1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu
(Resmi Gazete ile yayımı : 30.12.1990 Sayı : 20388 Mükerrer)
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Kabul Tarihi
27.12.1989

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge
Gider Bütçesi
MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (63 925 354 000 000) liralık ödenek verilmiştir.
Gelir Bütçesi
MADDE 2. — Genel bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (53 385
000 000 000) lira olarak tahmin edilmiştir.
Denge
MADDE 3. — ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelirler arasındaki fark net borçlan
ma hâsılatı ile karşılanacaktır.
İKİNCİ BÖLÜM
Malî Politikaya İlişkin Hükümler
Bütçe Politikası ve Malî Kontrol
MADDE 4. — Maliye ve Gümrük Bakanı;
a) Harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürüt
mek amacıyla ödeneklerin dağıtım ve kullanımını, gelir ve giderlere ilişkin kanun, yönetmelik
ve kararnamelerin uygulamalarını düzenlemek üzere, gerekli önlemleri almaya, standartları tes
pite ve sınırlamaları koymaya,
b) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yardımları ile karşılanan ve katma bütçeli ida
re durumunda bulunmayan özel kanunlarla kurulmuş kamu kuruluşlarının hizmet programla
rını yılı içinde düzenlemeye ve bunlar için harcamalar ve istihdam esasları yönünden, gerekli
standartları tespite ve sınırlamaları koymaya,
c) Fonlarla ilgili tahakkuklardan ödenmemiş olması nedeniyle emanete alınmış miktar
ları gelir kaydetmeye,
d) Genel bütçeli dairelerle, katma bütçeli idarelerin Türkiye Elektrik Kurumu ile büyükşehir belediyelerinin elektrik, su ve havagazı işletmelerine olan borçlarının ödenmesine ilişkin
esas ve usulleri tespite, gerektiğinde adı geçen idarelere yapılacak ödemeleri gerçekleştirmek
maksadıyla, ilgili kuruluşun borç tertibine ya da bu amaçla yeniden açılacak tertibe aktarma
da bulunmaya,
Yetkilidir.
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Maliye ve Gümrük Bakanı bu maddede yazılı alacakların tahsili ve belediyelere ödenmesi
ni gerçekleştirmek üzere ilgili daire ve idarelerin bütçesinde bu maksatla yer alan ödeneklerden
yeterli miktarda kesinti yaparak Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine aktarmada bulunabilir.
Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, döner sermayeli kuruluşlar ve Kamu İktisadî
Teşebbüsleri hakkında da uygulanır.
Ödenek Dağıtım ve Kulkmmt

.
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MADDE 5. — a) Bütçe kanunlarına ekli (A) cetvellerindeki ödenekler, Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oranları dahilinde kullanılır.
Bu oranlar üzerinde harcama yapılamaz.
İdareler bütçelerinde yer alan ödenekleri belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oranları
dahilinde Kalkınma Planı ve Yıllık Programda öngörülen hedefleri ve hizmet önceliklerini göz
önünde bulundurarak, tasarruf anlayışı içinde, kullanmakla yükümlüdürler.
b) Bütçe Kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerdeki ödeneklerin (1) ve (2) ödenek türü
altında yer alan personel giderleri ödeneği, siyasî partilere Devlet yardımı ödeneği İle Hazine
yardımı almayan katma bütçeli idareler ödenekleri hariç olmak üzere % 7'sine kadar olan kıs
mını, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin (930.08.3.309.900) "Yedek Ödenek" tertibine,
% 5'ine kadar olan kısmını ise yine bu Bakanlık bütçesinde açılacak (930.08.3.301) "Devlet
Memurları Kanunu ile diğer kanunlar ve yönetmeliklerin gerektirdiği giderler ile toplu iş söz
leşmelerinin gerektirdiği ek giderler karşılığı" tertibine eklenmek üzere kesmeye Bakanlar Kurulu,
Kesilen bu miktarları Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibine eklemeye ve
bu işlemler sonucu doğacak Hazine Yardımı fazlalarını iptale Maliye ve Gümrük Bakanı,
Yetkilidir.
Ayrıntılı Harcama Planları
MADDE 6. — 1990 malî yılında, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler,
döner sermayeli kuruluşlar, bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, belediyeler,
belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar,
fonlar ve fonlara tasarruf eden kuruluşlar, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığınca tespit edilecek esaslar ve sürelerde,
a)
b)
c)
d)

Gelir tahminlerini,
Gider tahminlerini,
Malî tabloları,
Birbirleriyle borç ve alacak durumlarını,

İlgili mercilere vermek zorundadırlar.
Maliye ve Gümrük Bakanı madde kapsamına giren idare, kuruluş, teşebbüs ve kurumlar
dan, her türlü malî işlemleri ile ilgili bilgi, belge ve hesap durumlarını almaya; bu belge ve
hesap durumları ile borçlanma ve borç ödeme imkanları üzerinde inceleme yaptırmaya, prog
ramlarına uygun harcama yapmayan ve ilgili kanunların öngördüğü yükümlülükleri yerine ge
tirmeyen, bilgi, belge ve hesap durumlarını ibraz etmeyen idare, kuruluş, teşebbüs ve kurumla
rın bütçe ödeneklerini kesmeye ve diğer imkânlarını durdurmaya, bütçe ödenekleri ile
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diğer imkânları en etkin şekilde kullanmak üzere gerekli önlemleri almaya, bu maksatla gere
ğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan önlemlerin uygulanmasını istemeye yetkilidir.
Gerektiğinde kullanılabilecek ödenekler
MADDE 7. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinde yer alan ve gerektiğinde kullanı
labilecek ödeneklere ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.
a) Personel Giderleri ödeneği :
Malî yılın ilk 6 aylık döneminde kullanılan ödeme emirlerine dayanılarak yapılan hesap
lamalar sonucunda, bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde; ilgili mev
zuatının gerektirdiği harcamalar için 100 — Personel giderleri ile yolluk karşılığı verilen tazmi
natlar, sürekli görev yollukları, yurt dışında görevli öğretmen aylıkları, muhtar ödenekleri ile
ilgili tertiplere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-301-900) tertibindeki öde
nekten aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
Hizmetlerini transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşların yukarıda
sayılan ödenek ihtiyaçları için, yalnız bu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere bağlı oldukları büt
çenin ilgili transfer tertibine aktarma yapılabilir.
b) Yatırımları hızlandırma ödeneği :
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-303-900) tertibindeki ödenekten;
1990 Malî Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine ilişkin Kararna
me hükümlerine uyularak, 1990 yılı yatırım programının uygulama durumuna göre gerektiğin
de öncelikli sektörlerde yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde gelişen şartlara
göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan ve programa yeni alınması gereken projelere
ödenek tahsisi veya ödeneklerinin artırılmasında kullanılmak üzere söz konusu projelere iliş
kin mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinin
kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili faaliyetlerine aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı
yetkilidir.
c) Olağanüstü hal ödeneği :
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-311-900) tertibindeki ödenekten, 13.5.1971
tarih ve 1402 sayılı Kanuna 15.5.1973 tarih ve 1728 sayılı Kanunla eklenen fıkra gereğince, her
türlü giderleri karşılamak üzere Başbakanlık Bütçesinde açılacak tertibe, 25.10.1983 tarih ve
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun öngördüğü giderleri karşılamak üzere de içişleri Ba
kanlığı Bütçesinde açılacak tertibe aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
d) Kur farklarını karşılama ödeneği :
Yurt dışında kuruluşu olan Genel Bütçeye dahil dairelerin (3) ödenek türünde olup, 610,
620 ve 710 ayrıntı kodlarına gider kaydedilecekler hariç, (1) ve (3) ödenek türü altındaki tertip
lerde yer alan ve yurt dışındaki kuruluşlar için döviz olarak kullanılması gereken ödenekleriy
le, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin uluslararası kuruluşlara yapacakları
ödemelere dönük ödeneklerin yabancı para karşılıklarını sabit tutmak ve 31 Aralık 1989 tari
hindeki kurlar ile transfer anındaki kurlar arasındaki farkı karşılamak amacıyla Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-302-900) tertibindeki ödeneği ilgili kuruluşların hizmet pogramlarında mevcut ilgili tertiplere aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
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e) Yedek ödenek :
Maliye ve Gümrük Bakanı;
1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-309-900) tertibindeki ödenekten büt
çelerin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek veya yeniden açılacak tertiplerine aktar
ma yapmaya,
„"
2. Hizmetin gerektirdiği hallerde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinin 910, 920,
930 ve 950 kod numaralı programlarından, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu
Bakanın teklifi ile yedek ödenek tertibine aktarma yapmaya,
Yetkilidir.

'

DPT Etüt ve Proje Ödenekleri
MADDE 8. — Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin :
a) (111-01-2-001-300) tertibindeki ödenekten, bir kısmını Devlet Planlama Teşkilatınca ge
rekli görülen hallerde harcama ilkelerine uygun çalışmaların yaptırılması amacıyla, bütçelerin
ilgili tertibine aktarmaya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. Devlet Planlama Teşkilatı aynı amaçlarla il özel idarelerine, iktisadî devlet teşekkülleri
ne ve diğer kamu teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini peşin ödeyebilir.
b) (111-01-3-141-900) tertibinde yer alan ödeneği, kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin prog
ram ve projeleri desteklemek amacıyla, bütçelerin ilgili harcama kalemlerine aktarmaya Mali
ye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Aynı amaçlarla diğer kamu kuruluşlarına yapılacak ödemeler
de bu tertipten karşılanır.
Yattrtm harcamaları

.

,

•

MADDE 9. — a) Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerle,
T.B.M.M.'nce verilen ve kanunlaşan Ödeneklerle kabul edilmiş projeler dışında herhangi bir
projeye yatırım harcaması yapılamaz. Ancak Silahlı Kuvvetler Bütçesinin programlarında (1)
ödenek türü içinde yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, iskân ve tesisleriyle, NATO enfrastrüktürün gerektirdiği inşa ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile RE-MO progra
mı içerisinde yer alan alım ve hizmetler, Devlet Planlama Teşkilatı vizesine bağlı olmayıp, yıl
lık programlara ek yatırım çizelgelerinde yer almaz.
b) Yatırım Programında bir proje numarası ile ödenekleri toplu olarak verilmiş, alt har
cama kalemleri itibariyle tadad edilmemiş olan ve çeşitli işleri ihtiva eden projelerden Yatırım
Programına göre Devlet Planlama Teşkilatının onayını gerektirmeyenler ile makine - teçhizat,
idame - yenileme ve büyük onarım gibi harcama konuları; Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar,
Kamu iktisadî Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları ile Döner Sermayeli Kuruluşlar tarafından
31 Ocak 1990 tarihine kadar kuruluşun bağlı olduğu Bakanın onayı ile detaylı bir programa
bağlanacak, Genel ve Katma Bütçeli ve Döner Sermayeli Kuruluşlarca Devlet Planlama Teşki
latı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Satıştay Başkanlığına, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve
Bağlı Ortaklıklarınca Devlet Planlama Teşkilatına gönderilecektir. Kuruluşlar proje tavanı de
ğişmemek üzere projenin alt kalemleri arasında aktarma yapmaya Devlet Planlama Teşkilatı
na bilgi vermek kaydıyla yetkilidir.
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c) Yıllık Yatırım Pogramına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerden Devlet Planla
ma Teşkilatının uygun görüşü ve ilgili Bakanın onayı ile il özel idarelerince valinin yetki ve
sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, münhasıran proje ile ilgili har
camalarda kullanılmak üzere, hizmetin ait olduğu il özel idaresine ödenir. Mahallî hizmet nite
liği taşıyan işler, bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde program ve proje safhasında da vali
nin yetki ve sorumluluğuna devredilebilir.
d) Emniyet Genel Müdürlüğü, yeniden teşkilatlanması ile ilgili Kanunî düzenleme yapı
lıncaya kadar, yılı programına dahil yatırımlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili işlemlerden ge
rekli gördüklerini Bayındırlık ve tskân Bakanlığının uygun görüşünü almak kaydıyla, bizzat
yapmaya yetkilidir.
e) Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişiklikler için
"1990 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve izlenmesine Dair Karar" da yer alan
usullere uyulur.
Vergi Bağışıklığı
MADDE 10. — a) 1990 Malî Yılı içinde; Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko
mutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Millî istihbarat Teşkilatı ihtiyacı için Gümrük Giriş
Tarife Cetvelinin (27.09) tarife pozisyonunda yer alan hampetrol ile (27.10) tarife pozisyonun
da yer alan akaryakıt ve madenî yağların, (38.19.29) tarife pozisyonuna giren yalnız petrol is
tihsalinde kullanılan kimyevi müstahzarlar ile (34.02.38.19) yalnız makine yağı istihsalinde kul
lanılan katkı maddeleri (additifler) dış alım ve bunların yurt içinde üretilenlerinin teslimi, gümrük
vergisi, belediye hissesi, ithalde alınan damga resmi, ulaştırma altyapıları resmî ve akaryakıt
tüketim vergisi ile Hazineye, katma bütçeli idarelere, özel idare ve belediyelere ait her türlü ver
gi, resim, harç, zam ve ardiye ücretlerinden (Katma Değer Vergisi hariç) müstesnadır.
b) (27.10) gümrük tarife pozisyonuna giren akaryakıt ve madenî yağlar Millî Savunma
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teş
kilatı ihtiyaçları için adı geçen kuruluşlara veya onların gerek göstermesi üzerine akaryakıt ik
malini yapan müesseselere (a) fıkrasındaki istisna esasları çerçevesinde teslim edilir.
Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komu
tanlığı ve Millî istihbarat Teşkilatı ihtiyaçları için vergi bağışıklığı uygulanarak ithal olunan
hampetrolden elde edilen ürünlerin bunlara tahsis olunmayan kısmı yukarıdaki istisnadan fay
dalanamaz.
.-'•';.'•
c) Türk Silahlı Kuvvetleri savunma hizmetlerinin yürütülmesi için yurt dışından alınma
sı zorunlu bulunan savaş silah, araç, makine ve teçhizatı ile malzemelerinin yapılmış ve yapıla
cak dışalımları her türlü vergi, resim, harç, zam ve ardiye ücretlerine (Katma Değer Vergisi ha
riç) tabi değildir.
d) Gümrük muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yurt dışın
dan satın alınacak silah, makine, jeneratör, telsiz, radar ve muhabere cihazları, televizyon ve
sistemlerine ait cihazların, ses ve resim kaydedici cihaz ve bunların parça levazımatı, 1990 Malî
Yılı içinde gümrük vergisi ve resimlerinden bağışık olarak ithal edilir.
e) Bu Kanunda yer alan hükümlerde çeşitli mallar için gümrük tarifelerindeki eşya tas
nif nomanklatürü esas alınarak belirtilmiş bulunan tarife pozisyon numaraları yerine, aynı mallar
için "Armonize sistem nomanklatüründe" yer alan tarife pozisyonu numaralarını tatbike ve
bu konudaki düzenlemeleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
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Katma Bütçeli idarelere Hazine Yardımı
MADDE 11. — a) Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla Maliye
ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve karşılığı ilgili katma
bütçenin (B) cetveline gelir yazılan miktarlardan, bu amaca göre fazla olduğu tespit edilen kı
sımlar, malî yıl sonunda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile mutabakat kurulmak suretiyle
ilgili idarelere ödenmeyerek Maliye ve Gümrük Bakanınca iptal edilir.
Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü dışındaki katma bütçeli idarelerin malî yıl sonuna gö
re Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunacak bütçe fazlaları genel bütçeye gelir yazılır.
b) Hazine yardımı alan katma bütçeli idarelerde, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun değişik 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ilama bağlı borçlar tertiplerinde
yılı içinde gerçekleştirilecek ödenek artışları, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca Hazine yardımı
ile ilişkilendirilerek yapılır.
Resmî Taşıtlara Ait Hükümler
MADDE 12. — 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların edinilmesi, kullanıl
ması ve elden çıkarılması hususlarında tasarruflu bir bütçe politikası uygulanmasına yardımcı
olmak üzere;
a) Taşıt Kanunu kapsamına giren kuruluşlarla bunlara bağlı fonlar her ne suretle olursa
olsun taşıt edinebilmek için mevzuatın gerektirdiği diğer işlemler yanında ayrıca, bağlı veya
ilgili bulunulan Bakanın teklifi ve Maliye ve Gümrük Bakanının görüşü üzerine Başbakanlık
tan önceden izin alacaklardır.
b) Başbakanlık, taşıt edinilmesi, kullanılması ve elden çıkarılması konularında her türlü
düzenlemeleri yapmaya, tedbirleri almaya ve ilgili kuruluşları bu amaçla görevlendirmeye yet
kilidir.
PTT ve Hastane Ücretleri
MADDE 13. —a) PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünce genel bütçeye dahil dairelerle kat
ma bütçeli idarelere ifa edilen posta, telgraf ve telefon hizmetleri karşılığında alınacak ücretler
(telefon konuşma bedelleri ile teleks ücretleri hariç) bu idarelerden normal tarifenin % 60'ı
nispetinde hesaplanarak tahsil edilir. Cumhurbaşkanlığı Dairesi telefonlarının onaltı adedi için
herhangi bir ücret tahakkuk ettirilmez.
b) Devlet Memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin
(Bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle, dö
ner sermayeli kuruluşlara ait tedavi kurumlarında yapılan tedavilerine ait ücretler, Sağlık Ba
kanlığının görüşü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek miktarlar ve esaslar
çerçevesinde ödenir. Bu hüküm Kamu İktisadî Teşebbüslerinde çalışanlar bakımından uygu
lanmaz.
Dernek ve Benzeri Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar
MADDE 14. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, bütçelerindeki "Dernek, birlik, ku
rum, kuruluş, sandık, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak ödemeler" faaliyetinde yer alan
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ödeneklerden yapacakları yardımlarda; anılan kurumların bütçeden alacakları yardımlarla ger
çekleştirecekleri hizmet ve faaliyetlerini gösteren plan ve iş programlarını istemek, bunlar üze
rinde gerekli incelemeyi yapmak, plan ile iş programlarının gerçekleştirme durumlarını izle
mekle yükümlüdürler/Yardımlar yukarıdaki incelemelere bağlı olarak gerektiğinde taksitler ha
linde yapılabilir.
Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda amacına uygun olarak yapılıp yapılma
dığını incelemeye, yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin yeni ilkeleri tespite Maliye
ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
Özelleştirme ile ilgili işlemler
MADDE 15. — a) 28.5.1986 tarih ve 3291 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddeleri çer
çevesinde Yüksek Planlama Kurulu tarafından özelleştirilmesine karar verilen 233 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname kapsamındaki müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimle
ri ile her türlü işletme haklarının tasfiye, devir, satış bedellerinden elde edilecek tutarın Hazi
neye ayrılacak bölümünü,
b) 6183 sayılı Kanunun 98 inci maddesi çerçevesinde mülkiyeti Hazineye geçen gayrimenkullerin satış işlemlerinin gerçekleştirilmesinden elde edilecek gelirleri,
Genel bütçeye irat kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
// Özel idare ve Belediye Paylarının Borçlarına Mahsubu
MADDE 16. — a) İl özel idareleri ile belediyelerin (bunlara ait veya tabi olup ayrı tüzel
kişiliği olan kuruluşlar dahil);
1. 6183 sayılı Kanun hükümlerine tabi borçları ile her ne sebeple olursa olsun Hazineye
olan mevcut veya doğacak borçları,
2. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu iktisadî teşebbüsleri
ile Kamu Ortaklığı Fonuna olan her nevi borçlarından Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı veya
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresince belirlenecek miktarları,
Maliye ve Gümrük Bakanlığının talebi üzerine, İller Bankası tarafından, 2.2.1981 tarih ve
2380 sayılı Kanun hükümlerine göre bu idarelere dağıtılacak paylardan kesilerek, belirlenecek
hesaplara nakden veya hesaben ödenir.
b) Maliye ve Gümrük Bakanı büyükşehir belediyelerinin (bunlara ait veya tabi olup ayrı
tüzelkişiliği olan kuruluşlar dahil) yukarıdaki fıkra kapsamına giren borçlarını yine aynı fıkra
hükümleri dairesinde, bu idarelere 27.6.1984 tarih ve 3030 sayılı Kanun hükümlerine göre ayrı
lacak paylardan kesmeye ve gerektiğinde vergi borçlarına mahsup etmeye yetkilidir.
c) Türkiye Elektrik Kurumu, belediyelere satmış olduğu elektrik bedellerinin vadesinde
ödenmeyen kısımlarını 26.5.1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun 34 üncü ve müteakip maddeleri
gereğince ilgili belediyelere ödemesi gereken Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinden mah
sup suretiyle tahsil etmeye yetkilidir.
Belediye Paylarının Bütçeye Gelir Kaydı ve Dağıtımı
MADDE 17. — a) 4.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunla değişik 2.2.1981 tarih ve 2380
sayılı Kanun ile 27.6.1984 tarih ve 3030 sayılı Kanun uyarınca, Genel Bütçe vergi gelirleri tahsi
lat toplamı üzerinden Belediyelere ayrılan payların °7o 10'unu bütçeye gelir kaydetmeye,
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b) Bütçenin (930-08-3-309-900) yedek ödenek tertibine konulan ödenekten, nüfusları ve
kalkınmışlık dereceleri gibi kriterler esas alınarak belediyelere dağıtımında bulunmaya,
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
Gayrimenkul Satış ve Kira Bedelleri
MADDE 18. — a) Genel Bütçeli Dairelerin (Millî Savunma Bakanlığı hariç) kendilerine
tahsis edilmiş ya da sahip oldukları gayrimenkullerinin satışı halinde satış bedelinin Maliye
ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek ve Başbakanca uygun görülecek kısmını ilgili kuruluş
hizmetlerinde kullanılmak üzere özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı
yetkilidir.
b) irtifak hakkı verilen özel iskelelerden alınan nisbî kira bedelleri bir yandan Bütçeye
özel gelir, bir yandan da 1/2'si Ulaştırma Bakanlığı Bütçesine Liman Başkanlıklarını, 1/2'si
de Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesine, millî emlak hizmetlerini geliştirmek amacıyla özel
ödenek, kaydolunur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bütçe Uygulamasına İlişkin Hükümler
Bölüm Düzeni ve Deyimler
MADDE 19. — Gider cetvellerinin bölümleri, program bütçe uygulamasında programlar
şeklinde düzenlenir. Programlar altprogramlara, altprogramlar da hizmetlerin veya harcama
ların niteliğine uygun ödenek türlerine göre faaliyet veya projelere ayrılır. Her faaliyet veya proje
gerekli sayıda harcama kaleminden oluşur.
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda ve bu Kanunda yer alan;
a) "Fasıl ve bölüm" deyimleri bütçe sınıflandırılmasındaki "Program"ı,
b) "Kesim" deyimi "AItprogram"ı,
c) "Madde" deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak şekilde "Faaliyet" veya "Proje"yi,
d) "Tertip" deyimi, hizmet veya harcamanın yapılacağı program, altprogram, ödenek
türü, faaliyet - proje ve harcama kalemi bileşimini,
e) "Harcama kalemi" deyimi, (A) işaretli cetvelde yer alan ödeneklerin 100, 200... 900
düzeyindeki ayırımını,
f) "Ayrıntı kodu" deyimi, harcama kaleminde yer alan ödenekler esas alınarak tahak
kuk ettirilecek giderlerin (R) işaretli cetvelde belirtildiği üzere Devlet muhasebesi kayıtlarında
gösterileceği altayırımı (bu ayırıma Kesinhesap Kanunu tasarılarında da yer verilir.),
g) Borç ödemeleri yönünden "ilgili hizmet tertibi" deyimi, (Personel giderlerine ait har
cama kalemlerindeki ödenek Sfckiyeleri yalnızca personel giderleri borçlarına karşılık gösteril
mek şartıyla) hizmet veya harcamanın ait olduğu program bazını,
tfade eder.
.
Bağlı Cetveller
MADDE 20. — a) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 29 uncu mad
desine göre,
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1. 1 inci madde ile verilen ödeneğin dağılımı "A" işaretli,
2. özel hükümlerine göre 1990 malî yılında tahsiline devam olunacak Devlet gelirleri " B "
işaretli,
3. Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler " C " işaretli,
4. Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatanî hizmet aylıkları " Ç " işaretli,
5. Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar "G" işaretli,
6. Harcamalara ilişkin formül "R" işaretli,
b) 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca her yıl Bütçe Kanunu ile tespiti ge
reken miktarlar " H " işaretli,
c) Muhtelif kanunlar ile kanun hükmünde kararnameler uyarınca yılları bütçe kanunla
rında gösterilmesi gereken parasal sınırlar " 1 " işaretli,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 176 ncı maddesi uyarınca her yıl Bütçe
Kanunu ile tespiti öngörülen konferans ücreti ile saat başına ödenecek ek ders ücreti; aynı Ka
nunun değişik 178 inci maddesine ve "Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir
Yönetmelik" hükümlerine göre Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan fazla çalışma
programlarına dayanılarak saat başına ödenecek ücretlerin azamî ve asgarî limitleri ile görev
lerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmeleri yürüten personele öde
necek aylık fazla çalışma ücreti; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun
21 inci ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 16 ncı maddelerinde öngörülen
muhtelif ücret ödemelerinin miktarı "K" işaretli,
e) 11.8.1982 tarih ve 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun
üçüncü maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilecek okul pansiyonları
ile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık okulları öğrencilerinden alınacak pansiyon ücretleri " M "
işaretli,
f) 7.6.1939 tarih ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun,
1. 36 ncı maddesine göre millî müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım
değerleri " O " işaretli,
2. 38 inci maddesine göre alınacak motorlu taşıtların alım değerleri " P " işaretli,
g) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yıl içinde değişiklik yapılabilmesi kaydıyla Taşıt Ka
nunu uyarınca kurumların satın alacakları taşıtların en çok satın alma bedelleri " T " işaretli,
Cetvellerde gösterilmiştir.
Yeni Tertip, Harcama ve Gelir Kalemleri Açılması
MADDE 21. — Maliye ve Gümrük Bakanı;
a) İlgili mevzuatına göre, yılı içinde 1990 yılı Programına alınan projeler için (2) ödenek
türü altında, hizmetin gerektirdiği hallerde de (3) ödenek türü altında yeni tertipler; veya (A)
işaretli cetvelin bütünü içinde yeni faaliyet ve harcama kalemleri açmaya,
b) Gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim ve madde kalemleri açmaya,
Yetkilidir.
.'•
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Aktarma
MADDE 22. — a) Maliye ve Gümrük Bakanı;

x

1. Münhasıran (100 - Personel giderleri) harcama kalemindeki ödeneklerle ilgili olarak,
aynı kuruluş bütçesi içinde programlar arası aktarma yapmaya,
2. Kuruluş bütçelerinin (100 - Personel giderleri) tertiplerinde yer alan ödeneklerden yılı
içinde kullanılması imkânı olmadığı tespit olunan miktarları, yine personel giderlerinde kulla
nılmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibine aktarmaya,
3. Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üzerine bütçesinden, malî yıl içinde hizmeti
yürütecek olan daire veya idarenin bütçesine, gerektiğinde Hazine yardımı ile ilişkilendirilmek
suretiyle ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya,
4. 1990 yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uy
gun olarak yıllık programda yapılacak değişiklikler gereği, değişiklik konusu projelere ait öde
nekleri ilgili kuruluşlar bütçeleri arasında aktarmaya,
Yetkilidir.

'

'

Malî yıl içinde diğer bir daireye ve idareye aktarılan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütülme
siyle bütçesine aktarma yapılan daire veya idare görevlidir.
Görev ve Yetkileri Yeniden Düzenlenecek Kamu Kurum ve Kuruluşları tle Millî Savunma
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Bütçelerine tlişkin
Aktarma işlemleri
MADDE 23. — Maliye ve Gümrük Bakanı;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının
uygulanması ve kesinhesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe
işlemlerini ve düzenlemeleri yapmaya,
b) Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu
tanlığı arasında carî malî yıl içinde yapılan hizmetlerin bedellerini karşılamak amacı ile varıla
cak uzlaşma üzerine, ilgili bütçelerin program, altprogram, faaliyet ve projeleri arasında karşı
lıklı olarak aktarma yapmaya,
c) Yukarıda belirtilen bütçelerde yer alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi
gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir program tarafın
dan yürütülmesi halinde ödeneği ilgili program, altprogram, faaliyet veya projeler arasında kar
şılık olarak aktarmaya,
Yetkilidir.

-

Geçen Yıllar Borçları

' . ' . ' .
_ "

MADDE 24. — Malî yılın sonuna kadar ödenemediği gibi emanet hesabına da alınama
yan ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 93 üncü maddesine göre zamanaşımına
uğramamış bulunan geçen yıllar borçlarına ait ödemeler aşağıdaki ilkelere göre yapılır.
a) Yılları bütçelerinin (1) ödenek türü itibariyle, (100 — Personel Giderlerine ait harca
ma kalemlerinden doğan borçlar, "Personel Giderleri Geçen Yıllar Borçları" faaliyetinden ödenir.
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b) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışındaki harcama kalemlerinden doğan borçlar, borcun
doğduğu tertibin ödenek türü dikkate alınarak;
aa) Diğer cari giderlerden doğan borçlar, "Diğer Cari Giderler Geçen Yıllar Borçları",
bb) Yatırım hizmetlerinden doğan borçlar, "Yatırım Giderleri Geçen Yıllar Borçları",
cc) Transfer tertipleri ile ilgili olarak doğan borçlar, "Transfer Giderleri Geçen Yıllar Borç
ları",
'
Faaliyetlerinden ödenir.

/

Bu faaliyetlerdeki ödeneklerin yetmemesi halinde (100 — Personel giderleri dışında ka
lan) aynı veya diğer hizmet tertiplerindeki ödeneklerden bu faaliyetlere aktarma yapmaya Ma
liye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
Kamu Ortaklığı Fonundan Sağlanacak Kaynaklar
MADDE 25. — a) Yüksek Planlama Kurulunca, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Ka
mu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, altyapı tesisleri
nin finansmanı amacıyla ayrılan kaynakları, bir yandan Bütçede açılacak özel tertibe gelir, di
ğer yandan ilgili kuruluş bütçelerinde açılacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye, bunlardan
yılı içinde harcanmayan miktarı ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye
ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
Devlet Planlama Teşkilatı, bu suretle temin edilen kaynakların 1990 Yılı Programı ile iliş
kisini yılı içinde gerçekleştirmeye yetkilidir.
b) 2983 sayılı Kanun gereğince çıkarılan ana para iadeli Gelir Ortaklığı Senetleri ve di
ğer menkul kıymetler kamu kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmelerde ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin 3 numaralı bendine göre
teminat olarak ve Hazinece satılacak millî emlâk bedellerinin ödenmesinde nominal değerleri
üzerinden kabul edilir.
REMO ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu
MADDE 26. — a) Silahlı Kuvvetlerin yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve gereçleri
nin yenileştirilmesi amacıyla Millî Savunma ve tçişleri (Jandarma Genel Komutanlığı) Bakan
lıklarına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında 1904, 2020 ve
2300 sayılı Kanunlarla değişik 27.6.1972 tarih ve 1601 sayılı, 23.11.1972 tarih ve 1632 sayılı Ka
nunların 8.9.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin yü
rürlük süresi uzatılmış ve ilgili bütçelerde yeni tertip açmaya ve geçen yıllar ödenek bakiyeleri
ni devretmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili kılınmıştır.
b) Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik hedef planı uyarınca temini gerekli modern silah,
araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için malî yıl içinde
yapılacak harcamalar, 7.11.1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayii Des
tekleme Fonunun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer aynî ve nakdî im
kânlar birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edilecek esas
lar dairesinde karşılanır.
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c) Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde mevcut ödeneklerden yukarı
daki fıkra gereğince tespit edilecek miktarlarını Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödeme
ye Millî Savunma Bakanı yetkilidir.
d) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan (a) fıkrası çerçevesinde Hazineye yatırılacak
paraları bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili ter
tiplerine ödenek kaydetmeye ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir.
e) 3238 sayılı Kanunda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, Savunma Sanayii Destekle
me Fonundan emniyet Genel Müdürlüğü için kiralanan, satın alınan ve satın alınacak helikop
terler için yapılan ve yapılacak ödemeler, bu amaçla Genel Müdürlük bütçesine konan ödene
ğin Fona aktarılmasıyla karşılanır. Aktarma işlemini yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir.
Transferi Mümkün Olmayan Konsolosluk Gelirleri
MADDE 27. — Konvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden transferi mümkün olma
yan ve 1989 yılı sonu itibariyle kullanılmayan miktarları, Dışişleri Bakanlığı bütçesinde açıla
cak özel bir tertibe, bu Bakanlığın gerekli gördüğü mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üze
re, yılı bütçesine ödenek ve gerektiğinde gelir kaydetmeye ve yılı içinde kullanılmayan miktar
ları gelecek yıla-devren ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
Yapılacak harcamaların esas ve usulleri Dışişleri Bakanı ile Maliye ve Gümrük Bakanınca
müştereken tespit edilir.
Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığın
ca Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet Karşılıkları.
MADDE 28. — Maliye ve Gümrük Bakanı;
a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutan
lığınca yabancı ülkelere ve uluslararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir hizmetin yerine geti
rilmesinde kullanılan kara, deniz ve hava taşıtlarından alınan kira veya ücret tutarlarını;
b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim gö
ren yabancı uyruklu subay, astsubay veya erlere yapılan masraflar karşılığında ilgili devletlerce
ödenen miktarları;
c) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek havaalanlarının bakım ve ona
rımları için verilecek paraları;
Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan yukarıda yazılı ku
ruluş bütçelerinin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek
kaydolan miktarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye,
Yetkilidir.
Bağış, Hibe ve Yardım Yolu ile Gelen Malzemeler
MADDE 29. — a) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan hibe olarak malî yıl içinde elde
edilecek imkânların Türk Lirası karşılıklarını gereğine göre bütçeye gelir veya gelir, ödenek ve
gider kaydetmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir.
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b) Dış kaynaklardan veya Uluslararası antlaşmalar içerisinde bağış ve kredi yolu ile ge
lecek her çeşit malzemenin navlun ve dışalımla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile
bunların karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak harcama kalemlerine öde
nek kaydetmeye ve gereken işlemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
c) 1990 bütçe yılı içerisinde Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı devletlerden askerî yardım yolu ile veya
diğer yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, bağlı (B) cetvelinde bu adlarda
açılacak tertiplere gelir ve karşılıklarını da bu bütçelerde açılacak özel tertiplere ödenek ve gi
der kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Eğitim ve Öğretim Ödenekleri
MADDE 30. — Genel Bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının bütçelerine, genel bütçeye da
hil dairelerce yöneltilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt dışında kendi hesaplarına okut
turacakları öğrenciler için konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarını, bu Kanuna bağlı
(B) cetveline gelir ve bu öğrencilerin her çeşit giderlerini karşılamak üzere, (A) cetvelinde ilgili
kurumun bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir.
Özel Ödeneklerin iptali
MADDE 31. — Bağışlara ilişkin özel ödeneklerle diğer özel ödeneklerden;
a) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkları ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi
bakımından yetersiz olanları,
b) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışında kalıp da (8 000 000) lirayı aşmayan ve iki yıl dev
rettiği halde harcanmayanları,
İptal etmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
Döner Sermaye Gelirleri
MADDE 32. — Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner serma
yeli işletmelerin aylık gayri safî hâsılatının % 15'ini ve sermayeye eklenmiş olsun veya olmasın
kullanılmayan geçmiş yıl kârları dahil yıl sonu kârlarını Hazineye yatırtmaya Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. Maliye ve Gümrük Bakanı bu oranı, döner sermayeler veya işletmeleri
itibariyle sıfıra kadar indirebilir.
Peşin gelirlerin ve yıl sonu kârlarının toplanmasına, kaydına, raporlanmasına, bildirim
ve ödeme sürelerinin tespitine ve peşin gelirlerin yıl sonu kârlarına mahsubuna ilişkin hususlar
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.
Yıl sonu kârları ve peşin gelirler yatırılmadığı takdirde, yıllık % 12 zamlı olarak ve 6183
sayılı Kanundaki usullere göre tahsil edilir. Ancak, hesaplanan zam,döner sermayelerin İta Amiri
ve Saymanlarından yarı yarıya alınır. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca verilmiş ek süreler için
zam uygulanmaz.

NATO Hesabı ve Akaryakıt Fiyat istikrar Fonunun Gelir Fazlaları ile Fonlardan Bütçeye Gelir K
MADDE 33. — 1. T. C. Merkez Bankasında NATO Hesabında toplanan paralardan Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca tespit edilecek miktarlarla, 16.9.1960 tarih ve 79 sayılı Ka
nunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince teşkil olunan "Akaryakıt istikrar Fonu"nun
üçer aylık dönemler itibariyle gelir fazlalarından yarısına kadar olan kısımları, yıl sonunda
da net gelir fazlasının tamamı, Gelir Bütçesinin ilgili tertiplerine gelir kaydedilir.
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2. Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş olan fonların hâsı
latlarının °7o 50'sini, daha düşük oran tespiti gereken hallerde fonlar nezdinde yaptıracağı in
celemeler sonucuna göre Başbakan onayı ile belirlenecek kısımlarını bütçeye gelir kaydetmeye
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
Genel ve Katma Bütçeli idarelerle, diğer kamu kuruluşları, Bankalar ve Saymanlıkların
fonlara yaptıkları ödemeler veya fonlar hesabına tahsil ettikleri tutarlardan % 50 oranına ka
dar kesinti yaptırmaya, kesintiye ilişkin esas ve usullerle, süreleri tespit etmeye Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir.
Petrolden Devlet Hakkı
MADDE 34. — 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Kanuna göre petrolden alınacak Devlet hak
kı, bütçenin (B) cetvelindeki "Petrolden Devlet Hakkı" tertibine gelir kaydolunur.
İKINCI KIŞIM

Hazine ve Kamu Kuruluşlarına ilişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Devlet Borçları
Devlet Borçlarının Yönetimi
MADDE 35. — a) Devlet borçlarının yönetimi 16.4.1986 tarih ve 3274 sayılı Kanunun
9 uncu maddesi uyarınca Hazine ve Dış Ticaret müsteşarlığınca yürütülür.
b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan malî yıl içerisinde ödene
cek dış ve iç borç anaparaları ile dış ve iç borçlanma tutarlarını bütçe dışında özel hesaplarda
izletmeye, malî yıl zarfında iç ve dış borç anapara geri ödemelerini bütçe ile ilgilendirmeksizin
yapmaya yetkilidir.
c) Devlet iç ve dış borç faizleri ve genel giderleri bu amaçla bütçeye konulacak ödenek
lerle karşılanır.
d) Katma bütçeli idarelerin dış borçları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca bu mad
de esaslarına göre ödenir.
e) Devlet borçlarının uygulama sonuçları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı
bulunduğu Bakanlıkça hazırlanarak ilgili yıl kesinhesap cetveli ile birlikte Hazine Genel Hesa
bına dahil edilmek üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir.
0 Devlet borçlarının yönetimi ve muhasebesi ile ilgili esas ve usuller Maliye ve Gümrük
Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte düzenlenir.
iç Borçlanma
MADDE 36. — a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan malî yıl
içinde (9 000 000 000 000) liralık, bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanma akdine yetkilidir.
Borçlanılabilecek miktar gerektiğinde yarısına kadar artırılabilir.

•

.

.

•

•

•

.

•

.

•

•

.

/

— 36 —

3595

27.12.1989

b) Verilen yetki sınırları içinde çıkarılacak Devlet tahvillerinin çeşitleri ile bunların faiz
oranı, ihraç fiyatı, ödeme süresi, basım ve satış yöntemleri ve diğer şartları Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığınca tespit olunur. Bu tahvillerin basım giderleri ve satışa katılacak bankalara
ödenecek komisyon ve banka muameleleri vergileri ile satışa katılan bankaların satış işlemleri
dolayısı ile yapacakları her türlü gider, vergi, resim ve harçların Hazinece bankalara geri öden
mesinde ve tahvillerin basımında uygulanacak şekil ve esaslar Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaksızın akdedilecek malî servis anlaş
ması ile tespit edilir.
Cari yıl içinde çıkarılacak veya daha önceki yıllarda çıkarılmış tahviller, işlemiş faizleri
ödenmek suretiyle, erken itfaya tabi tutulabilir.
Çıkarılacak tahvillerin faiz ve anapara ödemeleri ile yukarıda sözü geçen malî servis an
laşmasında yer alacak ödemeler ve bunların dışında kalan diğer konsolide devlet borçları ile
ilgili gider ve işlemler her türlü vergi (Gelir ve Kurumlar Vergisi hariç), resim ve harçtan müs
tesnadır.
Bu fıkralardaki hükümler Hazine bonoları ile daha önceki yıllarda ihraç olunan devlet
tahvili, Hazine bonoları ve diğer konsolide devlet borçları ile ilgili işlemlerde de geçerlidir.
1990 yılında çıkarılacak tahvil ve bonoların vergi istisnalarını kaldırmaya veya uygulana
cak oranlan, yürürlükteki oranlar içinde kalmak üzere, tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
c) Devlet iç borçlanma senetlerinin dövize endeksli olarak ihracı halinde, anaparadaki
kur artışları her faiz ödeme tarihi itibariyle yeniden hesaplanıp, anapara değerine ilave edile
rek iç borç kaydı yapılır.
d) Devlet iç borçlanma tahvilleri ile Hazine bonoları kamu kurumlarının yapacakları ihale
ve sözleşmelerde teminat olarak ve Hazinece satılacak millî emlâk bedellerinin ödenmesinde
nominal değerleri üzerinden kabul edilir. Tahvil ve bonolar nominal bedele faiz dahil edilerek
ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.
2974 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması
MADDE 37. — a) 2974 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları Borçlarının Tahkimi
Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu Hazinece üstlenilerek tahkim olunan borç
lar için 1990 yılında yapılacak faiz ve anapara ödemelerinin gerektirdiği tutarda alacaklı kuru
luşlara özel,tertip devlet iç borçlanma tahvili vermeye,
b) Yukarıdaki fıkrada sözü edilen faiz ödemelerini "Bütçeden mahsup edilecek ödeme
ler hesabı"ndan yaptırmaya, hesabın yılı içinde mahsup edilemeyen artıklarını ertesi yıla dev
retmeye,
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.
Dış Borçlanma
MADDE 38. — a) Yabancı ülke, banka ve kurumlarla veya uluslararası kuruluşlarla ya
pılmış ve yapılacak anlaşmalara göre proje kredisi olarak malî yıl içinde elde edilen imkânların;
1. Türk Lirası karşılıkları; dış borç kayıtları yapılarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğı tarafından,
2. Malzeme ve hizmet bedelleri; taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile birlikte ilgili
kuruluşlar tarafından,
~~
'
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Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilir.
Söz konusu miktarları gerektiğinde ilgili kuruluşlara ait bütçelerde açılacak özel tertiplere;
1. ödenek kaydederek,
2. Mevcut ödeneklerden aktarma yaparak,
Bütçeleştirmeye, bunlardan yılı içinde harcanmayan miktarları ertesi yıl bütçesine devren
ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
Daha önceki yıllarda benzer şekilde sağlanan imkânların Türk Lirası Karşılıkları ile mal
zeme ve hizmet bedelleri için de yukarıdaki esaslara göre işlem yapılır.
b) Dış borçlanma imkânları ile satın alınacak malzeme ve hizmetlere ait taahhüt evrakı
veya sözleşme tasarıları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilmeden satın alma işlemi ger
çekleştirilemez ve ilgili miktarların dış borç kayıtları yapılamaz. Maliye ve Gümrük Bakanlığı
gerektiğinde dış borçlanma ile ilgili bütçeleştirme işlemleri yapılmadan önce (ilgili miktarların
ödenek, gider ve dış borç kayıtları daha sonra yapılmak üzere) taahhüt evrakını ve sözleşme
tasarısını vize etmeye yetkilidir.
c) Dış Devlet Borçlarıyla ilgili kredi anlaşmalarının yürürlüğe girmesini sağlayacak Ka
nunî düzenlemelerin tamamlanmasına kadar kredi anlaşmaları gereği peşin ödenmesi gereken
komisyon, ücret, garanti ücreti ve benzeri giderler ile gerektiğinde faiz ödemelerini de "Bütçe
den Mahsup edilecek ödemeler Hesabı"ndan yaptırmaya, hesabın yılı içinde mahsup edile
meyen artıklarını ertesi malî yıla devretmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı oldu
ğu Bakan yetkilidir.
d) Konsolide Dış Devlet Borçlarıyla ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödeme
ve işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
e) Finansmanı yabancı devlet veya uluslararası kuruluşlarla yapılan antlaşmalara göre
sağlanarak gerçekleştirilecek olan işler, anlaşma hükümlerinde özel ihale ve satınalma usulle
rinin öngörülmesi halinde, özel Kanun, Kararname veya antlaşma hükümlerine göre yürütülür.
Dts Borçların ikraz, Devir ve Garanti Edilmesi
MADDE 39. — a) Yabancı ülke, banka*ve kurumlardan veya uluslararası kuruluşlardan
borçlanma yoluyla temin edilen imkânları, ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağla
mak amacıyla ve antlaşmalar hükümleri uyarınca kamu ve özel sektör kurumlarına ikraz, de
vir veya kullandırmaya ve bu kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri aynr kuruluşlar için
hesaben ikraz veya krediye-dönüştürmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu
Bakan yetkilidir.
b) Yukarıda belirtilen imkânların doğrudan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ka
mu bankalarınca sağlanması halinde, bu kredileri kısmen veya tamamen anlaşma hükümleri
ile beraber devralmaya, devralınan kredileri kamu kurumlarına ikraz, devir veya kullandırma
ya ve bu kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için hesaben ikraz veya
krediye dönüştürmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.
c) Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluşlarınca ve diğer her türlü dış
kaynaklarca kamu kurumlarına (özel hukuk hükümlerine tabi olmakla beraber sermayelerinin
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% 50sinden fazlası kamuya ait olanlar dahil) ve yatırım bankalarına verilecek kredileri, anlaşmalarındaki şartlarıyla garanti etmeye, ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca yabancı ülkelere
açılacak kredilerin geri ödenmesini garanti etmeye, yabancı ülkelerde doğrudan teminat mek
tubu vermeye, yetkili ulusal bankalar lehine garanti vermeye, özel sektör kurumlarına verile
cek kredilere Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatına göre transfer garantisi vermeye Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.
d) Yap-tşlet-Devret modeline dayalı olarak gerçekleştirilecek projeler çerçevesinde; bu
projeleri gerçekleştirecek özel hukuk hükümlerine tabi şirket statüsüne sahip yerli ve/veya ya
bancı ortaklardan oluşan Türk Şirketlerinden kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıkla
rının mahallî idarelerin satın alacakları mal ve hizmet bedelleri için ödeme garantisi vermeye,
gerektiğinde, projeyle ilgili anlaşmalardaki koşullar çerçevesinde köprü krediler (Subordinated
Bridge Credits) sağlanmasına veya sağlanacak bu krediler için geri ödeme garantisi vermeye
ve Yap-îşlet-Devret modeline dayanan tesisin söz konusu projelere ilişkin anlaşmalardaki ko
şullar muvacehesinde satın alınması halinde de dış kredi borçlarını yüklenecek kamu kurum
ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahallî idarelerin lehine, finansör kuruluşlara garan
ti vermeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.
e) Hazinece yabancı ülkeler veya yabancı ülkeler resmî kuruluşları veyahut Uluslararası
kuruluşlardan sağlanan kredilerin teknik yardım ve eğitim amaçları kapsamındaki bölümle
rinden anlaşma hükümlerine istinaden gerektiğinde karşılıksız olarak özel bütçeli kuruluşlara
kullandırmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.
f) Daha önceki yıllarda yapılan işlemler için de bu esaslar geçerlidir.
244 Sayüı Kanun Kapsamı Dışında Borçlanma
MADDE 40. — a) Yıllık programlarla belirlenen dış finansman ihtiyaçlarının karşılan
ması amacıyla 31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla kredi
anlaşmaları yapmaya ve projelerin yapılabilirlik çalışmalarının dış finansman ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşılacak şartlarla (10 000 000) ABD dolarına ka
dar olan borçlanmaların yapılmasına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kan yetkilidir.
. . - . " •
b) Bu gibi anlaşmalar savunma borçlanmalarına ilişkin kredi anlaşmaları ve Bütçe Ka
nunları hükümlerine dayanılarak yapılmış olup, Bakanlar Kurulunca uygun görülen diğer kre
di 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.
c) Daha önceki bütçe yıllarında aktedilmiş benzeri anlaşmalar hakkında da bu hüküm
uygulanır.
Hibe Anlaşmaları
MADDE 41. — Yabancı ülkeler, yabancı ülkeler kredi kuruluşları ve Uluslararası malî ku
ruluşlar ile hibe anlaşmaları yapılmasına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu
Bakan yetkilidir.
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Hazine İşlemleri

Hazine Bonoları ve Avans işlemleri
MADDE 42. — Genel Bütçe ödemelerini zamanında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği
mevsimlik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek, uygulan
makta olan para politikasını yönlendirmek amaçları ile malî yıl içinde gerçek ve tüzelkişilere,
genel bütçeden Hazine yardımı yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına, Kanunla kurulmuş fon
lara en çok bir yıl vadeli Hazine bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın almaya, sa
tılacak Hazine bonolarının çeşitlerini, miktarını, satış usul ve esasları ile şartlarını tespite,
14.1.1970 tarih ve 1211 sayılı Kanunun 50 nci maddesi esaslarına göre T.C. Merkez Bankasın
dan kısa vadeli avans almaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.
Hazine bonolarının faizleri ve genel giderleri bu amaçla bütçeye konulacak ödeneklerle
;
karşılanır.
Hazine bonolarının faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili ödemeler ve borçlanmaya ilişkin bü
tün işlemler her türlü vergi (Gelir ve Kurumlar Vergisi hariç) ve resimden müstesnadır.
Çeşitli Saymanlıklardaki Değerlerin Hazineye Geçişi
MADDE 43. — Maliye ve Gümrük Bakanı, bütün saymanlıkların çeşitli nedenlerle Hazi
ne hesapları dışında kalan mal varlıkları ve emanetler de dahil olmak üzere her çeşit paralarını
Hazine hesaplarına kaydettirmeye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve bu amaçla gerekli önlemle
ri almaya yetkilidir.
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun tanımladığı bir saymanın yönetim ve sorum
luluğunda olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uygulanır.
Kaynak Kullanımım Dec'ekletne Fonuna Ödemeler
MADDE 44. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin Kaynak Kullanımını Des
tekleme Fonuna ödemeler tertibinde yer alan ödeneği, amaçları dahilinde kullanılmak üzere
bu Fona aktarmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.
Geri Verilecek Paralar
MADDE 45. — 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Kanun uyarınca, geri verilecek paraların ke
sin olarak veya avans suretiyle ödenmesinin şekil ve usulleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğının bağlı olduğu Bakanlıkla Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından müştereken tespit olunur.
Yapılacak inceleme sonunda, fazla ödendiği tespit olunan veya zamanında mahsup olun
mayan tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine
göre geri alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamu İktisadî Teşebbüsleri
Kamu iktisadî Teşebbüslerinin Kârları
MADDE 46. — 1. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kuruluşla
rın, 1989 yılı kârlarından Hazineye isabet eden tutarları,
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a) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen kısıtlamalara tabi olmaksızın;
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir kay
detmeye,
b) Kuruluşların ödenmemiş sermayelerine veya tahakkuk etmiş görev zararları alacakla
rına mahsup edilmek veya kendilerine ikraz edilmek üzere Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye,
2. Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşların 1988 ve daha önceki yıllara ait kâr payla
rından Hazineye isabet eden tutarları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kanın talebi üzerine bütçenin gelir ve giderleri ile ilgilendirmeksizin kuruluşların görev zarar
ları alacakları veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye ilişkin işlemleri yapmaya,
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
Kamu Ortaklıkları ve iştiraklerinde Sermaye Değişikliği
MADDE 47. — 1. Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesi tedbirlerini
uygulamak, sermaye artırımlarına katılmak, kamu iktisadî teşebbüslerinin yatırım ve finans
man programlarının gereklerini yerine getirmek ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerini uygulamak amacıyla;
a) Hazinece her türlü sermaye artırımlarına katıhnması ve her türlü sermaye paylarının
satın alınmasına,
b) Hazinenin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin sermaye paylarını diğer kamu iktisadî te
şebbüslerine ve katma bütçeli idarelere devretmeye veya onlar tarafından devraldırmaya,
c) Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazineye veya çeşitli fonlara olan
borçlarını yıllık yatırım ve finansman programlarına uygun olarak Hazineden olan alacakları
na veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye veya teşebbüslerin borçlarının ödenme za
manı VÎ şartlarını belirlemeye, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan,
d) Bu işlemlerin gerektirdiği tutarları, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üze
rine, mahiyetine göre, bütçede açılacak özel tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye ve
Gümrük Bakanı,
Yetkilidir.
2. Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1989 yılı sonu itibariyle;

>

a) Hazineye ve fonlara olan vadesi geçmiş borçlarını, Hazineden ve fonlardan olan ala
caklarına veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye,
b) Türkiye thracat Kredi Bankasına (Devlet Yatırım Bankası) olan borçlarının ödeme za
man ve şartlarını tespite, gerektiğinde ödenmemiş sermayelerine mahsuben bu borçlarla, Ban
kanın Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarının Hazine tarafından devralınarak mahsup
ve tasfiyesini sağlamaya,
c) Hazineden olan görev zararı alacaklarına karşılık Tarım Satış Kooperatifleri ve bir
liklerinin T.C. Ziraat Bankasına olan destekleme kredisi borçlarının ödeme zamanı ve şartları
nı belirlemeye, gerektiğinde bunların görev zararı borçlarına karşılık Hazinece devralınmasını
sağlamaya, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan,
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d) Bu işlemleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine, gelir ve gider he
sapları ile ilgilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili devlet hesaplarına kaydettirmeye Mali
ye ve Gümrük Bakanı,
Yetkilidir.
3. İkinci fıkra uygulaması çerçevesinde işleme tabi tutulan kamu iktisadî teşebbüsleri ve
bağlı ortaklarının Hazine devirli dış kredilerinin Türk Lirası karşılıkları ve bu fıkraya göre devralınabilecek borçların miktarı ile sınırlı kalmak kaydıyla Hazine tarafından özel tertip Devlet
tahvilleri ihraç edilebilir. Bu tahviller iç borçlanma ile ilgili maddedeki limitin dışında olup,
vade, faiz ve sair şartları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi
üzerine Başbakan tarafından belirlenir.
Kamu iktisadî Teşebbüslerine Yapuacak iktisadî Transferler ve Yardımlar
MADDE 48. — Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu
iktisadî teşebbüslerine yapılacak "İktisadî Transferler ve Yardımlar Hakkında" 8.6.1959 tarih
li ve 7338 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz.
Hazine Kefaletleri
MADDE 49. — a) Kamu İktisadî Teşebbüslerinin destekleme alımları ve diğer faaliyet
leri ile ilgili finansman ihtiyaçları için yapacakları borçlanmalara Hazine kefaleti vermeye,
b) Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin kredi, sigorta ve garanti faaliyetleri nedeniyle
yüklendiği işlemlerden doğabilecek politik riskleri garanti etmeye ve bu risklerden doğabilecek
zararları ödemeye,
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kamu Personeline İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
özlük Hakları
Katsayılar ve Yurt Dışı Aylıkları
MADDE 50. — a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 154 üncü maddesi
uyarınca gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde (255), memuriyet taban aylığı
göstergesi için ise (280) katsayı uygulanır.
b) Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan Devlet memurları
nın yurt dışı aylıkları, yeni kurlar ve yeni emsaller tespit edilinceye kadar, 12.3.1987 tarih ve
87/11595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinde yer alan hükümlere göre ödenir.
ikramiye ve Diğer Ödemeler
MADDE 51. — a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile ek ve deği
şikliklerine göre verilen ve aynı Kanunla belirtilen oran ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulu
nacak ikramiyenin ödenmesine devam olunur. Anılan Kanunun 26.7.1983 Tarih ve 2867 sayılı
Kanunla değişik 60 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında bütçe kanunu ile belirleneceği ifade edi
len ikramiye katsayısı olarak 1990 yılında Devlet memurları aylıkları için tespit olunan katsayı
uygulanır.
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b) 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 14.7.1970 tarih ve 1310 sa
yılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ile Devlet tiyatrolarında oynanacak eserleri seçen edebi ku
rulun tiyatrodan memur olmayan üyelerine her toplantı için özel kanunlarında değişiklik yapı
lıncaya kadar (6 000) TL. toplantı ödeneği verilir.
c) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya kadar,
ayın Kanunun 164 üncü maddesine göre, olağan çalışma saatleri dışında yapılacak gümrük
işlemleri ve yük alıp vermeleri için aynı madde uyarınca iş sahiplerinden tahsil edilen ve emananete alınan ücretlerden en az yarısı 164 üncü madde hükümlerine göre belirlenecek hak sa
hiplerine ödenir. Bu ücretlerden kalan paraların söz konuşu Bakanlık (bağlı kuruluşlar dahil)
personeline ödenmesine veya anılan Kanunun 161 inci maddesinin 4 üncü bendinde belirtilen
amaçlarla kullanımına yahut kısmen ya da tamamen Hazineye irat kaydına ilişkin esasları tes
pite Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
1615 sayılı Kanunun 164 üncü maddesi hükmünden yukarıdaki fıkrada belirtilen işlerde
görevlendirilen diğer bakanlıklar personeli ile bu işlerde fiilen çalışan saymanlık memurları
ve diğer memurlar da yararlandırılırlar.
Tayın Bedeli

.

MADDE 52. — a) Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında 22.6.1978
tarih ve 2155 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek aylık tayın
bedeli, günlük er istihkakının bir aylık tutarı esas alınarak hesaplanır. Ancak, bu şekilde öde
necek tayın bedelinin aylık tutarı (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılma
sı sonucu bulunacak miktarı geçemez.
b) Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerinin erler gibi iaşe edilmelerine devam olunur. Bun
lardan, kazandan iaşelerinin mümkün olmadığı, bağlı bulundukları komutanlık veya kurum
amirliğince yazılı belge ile tevsik edilenler bedelen iaşe edilirler.
tKINCÎ BÖLÜM
İstihdam Esasları
'. Kadroların Kullanımı
MADDE 53. — a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere, bunlara bağlı
döner sermayeli kuruluşlara, Kanunlarla kurulan fonlara, kefalet sandıklarına ve hizmetlerini
genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlara tahsis
edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile sürekli işçi kadrolarından 31.12.1989 tarihi itiba
riyle boş olanlar ile bu tarihten sonra herhangi bir nedenle boşalanların açıktan atama ama
cıyla kullanılması Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Başbakanlığın iznine tabi
dir. Ancak, mecburî hizmetli personel, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu
meslekten sayılan görevlerde olanlar, yükseköğretim kurumu öğretim elemanları ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca istisnaî memuriyetlere atanacak olanlar
için izin aranmaz.
b)
Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, mahallî idareler ve kamu iktisadî teşebbüsle
ri, özel Kanuna veya özel Kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar
veya bunlara bağlı işyerleri, sakat ve eski hükümlüler için;
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1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlan taşımak kaydıyla anılan Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolardan,
2. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilmiş işçi kadro ve pozisyonlarından,
tş Kanununun 25 inci maddesinde belirlenen oranlarda kadro ve pozisyon ayırmaya ve
yükümlü oldukları kadar atama yapmaya mecburdurlar.
c) 647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun Değişik 17 nci maddesine göre hükümlü
çalıştırmakla yükümlü kuruluşlar, bu amaçla, mevcut işçi kadro ve pozisyonlarının °/o 3'ünden
az ve % 5'inden fazla olmamak üzere, işçi kadro ve pozisyonu ayırmak zorundadırlar.
d) Genel ve Katma bütçeli kuruluşların döner sermaye ve fon saymanlığı kadroları ile
katma bütçeli kuruluşların saymanlık ve bu saymanlıklarda çalışan memurlara ait kadrolar
dan Maliye ve Gümrük Bakanlığınca uygun görülenler gerektiğinde bu Bakanlığın kadro cet
vellerine eklenebilir.
Sözleşmeli Personel
MADDE 54. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli ku
ruluşlar, belediyeler, il özel idareleri, Kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve katma
bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar ile 8.6.1984 tarih ve
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşlarda sözleşme ile ça
lıştırılacak personel hakkında 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek
ve değişikliklerinin uygulanmasına devam olunur.
Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dışında diğer Ka
nun hükümlerine göre çalıştırdıkları sözleşmeli personelin unvan, sayı ve ücretlerini belirten
cetvelleri ve tip sözleşme örneklerini, 1990 yılı Ocak ayı sonuna kadar Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına vize ettirmek zorundadırlar.
Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak sonradan görevlendirilecek yeni
sözleşmeli personel için de kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek ek cetvellerin ve farklı hükümler
kapsaması halinde tip sözleşme örneklerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına vize ettirilmesi
gereklidir. Yukarıdaki fıkralara göre vize işlemleri yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhan
gi bir ödemede bulunulamaz.
K
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile ek geçici 16
ncı maddesi ve özel Kanunları uyarınca 1989 Malî Yılında sözleşme ile çalıştırılanlardan 1990
Malî Yılında görevlerine devam etmeleri ilgili bakanlık veya kuruluşlarca uygun görülenlerin
Ocak - Şubat aylarına ait sözleşme ücretleri, sözleşme ile çalıştırılmaları konusundaki Kanunî
işlemleri tamamlayıncaya kadar 1989 Malî Yılında vize edilmiş sözleşmelerine göre, yeni söz
leşmeleri esas alınarak gerekli düzeltmeler daha sonra yapılmak üzere, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı vizesi aranmaksızın ödenir.
Geçici işçi Kadroları

•--">
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MADDE 55. — Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner
sermayeli kuruluşlar, Kanunla kurulan fonlar, hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer
tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun
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Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşların 1.1.1990 tarihinden itibaren 30 iş
gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları, ilgili bakanlığın
onayı alınmak suretiyle 31.1.1990 tarihine kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına vize ettirilecektir.
1990 Malî Yılında, Kanunla, uluslararası antlaşmalarla veya 1990 yılı programı ile kurul
ması veya genişletilmesi öngörülen birimler için yapılacak yeni vizeler dışında, 1989 Malî Yı
lında vize edilmiş miktarları aşacak şekilde vize yapılamaz.
Vize edilmiş bulunan geçici işçi pozisyonları Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun gö
rüşü ile başka unvanlı geçici işçi pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Birimlerarası ve kuruluşlararası aktarmalarda da aynı usule uyulur.
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği, ilgisine göre, Sayıştay
Başkanlığına veya Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir.
Bu vize işlemi yapılmaksızın geçici işçi çalıştırılamaz ve ödeme yapılamaz.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli hükümler
Kişi Borçları
MADDE 56. — Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zarurî veya mücbir sebeplerle takip
ve tahsil imkânı kalmayan, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 133 üncü maddesi
uyarınca silinmesi Malî Müşavere Encümeni tarafından uygun görülen kişi borçlarından, tuta
rı 10 000 000 liraya kadar olanlarının kayıtlardan çıkarılmasına Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. Bu miktarı aşan kişi borçlarının terkini T.B.M.M.'nin onayına bağlıdır.
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 131 inci maddesi ile terkin yetkisi Maliye ve
Gümrük Bakanına verilmiş olan, ayniyat ve nakit saymanları ile gelir ve ödemelerle ilgili me
murların zimmetlerinden 1 000 000 lirayı aşanlarının terkin listeleri bütçe uygulama sonuçları
ile birlikte T.B.M.M.'nin bilgisine arz edilir.
Devlet Hesaplarında Kuruşla işlemler
MADDE 57. — 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 kayıtlarında, kanunlarında ve diğer mevzuatında belirtilmiş tutar ve oran
lar değişmemek şartıyla lira kesirleri dikkate alınmaz.
Maliye ve Gümrük bakanı yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak doğacak aksaklıkla
rı gidermeye, vergi dairelerinin müfredat ve mutabakat hesaplan arasındaki uyumsuzluğun gi
derilmesi amacıyla denetim raporlarına dayanılarak tespit edilecek kesin farkları terkine yetkilidir.
Akreditif Kredilerinin Mahsubu
MADDE 58. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinin (A)
fıkrasının (d) bendi hükmüne uygun olarak 1990 yılında ve daha önceki yıllarda açtırılan akre
ditif kredilerinin mahsubunu (Gelecek yıllara sari taahhütler hariç" 1990 yılı bitimine kadar
sonuçlandırmaya ve mahsubu yapılmayanları nakten iade ettirmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı
yetkilidir.
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Teminatlarla ilgili işlemler

MADDE 59. — 1 Mart 1972 tarihinden önce ihale mevzuat» gereğince alınmış olup da
çeşitli nedenlerle iade edilemeyen veya gelir kaydedilemeyen teminatların iade edilme, gelir ya
zılma ve diğer şekillerde saymanlık kayıtlarından çıkarılması işlemlerini yapmaya ve bu işlem
lerin esas ve usullerini belirlemeye genel vekatma bütçeli idarelerde Maliye ve Gümrük Baka
nı, il özel idareleri ve belediyelerde içişleri Bakanı yetkilidir.
Vergilerle ilgili Hükümler
MADDE 60. — a) 7.2.1967 tarih ve 828 sayılı İthalde Alınacak Damga Resmî Hakkın
da Kanun ile değişikliklerinin yürürlük süresi 31.12.1990 tarihine kadar uzatılmıştır.
b) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 10 uncu maddesi hükümleri 1990 yı
lında da uygulanır. Ancak, vadeli satışlarda, 1990 yılından sonra yapılacak tahsilatların ser
mayeye ilavesi halinde bu hüküm uygulanmaz.
c) Gerçek usulde gelir vergisine tabi ticarî kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının
zarar beyanı da dahil olmak üzere, bu faaliyetlerinin her biri ile ilgili olarak beyan edecekleri
kazançları, bu fıkrada yer alan temel gösterge tutarlarına, hayat standardı göstergelerine göre
belirlenen ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak tutardan düşük olduğu takdirde, bu fıkraya
göre belirlenen tutar, vergi tarhına esas'gelirin hesaplanmasında ilgili kazanç tutarı olarak dik
kate alınır.
1. — 1989 Yılında Beyan Edilen Kazançlar için Geçerli Olan Gösterge Tutarları :

Temel gösterge tutarları:
— 1 inci sınıf tacirler ile serbest
meslek erbabı için
— 2 nci sınıf tacirler için
— Noter bulunmayan yerlerde
noterlik görevini ifa ile mükellef
olanlar ve dava vekillerinin,
münhasıran bu işlerden elde et
tikleri kazançları için

Kalkınmada
birinci derecede
öncelikli
yörelerde

Kalkınmada
ikinci derecede
öncelikli
yörelerde

Diğer
yörelerde

2 400 000 lira,
1 350 000 lira,

3 000 000 lira,
1 700 000 lira,

5 000 000 lira,
2 800 000 lira,

1 600 000 lira,

1 700 000 lira,

2 800 000 lira,

Hayat Standardı Gösterge Tutarları :
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 116 ncı maddesinde yer alan hayat standardı
gösterge tablosunun;
— 1 numaralı bendindeki tutar
lar sırasıyla

360 000 lira,
540 000 lira,
1080 000 lira,

450 000 lira,
675 000 lira,
1 350 000 lira,

750 000 lira,
1 100 000 lira,
2 200 000 lira,
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Temel gösterge tutarları
— 2 (b) numaralı bendindeki
tutar
— 3 numaralı bendinde yer
alan tutarlar sırasıyla
— 4 numaralı bendinde yer
alan tutarlar sırasıyla
— 5 numaralı bendindeki tutar
— 6 numaralı bendindeki tutar
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Kalkınmada
birinci derecede
öncelikli
yörelerde

Kalkınmada
ikinci derecede
öncelikli
yörelerde

Diğer
yörelerde

360 000 lira,

450 000 lira,

750 000 lira,

3 600 000 lira,
720 000 lira,

4 500 000 lira,
900 000 lira,

7 500 000 lira,
1 500 000 lira,

720 000 lira,
3 600 000 lira,
720 000 lira,
1 080 000 lira,

900 000 lira, 1 500 000 lira,
4 500 000 lira, 7 500 000 lira,
900 000 lira, 1 500 000 lira,
1 350 000 lira, 2 200 000 liradır.

2. — 1989 Yılına Ait Olup 1990 Yılında Beyan edilmesi Gereken Kazançlara Uygulanacak
Gösterge Tutarları :
i) 1989 yılına ait olup 1990 yılında beyan edilmesi gereken kazançlara, birinci bentde yer
alan temel ve hayat standardı gösterge tutarları % 70 oranında artırılarak uygulanır.
ii) 3030 sayılı Kanun uyarınca büyükşehir belediyesi olan illerin, büyükşehir belediye sı
nırları içinde faaliyette bulunan mükellefler için bu bendfn (i) alt bendi ile diğer yöreler için
tespit edilen temel gösterge tutarları % 20 oranında artırılarak uygulanır.
iii) Altın imalatı ve/veya altın ticareti ile uğraşanlar için faaliyetin ifa edildiği yöreler iti
bariyle, bu bendin (i) ve (ii) alt bentlerinde belirlenen temel gösterge tutarları °7o 50 oranında
artırılarak uygulanır.
iv) Temel gösterge tutarları mükelleflerin ticarî ve meslekî kazançları için ayrı ayrı, ha
yat standardı gösterge tutarları ise aile reisi beyanları da dahil olmak üzere bir defa uygulanır.
Yeni işe başlayan mükelleflerde, temel gösterge tutarlarının yarısı dikkate alınır.
Mükellefler, kendilerine, eşlerine ve çocuklarına ait gelir vergisine tabi gelirleri (hamiline
yazılı mevduatlardan ve menkul kıymetlerden elde edilen gelirler hariç) bulunduğunu belge
lendirdikleri takdirde, temel gösterge tutarlarına isabet eden kısmı hariç olmak üzere, bu esasa
göre yapılan tarhiyat, Vergi Usul Kanununun düzeltme hükümleri çerçevesinde düzeltilir. Şu
kadar ki mükellefler, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulanlar dahil olmak
üzere, kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından kendilerine ait emekli, maluliyet, dul
ve yetim aylığı aldıklarını belgelendirdikleri taktirde, hayat standardı esasına göre yapılan tarhiyatın temel gösterge tutarının da emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı tutarına isabet eden
kısmı düzeltilir.
3. Çiftçilerin 1989 yılına ait olup, 1990 yılında beyan edilmesi gereken zirai kazançları
için hayat standardı esası uygulanmaz.
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4. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca
belirlenir.
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Payı
MADDE 61. — 3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4
üncü maddesinin (c) bendinde yer alan yüzde 3,5 oranı 1990 yılında yüzde 1 olarak uygulanır.
Bakanlar Kurulu bu oranı yüzde 3,5'a kadar artırmaya veya yüzde l'e kadar azaltmaya yetkilidir.
Saymanlık Görev ve Sorumluluklarının Devri
MADDE 62. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye kanununda saymanlara verilen görev ve
yetkilerin bir kısmını gerekli görülen hallerde müdür yardımcılarına devrettirineye, devir ile
ilgili esasları belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Saymanlar hakkındaki sorum
luluk, devredilen işlerle ilgili olarak görev ve yetki verilenler hakkında da uygulanır.
Yabancı Menşeli Araçların Satışı

-

MADDE 63. — Genel ve Katma Bütçeli idarelerin ellerinde bulunan yabana menşeli araç
ların satılması halinde bu satıştan elde edilecek miktarlar, genel bütçeli kuruluşlarda genel büt
çeye, katma bütçeli kuruluşlarda ilgili kuruluş bütçesine özel gelir ve karşılıklarını da yerli üre
tim taşıt edinmek üzere ilgili tertiplerine özel ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı
yetkilidir.
Bu ödeneklerden yılı içinde kullanılmayanlar iptal olunur.
Kutlama Törenleri Harcamaları
MADDE 64. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar ile gelirlerinin yarısından fazlası Hazi
ne yardımlarından meydana gelen kamu kurumları, her yıl kuruluş yıldönümlerinde kutlama
törenleri düzenleyemez ve bu amaçla harcama yapamazlar. Söz konusu kurumlar bu törenleri
ni kuruluşlarını izleyen her beş yılda bir düzenleyebilirler.
Tekel Satış Hâsılatından Ayrılacak Pay
MADDE 65. — Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün
(Tekel) satış hâsılatının % l'i, ekici tütün piyasalarının desteklenmesi amacıyla yapılacak alım
ların finanmanında kullanılmak üzere tefrik edilecek özel bir hesapta izlenir.
Uygulanmayacak Hükümler
MADDE 66. — a) (1) 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 21.10.1960
tarih ve 107 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) fıkrası,
(2) 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değişitirilmesine ve Bu Kanuna
Üç Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 20.6.1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun
ek 3/d üncü maddesi,
(3) 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin
Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna pay verilmesine ilişkin,
(4) 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 46 nci maddesinde
yer alan " . . . bu harç isteyen öğrenciler için borçlanma veya hizmet yükümlülüğü karşılığı Dev
let tarafından ödenir.",
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Hükümleri, 1990 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı (A) cetvelinin ilgili tertiplerine konul
muş ödenek tutarları düzeyinde uygulanır.
b) 233 sayılı Kamu tktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36
ncı maddesinin 4 üncü fıkrası, bu Kanunun "Kamu tktisadî Teşebbüslerinin Kârları" başlıklı
maddesi hükümleri çerçevesinde uygulanır.
c) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkında Kanunun 60 ncı maddesinin 6 ncı
bendinin a/l fıkrasında yer alan ikramiye oranları 1990 malî yılında sırasıyla (Yüzde on) ve
(Yüzde doksan) olarak uygulanır.
d) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanunun 4.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunla değişik
1 inci maddesi uyarınca belediyelere ve il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilat top
lamı üzerinden ayrılacak payların hesaplanmasında ve dağıtımında; aynı Kanunun 3239 sayılı
Kanunun 131 inci maddesi ile değişik geçici 3 üncü maddesinde 1986 yılı için tespit edilen nis
petlerin uygulanmasına 1990 yılında da devam olunur.
e) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Belediyelere ve ti özel idarelerine Genel Bütçe Vergi Ge
lirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun "Payların Hesaplanması ve Dağıtımı" başlıklı
değişik 1 inci maddesinin dağıtıma ilişkin esasları 1990 yılında uygulanmaz. Bunun yerine söz
konusu madde uyarınca 1990 yılında ayrılacak payların belediyelere dağıtımı, belediyelerin nü
fusları, kalkınmışlık dereceleri, malî kaynakları, coğrafî konumları ve turistik durumları göz
önünde bulundurularak içişleri, Maliye ve Gümrük ve Bayındırlık ve tskân Bakanlıklarınca
birlikte tespit edilecek ve Başbakanlıkça uygun görülecek esas ve usuller çerçevesinde yapılır.
f) 29.4.1969 tarih ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun değişik 5 inci maddesinde belirti
len döner sermaye miktarı 500 milyar lira olarak uygulanır.
g) 24.3.1988 tarih ve 3418 sayılı Kanunun 18.5.1989 tarih ve 3558 sayılı Kanunla değişik
39 uncu maddesinin (a) bendinin, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne ayrılan °/o 16'lık payın bölüşüm ve ödenek kay
dına ilişkin hükmü; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdürlüğüne ayrılan % 16'lık pay, Başbakanın onayı ile bu kuruluşlar ara
sında paylaştırılır. Bu paylar bir yandan ilgili katma Bütçeli Kuruluşların (B) işaretli cetvelleri
ne özel gelir, diğer yandan aynı kuruluşların bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak özel
tertiplere ödenek kaydedilir. Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıl büt
çelerine devren gelir ve ödenek kaydolunur, şeklinde uygulanır.
h) 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun"un 1 inci maddesinde yer alan 60 göster
ge rakamı 100 olarak uygulanır.
ı) (1) 12.6.1936 tarih ve 3054 sayılı Kanunun 7 ncı, 24.6.1938 tarih ve 3488 sayılı Kanu
nun 6 ncı ve 1.5.1930 tarih ve 1601 sayılı Kanunla değişik 7.1.1929 tarih ve 1379 sayılı Kanunun
5 inci maddesi;
(2) 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununun 2 nci
maddesi;
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(3) Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluşlarınca ve diğer her türlü
dış kaynaklarca kamu kurumlarına, yatırım bankalarına ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına Hazine tarafından garanti edilenler de dahil olmak üzere verilecek krediler ve bu kredi
lerin sözkonusu kuruluşlara geri ödenmesi dolayısıyla düzenlenecek kâğıtlar için 1.7.1964 ta
rih ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu;
(4) 2.1.1961 tarih ve 195 sayılı Basın - tlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 42 ve 43 ün
cü maddeleri (Özel kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumları ile bunların aynı Kanunun 29
uncu maddesinin (b) bendi kapsamı dışında kalan iştirakleri hakkında);
(5)

9.5.1985 tarih ve 3202 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci bendi;

(6)

1.6.1978 tarih ve 2148 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası;

(7) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 71 inci maddesi, (İhtiyaçların kamu kuruluşla
rından karşılanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.);
(8)

1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinin 2 nci fıkrası;

(9) 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanunun 35 in
ci maddesinin (i) bendi ve son paragrafı;
i) (1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 116 ncı maddesinin, bu Kanunun 60
ncı maddesine aykırı hükümleri,
(2) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 3505 sayılı Kanunla eklenen geçici 32 nci madde
hükmü,
1990 malî yılında uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 67. — Bu Kanun 1.1.1990 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 68. — Bu Kanunun;
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı,
b)

Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,

c)

Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,

d ) , Diğer hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı,
Yürütür.

3595

• * ' • • •

27.12.1989

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

32
34
35

17
37
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

36

37

* 38

Sayfa
468
132:133
5:130
138:183,183;237
4:81,81:107,107:153
160:267
275:316,317:345,345:398,398:432
436:515,515:559,559:583
591:714
7:192
198:260,260:315
330:348
468:529,529:607
611:668,668:718
4:105,105:147
152:218,218:285
301:406
410:506,512:516

I - Gerekçeli 281 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44 üncü Birleşim
tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/618

