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29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı ; 16 . 12 . 1968 - Sayı : 13078)
No.
1069

Kabul tarihi
5.12 .1968

MADDE 1. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağılaki şekilde değiştirilmiştir :
MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hükümlerinin uygulanacağı tari
he kadar, hu kanunun 236 nci maddesi kapsamına girenlere ve genel, katma bütçeler ile bunlara
bağlı döner sermayelerden ve kefalet sandıklarından aylık ve ücret alan memur ve hizmetlilere,
hâkim, savcı ve yardımcıları ile bu sınıflardan sayılanlara, üniversite Öğretim üyeleri ile yardım
cılarına, Sayıştay mensuplarına, subay, astsubaylar ve 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanunu
ile, 635 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre ücret ve aylık alanlara, il özel idareleri ve bele
diye bütçelerinden aylık ve ücret alanlara, 263 sayılı Kanun gereğince canıma esas olan aylık ve
ücretlerinden her ay aşağıdaki oranlarda avans suretiyle ödeme yapılır.
îl özel idareleri ile beleliyelere bağlı kuruluşların 3656 sayılı Kanuna tabi memur ve hizmetli
leri de bu madde hükmünden faydalanırlar.
Aylık ve ücret

Oran

1 100 - 2 000
100 - 950

% 10
% 15

MADDE 2. — 29 . 12 . 1966 Larih ve 819 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile 5 nci
ve 6 nci maddesi hükmü il özel idareleri ile belediye bütçelerinden aylık ve ücret alan memur ve
hizmetliler hakkında uygulanmaz.
MADDE 3. — 29 , 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir :
EK MADDE 1, — îl özel idareleri memur ve hikmetlilerine ödenecek avanslar il özel idareleri
bütçelerinden, belediyeler memur va hizmetlilerine verilecek avanslar, belediyeler bütçelerinden
ödenir.
îl özel idareleri ile belediyelere bağlı kurulukların 3656 sayılı Kanuna tabi memur ve hizmet
lilerine verilecek avanslar, bu kurumlar bütçelerinden ödenir.
EK MADDE 2. — Bu kanun gereğince il özel idareleri ve belediyeler memur ve hizmetlilerine
verilecek avanslar ilgili saymanlıklarca bu idareler bütçelerine gider yazılmak suretiyle ödeneği
ne mahsubedilir. Avansın Ödeme ve mahsup şekilleri, il özel idare memur ve hizmetlileri için îl
Daimi Komisyonunca, belediye memur ve hizmetlileri için belediye encümenince tâyin ve tesbit
edilir.
1 . 3 . 196(3 tarihinden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kaiar müterakim avansın ödeme
şekli ve zamanı; il özel idareleri memur ve hizmetlileri için, îl Daimi Komisyonlarınca, belediye
mıemur ve hizmetlileri için, Belediye Eneümsnleı ince tâyin ve tesbit olunur.
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MADDE 4. — Bu kanun, 1 . 3 . 1 9 6 8 tarihinden muteber olmak üzere, yayınlandığı tarihi takibeden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AlT TUTANAKLAR
Millet Meclisi

a i t Birleşim, Sayfa
27
28

68
82
86
88
91
92
93
95

29

5
6

Cumhuriyet Senatosu
Oİİ1; Birleşim, Sayfa

508
49
453,481 =497
634:635
836:841
882:908,909:912
924:925,944,
945:948
958:959,985,
986:989
1007:1008,1033,
1059:1062
53:54,64,102:105
113,127,143:146

7
9
11

179,183
243
292:323,333:334

I - Gerekçeli 716 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 82 nei Birleşimine, 1154 S. Sayılı bas
mayanı Cumhuriyet Senatosunun 11 nci Birleşim tutanağına bağladır.
II - Bu kanunu; Millet Meclisi İçişleri, Milli Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından ku
rulan Geçici, Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Millî Savunma, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve
Plân komisyonlarından kurulan Geçici komisyonları görüşmüştür.
III . Esas No. 1/508, 2/439, 518, 519, 520, 543, 544, 611, 613, 628, 629

