— 325 —

Katma Bütçeli İdareler 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu
(Resmî

Gazete ile yayımı

: 8.1.1985 Sayı : 18629

Kanun No,
3141

Mükerrer)
Kabul Tarihi
21 . 12 B 1984

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Ödenekler, öz gelirler, hazine yardımı
MADDE 1. — a) Katma bütçeli idarelerin 1985 yılında yapacakları hizmetler için (936 880 275 00O)
lira ödenek verilmiştir.
b) Katma bütçeli idarelerin 1985 yılı gelirleri (130 100 000 000) lirası öz gelir, (806 780 275 000) lirası
hazine yardımı olmak üzere toplam (936 880 275 000) lira olarak tahmin edilmiştir.
Bağlı cetveller
MADDE 2. — a) Katma bütçeli idarelerin,
1. Ödenek dağılımı (A) işaretli cetvelde,
2. Gelirleri, her bir idarenin bütçesine ekli (B) işaretli,
3. Özel hükümlerine göre 1985 yılında tarh, tahakkuk ve tahsiline devam olunacak gelir çeşitlerinin da
yandığı hükümler,her bir idarenin bütçesine ekli (C) işaretli,
4. Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, her bir idarenin bütçesine ekti"
(G) işaretli,
5. Harcamalara ilişkin formül, her bir idarenin bütçesine eldi (R) işaretli,
Cetvellerde,
b) Orman Genel Müdürlüğüne bağlı orman okulları öğrencilerinden alınacak ücretler bu idare bütçe
sine ekli (M) işaretli cetvelde,
Gösterilmiştir,
İKİNCİ KISIM
İdarelere İlişkin Özel Hükümler
Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
MADDE 3. — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün toprak ve tarım reformu uygulaması
ile ilgili uyuşmazlık ve davaları bu Genel Müdürlük adma gerektiğinde Hazine avukatları tarafından da ta
kip edilir.
Karayolları Genel Müdürlüğü
MADDE 4. — Devlet daire ve müesseseleri, kamu tüzelkişileri, dernekler ile diğer kurum ve kuruluşlar
dan vaki olacak görevler ile ilgili hizmet taleplerini, kendi imkânları nispetinde, yapılacak anlaşmalar esas
ları dahilinde ve karşılıkları adı geçen kuruluşlarca karşılanmak şartıyla yerine getirmek, ayrıca Karayolla
rı Genel Müdürlüğünce yapılan yolların kenarında bulunan ve yol güvenliği bakımından yola giriş ve çıkış
ların düzenlenmesi gereken tesislerin (Akaryakıt istasyonları gibi) ilgilileri tarafından veya dış yardımlardan,
etüt, araştırma ve proje hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve benzeri tesislerin yaptırılması ve bakımı maksa
dıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar bu idareye ait (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir
tertibe gider, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak özel projelere Maliye ve Güm-
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riik Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Karayolları Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve öde
nek kaydı işlemlerini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden gerekli harcamayı yapa
bilir. Yapılan kesin harcamalara göre, tahakkuk eden miktarı, iigüi projesindeki ödenekten, harcama yapı
lan projeye aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
Bu ödenekten ydı içinde sarf edilmeyen kısmı ertesi yıla birinci fıkra esasları dairesinde devren gelir ve
ödenek kaydolunur.
M A D D E 5. — 11.2.195» tarih ve 5539 sayılı Kanunun 30.5.1973 tarih ve 1737 sayıh Kanunla değişik 20
nci maddesi gereğince geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri, aynı mahiyetteki yol, köp
rü ve tünellerin yapım, bakım, onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere, bir taraftan Karayolları Genel Mü
dürlüğü bütçesinde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan da yeniden açılacak 111-02-2-000 (Geçişi üc
retli olan yol, köprü ve tünellerin planlama, proje ve keşf hizmetleri), 112-04-2-000 (Geçişi ücretli olauı yol,
köprü ve tünellerin yapım ve onarımı) altprogramı ve projeleri ile; 113-03-1-000 (Geçişi ücretli olan yol,
köprü ve tünellerin bakım ve işletmesi) altprogram ve faaliyetlerinin harcama kalemlerine Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Karayolları Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde, gelir ve öde
nek kaydı işlemlerim beklemeksizin bütçesinin ilgili proje ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan
kesin harcamalara göre tahakkuk eden miktarı, ilgili projedeki ödenekten, harcama yapdan projeye aktarma
ya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
Bu ödenekten, ydı içinde sarfedilmeyen kısımlar ertesi yıla devren gelir ve ödenek kaydolunur,
Köy Hizmetleri Genel

Müdürlüğü

MADDE 6. — a) Devlet kurum ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri, dernekler, vakıflar ve kurumlar
tarafından veya dış yardımlardan sulama, içme suyu, yol ve köprü gibi tesislerin yaptırılması ile bunların ba
kımı, etüt, araştırma ve proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
yatırılacak paralar, bu İdareye a*t (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer yandan (A) cetve
linin sonunda açılacak özel tertibe Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğü işin gerektirdiği durumlarda gelir ve ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin (A) cetvelinin
ilgili tertibinden zorunlu harcamayı yapabilir. İşin bitiminde yapılan harcamalara göre tahakkuk eden miktarı
ilgili özel tertibindeki ödenekten harcama yapılan kalemlere aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısımlar ertesi yüa yukarıdaki esaslara göre devren gelir ve
ödenek kaydolunur.
b) Gedmiş yıllarda (a) fıkrasındaki esaslara göre genel ve katma bütçeli kuruluşlara yatırılmış bulunan
paralar artıklarından bu bütçelerin özel tertiplerinde mevcut olan ödeneklerin, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü cari yıl bütçesine intikali için gerekli işlemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
MADDE 7. — 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğince Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullan
ma ve endüstri suyu temini maksadıyla girişilecek taahhütlerin tutarı için aynı Kanunun 1 inci maddesinde
gösterilmiş bulunan azamî taahhüt hadleri, dış yardımlardan temin olunan proje kredileri için, 1985 mali yı
lında uygulanmaz.
1053 sayıh Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan ve Ankara - İstanbul belediyelerince yaptırılacak işler
karşılığı bu belediyelere yapdacak yardımların sınırlı oluşu hakkındaki hüküm 1985 malî yılında uygulan
maz.
MADDE 8. — Baraj ve hidroelektrik santralîan inşaası dolayısıyla yerlerinin değiştirilmesine zaruret
hâsd olacak kara ve demiryollarının varyant, yok köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın süratle sağlan
ması amacıyla havaalanları, inşa, ıslah ve tevsii ve baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatlarının
varyantı için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine konulan ödenekten lüzumlu görülecek miktarı ge
reğine göre Bayındırldc ve İskân Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Mü-
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dürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü bütçelerine bağlı (A) işaretli cetvellerin ilgili projelerine aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Projelerde yer alan proje kredi
lerinden bu işlerde kullanılacak miktarın bu maddede yazılı kuruluşlara devri için gereken işlemleri yapmaya
Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir.
MADDE 9. — Devlet daire ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri ve kamu yararına hizmet eden dernek
ler veya dış yardımlardan sulama, içme, kullanma ve endüstri suyu,
kanalizasyon baraj ve hidroelektrik
santralı ve diğer su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili etüt, proje ve inşaat yaptırılması, kanalet, boru, beton
direk; filitre kumu gibi DSİ tarafından üretilen malzemelerin verilmesi, temel sondajları betonla ilgili her
türlü deneyler, zemin mekaniği deneyleri, her türlü kimyasal deneyler, su, çimento analizleri ve model deney
leri yaptırılması amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bu idareye ait (B) işaretli
cetvelde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak özel
projelere Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işin gerek
tirdiği ahvalde gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden ge
rekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili projesindeki ödenekten
harcama yapılan projeye aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilmeyen kısımlar, ertesi yda yukarıdaki fıkra esasları dairesinde devren
gelir ve ödenek kaydolunur.
Beden Terbiyesi Genel

Müdürlüğü

MADDE 10. — 29.4.1959 tarih ve 7258 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince her çeşit spor, saha
ve tesisleri vücuda getirmek amacı ile, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) işaretli
cetvelinde
yer alan projelerin Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 29.6.1938 tarih ve 3530 sayıh Kanun hükümleri
uyarınca yapılabilecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına aynı amaçla
aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilemeyen kısımlar, proje
nin ikmali için müteakip yıl bütçesine devredilebilir.
MADDE 11. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ait (B) işaretli cetvelin «Futbol Müsabakaları Müş
terek Bahis Hâsılatından Elde Edilecek Gelir» tertibinde kayıth kaynaktan sağlanacak gelir fazlalarını sportif
hizmetler ve spor tesislerinin yapım, bakım ve büyük onarımlarında kullanılmak üzere Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü bütçesine bir yandan özel gelir diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Mali
ye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilemeyen kısmı ertesi yd bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve öde
nek kaydolunur.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Diğer Hükümler
Genel Bütçe Kanununun

uygulanacağı

MADDE 12. — Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, Genel Bütçe Kanunu hükümleri
katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır,
Yürürlük
MADDE 13. — Bu Kanun 1.1.1985 tarihinde yürürlüğe girer.

• — 328 —
3141

21 . 12 . 1984

Yürütme
MADDE 14, — Bu Kanunun;
a) Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Çevre Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Başbakan ve Maliye ve
Gümrük Bakanı,
b) Yüksek Öğretim Kurulu, üniversiteler ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Ma
liye ve Gümrük ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor bakanları,
c) Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Bayındırlık ve İskân ba
kanları,
d) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanları,
e) Orman Genel Müdürlüğü, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Tarım Orman ve Köyişleri bakanları,
f) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye
ve Gümrük ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları,
YüriMür.

A — CETVELİ
Kuruluşlar
Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Çevre Genel Müdürlüğü
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü
Yükseköğretim Kurulu
Ankara Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Yıldız Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Dokuz Eylül üniversitesi

(Bin TL.)
Lira
1 770 884
5 776 356
362 177
6 055 785
191 589 270
359 062 555
5 544 000
22 602 130
178 653 500
218 460
15
2
11
8
11
7
15
6
2
4
3
1
7
6

111 758
472 476
260 879
522 174
003 343
807 326
666 666
612 540
993 673
764 433
003 222
744 917
553 932
031 952
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(Bin TL.
lira

Kuruluşlar
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversite; ı
Anadolu Üniversite û
Selçuk Üniversiten
Akdeniz Üniversitesi
Ercİyes Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çukurova Üniversiteli
19 Mayıs Üniversite*!
Karadeniz Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Yüzüncü Yü ünlverstt si

2
6
6
3
2
3
3
4
3
4
6
2
3
4
1

TOPLAM

596 556
291 405
635 876
767 146
902 535
555 891
805 152
748 822
738 829
131 395
488 946
212 552
498 816
399 458
922 488

936 880 275

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt.
Birleşim
Sayfa
7
9

0

1

12
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

369
57:79,80:127
132.201
204:280
287:311,311:357
3:45,45:97
100:170
175:204,204:206
258:339,339:427
3:75,75:208
219:300301:310
313:349,349:427
440:601
605:654,654:724,724:735
2:58,59:66

I - Gerekçeli 150 S. Sayılı bası layazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49 uncu Birleşim
bağlıdır.
H - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. t 1/609.

tutanağına

