7197 SAYILI
2020 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
(Belediyeleri İlgilendiren Hükümler)
Yatırım harcamaları
MADDE 9- (1) 2020 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler
dışında herhangi bir projeye harcama yapılamaz. Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödeneği
toplu olarak verilmiş projeler kapsamındaki yıllara sari işlere (Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metro yapım projeleri ve
diğer demiryolu yapımı ve çeken araç projeleri ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü ve/veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek kurulu
gücü 300 MW ve üzeri pompaj depolamalı HES projeleri hariç) 2020 yılında başlanabilmesi
için proje veya işin 2020 yılı yatırım ödeneği, proje maliyetinin yüzde 10’undan az olamaz.
Bu oranın altında kalan proje ve işler için gerektiğinde projeler, 2020 Yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esaslarına uyulmak ve öncelikle
kurumların yatırım ödenekleri içinde kalmak suretiyle revize edilebilir.
(2) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, yatırım programında ödenekleri
toplu olarak verilmiş yıllık projelerinden makine- teçhizat, büyük onarım, idame-yenileme,
tamamlama ile bilgisayar yazılımı ve donanımı projelerinin detay programları ile alt projeleri
itibarıyla tadat edilen ve edilmeyen toplulaştırılmış projeler ile ilgili işlemlerde 2020 Yılı
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esasları uygulanır.
(3) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerine yatırım projeleri ile
ilgili olarak yapılacak ödenek ekleme, devir ve aktarma işlemleri 2020 Yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usul ve esaslara göre
yatırım programı ile ilişkilendirilir.
(4) 2020 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu
değişiklikler için 2020 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair
Kararda yer alan usullere uyulur.
(5) 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl
Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 28/A maddesi ve
geçici 10 uncu maddesi gereği 2020 yılı bütçesine devren kaydedilecek ödenekler, Strateji ve
Bütçe Başkanlığına bilgi vermek kaydıyla proje sahibi ilgili kurum tarafından Yatırım
Programında yer alan projelerle ilişkilendirilir.
Mahalli idarelere ilişkin işlemler
MADDE 10- (1) Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin;
a) 12.01.31.00-06.1.0.07-1-05.2 tertibinde yer alan ödenek, 13/1/2005 tarihli ve 5286
sayılı Kanun uyarınca il özel idarelerine devredilen personelin aylık ve diğer her türlü mali ve
sosyal haklarına ilişkin ödemelerini karşılamak üzere il özel idarelerine,
b) 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının
Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel
idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine,

c) 12.01.31.00-06.1.0.09-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Su Kanalizasyon ve Altyapı
Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atık su projelerini gerçekleştirmek
üzere İller Bankası Anonim Şirketine,
tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandırılır. SUKAP kapsamında ihtiyaç olması hâlinde
genel bütçe kapsamındaki ilgili kamu idaresi bütçesine veya özel bütçeli idare bütçesine
ödenek aktarılabilir. Bu fıkra kapsamında ilgili idarelere yapılan Hazine yardımları
haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
(2) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar İçişleri
Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından birlikte belirlenir.
(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan ödeneklerin, 2020 Yılı Yatırım
Programında belirlenmesini müteakip, KÖYDES Projesi için iller bazında; SUKAP için ise
belediyeler bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar
Cumhurbaşkanı tarafından karara bağlanır.
Hazine garantili imkân ve dış borcun ikraz limiti ile borç üstlenim taahhüt limiti
ve borçlanmaya ilişkin işlemler
MADDE 12- (1) 2020 yılında, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve
Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre sağlanacak; garantili imkân ve dış
borcun ikraz limiti 4,5 milyar ABD dolarını aşamaz.
(2) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin
yüzde üçüne kadar ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir. Hazine ve
Maliye Bakanı ikrazen ihraç edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma senetlerinin kamu
sermayeli bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki dağılımını, senetlerin vade, faiz
ve diğer şartlarını belirlemeye yetkilidir.
(3) 2020 yılında 4749 sayılı Kanunun 8/A maddesi çerçevesinde Hazine ve Maliye
Bakanlığınca sağlanacak borç üstlenim taahhüdü 4,5 milyar ABD dolarını aşamaz.
Gelir ve giderlere ilişkin diğer hükümler
MADDE 13- (1) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 51 inci
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun
68 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca il özel idareleri ve belediyelerin ileri
teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren altyapı yatırımlarında Cumhurbaşkanınca
kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar, 5302 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendi ile 5393 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (d)
bendi kapsamında hesaplanan faiz dâhil borç limitinin hesaplanmasına dâhil edilir. Ancak, il
özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’sinden
fazlasına sahip oldukları şirketler tarafından Avrupa Birliği ile katılım öncesi mali iş birliği
çerçevesinde desteklenen projelerin finansmanı için yapılan borçlanmalar, çok taraflı yatırım
ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası
Anonim Şirketi aracılığıyla yapılan borçlanmalar ile SUKAP kapsamında yürütülecek
işler için İller Bankası Anonim Şirketinden yapılan borçlanmalarda söz konusu borç
stoku limitine uyma şartı aranmaz.
(2) Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin politik risk kapsamında yapacağı
tahsilatın ve Bankanın faaliyet kârlarından Hazineye tekabül eden temettü tutarlarının ve
olağanüstü yedek akçelerinin tamamı veya bir kısmını, Bankanın politik risk alacağına
mahsup etmeye ve mahsup işlemlerini mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına

kaydetmeye Hazine ve Maliye Bakanı, bu işlemlere karşılık gelen tutarları bir yandan bütçeye
gelir, diğer yandan da ilgili tertiplere ödenek kaydetmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.
(3) 2006 yılından önce katma bütçeli olan idarelerden 5018 sayılı Kanunla genel bütçe
kapsamına alınanların ilgili mevzuatında belirtilen kurum gelirleri, genel bütçe geliri olarak
tahsil edilir.
E- Cetveli
Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar
15. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 26.01.38.00-01.3.2.05-1-07.1 tertibinde
yer alan ödenek, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında; kamu
kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, il
özel idarelerine, belediyelere, mahalli idare birliklerine, organize sanayi bölgelerine ve
teknoloji geliştirme bölgelerine CMDP için anılan her bir kurum ve kuruluş tarafından
açılacak özel hesap aracılığıyla kullandırılır. Bu ödenekten verilecek hibe ve desteklerin
türleri, sınırları, şartları, kapsamı, kullanımı, harcanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve
denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı yetkilidir.
16. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 26.01.38.00-01.6.0.00-1-07.1 tertibinde
yer alan ödenek, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında başta sosyo-ekonomik
gelişmişlik düzeyi düşük olan il ve ilçelerde olmak üzere; toplumun dezavantajlı kesimlerinin
ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılmasının sağlanması, istihdam edilebilirliğin
artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve sosyal
sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla kullandırılır. Bu ödenekten verilecek
hibe ve desteklerin; türleri, sınırları, şartları, kapsamı, kullanımı, harcanması, izlenmesi,
değerlendirilmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye
Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
yetkilidir.
18. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bütçelerinin (07.1)
ekonomik kodlarını içeren tertiplerinde yer alan ödenekler; Başkanlıkların sorumlu olduğu
bölgelerde sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması, hayvancılık ve bitkisel
üretim altyapısı, arazi toplulaştırma, doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi, tarla içi
geliştirme hizmetleri, hassas tarım uygulamaları, kırsal kalkınma ve örgütlenme, turizm ve
kültürel miras altyapısı, kurumsal ve beşeri kapasitenin artırılması, kentleşme, çevre,
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, sanayi altyapısının geliştirilmesi konularına ilişkin
proje ve faaliyetler ile bölgelerin gelişme potansiyelini artırmaya ve kalkınmasına katkı
sağlayacak araştırmalar ve etüd projeler için ilgisine göre il özel idarelerine, Yatırım İzleme
ve Koordinasyon Başkanlıklarına, belediyelere, kalkınma ajanslarına, araştırma kuruluşlarına,
üniversitelere ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından
belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca
kullandırılır. Bu ödenekten 2019 yılında girişilen yüklenme artıkları da dahil olmak üzere
yıllara sari olarak yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye
Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
yetkilidir. Maliyeti 10.000.000 TL’nin üzerinde olan müstakil projeler ise Yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak Yatırım Programına

teklif edilir.
25. Bütçelerin diğer tertiplerinin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta giderleri
dışında Devlet mallarının sigorta edilmemesi esastır.
Ancak;
a) Yanıcı, patlayıcı maddeler, gemi, uçak, helikopter ve ilaç depolama yerlerinin sigorta

giderleri,
b) Dış ülkelerdeki Devlete ait temsilcilik binaları ile Devlete ait eşyanın ve kira ile

tutulan bina için yapılan sözleşmede sigorta zorunluluğu varsa kiralık binanın, Türk
mülkiyetinde olan veya kira ile tutulan yerlerde organizatör şirket tarafından sigorta
zorunluluğu konulmuşsa söz konusu yerlerin sigorta giderleri,
c) Dış kuruluşlarla ilgili olarak taşıt sigortası (misyon
şefinin uygun gördüğü hallerde tam kasko) giderleri, ç)
Belgelerine göre ayrılması mümkün olmayan sigorta ve navlun
giderleri,
d) Belediyelere ait itfaiye ve ambulans araçlarının kasko sigortası giderleri,
e) Sondaj ve jeofizik çalışmaları kapsamında fiilen arazide veya denizde kullanılan özel
amaçlı araç ve ekipmanların sigorta giderleri,
bütçelerinin ilgili tertiplerinden, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait
ambulansların kasko sigortası giderleri döner sermaye bütçelerinden, Türk Silahlı Kuvvetleri
ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan ve
erbaş ve erler tarafından kullanılan teknik donanımı yüksek ve özel nitelikli askeri araçların
kasko sigortası giderleri ise Kantin Yönetmeliklerinde belirlenecek usul ve esaslar
çerçevesinde kantin gelirlerinden ödenir. 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli
(1) sayılı cetvelde yer alanların emir ve zatlarına tahsis edilen taşıtların kasko sigortası
giderleri taşıtın ait olduğu idare bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenir. Ayrıca, yakın
korumada kullanılan taşıtlardan, söz konusu cetvelin 1 ve 3 üncü sırasında yer alanlara hizmet
edenlerin tamamı, 5 inci sırasında yer alanlara hizmet edenlerin en fazla 4 adedi ve
diğerlerine hizmet edenlerin en fazla 2 adedinin kasko sigortası giderleri taşıtın ait olduğu
idare bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Aynı Kanuna ekli (2) sayılı cetvelin 3 ve 6 ncı
sırasında yer alanlar, 8 inci sırasında yer alan Genelkurmay 2 nci Başkanı, 10 uncu sırasında
yer alan Ordu ve Donanma Komutanlıkları ile 12 nci sırasında yer alanların makamlarına
tahsis edilen araçların kasko giderleri ise taşıtın ait olduğu idare bütçesinin ilgili tertiplerinden
ödenir.
32. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli
kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca, zorunlu ihtiyaç
hallerinde ve ancak Cumhurbaşkanlığının izni ile konut satın alınabilir.
50. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinden özel kanunları
gereğince mahalli idarelere aktarılması gereken ödenekler hakkında 2/7/2008 tarihli ve 5779
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uygulanmaz.
61. 24.01.33.00-10.2.0.00-1-05.2 tertibinde yer alan ödenek; Türkiye’de ikamet eden ve
hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyo-psiko sosyal
bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekânlarda gerekli olan bakımlarının yapılarak
yaşamlarının kolaylaştırılmasını amaçlayan Yaşlı Destek Programı (YADES) için Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde
Büyükşehir Belediyelerinin program amaçlarına uygun olarak hazırlayacakları projeler için
kullandırılır.

YADES Programı kapsamında valilikler tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığına teklif edilen ve anılan Bakanlık tarafından uygun bulunan projelerden, valinin
yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, münhasıran proje ile
ilgili harcamalarda kullanılmak üzere söz konusu ödenekten ilde valilik adına açılacak özel
bir hesaba aktarılır ve proje amaçlarına uygun olarak vali tarafından büyükşehir
belediyelerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve
esaslar çerçevesinde kullandırılır.
74. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Avrupa Birliği Katılım Öncesi
Mali Yardım Aracının (IPA) IV. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ile IPA II
dönemi İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar kapsamlarında proje fonlamalarının tek elden
ve daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla yatırım programına alınan “İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Ulusal Katkı Rezervi Projesi” ve
“İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programına Destek Projesi”nde
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kalkınma ajansları ve belediyeler için gerekli olan
ulusal katkı payları 24.01.36.00-10.9.9.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödenekten kullanılır.

H-Cetveli
6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat
Tutarları
Gündelik Miktarı
(TL)
Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde:33)
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı
AYardımcıları
b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay
Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel
Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari
İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri,
Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık
Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim
Kurulu Başkanları
B- Memur ve Hizmetlilerden;
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar
b) Ek göstergesi 5800 (dâhil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda
bulunanlar
c) Ek göstergesi 3000 (dâhil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda
bulunanlar
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan
Personel:
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar
I-

73,25

66,85

56,10
52,35
49,15
43,35
42,15

17,20
16,60

İ-Cetveli
Çeşitli Kanun ve Kararnamelere Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlar
I. PARASAL SINIRLAR
Kanun
Kanunun Adı
No
a) 2886 Devlet İhale Kanunu

Madde

Fıkra

17

2
3
-

45

51

b)
c)

ç)

2942
3082

5018

Kamulaştırma Kanunu
Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı
Hallerde Kamu Hizmeti Niteliği
Taşıyan Özel Teşebbüslerin
Devletleştirilebilmesi Usul ve
Esasları Hakkında Kanun
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu

-

Parasal Sınır
(TL)
952.000
2.855.000
2.855.000
Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların
satışında 10.000.000 TL. olup, bu tutarı yirmi katına kadar
artırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir.
a) İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve
birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve
nüfusu 50 bini geçen ilçelerde
b) Diğer ilçelerde
a) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde
b) Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde
c) Diğer illerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde
ç) Diğer ilçelerde
Bu madde ile ilgili parasal sınırları, her biri için ayrı ayrı veya
birlikte dört katına kadar artırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı
yetkilidir.

104.000
51.600
628.000
315.000
228.000
171.000

76

-

3

2

348.000

4

1

173.000

35

1

a)

Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için;
1- İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları

1.900

içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde
2- Diğer ilçelerde
b) Erbaş ve erlerden terhis, terhis mahiyetinde izin ve muayeneye
sevk edilenler ile asker sevk ve celp dönemlerinde asker sevki
ile ilgili olarak askerlik şubesi ve eğitim merkez k.lığı, askeri
daire, Jandarma ve Sahil Güvenlik mutemetlerine
c) Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler, şüpheli, tutuklu veya
hükümlü askerlerin sevkinde kullanılmak üzere
ç) Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla
görevlendirilecek mihmandarlara
d) Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere
e) Mahkeme harç ve giderleri için
1- İstanbul için il merkezinde
2- Ankara ve İzmir il merkezlerinde
3- Diğer il ve ilçelerde
Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için kullanılmak
f)
üzere
İl dışına yapılacak seyahatlerde akaryakıt giderleri için
g)
kullanılmak üzere
ğ) Yakalanan yasa dışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için
kullanılmak üzere
h) Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve
Cumhurbaşkanlığı
ı) Askeri daire, Jandarma ve Sahil Güvenlik mutemetleri ile Milli
İstihbarat Teşkilatı daire mutemetlerine ve dış temsilcilikler
emrine verilecek avans tutarları, ilgili idarelerin görüşleri
alınmak suretiyle askeri birlik, daire ve dış temsilcilikler
itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca ayrıca belirlenmek
üzere;
1- Askeri daire, Jandarma ve Sahil Güvenlik mutemetlerine
2- Milli İstihbarat Teşkilatı mutemetlerine
3- Dış Temsilciliklere

990
147.200

21.900
12.700
36.800
150.000
99.000
38.000
100.600
9.900
40.300
729.400

147.200
73.600
552.400

5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli
idarelerin;
- Kuruluş merkezlerindeki mutemetlerine
- Merkez dışındaki birim mutemetlerine
j) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine
k) Yükseköğretim Kurumları Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlıklarının harcamaları için kullanılmak üzere
l) Yargılama Giderleri
m) Posta ve Telgraf Giderleri (Yüksek Mahkemeler İçin)
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait kadın
n) konukevleri ve bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların
harçlıkları için
1- Büyükşehir belediye sınırları içinde
2- Diğer il ve ilçelerde
i)

d)
4

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili
Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi

40
46
79

4
2
-

409

1

(a) bendi için
(b) bendi için

1)

Kurumun hak ve alacaklarının terkini

1.374.000
552.400
1.374.000
9.900
20.750
4.600

10.000
6.000
42.400
507.783.000
20.000
20

680

K-Cetveli
Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları
III. Fazla Çalışma Ücreti
(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti:
1- 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında saat başına
yapılacak ödeme 2,26 Türk Lirasıdır. (Özel kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe
kanunlarıyla belirlenmesi gereken fazla çalışma ücretleri için bu saat ücreti esas alınır.)
2- 657 sayılı Kanuna tabi personele, anılan Kanunun 178 inci maddesinde yer alan
kısıtlamalara bağlı olmaksızın ve fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında;
…
b) Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Başkanı
(Bakanlıklar), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali,
General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay
Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl
Belediye Başkanları ile birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere makam
onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 2,39 Türk Lirasıdır.
(B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti:
1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda
(iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma
süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele
(destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla
çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en
son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;
10.000’e kadar olanlar için 302 Türk Lirasını,
10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 323,50 Türk Lirasını,
50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 358 Türk Lirasını,
100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 404 Türk Lirasını,
250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 482 Türk Lirasını,
1.000.001’den fazla olanlar için 559 Türk Lirasını,
Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin
belediye sınırları içerisindekiler için 559 Türk Lirasını,
- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 744
Türk Lirasını,
geçemez.
-

2- Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla
çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.
3- Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri;
a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma
hallerinde tedavi süresince,
b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,

c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden
dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,
ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma
durumlarında,
ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile
orantılı olarak ödenir.
IV. Diğer Ödemeler
2- Genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli
kuruluşlar ve özel kanunlarla kurulmuş fonlar tarafından yapılacak yarışmalarda jüri üyesi
veya raportör olarak görevlendirilen 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan kurum ve
kuruluşlarda çalışan personele, her bir asli jüri üyeliği veya raportörlüğü için 1.955 Türk
Lirasını geçmemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak kurumlarınca
belirlenecek tutarda ücret ödenir. Bu personelden,
- Danışman jüri üyeliği görevi yapanlara aynı koşullarla, yukarıda belirtildiği şekilde
tespit edilen tutarın 1/2’si,
- Yedek jüri üyelerine ön ve soru-cevap toplantılarına katılmaları halinde yedeği
oldukları danışman jüri veya asli jüri üyelerine ödenen tutarın 1/4’ü,
- Asli jüri üyesinin zorunlu bir nedenle çalışmalara devam edememesi halinde
kendisine yedek jüri üyesi ücreti, asli jüri üyesinin yerini alacak yedek jüri üyesine de asli jüri
üyesi ücreti,
- Raportör yardımcılarına raportörlere ödenen tutarın 1/5’i,
ödenir. Anılan jürilerde üye veya raportör olarak görev yapan ve yukarıda belirtilen
kapsama girmeyen 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda
çalışan personel dışındaki kişilere ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü
maddeleri uyarınca yayımlanmış olan Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel
Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği
hükümlerine göre ücret ödenir. Ancak verilecek tutar, bu maddenin birinci cümlesinde
belirtilen tutarın iki katından fazla olamaz.

12- 5393 sayılı Belediye Kanununun 39 uncu maddesinde yer alan göstergeler,
1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasındaki dönemde “2.280” rakamının eklenmesi suretiyle
uygulanır.

