretim kurumlarında görev alma halinde öğretim üye ve yardımcılarının bağlı olduktan yük
seköğretim kurumlarından (Senato kararına dayanılarak) izin almaları zorunludur.
D) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 nci ve 1323 sayıh Kanunla ekienen ek
4 üncü maddesi gereğince; fiilen ek ders görevi yapanlara ders saati başına ödenecek ek ders ücreti aşağıda
ki esaslara göre saptanır ;
1. Harp Akademileri, Gülhane Askerî Tıp Fakültesi, Sınıf Okulları, Özel İhtisas Okulları, Denizcilik
Yüksek Okulu, NBC, İstihbarat ve Dil Okulu, Yabancı Dil Okulları ve benzerleri ile Harp Okullarında ders
görevi verilenlere taşıdıktan unvan ve niteliklere göre, Üniversite Personel Kanununun değişik 14 üncü mad
desi uyarınca belirlenen miktar üzerinden (Öğretmen olarak görevlendirilenlere anılan maddede girebilecek
leri statüye göre) ücret ödenir.
2. Orta dereceli askerî okullarda (Askerî liseler, astsubay hazırlama okulları gibi) ve kurslarda ders gö
revi verilenlere, bu maddenin (A) bölümünün 2 nci sırasındaki miktar üzerinden ek ders ücreti verilir.
Konferans Ücreti :
MADDE 43. — A) 657 sayılı Devlet Meramları Kanununun 176 nci maddesine göre Yükseköğretim
Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenen öğretim programı dışında konferans verenlerden :
a) Üniversite öğretim üyeleri ile 1 inci derece Devlet memurlarına,
(500)
b) Devlet memurlarına ve diğer kişilere,
(400)
lirayı aşmamak üzere kurumlarca saptanan tutarlarda her bir konferans için konferans ücreti ödenir. Hiz
met içi eğitim ve kurslarda konferans ücreti ödenmez.
B) 3.6.1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Akademileri Kanununun 11 inci maddesi uyarınca harp akade
milerinde ve diğer yüksek dereceli askerî okullarda (Harp Okulları, Sınıf Okulları, Denizcilik Yüksek Okulu,
Özel İhtisas Okulları, İstihbarat ve Dil Okulu, NBC Okulu., gibi) konferans verenlerden :
a) Türk ve yabancı general, amiral ve subay ile üniversite öğretim üyelerine,
(500)
b) Türk ve yabancı sivil memurlara,
:
(400)
C) Cezaevlerinde mahkûm ve tutuklulara ders müfredatı dışındaki konularda Bakan onayı ile konferans
verenlere,
(400)
lira her bir konferans için, konferans ücreti ödenir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Hazine İşlemleri
Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri :
MADDE 44. — Genel Bütçe ödemelerini zamanında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mevsimlik dal
galanmalardan bu ödemelerin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek amaçlan ile malî yıl içinde gerçek ve tü
zelkişilere en çok bir yıl vadeli Hazine bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın almaya, satılacak
Hazine bonolarının çeşitlerini, satış koşullarını ve tutarlarını saptamaya, 14.1.1970 tarih ve 1211 sayılı Kanu
nun 50 nci maddesi esaslanna göre T. C. Merkez Bankasından kısa vadeli avans almaya Maliye Bakanı yet
kilidir.
Hazine bonolarının faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili ödemeler ve borçlanmaya ilişkin bütün işlemler her
türlü vergi ve resimden muaftır.
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İç Borçlanma Tahvilleri :
MADDE 45. — Üçüncü maddede saptanan tutara kadar iç borçlanma akdine Maliye Bakam yetkilidir.
Çıkarılacak tahvillerin faiz oranı, ihraç fiyatı, ödeme süresi, basım ve satış yöntemleri ve diğer koşulları
Maliye Bakanlığınca saptanır. Bu tahvillerin basım giderleri ve satışa katılacak bankalara ödenecek komis
yon ve banka muameleleri vergileri ile satışa katılan bankalarm satış işlemleri dolayısı ile yapacakları her
türlü gider, vergi, resim ve harçların Hazinece bankalara geri ödenmesinde ve tahvillerin basımında uygula
nacak şekil ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 1050 ve 2490 sa
yılı Kanunlar hükümleri uygulanmaksızın bağıtlanacak malî servis anlaşması ile saptanır.
Çıkarılacak tahvillerin faiz ve anapara ödemeleri ile yukarıda sözü geçen malî servis anlaşmasında yer
alacak ödemeler ve bunların dışında kalan diğer konsolide Devlet borçları ile ilgili gider ve işlemler her
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Bu fıkralardaki hükümler Hazine bonoları ile daha önceki yıllarda ihraç olunan Devlet Tahvili ve Hazi
ne bonoları ve diğer konsolide Devlet borçlarıyla ilgili işlemlerde de geçerlidir.
Devlet iç borçlanma tahvilleri kamu kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmelerde teminat olarak ve
Hazinece satılacak millî emlak bedellerinin ödenmesinde nominal değerleri üzerinden kabul edilir.
Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet Tahvilleri aşağıdaki türlerde olabilir.
A) Hazinece çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan 20 yıl vadeli ve her an paraya çevrilebilir Devlet iç
borçlanma tahvillerinin taşıdığı koşullar ile tahvil çıkarılabilir. Bu tahvillere uygulanacak faiz oranı, Hazi
nece çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan bu tür Devlet iç borçlanma tahvillerine de uygulanır.
B) Hazinece çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan Devlet iç borçlanma tahvillerinden nitelikleri farklı,
birbirinden bağımsız tertipler halinde Devlet iç borçlanma tahvilleri çıkarılabilir. Bu tahvillere uygulanacak
faiz ve diğer koşullar bu maddenin (A) fıkrasına göre çıkarılacak Devlet iç borçlanma tahvillerine uygulan
maz.
Özel kanunlar gereğince Devlet tahvilleri almak zorunda bulunan banka, anonim ve limited şirketler ile
kuruluşların hangi tür Devlet iç borçlanma tahvilleri alacakları Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Bu madde gereğince yapılacak borçlanmalar, Devlet tahvillerinin taşıdığı koşullarla, bankalarda hesap aç
tırmak suretiyle de yapılabilir. Bu yöntemle borçlanmanın biçim ve koşulları Maliye Bakanlığınca saptanır.
Program ve Proje Kredisi ile Dış Borçlanma :
MADDE 46. — A) Yabancı ülkeler, Uluslararası kuramlar veya yabancı banka ve kurumlarla yapılmış
ve yapılacak anlaşmalar uyarınca, belli hizmetler, taahhütler, yatırımlar veya projeler için sağlanacak yardım
lar ile program ve proje kredisi ve hibe olarak malî yıl içinde elde edilecek olanakların Türk Lirası karşı
lıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan gerektiğinde ilgili kuruluş
lara ait bütçelerin özel tertiplerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakam-yetkilidir.
İlgili kuruluşlara ait bütçelere ödenek kaydolunan tutarlardan yılı içinde harcanamayan ödenek artıkları,
izleyen yıla yukarıdaki esaslara göre devrolunur.
Daha önceki yıllarda aym amaçlarla sağlanmış bulunan Türk Lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet
bedelleri için de yukarıda yazılı esaslara göre işlem yapılabilir.
B) Yabancı ülkeler ve Uluslararası kurumlarla yapılmış veya yapılacak anlaşmalar hükümlerine göre;
Hükümetimizle bu ülkeler veya kurumlar tarafından harcama yer veya amacının ortaklaşa saptanması ka
rarlaştırılmış tutarları ve söz konusu anlaşmalar hükümlerinin uygulanması dolayısıyla harcanması gereke
cek parayı, yabancı ülke, kuruluş ve Uluslararası kurumlardan sağlanmış veya sağlanacak bağış yardımlarıy
la program kredilerinin sağladığı veya sağlayacağı Türk Lirası karşılıklarından ayırarak belirli hesaplara yatır
mak veya saptanan amaçlar için kullanılmak üzere bütçeye gelir ve ödenek kaydetmeye ve bunları harcama
ya Maliye Bakam yetkilidir.
C) Türk parası karşılıklarından serbest bırakılmış olup da Hazine işlemi olarak Devlet borçlarına kar
şılık harcanmış tutarları bütçeye gelir, ödenek ve giderkaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
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D) Uluslararası Para Fonu ile olan ilişkilerimiz çerçevesinde ülkemizin kullanımına ayrılan özel çekme
haklarının yarattığı Türk Lirası karşılıklarım, gerektiğinde, bütçeye gelir ve bu konuda yapılacak geri ödeme
lerin gerektirdiği tutarları Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili
dir.
MADDE 47. — Yabancı ülkeler, Uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan borçlanma
yoluyla sağlanan olanakları, ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi artırmak amacıyla ve andiaşmalar hü
kümleri uyarınca kamu ve özel sektör kurumlarına ikraz veya devretmeye ve bu kredilerden yapılması gere
ken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye Maliye Bakanı yetkili
dir.
Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluşlarınca ve diğer her türlü dış kaynaklarca kamu
kurumlarına (özel hukuk hükümlerine tabi olmakla beraber sermayelerinin % 50'sinden fazlası kamuya ait
olanlar dahil) ve yatırım bankalarına verilecek kredileri, anlaşmalarındaki koşullarıyla garanti etmeye, ulu
sal banka ve kamu kuruluşlarınca yabancı ülkelere açılacak kredilerin geri ödenmesini garanti etmeye, yaban
cı ülkelerde doğrudan teminat mektubu vermeye, yetkili ulusal bankalar lehine garanti vermeye, özel sek
tör kurumlarına verilecek kredilere Türk parası kıymetini koruma mevzuatına göre transfer garantisi ver
meye Maliye Bakam yetkilidir.
Daha önceki yıllarda yapılan işlemler için de bu esaslar geçerlidir.
MADDE 48. — Yıllık programlarla saptanan dış finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 244 sa
yılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla kredi anlaşmaları yapmaya ve projelerin yapılabilirlik ça
lışmalarının dış finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşılacak koşullarla
(10 000 000) dolara kadar olan borçlanmaların yapılmasına Maliye Bakam yetkilidir.
Bu gibi anlaşmalar, savunma borçlanmalarına ilişkin kredi anlaşmaları ve Bütçe Kanunları hükümleri
ne dayanılarak yapılmış olup Bakanlar Kurulunca uygun görülen diğer kredi anlaşmaları Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe girer. Bu kararnameler 31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanun ve 23.5.1928 tarih ve 1322
sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir.
Daha önceki bütçe yıllarında bağıtlanmış benzeri anlaşmalar hakkında da bu hüküm uygulanır.
Selektif Kredi Fonundan Ödemeler :
MADDE 49. — Kredilerin maliyetlerinin ucuzlatılması, yatırımların ve dışsatımın özendirilmesi ve ban
ka kaynaklarının ekonomik gelişme hedeflerine yöneltilmesi amacıyla, Bakanlar Kurulunca çıkarılan karar
lar ve bu kararların ek ve değişikliklerine dayanılarak borçlulara selektif kredi fonundan faiz farkı ödemesi
yapılır.
Çeşitli Saynıanlıklardaki Değerlerin Hazineye Geçişi :
MADDE 50. — Maliye Bakam, bütün saymanlıkların çeşitli nedenlerle Hazine hesaplan dışında kalan
mal varlıkları ve emanetler de dahil olmak üzere her çeşit paralarını Hazine hesaplarına kaydettirmeye, bu
hesaplara tasarruf etmeye ve bu amaçla gerekli önlemleri almaya yetkilidir.
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun tanımladığı bir saymanın yönetim ve sorumluluğunda olma
yan kamu fonları hakkında da bu hüküm uygulanır.
Geri Verilecek Paralar :
MADDE 51. — 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Kanun uyarınca, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (950) prog
ramının (05) alî programının, (527) faaliyetlerine konulan geri verilecek paralarm ödeme biçim ve yöntemleri
Maliye Bakanlığınca saptanır.
Maliye Bakanlığınca yapılacak inceleme sonunda, fazla ödendiği saptanan tutarlar 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre geri alınır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Hazine ve Kamu Kuruluştan İlişkilerine Ait Hükümler

Ayrıntılı Harcama Planlan :
MADDE 52. — 1983 malî yılında, Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, belediyeler, be
lediyelere bağh kuruluşlar, özel idareler, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar ve 49 uncu mad
dede tanımlanan fonlara tasarruf eden kuruluşlar, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslar ve sürelerde;
a) Gelir tahminlerini,
b) Gider tahminlerini,
c) Malî tabloları,
d) Birbirleriyle borç ve alacak durumlarını, ilgili nemlere vermek zorundadırlar.
Maliye Bakanı madde kapsamına giren idare, kurulaş, teşebbüs ve kurumlardan, her türlü malî işlemleri
ile ilgili bilgi, belge ve hesap durumlarını almaya; bu belge ve hesap durumları ile borçlanma ve borç öde
me olanakları üzerinde inceleme yaptırmaya, programlarına uygun harcama yapmayan, bilgi, belge ve hesap
durumlarım ibraz etmeyen idare, kuruluş, teşebbüs ve kurumların bütçe ödeneklerini kesmeye ve diğer im
kânlarını durdurmaya; bütçe ödenekleri ile diğer olanaktan en etkin şekilde kullanmak üzere gerekli önlem
leri almaya yetkilidir.
MADDE 53. — 6.12.1960 tarihli ve 154 saydı Kanunun 2, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeleri uyannca tahkime
tabi tutularak, taksit ödemeleri 3.10.1963 tarih ve 347 sayılı Kanunla Kalkınma Planının 2 nci 5 yıllık dö
nem sonunda başlaması kabul edilen borçlardan T. C. Merkez Bankasına yapılacak olan ödemelerin faiz ve
anapara taksitleri için 1983 maiî yılında ödeme yapılmaz ve bu süre için faiz yürütülmez.
Sermaye Değişikliği ve Kâra İlişkin Hükümler :
MADDE 54. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yönetim veya müdürler veya genel kurullarınca onayla
nan 1982 net kadarıyla eski yıllar kârlar ve olağanüstü yedek akçelerinden ödenmiş sermayelerine mahsup
edilmeyen ve Hazine payına düşen tutarları, bütçeye gelir ve yıllık yatırım ve finansman programları çerçe
vesinde veya genel kurul kararları gereğince sermaye ine mahsup veya kendilerine ikraz edilmek üzere Büt
çeye ödenek veya gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 55. — Tekel Geneî Müdürlüğünün;
a) Geçmiş yıllar faaliyet kârlarından ödenmemiş Hazine paylarım,
b) Millî Korunma Kanununa göre yaprak ve tü »in ekici piyasalarında destekleme alımlarında kulla
nılmak üzere Tekel Genel Müdürlüğüne verilen sermayeden ve bundan elde edilen kârdan 10.9.1960 tarih ve
79 sayıh Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre Hazineye ödenmesi gereken tutarları,
c) 2.1.1961 tarih ve 196 sayılı Kanuna göre çıkarılan kararnameler gereğince Tekel Genel Müdürlüğü
ne verilen yaprak tütün ekici piyasalarında destekleme alımı yapma görevi sonunda tahakkuk eden kârları,
d) 9.3.1972 tarih ve 1571 sayılı Kanun gereğince 1973 ve daha evvelki yıllarda tahakkuk etmiş olup da
T. C. Merkez Bankasındaki fona yatırılmayan tutarîan,
e) Daha önceki bütçe yıllanndan kalan vergi borçlan ile bu borçlarla ilgili gecikme zammı ve faizleri,
Yaprak tütün destekleme alımı zararları dolayısıyla tahakkuk etmiş alacaklarına ve Tekel Genel Müdür
lüğü döner sermayesine mahsup etmek için gerekli büiün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin gerçekleşmesi
amacıyla yeterli tutarları bütçeye; mevcut veya yeniden açılacak tertiplere; gelir, ödenek ve gider kaydettir
meye Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 56. — Kamu ortaklıklarının ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesi önlemlerini gerçekleştirmek,
sermaye artınmtarına katılmak, yatınm ve finansman programlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla,
a) Hazineye her türlü sermaye artınmlanna katılınmasına ve her türlü sermaye paylarının satın alınma
sına,
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b) Hazinenin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin sermaye paylarım diğer Kamu İktisadî Teşebbüslerine
ve katma bütçeli idarelere devrettirmeye ve onlar tarafından da devraldırmaya,
c) Kamu iktisadî Teşebbüslerine Hazinece ikraz edilen tutarları yıllık yatırım ve finansman programla
rına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye veya vadelerini uzatmaya,
d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla gerekli tutarları, niteliğine göre bütçeye gelir ve mevcut ya da
yeniden açılacak tertiplere yeterince ödenek ve gider kaydetmeye,
Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 57. — Devlet Yatırım Bankası Kanununun 2 nci maddesi dışında kalan Kamu İktisadî Teşeb
büslerini, yıllık yatırım ve finansman programında öngörülen yatırımlarının finansmanı için Devlet Yatırım
Bankasının yatırım ve işletme kredilerinden yararlandırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Özel Otomatik ödenekler :
M A D D E 58. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve di
ğer Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve belediyelerin geçmiş yıllarda ve 1983 malî yılında, birbirlerine, Hazine
ye, belediyelere bağlı kuruluşlara, elektrik idare ve müesseselerine, özel idarelere, Devlet Yatırım Bankasına
ve T. C. Merkez Bankasına her çeşit işlemlerden doğan tüm borç ve alacakları ile dış borçlarını nakden ve
ya hesaben tahsil veya tediye etmeye ve ettirmeye, cari hesapların ve karşılıklı borç ve alacaklarının ödeme
biçim ve zamanını saptamaya, mahsup işlemlerini tamamlamaya ve bütün bu işlemler sonuçlarını gereğine
göre bütçeye gelir ve mevcut ya da yeniden açılacak tertiplere, yeterince ödenek ve gider kaydetmeye Ma
liye Bakam yetkilidir.
Yukarıdaki fıkra kapsamına giren idare, kurum ve kuruluşlar, birbirlerine olan borç ve alacaklarım is
tendiğinde Malîye Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler.
MADDE 59. — a) 6.12.1960 tarihli ve 154 sayılı, 12.6.1963 tarihli ve 250 sayılı, 26.7.1965 tarihli ve 691
sayıh, 22.5.1975 tarihli ve 1902 sayılı tahkim kanunları ile 5.9.1963 tarihli ve 325 saydı Kanun ve 441 sayılı
Devlet Yatırım Bankası Kanununun 27 nci maddesi gereğince doğan Hazine borç ve alacaklarım, yukarıdaki
mahsup işlemlerinin yapılabilmesi için veya yıllık yatırım ve finansman programının gereği olarak ya da kü
çük meblağların hesaplardan tasfiyesi amacıyla kısmen veya tamamen erken tahsil ve ödemeye,
Maliye Bakanı yetkilidir.
b) (a) fıkrasında belirtilen tahkim kanunları dolayısıyla Hazinenin kamu kuruluşlarına olan borçları
Devlet iç borçlanma 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 yapılmasında bu Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır.
c) (a) fıkrasında sözü edilen tahkim kanunları uyarınca yapılan erken ödeme ve mahsup işlemleri faiz
siz olarak yürütülür. Bu işlemler için geçmiş yıllar vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu kanunların
uygulanmasından ötürü Hazineye borçlu olan kurumlardan da faiz aranmaz.
MADDE 60. — Türkiye Cumhuriyeti Karayolları ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüklerinin dış borçlan
Maliye Bakanlığı bütçesinin (950) «Borç ödemeleri» programının (02) «Dış Devlet Borçlan» alt programının
ilgili faaliyet ve harcama kalemine konulan ödenekten karşılanır.
MADDE 61. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler bütçelerinden Kamu İktisadi Te
şebbüslerine yapılacak «İktisadî Transferler ve Yardımlar Hakkında» 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Kanun
hükümleri uygulanmaz.
MADDE 62. — Maliye Bakanlığı bütçesinin (920 01-3-121) Kamu İktisadî Teşebbüsleri yatırım ve finans
man programı gereğince 440/24'e göre ödenecek görev zararlan) faaliyetindeki ödenekten önceki yıllarda ve
yılı içinde ortaya çıkan görev zararlarını, genel yatınm ve finansman programında saptanan miktarlarla sınır
lı olmak üzere ilgili Kamu İktisadî Teşebbüslerine ödemeye Maliye Bakanı yetkilidir.
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MADDE 63. —Hükümet tarafından destekleme alımları ile görevlendirilecek katma bütçeli idarelerle Ka
ma İktisadî Teşebbüslerinin bu görevleri nedeniyle gerekli finansman ihtiyaçları için çıkarılacak bonolara
Hazine kefaleti vermeye Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 64. — Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarım va
desinde ödemeyen belediyelerin, bu borçlarını ödemelerini sağlamak üzere, 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Ka
nun gereğince, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından ayrılarak İller Bankasında toplanan ve Banka hissesi
ayrıldıktan sonra kalan miktarı kısmen veya tamamen anılan alacaklı kuruluşlara ödetmeye Maliye Bakanı
yetkilidir.
MADDE 65. — 1983 ve daha önceki yıllarda yabancı devletlerden sağlanmış ve sağlanacak krediler ile
1978, 1979 ve 1980 yılları için OECD Ülkeleri ve Japonya ile bağıtlanan Dış Borç Erteleme Anlaşmaları kap
samına giren garantili ticarî kredilerin Hazine hesabına alınmış Türk Lirası karşılıklarından, yılları bütçe
lerine gelir kaydedilmeyerek ayrı bir hesapta tutulan meblağları, gerektiğinde cari yıl bütçesinin ilgili tertip
lerine gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler
Remo :
MADDE 66. — Silahlı Kuvvetlerin yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi ama
cıyla, Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki
1904 ve 2020 sayıh kanunlarla değişik 27.6.1972 tarih ve 1601 sayılı Kanunun yürürlük süresi uzatılmış ve
ilgili bütçede yeni tertip açmaya ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yetkili kılın
mıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yapım - Onarım İşleri :
MADDE 67. — 10.6.1933 tarih ve 2286 sayılı Kanunun 16 nci maddesinde öngörülen tarihî ve bediî de
ğer taşıyan yapıtlara özgü müzelerin her türlü yönetim ve idame hizmetleri ile müze ve kütüphaneleri de içi
ne alacak «Kültür merkezleri» nin proje ve inşaatları aynı kanunun tarihî anıtların korunmasına ve onarıl
masına ilişkin hizmetlerle ilgili hükümlerine dayanılarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülür.
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının Yapım İşleri :
MADDE 68. — Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının Kuruluş Kanunu çıkıncaya kadar;
a) İçme sulan yapımında, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanu
nunun yapım, bakım, satın alma, harcama ve diğer işlenderi ile ilgili hükümlerinin,
b) Köy yollan yapımında, 5539 sayılı Karayollan Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanununun
1737 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan köy yollan ile ilgili 14 ve 17 nci maddeleri ve aynı kanunun ya
pım, bakım, satın alma, harcama ve diğer işlemleri ile ilgili yetki ve hükümlerinin,
Uygulanmasına Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca devam olunur.
Jandarma Genel Komutanlığı Lojmanları :
MADDE 69. — Millî Savunma Bakanlığına ayrılmış lojmanların bakım, onanm, idame ve korunmala
rına ilişkin 29.12.1960 tarihli ve 190 sayılı Kanun, Jandarma Genel Komutanlığı örgütü için de uygulanır.
Dernek ve Benzeri Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar :
MADDE 70. — Genel ve Katma bütçeli kuruluşlar, bütçelerindeki «Demek, birlik, kurum, kuruluş, san
dık, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak ödemeler» faaliyetinde yer alan ödeneklerden yapacakları yar
dımlarda; anılan kurumların bütçeden alacaklan yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetlerini gös
teren plan ve iş programlarım istemek, bunlar üzerinde gerekli incelemeyi yapmak, plan ile iş programları
nın gerçekleştirilme durumlarını izlemekte zorunludurlar. Yapılacak yardımlar yukandaki incelemelere bağlı
olarak gerektiğinde taksitler halinde ödenebilir.
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Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemeye,
yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin yeni ilkeler saptamaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Kişi Borçları :
MADDE 71. — A) Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zaman aşımına uğrayan veya zorunlu nedenler
le tahsil olanağı bulunmayan kişi borçlarından, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 133 üncü mad
desi uyarınca Malî Müşavere Encümeni tarafından silinmesi gerektiğine karar verilenlerin kayıttan düşme
işlemlerini yapmaya Maliye Bakam yetkilidir.
Bu suretle kayıtlardan düşülmüş olan Hazine alacaklarından tutan (10 000) lirayı aşanlar Yasama Orga
nının onayına sunulur.
B) 1.3.1980 - 1.3.1982 tarihleri arasında 29.2.1980 tarih ve 8/499 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğin
ce 926 saydı Türk Silahh Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre aylık alanlara uçuş taz
minatı olarak ödenen avanslar (Fark olarak ödenenler dahil) anılan Kararnamede öngörülen miktarlar esas
alınarak mahsup edilir.
Devlet Hesaplannda Kuruşiu İşlemler :
MADDE 72. — Devletin mahkemelerce hükme bağlanan para cezaları da dahil olmak üzere, her türlü
gelir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve tediyesi ile emanetlerin alınıp, geri verilmesinde ve Devlet ka
yıtlarında, kanunlarında ve diğer mevzuatında saptanmış tutar ve oranlar değişmemek koşulu ile lira kesir
leri dikkate alınmaz.
Pul yapıştırılarak yapılan tahsilat bu hükmün dışındadır.
Bu konu ile ilgili olarak doğacak aksaklıkları gidermeye ve gerekli önlemleri almaya Maliye Bakam yet
kilidir.
Mahsup Süresi :
MADDE 73. — 1050 saydı Muhasebei Umumiye Kanununun 108 inci maddesinde saptanan mahsup sü
releri malî yılın 60 ıncı günü sonunda biter. 1982 mali yılma ilişkin mahsup süresi için de bu hüküm uygu
lanır.
Katma Bütçeli İdareler :
MADDE 74. — Bu Kanun hükümleri, kendi bütçe kanunlarında yer alan özel hükümler saklı kalmak ko
şuluyla, katma bütçeli idareler hakkmda da uygulanır.
Yergi Bağışıklığı :
MADDE 75. — 1983 malî yılı içinde, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî
İstihbarat Teşkilatı ihtiyacı için Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin (27.09) tarife pozisyonunda yer alan hampetrol ile (27.10) tarife pozisyonunda yer alan akaryakıt ve madenî yağlann, (38.19.29) tarife pozisyonuna
giren yalnız petrol istihsalinde kullanılan kimyevî müstahzarlar ile (34.02.38.19) yalnız makine yağı istihsa
linde kullanılan katkı maddeleri (additifler) dışalımı ve bunların yurt içinde üretilenlerinin teslimi, Gümrük
Vergisi, belediye hissesi, ithalde alman Damga Resmi, Rıhtım Resmi, İthalde ve dahilde alınan İstihsal Ver
gisi ile Hazineye, katma bütçeli idarelere, özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, zam ve
ardiye ücretlerinden müstesnadır.
(27.10) Gümrük tarife pozisyonuna giren akaryakıt ve madenî yağlar Millî Savunma Bakanlığı, Jandar
ma Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı ihtiyaçları için adı geçen kuruluşlara veya onlann gerek
göstermesi üzerine akaryakıt ikmalim yapan müesseselere 1 inci fıkradaki istisna esaslan çerçevesinde teslim
edilir.
Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Müh İstihbarat Teşkilatı ihtiyaçlan
için vergi bağışıklığı uygulanarak ithal olunan hampetrolden elde edilen ürünlerin bunlara tahsis olunmayan
kısmı yukarıdaki istisnadan faydalanamaz.
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Silahlı Kuvvetlerin (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) savunma hizmetlerinin yürütülmesi için yurt dı
şından alınması zorunlu bulunan savaş silah, araç, makine ve teçhizatı ile malzemelerinin yapılmış ve yapı
lacak dış alımları bu maddenin 1 inci fıkrasında yazılı vergi ve resimlere tabi değildir.
- Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Gümrük ve Tekel Bakanlığınca yurt dışından satın alınacak si
lah, makine, jeneratör,/telsiz, radar ve muhabere cihazları, televizyon ve sistemlerine ait cihazların, ses ve re
sim kaydedici cihaz ve bunların parça levazımatı 1983 malî yılı içinde Gümrük Vergisi ve resimlerinden ba
ğışık olarak ithal edilir.
Malî Yılda Kısmen ya da Tamemen Uygulanmayacak Kanun Hükümleri :
MADDE 76. — A) 1. 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayıh Sivil Müdafaa Kanununun 21.10.1960 tarih ve
107 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) fıkrası,
2. 15.5.1957 tarih ve 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi,
3. 6831 sayıh Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Madde ile
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 20.6.1973 tarih ve 1744 sayıh Kanunun ek 3 üncü maddesi,
4. 8.7.1981 tarih ve 2487 sayılı Toplu Konut Kanununun 10 uncu maddesinin (a) fıkrası,
5. 15.2.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin müşterek tra
fik fonuna pay verilmesine ilişkin,
Hükümleri, 1983 bütçe yılında, bu Kanuna bağh (A) cetvelinin ilgili tertiplerine konulmuş ödenek tutar
ları düzeyinde uygulanır.
B) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 42 nci maddesine göre verilecek emekli aylığının net
miktarı (Sosyal yardım zammı dahil) 1983 malî yılı için (100 000) liradır.
C) 1. Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkında 26.3.1956 tarih ve
6696 sayılı Kanun; (Ancak, anılan Kanunda, sayılan kurumlar kendilerine ait yazı ve belgelerin yok edilme
sini bu Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın hazırlayacakları yönetmelikler doğrultusunda yerine getirebilir
ler. Bütçe kanunlarının verdiği yetkiye dayanılarak daha önceki yıllarda bu konuda çıkarılmış olan yönetme
likler 1983 malî yılında da geçerliliğini korur.)
2. Şehir içi konuşmalar dışında Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen meccani telefon
lara ait 30.5.1926 tarih ve 876 sayılı Ankara Şehri Otomatik Telefon Kanununun 7 nci ve bu maddeye ek
5.12.1928 tarih ve 1366 sayılı; 13.12.1934 tarilı ve 2609 sayılı; 10.3.1930 tarih ve 1569 sayılı; 16.4.1933 tarih
ve 2142 sayılı; 11.6.1933 tarih ve 2304 sayılı kanunlar ile 3054 saydı Kanunun 7 nci, 3488 sayılı Kanunun
6 nci ve 1.5.1936 tarih ve 1601 sayılı Kanunla değişik 1379 sayılı Kanunun 5 inci maddesi;
3. 7.3.1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Petrol Reformu Kanu
nunun 8 inci maddesi ile değişik 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi;
4. 24.12.1963 gün ve 359 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kanununun 31 inci maddesinin
radyo alıcılarına ilişkin hükmü;
5. 29.8.1977 günlü ve 2108 saydı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununun 2 nci maddesinin 2
nci fıkrası;
6. Hazine tarafından garanti edilen dış krediler nedeniyle nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk
ettirilen faizler için Kurumlar Vergisi Kanununun 12/6 ve 24/4 maddeleri (Yalnızca İslam Ülkeleri, kuruluş
ları, fonları ve İslam Kalkınma Bankası için aynı Kanunun, 12/5 ve 24/3 maddeleri diğerlerine ilaveten);
7. 2.6.1941 tarih ve 4060 sayılı Kanunun 32 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 4 üncü mad
desinin 3 üncü fıkrası;
8. 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 2227 sayılı Kanunla değişik 5 inci mad
desinin (c) fıkrası;
9. 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Madde ile
Bîr Geçici Madde Eklenmesine Dair 20.6.1973 tarih ve 1744 sayıh Kanunun ek 4 üncü maddesi;
10. 8.7.1981 tarih ve 2487 sayıh Toplu Konut Kanununun 11 inci maddesi;
11. 6245 sayıh Harcırah Kanununa 11.12.1981 tarih ve 2562 sayıh Kanunla eklenen geçici 1 inci mad
denin ikinci fıkrasında yer alan «... bu Kanunim yayımı tarihindeki kur üzerinden...» ibaresi;
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12. 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 16.2.1965 günlü ve 537 sayılı Kanunla değişik 23 üncü
maddesinde yer alan % 7 tahdit;
13. 2.1.1961 tarih ve 195 sayılı Basın - İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 42 ve 43 üncü maddeleri
(Özel kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumları ile bunların aynı kanunun 29 uncu maddesinin (b) bendi
kapsamı dışında kalan iştirakleri hakkında);
Hükümleri 1983 malî yılında uygulanmaz.
D) 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayıh Yükseköğretim Kanununun 46 nci maddesi hükmü, 1982 - 1983
öğretim yılında uygulanmaz.
E) 2.2.1981 tarih ve 2380 saydı Kanun gereğince Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilatından ayrılacak %
5 payların % 20'sinden oluşan fon gelirleri 1983 yılı içinde sadece İller Bankasının . programında bulunan
belediye altyapı tesis ve projeleri için kullanılır.
Bu fonda toplanmış ve toplanacak paralar; 26.6.1961 günlü 5/1393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü
rürlüğe konulmuş bulunan yönetmelik hükümlerine göre ve Belediye nüfusunun (50 000) den az olması kaydı
aranmaksızın Belediyelere tahsis edilir.
Yürürlük ve Yürütme :
MADDE 77. — Bu Kanun 1.1.1983 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 78. — Bu Kanunun,
a) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,
b) Millî Güvenlik Konseyi (Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği) ve Sayıştay Başkanlığı ile ilgili
hükümlerini Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri,
c) Danışma Meclisi ile ilgili hükümlerini Danışma Meclisi Başkanı,
d) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı,
Yürütür.
BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Danışma Meclisi
Cilt
Birleşim
Sayfa
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I - Gerekçeli 185 S. Sayılı basmayazı Danışma Meclisinin 13 üncü Birleşimine, 465 S. Sayılı basmaya
zı Millî Güvenlik Konseyinin 122 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Danışma Meclisi Bütçe - Plan; Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan komisyonları gö
rüşmüştür.
III - Esas No. : Danışma Meclisi 1/499, Millî Güvenlik Konseyi 1/411.

